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Rusai sutinka apsimainyti be- 
laisviais su Frannija ir Belgija, 
S. V. pasiuntinys pasiųstas su- 

sirinkiman San Remoje. 
RUSAI SUTINKA APSI- 
MAINYTI BELAISVIAIS 

SU PRANCŪZAIS IR 
BELGAIS. 

Kopenhaga, bal. 21 d. — ("ia 
e.antis rusu bolševikų komisinin- 
kas Litvin(>v pasirašo po mut- 

Į^jlimi -u trane u/u ir belgu atsto- 

vais apsimainymui karės belais-Į 
viais ir bendrai amnestijai tiems, j 
kurie yra kaltinami pelitiniais; 
(prasižengimais. Litvinov sako, 1 

kad Krancuzija ir Uelgija sutikti-j 
si o s susilaikyti nuo kišimosi i vi-į 
dujinius Rusijos reikalaus ir, ne, 

dalyvauti jokiose užpuolimo] 
priemonėse prieš sovietines Ru-j 
sijor- ir Ukrainos respublikas. | 

S V. PASIUNTINĮ S PA- 
SIŲSTAS SUS1RINKT- 
MAN SAN REMOJE. 

—~ 

Washington, Lai. 21 d. — Y a)-j 
stybės skyrius šiandien prisakė* 
Suv. Valstijų ambasadoriui Ro 

,)lUi ia,ki' 

Konferencijoje San Romoje, Itali- 

joje kaipo oficialiam amerikiečiu 
valdžios 'temy tojui. Jis netlaly- 
saus diskusijose ar svarstymuo- 
se. Norima, kad jis butii( San 

Retnoje šiandien. 

DENIKINAS DAR NENU- 

STOJO VILTIES. 

Londonas, bal. 21 d. — Gen. 
Dcnikinas, paskutinis rusu mo- 

narchininkų valias šiandien pasi- 
kalbėjime su L'niversat Service i 

žinių agentur<5s atstovu pasakė: 
^ ̂ ^"Rusijos tsruthiinkų reikalai 

"P^rTr ntfžuvę. Aš laukiu kuogrei- 
čiaiitsiai pasimatyti su Sazonovu 
('buvusiti rusų užsienio ministe- 

riu), Judcniču (kitu nelaimingu 
tautininkų vadu), Sablinu (rusų 
atsrovu Londone) ir kitais rusų 
tautininkų vadais čia ar Paryžiiu- 
je, kur mes apdirbsime plačius 
pienus. 

"Rusija turi gyventi, bet mes 

negalime priimti bolševizmo. 
Mes nenorime, kad senoji val- 
džia gflp-tų, bet mes visgi pa- 
siskirsim kokią denio1.ratybės 
formą, ar tai but'r konstitucinė 

monarchija, ar respublika." 

ANGLAS RUSIJOS BLO- 
KAVIMU VADINA DI- ] 

DELE PAKLAIDA. 

New York, kai. 2T d. — Gen. 

I. Thord Grav, b u Mirs i s su Kol- 

čako armija šitaip pasakė: 
"Tie, kurie skleidižia propagan- 

dą prieš sovietinę Rusiją, su/.i- 

niai, ar nešuliniai atlieka vokie- 
čiu darbą. Jie daro lygiai tą, ko 
vokiečiai nori, būtent, sulaiko 

šitą šalį, Angliją Prancūziją ir 

Italiją nuo įsteigimo prekybinių 
ir kitų ryšių su Rusija." 

Gen. Thord-Gray negalima in- 

^arti bolševikų šalininku. Bet jis 
sako, kad permainęs savo nuomo- 

nę būdamas Rusijoje ir kad jis 
dabar tiki, jog civilizacini * bus 
geriausiai patarnauta turint prie- 
tikius su Rur,ijrt. 

STREIKININKAI NE- 

KLAUSO VADOVŲ. 

Cfcicago, III., bal. 21 d. — Bė- į 
j/iasr.kiai, kurie sukilo prieš hro- į 
liia> ;r atsisakė klausvti Suv. i 
Vab't'ijŲ vaklžins ir streikavo j 

kelias ;avai*. .'s, vakar vėl atsisa- 
kė klausyti savo nat.vj 11 vadovu, 
sakydami, kad juos pardavė ir ■ 

išsiskirstė iš susirinkimo, kur jie j 
buvo sukviesti streiko atšauki- i 

M'III. 

John Grunau, draugijos prezi- 
dentas nebuvo .susirinkime, nes 

negav'o Sio.c o kaitucijos, kurios 
valdžia reikalavo. Vėliau vienok 

jis gavo kauciją ir pasil' ;y-avęs 
atvyko Chicagon. 

Masinis susirinkimas 4,0 to 

streikininkų gatvekarių darbinin- 
ku svetainėje šįryt buvo nepasi- 
sekimu. Vict::t, Grunau, kuris 
saukė susirinkimą, neišėjo iš ka- 

lėjimo; paskui nebuvo nei vieno 

teisėju įr kitu valdžios vyru, ku- 
rie būro gailinami, kad! bus. 

Susirinkimą atidarė streiko ko- 
t įitetas. Tsejusieji kalbėti kalbė- 

tojai kalbėjo apie vislius galus, 
bet ne apie streiką. Streikininkai 
ėmė eiti iš kantrybės ir pradėjo 
reikalauti Grunau. Kada jiems 
pasakė, kad Grunau nepaleistas 
iš kalėjimo, jie ėmė šaukti, kad 

jie nori Grunau, ir pasikėlę visi 

išėjo laukan, mesdami .priekaištą 
vadams, kad jie juos apgavo. 

ŪKININKAI SU SPRAGI- 
LAIS IR DALGIAIS PRIEŠ 

KAREIVIUS. 

Vienna, t; ui. 21 d. — Beveik 
kasdien būvantieji atsitikimai ro- 

do, kad daugelis provincijų ne- 

klauso centralės valdžios. Padė- 
tis yra skaitoma tokia grasi, kad 

socialdemokratų partijos vadai 

provinciniame Styrijos seime 
svarstė apie ją. 

Nesenai apie 100 žandarų nu- 

vyko .j Radkeisburgo apskritį 
Styrijoje surinkti galvijų priklau- 
sančių valstybei. Surinkę kelis 

galvijluis žandarai pasakė kaimie- 
čiams savo tikslą, d paskui didės 
tiė j it dalis nuėjo savo reikalais, 
palikdama mažą sargybą prie 
brndps. Kaimiečiai apsiginklavo 
spragilais, dalgiais ir šakėm!: ir 

nuvijo sargybą. 
Didėji žandar* dalis pašauka 

pagelbon, atrado ne mažą grupę 
apsiginklavusių ūkio padargais, 
o beveik 1,000 pasirjžusių vyrų, 
apsiginklavusių šaudyklėms, ku- 
rie išsivaikė žandarus, atiduoda- 
mi gyvulius savininkams. 

VOKIEČIŲ BIUDŽETAS. 

Berlinas, bal. 21 d. — Išdo 
ministeris Dr. Wirth vakar in- 
teikė šalies seimo biudžetiniam 
komitetui kaipo metinį biudžetą 
1920 m. 40,000,000,000 markių iš- 

laidų ir 12,900,000,000 gelžkelių 
ir p'ičto nedatekliaus. Paprastas 
biudžetas parod inplaukas sie- 
kiant 25,000,000,000, o išlaidos 
išreša 27,950.000,000, taigi neda- 
tekliaus yra 2,95.000,000. 

LIETUVOS MISIJOS NARIAI "MaINIERIU" RUBUOSE. * > 

Km te s paveikslas nuimtas antrytojaus po Lietuvos Misijos narių '^apsilankymui Shenandoah'- 
25 d; mi, jiems pasirengus kisti s po izeme, Kohinoor ̂ kasyklon. 

Xuo kairės skaitant linkui dešinės stovi: — A. K. Klimas, pirmininkas komiteto 'Misijai 
priimti; A. P>. Lanib, kasyklos inspektorius: J. Vileišis, Lietluvos finansų ministeris; Frank 
Sharrocks, varinėtojas; Kun. Mironas, iš Lietuvos; ir T. \Vatson, "apatinis 'bosas.'' t. y. kasyklos 
pįrdėtynis. Svečijfl apsitaisė ant\a'lkčiais ir užsidėję kepures su žibyklomis. 

Klišę parūpino p. V. \*. Vaišnora. 332 YY. M t. \*ernon St. Shenandoah. Pa. (Žiur. pusi. 3). | 

DIDELĖ ŠOVINIU DIRB- 
TUVĖ ARTI VIĖNNOS 

IŠNEŠTA ORAN. 

Vienna, bal. 21 — Nedėlioje 
arti Viennos ekspliodavo šovinių 
dirbtuvė. -Nuostoliai apskaitomi 
30,000,000 kronų. Penkiolika šim- 
tų darbininkų neteko darbo. Eks- 
pliozija esanti padaryta p i kt ava- 
ringais tikslais. 

BERLINAS PRAŠO PAS 
TALKININKUS DIDES- 
NĖS KARIUOMENĖS. 

Paryžius, bal. 21 d. — Vokie- 
tija prašė talkininkų šalių konfe- 
rencijos San Remoje padidinimo 
100.000 kareivių stovimosios ka- 
riuomenės, leidžiamos Vokietijai 
versailinės taikos išlygomis, iki 
200,000 kareivių. 

Prašymas yra notoje inteiktoje 
vakar vakare francuzų užsienio 
raštinei su reikalavimu, kad ji 
butų persiųsta augščiausiai tary- 
bai San Remoje. 

Notoje pareiškiama, kad ka- 
riuomenės padidinimas yra rei- 
kalingas palaikymui vidurinės 
tvarkos ir kad' kariuomenė neno- 

rinti klausyti prisako iepiančio 
jai išsiskirstyti. 

300,000 NEMOKĖJO 
MOKESČIŲ. 

Washington, toal. 21 d. — Ne- 
žiūrint valdžios karės laiko1 pra- 
išymo patriotingumo virčiu už- 
įsimokėti mokesčius, .per du pa- 
skutiniu metu daugiau kaip 
300,000 firmų ir pavienių neuž- 

simokėjo taip, kaup reikalauja 
inplaukų jstatvmai, sako viduri- 
nių inplaukų biuras. Komisinin- 
kas \Viliams pranešė, kau per 
šešis mėnesius tyrinėjimo pasi- 
baigusio vas. 1 d. surinkta už- 

ivilktų mokesčių $19,051,000. 

TURKAI ATKIRTO FRAN- 
CUZŲ KAREIVIUS. 

Konstantinopolis, .ba'l. ic> d. — 

(Pavėluota). — Sulig1 čionykš- 
čios franeuzu ambasados paskelb 
tu pranešimu franeuzu kareiviai 
inčjo Aintaban, Mažoje Azijoje 
bal. 14 d. ir palengvino ten esan- 

čią padėtį. Žinios pasiustos iš 
Aintalbo bal. 12 d., kur yra pra- 
šoma greitos ipagelbos Amerikos 

veikėjams, apturėta pereitą sa- 

vaitę. 
Franeuzu padėtis ,Kilikijoje 

esanti kėbli. Susisiekimas gelž- 
keflin tarp Mersinos, kur pereitą 
savaitę išlipo franeuzu pajiegos, 
ir Adanos buvo ])ertrauktas, kaip 
pasakojo keleiviai, atėjusieji čia 
nuo Mažosios Azijos pakraščio. 
Gel'žkelis eina per lygią šalį be 

jokių didesniu tiltu, taigi turkai 
atėmė bėgius nuo kelio ir tuomi 
atkirto franeuzus Mersinoje nuo 

jų svarbiausių daiktų bazos. 
Tolialuis ■} šiaurę, gilumoje, tur- 

kai perkirto gelžkelį sudaužyda- 
mi vagonus svarbiame tunelyje 
tarp Adanos ir l'lukišlos. Gelž- 
kelis nuo Adanos iki Alepos taip- 
gi buvo turkų atkirstas. 

DAUGIAUS CARRANZOS 
PAJIEGU PEREINA PRIE 

SUKILĖLIU KARIUO- 
MENĖS. 

i 

Washington, bal. 21 d. — Ap- 
turėti čia šiandien oficialiai ir 
neoficialiai pranešimai iš Meksi- 
kos nnnsako apie tolesnes klintis 
Carranzos šalininkų eilėse. Pra- 
nešimai valstybės skyriui sako, 
kad gen. Fortūnato Maycot pri- 
sidėjo prie Obregonistų su savo 

visa komanda, kuri veikė pasie- 
nio krašte kiek toliaus į vakarus 
nuo Mėxico Miesto, tarp valstijų 
Morelo^ Michuacan ir Guererro. | 

LAIŠKNEŠIAI GAU NE- 

ŠIOTI. ANTVALKČIUS. 

Washington, bal. 21 d. — Vy- 
riausio pačtos perdėtinio padėjė- 
jas Koons šiandien j sakė miesti- 
niams pačto ipend,ėtiniams leisti 
laišknešiams dėvėti antvalkšeos, | 
jei kokioj nors raštinėj didiižumaj 
to norės. Ret širkšnėtas sagatas j 
turi buti vartojamas, o ne mėly-; 
nas. 

LENKAI UŽSIGINA, KAD 
NORI PAIMTI RYTU 
VOKIETIJOS DALĮ. 

Varšava, bal 21 d. — Čianyks- 
tč užsienio raštinė užgina pra- 
nešimams atspaustiems Berlino 

laikraštyje Vossische Zeitung, 
buk lenkų valdžia 'pranešusi 
aukščiausiai talkininkų tarybai, 
kad ji tuojaus užims vokiečiu 
kraštą, jei \'okietija neišpildisi 
savo siuita rimų su lenkais; raštinė 
sako, kad jie neturi pamato. 

DIDELIS ANGLIJOS PIR- 
KINYS VOKIETIJOJ. 

Berlinas, bal. 21 d. — Anglijos 
valdžia nupirko didelj pirkinį iš 
liūgo Stinnes. Keturi anglų pre- 
kybos komiteto nariai pereitą sa- 

vaitę patylomis islampino Berli- 
nan ir nedėlios vakare sugrįžo 
Anglijon nupirkę iš llcrrp Stin- 
nes'o potašo vertės £750,000 
(normaliai S3.750.000) apie $2. 
970,(XX) pagal dabartinį pinigų 
kursą. Nupirkimas atlikta grei- 
tai ir s'lapta. 

Herr Stinnes turbūt yra vienu 
galingiausių Vokietijos pramo- 
ninių milžinų. Jis kontroliuoja 
mažne visas anglių ^kasyklas Ru- 
liro apskrityj, o jo potašo reikalai 
yra baisus. 

Angly suokalbis su japonais 
pasaulin valdyti. 

Dvi Chinu valdžios susivienis. 
ANGLU SUOKALBIS SU 
JAPONAIS PASAULIU 

VALDYTI. 

Paryžius, bal. Ji d. — Čionykš- 
čiai neutraliai diplomatai Angli- 
jos susivienijime, su Japonija ma- 

to suga-lvojimą valdyti pasaulu, 
panaudojant Italiją ir buvusia-? 
vidurines vadstvbes save Įran- 
kiais. Y netikra, kar Francuzija 
tarptautiniame parinkime San 

Remoje atsidūrė pati viena; di- 
cViuma jo> pasiulinimų tap'o nu- 

stumta j sali. 

Žvilgsnis Į pasaulio žemlapi 
sujungtas su pažinojimu apati- 
niu dabarties ir praeities diplo- 
matiniu manevrų sroviu parodo, 
kad susivienijimas Japonijos su 

Anglija jau atnešė daug vaisių, 
kurių Anglija liejosi'iš jo ir pa- 
gelbėjo pasilaikyti nepaliestais 
tvos, kuriuos ji iau turėjo pirma 
SllM \ ICUIJIIIIO. 

Anglijos imperija jau tuvi Au- 

striją, Egiptą, Indiją, Kanadą, 
bevik visą Afriką, Mesopotamiją. 
Naują Zelandiją, Siaurumas ko- 

lonijas ir Vakarų. Irodijas. 
Anglijos im/perializmas įsteigė 

protektoratą ant Turkijos, Persi- 
jos ir Syrijos. 

Gavusi užtikrinimą nuo Angli- 
jos kas del finansinės ir diploma- 
tinės 'paramos, Italija pasiūlė 

Austrijai ir Vokietijai susitaiky- 
mą, ko Anglija pati nedrįso pa- 
daryti. 

Bet Anglija negalėjo suteikti 
reikalingų kreditų. Tuoj po to 

Anglija nusprendė nuraminimui 
vidurinės Europos prikalbinti 
Morgano firmą pasinaudoti bai- 
si ;is ekonominiais patogumais, 
kurie išeis iš ekonominių susitai- 
kymų su Austrija ir Vokietija; 
Morgano firma sutikusi priimti 
tųjų šalių atstatymo pieną, nors 

gal tikrai nežinodama, kad tą 
pieną veda ne Rymas, o Londo-j 
nas. 

Taipgi čionykščiai diplomatai1 
sako. kad katfp tik didžiulės in- 
plaukos iŠ Anglijos didžiųjų 
naujų valdybų pradės plaukti, ji 
atmokės Morgano paskolą Itali- 
jai ir gal kreditus suteiktus oen- 

tralėms valstybėms, po ko ji ga- 
lės sutverti kuostipriausią padėti 
Europoje. Tuo tarpu Japonija 
rytuose pradėjo vykinti savo ple- 
tią pasaulio apvaldymui. Ji už- 
\alde Korėją ir Man'žuriją ir jau 
paglemžė didelį šmotą rytų Sibi- 
ro. Eidama vakarų linkui Japoni- 
ja tikisi apvaldyti azijinę. Rusiją. 

Šitame diplomatiniame lošvj. 
apimančiame pasaulio likinvuis, 
Suv. Valstijos, franeuzų diplo- 
matų nuomone, gali pasitikėti tik 
Prancūzija ir Rusija kaipo gali- 
mais talkininkais. | \ 

DVI CHINŲ VALDŽIOS 
SUSIVIENIS. 

Šanghai, bal. 2r d. Atvykęs čia 

pietinės valdžios administracinis 
Ivadas ir uižsienio reikalu ministe- 
] iis \\ (11 Ting F a n g; sako, kad do- 

minuojantieji šiaurinės ir pietinės 
įChinų valdžių elementai susilie- 
stą ir padarysią suvienytą parla- 
mentą gal trumpu laiku šitame 
mieste. Susirinkime bus parašy- 
ta konstitucija ir taikos progra- 
mas, tuomi užbaigiant Kantono 

Į valdžios gyvavimą. 

į ANT VALKČIAI $43.50. 
i 

Newark, X. J. bal. 20 d. — 

frailvjits nešioti ^ntvalkčius tuo- 

ju tikslu/ kad numušus augitas 
kainas drabužiams, ant vaikei u 

kaina pakilo iki $43.50. 
Į Viotos sankrovininkas indė j o 

laikraštin šitokį apskelbimą: 
"Tvirti antvalkčiai. madingų 

viensmočiu modeliu, tvirtai pa- 
dirbti, tvirto audimo, tinkami 
j šeimai ir darbui mūrininkui, ban- 
kininkui. katilini, knygvedriui, 
žvejojimui, mokyklai, daržinin- 
kystei. puotai, bažnyčion ir teat- 
ran. Jie yra šitokiomis kainomis; 
plyni antvalkčiai nuo $2.25 iki 
$3.50; antvalkčiai su diržais ir 
vieno aukso, gryno sidabro ir 
franeuzu amalijos sagtimi $45.25; 
antvalkčiai su aukso sagtimi 
$43.50 iki $45.25. 

PATVINUSI UPĖ UŽSE- 
MĖ CINCINATI'0 

RUSIS. 

Cincinati, bal. 21 d. — Ohio 
upės vandeniui iškilam mažne 
po pėdą i valandą yra pranašau- 
jama, kad apie rytmetį vanduo 
pakils kokias 45 ar 50 pėdų. Cin- 
c'nati'o žemumose ir aplinkiniuo- 
se miesteliuose rūsys ir ponamiai 
uzšemti. Žmonės gyvenantieji 
upts pakrantėje yra prisirengę 
išsikelti, jei vanduo neaipsistos 
kilęs. Per pereitą naktį vanduo 
pakilo truput] augščiau 40 pėdu. 

PINIGŲ KURSAS. 
Užsienio pinigai apštimis po 

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

bal. 21 bal. 20 

Anglijos svaras $ 3.04 S 3.95'i 
Francuos (už $1) ir. 16.30 16.00 
Italijos (už $1) lirų 22.20 21.45 
Belgijos (už Si) fr. 15.10 15.00 
Olandijos 100 florinų 3"'jį 36^ 
Danijos 100 kronų 17.50 17.55 
Švedijos 100 kronų 22.30 22.40 
Norvegijos 100 kronų 20.25 20.25 
Vokietijos 100 markių 1.72 1.67 
Austrijos 100 kronų .55 .55 
Suomijos 100 marikų 5.35. 5.25 
Lenkijos 100 markių .75 -.75 
Lietuvos 100 auksinų 1.72 1.67 
Kanados. £1000 — $990 $900. 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

Bal. 22 d.. 1128 in. mozūrai;. 
sitelkę kryžiuočius, pradėjo 
karę su Lietuva. 

Bal. 23 d.. 1290 m. kryžiuočiai 
sunaikino lietuviu pilj Ka- 
lainę. 

Pal. 24 d.f 1398 m. Vytautas pa- 
žadėjo kryžiuočiams Čctnai- 
tiją. 

Bal. 24 d., 1806 m. gimė Lietu- 
vos rašytojas Fridrikas Kur- 
šaitis. 

P.al. 28 d., 1512 ir?. lieiaviai per- 
galėjo totorius ties Vilniumi. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINKĖJE 

Šiandien apsiniaukęs, gal lietus 
su perkūnijomis; nedaug tpermai- 
nos temperatūroje. 

Saulėiekis, 5:00 vai. ryto; 
i Saulėleidis. 6:37 vai. vak.. 
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One year $7.00 
Six months *1.00 

SUBRUZDO IR PENNSYLVANIJCS 

ANGLIAKASIAI. 

Nesenai "Lietuvos" skiltyse buvo pa- 
skelbta, kiek kuri sritis paskolino Lietuvai 
dolarių. Pasirodė) jog nei vienas Lietuvos 
L. Paskolos apskritis neatliko nei pusės 
savo "kvotos". Mes matome, jog daugiau- 
siai pasižymėjo Chicagos ir Bostono apsk- 
ričiai. Daugiausiai atsilikusiais pasirodė 
Pennsylvanijos apskričiai, kurie išpildė vi- 
sai mažutę dalelę jiems paskirtos "kvotos". 

Tečiau3, žinant angliakasių psichologi 
ją, galima buvo daleistL kad jie niekuomet 
nepasirodo pirmose eilėse savo veikime 
bet taipgi labai retai pasilieka neatlikę 
jiems pavesto darbo, — ypač jei tas darbas 
paliečia musų tautos ir tėvynės reikalus 
Tiesa, reikia pasakyti, kad Pennsylvanijos 
angliakasiai reikalauja smarkaus paragini- 
mo ir visapusiško išaiškinimo to reikalo, 
kurį jie yra kviečiami paremti savo sun- 
kiai uždirbtais skatikais. Prie progos ga- 
lima pastebėti ir tai, kad angliakasiai rei- 
kalauja ypatingo paaiškinimo ir raginimo 
todėl, kad pas juos ant vietos beveik nesi- 
randa lietuvystės tvirtovių — su apšvietą 
ir tautiškumą keliančiais laikraščiais ir su- 

maniais-gabiais veikėjais, prakalbinimais 
U žlgllttvUI IčtiS. 

Paskutiniomis dienomis mums pra- 
nešta iš Shenandoah'liaus apskričio, kad 
tenai, atsilankius Lietuvos Misijos pirmi-j 
ninkui Jonui Vileišiui ir ką-tik iš Lietu- 
vos pribuvusiam Valstybės Tarybos nariui 
kun. Mironui, Lietuvos Laisvės Paskolos 
reikalu užsidomėjo plačioji lietuvių visuo- 
menė, t. y. angliakasių minios. Netik užsi-i 
domėjo, bet pasiryžo tą L. Paskolą remti, 
pasiryžo suteikti pagalbą naujai atgimstan- j čiai savo Tėvynei, kur jie užaugo ir kur 
paliko jųjų giminaičiai, draugai ir pažįsta- 
mi. Prasidėjo smarkus L. P. Bonų pirki- 
mas, o kartu pasipylė dolariai i Lietuvos] Paskolos iždą. Malonias žinias Bonų rei- 
kale gauname iš Shenandoah'rio, o taipgi 
ir iš Lietuvos Misijos buveinės New Yorke. i 
Ir galima buti užtikrintais, kad tas apskri- 
tis neišstatys savęs ant juoko, bet pavys 
visus kitus. 

Nuo balandžio 24 <į Lietuvos Misi- ? 

ja pradės Lietuvos Paskolos maršrutą Pitts- 

b'Tgh'o srityje. — Būtent, bal. 24 d. lan-i 
kyais Horrestead ir Braddock, bal. 25 d. 
l)uquesne ir South Side Pittsburgh, bal. 26. 
Bentiville ir Donoroj, Pa. ir t.t. 

Taigi nuo siu dienų prasidės formališ- 
kai Lietuvos Laisves Paskolos vajus Penn- 
sylvanijos angliakasyklose. 

Mes žinome, kad i Pennsylvanijos 
angį\dkasyklas pirmiausiai pradėjo plaukti 
lietuviai, j ieškodami sau laimes ir uždar- 
bių. Sunku jiems buvo atsisveikinti su sa- 

vaisiais, bet jie, aLisveikindami, tvirtino, 
kad jie saviškiu nepamirš, kad jie juos 
rems... Dabar-gi atėjo ta valanda, kuomet 
parama lietuviams Tėvynėje ytin yra rei- 
kalinga, kuomet Lietuva laukia pagalbos^ iš 
savo vaikų užjuryje... Todėl galima tikė- 
tis, kad Pennsylvanijos angliakasiai pasi- 
rodys visame savo prakilnume, pasirodys, 
kad jie neužmiršo savo pasižadėjimų, savo 

vientaučių ir kartu savo Tėvynės-Lietuvos... 
Pennsylvanijos lietuviai, parodykite 

savo galybę ir tautinį susipratimą! — Da- 
Įbar jusų eile... 
! 

Slinku tikėli, kad kokia nebūk valdžia, 
atskirta nuo atsteigiamųjų santikių su kito- 
mis šalimis, ekonominiai eikvojama mažne 

j per ketverius pasauli .ės karės metus, o pas- 
;kui dai per du metu būdama priversta pa- 
laikyti lygiausią žmonijos istorijoje mūšių 
frontą galėtų ęe tik išvengti visiško suiri- 
mo ir susmukimo, o dar net sustiprėtų ir 
butų pasirengusi vesti prekybą su likusiu 
pasauliu. Tik du dalykai galintieji -išaiš- 
kinti rusų ištvermę yra podraug geriausiais 
ženklais to, ką gali duoti busimoji preky- 
ba su Rusija: viena, Rusijos baisus gamti- 
nis turtingumas svarbiausių reikmenų gy- 
vasties ir gamybės palikymui; antra, dide- 
lis šalies pasišventimas kariniams reika- 
lams'. Aciu šitam visos nesvarbios pramo- 
nės tapo sustabdytos; visos darbininkų pa- 
jiegos antviršis palenkta prie kariuomenės; 
ir kelių oistema pavesta milžiniškam dar- 
bui — palaikymui suvirs dviejų milijonų 
kariuomenės ant šešių tūkstančių mylių 
fronto, tik retkarčiais aprūpinant nekarei- 
vių gyventojų reikalus. Dvejopa šito ge- 
ležinio valdymo pasekmė yra šita: 1) Su- 
sikrovė didelė daugybė maisto ir nedarytos 
medžiagos, kurių, negalima pervežti suvar- 
tojimui, ar išdirbystei; ir 2) pasidarė di- 
džiausia, kokia civilizuotam pasauliui jra žinoma vartotojų reikalavimų nebūtis. 

00 

''Ne puikus kalbėtojai, tik darbingi 
žmonės yra reakcijos tarnais", — pasakė. 
Lassalle. Ir jojo laiku tas ištikro buvo tie- 
sa, nes LassaLe žinojo apie tokius reakci- 
jos tarnus," kaip Bismarkas. Bet musų lai- 
ke šitie darbingi žmonės labai reti. Bur- 
žuazija, eidama niekyn prieš imperializ- 
mo išsidėstymą ir perėjimą naujan gyve- 
niman neįstengia pagimdyti praeities mil- 
žinų ir buržuazinė politika turi tenkintis 
neužaugomis. 

Buržuazinė sistema savo janystės pra- 
džioje pagimdė didįjį Napoleoną, aukš- 
čiausiame savo galybės laipsnyje. Napole- 
onas Mažasis užėmė savo vietą, o dabar 
užtenka Clem^nceau ir kiti tokie kaip jis. 
Napoleohų, Bismarkų, ar Gladstone'ų ji 
jau neturi; dabartiniai Clemenceau ir Lloyd 
George'ai, net jų pačių reikalų žvilgsniu 
žiūrint, labai prastai atsfovauja savo reika- 
lus. 

re 

Pastabos- 
Išvados. 

Lenkišku ponų gadynė 
pasibaigė — kalbama, tvir- 
tinama visuose Lietuvos 
kampuose. Ištiesų, temi- 
jant lietuvių veikimą ir ypa- 
tingą dvasios pakilimą, ga- 
lima užreikšti, 'kacl Lietu- 
voje jau treti metai tęsias, 
savotiškas "čistijimas,; Lie- 
tuvos nuo lenkiškų ponų ne- 
švarumo. 

i Liaudis tiesiog reikalauja, 
į kad valdžia stvertųsi akty- 
viškų priemonių prie* len- 
;kiškus ponus, idant juos ga 'lutinai prašalinti iš Lietuvos. 
Narsus Lietuvos kareiviai ir 
gi nerimastauja, kad vis ne 

gali patraukti paliuosuoti 
Vilniaus ir kitų lietuviškų 
zennų. 

Štai kaip nušviečiami san 
tikiai tarp Lietuvos liaudies 
ir lenkiškų ponu Kauno 
"Vienybės" N 9:" 

Lenkai, lenkų globėjai 
francuzai ir net pristoję len 
kam bernauti latviai, savo 
laikraščiuose paskelbė, buk 
lietuviai esą priešingi da- 
bartiniai savo valdžiai, kad 
busianti ministerių kabine- 
to permaina ir t.t. Žinoma, 
jie to trokšta ir laukia, ma- 

nydami, kad nauja valdžia 
busianti jiems prielankesnė. 
Tečiau lenkai ir jų sėbrai 
labai apsirinka. Daugelis 
Lietuvos piliečių ištikro py- 
ksta ant dabartinės valdžios 
bet užtai, kam ji varo tokią 
nuolaidžią politiką su len- 
kais ir jų pataikūnais, kam 
ji nepaima j savo rankas 
visus Lietuvos miškus ir dva 
iii apleistas, nedirbamas že- 
mes ir miškus ir tokiu budu 
duoda jiems galimybę sam- 

1 *» • 4 

u.yues lemtų legijonus nei 

organizuoti' "strzelcus" ir 
])an. prieš Lietuvą. Valdžia J 
kuri palaiko tokią tvarką 
dvaruose ir miškuose, koki 
yra dabar, platesnių sluogs- 
nių prielankumo turėti ne- 

gali, bet ar maloni bus jos 
permaina ponams lenkams 
ir prieteliams — aišku, kaip 
ant delno. Liaudis yra jau 
griežtai nusistačiusi prieš vi 
šokius okupantus, unijas, 
prieš didelį ukį bei komu- 
na, reikalauja, kad dvaru 
"p!scowkos" liktų kuoma- 
žiausios. Lietuvos ūkinin- 
kai ir darbininkai renkant 
atstovus į Seimą nekuomet 
nebalsuos už tokį kandida- 
tų sąrašą, (kur bus nors vie- 
nas lenkų dvarponių bei di- 
džiųjų ūkių šalininkas. Nie- 
ko nepadės čia aiškinimas 
unijos šventumo arba didžių 
jų ūkių našumo. Lietuvos 
liaudis įsitikrinusi, kad pa- 

>. "-.J. ...JJ!Sg 

iš Amerikos Lietuvių 
Tautinės Tarybas 

Raštines. 

Posėdis Balandžio 13: Prane- 
šimai Tarybon: 1) Delei Kings 
rezoliucijos raportuojama sekan- 
čiai: Šitoji įe'/.oliueija, apie ku- 
rią jau buvo daromi žygiai, ir 
apie kurią jau buve musų Tory- 
bos visuomenei ši ?V tiek praneš- 
ta, esanti buvusi gerais tikslais 
pridėta, tik ugstesioms \Vush- 

ingiCHo sferoms /užsispyrus Ru- 
su kliusimo nekedenti, ji buvo 

taisoma, karpoma, 'ki ant galo 
išėjo pavidalas Lietuviams ne- 

ipriimtinas. Jos padėjimas da- 
bar neužbaigtas. Yra Lietuvių 
draugų laroinos pastangos -tą 
pačią rezoliuciją, revizuotame ir 
Lietuviams priimtame (pavidale, 
senatoriui K ings inteikti ir in- 

prašyti, kad butų padėta sena- 

to ant svalo. Ar ji gaus sankci- 
ja Prezidento VVilsono nusistaty 

Įmo, to negalinta išanksto žino- 
11». B-t jos naudingumas Lietu- 
vos pripaižiriinio klausime yra 
neabejotinas. 2) Pranešimas 
žodžiu apie A. T.. T. Sandaros 
ir L. X. Fondo galvinių ketina- 
mosios Įvykdinti konferencijos, 
—rodos sąjhngmui su ketintu 
įu vidurinės srovės seimo sušau-l t I kimu 3) Laiškas is stambaus | 
Lietuvos veikėjo, k rio dalį ci- 
tuojame: "Dabar ipats svarbiau- 
si* laikas užėjo — ir gal vienas 
i* sunkiausiu. Steigiamasai Sei- 
mas turi atsibūti už 6 savaičių 

1(14-15 Balandžio rinkimai). Tai 
yra pamatas mūsų Valstybei ir 
perdaug niuo jo priklauso musų 
valstybės pripažinimas. — "de- 
jure". Valdžia tuomet iš pro- 

Įvizionalės virsta pastovi, regu- 
liaru: priešams išpuola iš rankų 
ginklas ir visokie šmeižtai, buk 
ji yra Vokiečių pasodinta. Todėl 
aišku, kad jie — tie Lietuvos 
priešai — darys visas pastan- 
gas, idant prie Steigiamojo Sei- 
mo neprileisti, štai kodell dabar 
galima laukti visko. Nesenai 
(Vasario 22 d.) turėjome "su- 
kilimą" kariuomenės dalyj. Da- 
bar einantieji tardymai parodo, 
kad po įvairiais pavidalais ir 
ui alsiais čia prisidėjo Lenką ran 

ka, kuri įplatina nepasiganėdini- 
mą — atskiri bolševikiški ele- 
mentai taipgi dalyvavo. Karei- 
viai tapo suklaidinti ©balsiu, kad. 
girdi, reikia eit ir reikalaut ka- 
reiviu būvio pagerinimo, nors 
ta kumpa, kimi tai pradėjo, ne- 
buvo nei sykio ant fronto ir su- 

togiausia bus gyventi kad ir 
ne perdidelėj, bet nepriklau 
somoje Lietuvoje, kad ir vi- 
dutiniame, bet nuosavame 

ūkyje. Patys dvarponiai 
lenkai vis labiaus atstumia 
nuo savęs liaudį. 

lyginamai daug sykių geriau .tu- 

rėjo, negu musų jaunuoliai ant 

frontu, kuriems ištikro yra daug 
sunkiau. Tas dalykas jau užsi- 

baigė. Det štai dalbar girdime, 
buk kilsiąs streikas geližkelinin- 
kų (šioj dalyj yra daugiaiusiai 
Lenkų ir lenkuojančių, nes Lie- 
tuvių, sakoma, trūksta); kalba- 
ma, taipgi, kad kariuomenėje vėl 
kažkokie gaivalai agituoja, kad 
keltų riaušes. Taigi, sakau, kad 
laike likusių prieš Seimą savai- 
čių galima dar visko tikėtieSj nes 

prrešai dės visas ipastarigas, kad 
tprie Seimo neprileisti. Tam. 
tiksli" 'bus priešų naudojama vi- 
si įrankiai: agitacija, papirkimai, 
ipartijų varžytinės laike rinki- 
mų' ir kitokie nešvarus šposai.— 
Girdime, \ad Valstybės (paskola 
pas Jumis pradeda gerai eiti, ir 
mes tuomi Lietuvoje labai džiau- 
giamės. Tuom tarpu siunčiame 
Jums geriausių velijimų visą 
glėbį. — Martus dabar važinė- 
ja Pakuršėj, — ir jisai veda pa- 
stebėtinai puikų darbą. Dr. šliu 
■pas, pasisilsėjęs, dabar pradėjo 
laikyti visą eilę įprakalbų. armijai 
—di Jžiai svarbus dalykas, ypač 
po buvusių atsitikimų". 

N u t a r i m ai: i) Vidurinės 
srovės susivažiavimo klausime, 
priešais kuri A. L. T. Sandara 
pradėjo neprielankiai reaguot, in- 
teikti paaiškinimas ,kad ji (A. 
L.T.S.) paėmt. gana pavojingą 
žingsnį atžvilgyje Amerikos Lie 
tuviu vidurinės srovės gyvenime, 
—tokis 'žingsnis, neleidžiantis 
Amerikos Lietuviams taip svar- 

biame momente susieiti ir pasi- 
tarti, yra kaip-tik Lietuvos ne- 

draugu lošiui tinkamas. 2) Ame 
rikos Lietuviu Tautinė Taryba, 
parėmus da'bar didesnę dalį iš- 
virsiu iii politikos veikalų Lietu- 
vos neprigulmybės klausime, ran 

da reikalingu suretinti savo su- 

sirinkimus ,kurie, buvo laikomi 
kiekvieną savaitę Xe\v Yorke, 
Ši'iiomi yra (pranešama visuome- 
nei ir A. L. T. Tarybos nariams, 
jogei 11110 šio susirinkimo Ame- 
rikos Lietuvių Tautinės Tary- 
bos posC-džiai bus laikomi sykį 
j mėnesį, pirmame mėnesibf utar 

ninke, vakare nuo. 8-nių, toje 
pačioje vietoje: Waldorf Astoria 
Hotelyj, iki nebus vėliaus apie 
susirinkimų vietą, jei bus reika- 
linga, pranešta. 3) Vidurinės ^ro-| 
vės veikėjų seimui laikinai nei-) 
vykstant, ir tam tikros taktikos 
ateičiai nebemisistačius, mušu 

Tarytba ima iniciatyvą paakinti 
Amerikos Lietuvių visuomenę, 
ypač draluigijas, klubus ir Įvai- 
rių organizacijų kuopas, Klant 
kaitp greitai galėdami vykinti 
viešus susirinkimus savo kolonijo 
se ir prakalbose žmonėms išaiš- 
kintu, kaip svarbus Lietuvos 1110 

mentas; todėl sutaisę rezoliuci- 
jas siųsti per Lietuvos Atstovy- 
bę Lietuvos Valdžiai. 4) Sureng- 
ti Tarybos veikimų apyskaitą. 

J. O. Širvydas, A. L. T. Sek- 

retorius. 

VIENAS SKUBOTAS MŪSŲ 
IŠGABENIMO REIKALAS. 

K'ad m tisų šalis ūkininkų šaliSj kad 
musų ekonominė gerovė daug pa«^ 
reis nuo to, kaip aukštai bus pasta-*J 
lytas žemės-ukis, tai aišku visiems* 
Vadinasi, kuo daugiau mūsų ūki- 
ninkai pagamins pardavimui j už- 

sienį lutkio prod-uktų, juos aukšto- 
mis kainomis ten parduos, tuo grei- 
čiau kils to pačio musų ūkio gerove. 

Todėl yra labai sVarbus daigias 
skatinti musų valstiečius g'aniinti 
kuo daugiausia ūkio produktų par- 
davimui t. y. pereiti prie intessy- 
vaus ūkio. 

Kaip skatinti ukininkus prie inten- 
syvaus ūkininkavimo jau nem'aža 
yra musų agronomų svarstyta, Tik- 
dėja praktikoje šiuo klausimu ma- 

ža kas ted'aroma. 
Tiesa, karas žemes ukj skaudžiai 
yra suardęs, ypač stambesniuosius 
ukius, jų gyvenimui sanlygos yra 
sunkios, daromos rekvizicijos, bet 
palyginus vokiečių okupavimo me- 
tus su dabartiniu laiku — matom, 
kad šiendien sijlygos joms yra daug 
lengvesnės ir ieškoti keliu ūkio kėli- 
niui kaip tik jau laikas. 
Teėiau drauge su skleidimu tarp 
ūkininkų teorios žinių turi eiti ir 
praktikos darbas. , 

Pastebėta, kad ūkininkai ypač vi- 
dutiniai karo metu pabrangus ja- 
vams, nepaisant to, kad mėšlo ir ar- 

klių buvo maža, stengdavosi kuo 
daugiausia pasėti :ivų, nes tokiu 
budu jie atiduodavo rekvizijas ir 
dar turėdavo parduoti. Iš to išeina, 
kad vienas geriausių taktorių kelti 
intesyvicim ukiui yra aukštos pro- 
duktų kainos. 

Esant puolusiam markės kur- 
sui, ūkio produktai ypač gerom są- 
lygom butų galima parduoti j už- 
sieni, Cia turiu omenyje kiauši- 
nius, kurių sezonas pas mus kaip 
tik dabar prasideda ir kurių, nenu- 

sjkriaudižiant savo š'alies galima 
butų j užsienį išvežti. 
Šio darbo turėtų imtis mūsų varto- 

toji! bendrovių są j tingit*""**** 
Sutvarkius kiaušinių išgabenimo 
reikalą galima butų prieiti ir prie 
kitų dalykų. 
Tokiu btulų, ligi Rusijos pioduktiii 
nedaro konkurencijos, mes lengvai 
surastumėm savo produktams rin- 
ką ir tuoj aus, mokėdami ūkinin- 
kams gerus kainas, pripratytumeni 
prei didesnio tų produktu gamini- 
mo ir pardavimo. 
Tai ir butų pirmas žingsnis paska- 
tinti ūkininkus prie intensyvaus u- 

kininkavimo. 

Žinoma, dabartinėmis sąlygo- 
mis pradžia butų sunki, bet laukti 
taipo pat ncturėme. 

Diegas. 
("Santara.") 

Suomijoj dabar visur Įvesta 
ištuonių valandų diena darbi- 
įinkams pramonėse. 

KLAIPĖDA. 
(rab-aiga) 

Nė vienas miestas n^pergyvcno 
tiek nelaimiu ir vdrgo, kiek Klai- 

pėda, valdant ją nelemtam orde- 
nui. 

15^5 m., pakeitus ordeno kraštą 
pasauline kunigaikštija, buvo pa- 
naikinta K!ai'i>ėdos komandorija. 

Valdant kunigaikščiui (ercogui) 
Albrechtui, Klaipėdos prekyba ir 

gerovė pradėjo tiek kilti, kad Ka- 
raliaučiaus miestas jai ėmė pavy- 
dėt ir stengėsi visomis priemomėmis 
trukdyt. 

(540 m., veik visą miestą sunai- 
kino dideli8 gaisras. 

Alio 1626 m., ligi 1635 m., mies- 
tą valdė švedai. 

1640 m., per neatsargumą mies- 
tą* vėl sudegė; beliko 6 namai. 

if>42 m., miestas gavo Kelno mies 
fo teisių ir 1657 m., tapo laisvos 
ir neaprėžtos prekybos privilegijo- 
mis. 

1663 m., spalių 23 d., pripažinus 

Prūsų nepriklausomybę, Klaipėdos 
gyventojai buvo prisaikinti kur- 
tumui (did. kunigaikščiui) Fri- 
drichui Vilhelmui. 

1678 m., apsiautė miestą švedai 
ir sudegino didesnę miesto dalį. Ta- 
čiau švedai negalėjo paimt miestą. 

1708—1711 įpctais išmirė maru 

1.177 žmones mieste ir 706 /m., prie 
miesčiuose. ] išmirusių vietą buvo 

'kolonizuota 1732 m., apie 300—400 
[zalcburgiečių. Iš to laiko", daugiau- 
siai gali buti kilęs vokiečiu elemen- 
tas Klaipėdojoj.: 

Septynių metų karo laikais 1757 
m. buvo apsiautę ir paėmę miestą 
rusai. 1757 m., s II r d., jie pradė- 
jo šaudyti mie*tą. Liepos 6 d., jie 
paėmė miestą ir tik .susilaikius, 
l7''3 m" pasitraukė i» jo. 

Yoliau, Mgai tverusiu taiko8 perio 
du žymiausiai plėtėsi Klaipėda, ypač 
1775 — 1783 meių Amerikos ka- 
ro Įtakoj. Klaipėdos prekyboj tais 

laikais dalyvavo apie 800 laivų, jų 
tarpe 30 Klaipėdos nuosavių l'aivų, 
kurie išveždavo piaustytų medžių, 
stiebų, sėmenų, linų, kanapių, pele- 
nų, taukų, vaško, kailių, javų. Klai- 
pėdos didžiausio® plėtotės (klestė- 
jimo) laiku 1S54 m., nuo spalių 4 
d., ligi 6 r?., aplankė didelis, gaisras 
ir pavertė pelenais beveik visą mies- 
tą. Nežiurint to didelio gaisro, mies 
tas ui..ai atsigavo. i8'>8, miestas 
turėjo 98 nuosavius gairinius laivus. 
P6 kurio laiKo guriniai laivai buvo 
pakeisti garlaiviais Prieš karą Klai- 
pėdos pirkliai turėjo 12 garlaivių, 
kurių 10 taikos sutarties pagrindu 
buvo atiduoti santarvei. Pastarai- 
siais dešimtmečiais žymiai nupuolė 
ir navigaciją (laivų plaukiojimas j 
dcl didelė i Karaliaučiaus miesto 
konkurencijos. 

I 

1875 m., buvo nutiestas iš Tilžės Į 
i Klaipėdą geležinkelis. 

Pa6au1io kare buvo kelias dieuas 
paėmę Klaipėdą rusai 191h m., kovo 
mėn. 

1020 m., vasario 12 d., Versa- 
iCs taikos "-utarties pagrindu Klai- 
pėdą paėmė franeuzų batalionas. 

Gyventojų skaičius, palyg:nti, 111a 

žai padkiCjo. 1871 m., buvo Kl'aipė 
doj 19,008 gyventojai, 1910 m.,-— 
21,470 gyventojų. Prijungus prie 
miesto Smelco, lkimelsvitės, Ko- 
meno priemiesčius, prisidėjo dar ar-, 
ti 10,000 gyventoju. 

Klaipėdoj yra: bažnyčių: 3 eva- 

ng. liuterių 1 cv., reformatų, i 

katalikų, 1 baptistų, 2 sinagogo8. 
Mokyklų: 1. gimnazija, i.privati- 

į ne augštesn. mok. 1. licėjus su 

nugšt. liecju ir priskirta mergaičių 
vidurine mokykla, kaip seminarijos 
lavinimo mokykla, 1. moksleivių ir 
suaugusių namų ruošos mokykla, 1 

mokytojų seminarija su priruošia- 
maisiais kursais, 1. berniukų viduri- 
ne mokykla, 4 laudies mokyklos, 1 

prekybos mokykla, 1 promanės miv 

kykla. Seniau Klaipėdoj buvo navi- 

gacijos mokyklai, tečiau prieš kelis 
mcfiis panaikinta. Buvusios naviga- 
cijos mokyklos rumuose dabar \ra 1 

minėti mok., pri ruo^mieji kursai. 
Kad priruošti Lietuvos jūrių lai-. 1 

vų plaukiojimui reikalingų Vyrų, bu 1 

tų geistina, kad Lietuvos vyriausy- i 

be vėl atidarytų navigacijos moky- 
klą. • '1 

Pramonės Įstaigų \ra: 1 celstofo s 

dirbu 2. lupimo dirbtuvės, i 

chemijos plunktų dirbtuve, keliu8 
vapnos ir plytų degyklos, daug ga- 
rinių medžių pjovyklų, z laivų tlirb- j 
tuvės ir tt. Prekyba daugiausia žy-1 
dų ir vokiečių rankose. * 

Svetimiem Klaipėdoj įsigyvenus, | 
liko jos tikrieji vaikai lietuviai kaip 
ir atstumti. Tačiau imtasi susiprast 
ir lietuvių ir jie pradėjo dalyvauti 
prekyboj. 

Dabar jau yra prekybos bendro- 
vė ''Laima" ir lietuvių bankai. 

Toliau mieste yra visi miestui rei 

kalingi įtaisymai, kaip štai: van- 
dens trauktuvai, gyvulių skerdykla, 
turgavietė, dujų (g^zų) įstaiga, 
elektros .dirbtuvė, elektros tramva- 

jai, miesto ligoninė, viena privatMic 
klinika, apskrities ligoninė ir žydų į 
igoninė. Toliau miesto miške, neto- j Ii Klaipėdos, yra rauplėm sergan- 1 

:ių ligoninė. i 

Klaij)ėdos miest'as. kuris po tiek 1 

niesto miškas, girininkija, smilty- 1 
įai ir pajūris, — yra malonios ir s 

įoriai lankomos poilsio vietos. r 

Klaipėdo8 miestas, kruis po tiek' ž 
rraujo ir ugives ir pq tie1*- amžių'r 
vėlimų valdymo, tebūnie prijung- Ič 

tas prie sayo tikrosios motynos Lie- 
tuvos, tegul gerai jam klojasi L ietu 
vos vėliavos globoj, ir jis vėl te 

prasimusie į pasaulį ir tampa Lietu- 
vos pasaulinė prekybos rinka savo 

gyventoju labui ir visos lietuviu tau 
to8 palaimai. E. Kubilius. 

("Lietuva"). 

DEL LAIŠKŲ \ AMEfciKĄ. 

Laiškai j Ameriką ir apskritai 
i užsienj eina per Kauną. [ Ame- 
riką kasdien išeina j—3 tūkstan- 
čiai paprastu ir apdraustų kliš- 
ai. Laiškai eina atskirais mai- ' 
iais tiesiog j Xew Y orką lius- 
:oną ir Philadelphią. 

Visuomenė rašydama laiškus 
ižsienin ant vokų (konverlų) au- 

eso pusėje butų ir nebūtų ad- 
esu ir užrašų, kurie dažniausiai 
trasideda žodžiais "mano adre- 

1 

as toks", o reikalingiausio už- 
1 

ašo, tai nėra, — būtent i kurią 
alj ar valstiją laiškas siunčia- 
įas. Kad laiškai nesuklydo grei 
iaus pasiektų adresatą ir kad 

sparčiau darbas eitu, korespon- 
denciją skirant, būtinai reikia: 

1) Visi laiškai i užsienį induo- 
ti paštui neužlipinti. 

2) Ant laiško voku adreso pu- 
sėje—būtinai pažymėti: "į Ame- 
riką, Angliją, Braziliją, Afriką" 
ir U., žiūrint, kur laiškas siun- 
čiamas. 

3) Apdraustus laiškus siun- 
čiant aut voku sklypų pusėj rei- 
kia parašyti savo adresas, kad 
Amerikoje adresato nesuradus, 
aiškas galima butų siuntėjui su- 

grąžinti. 
4) Prie paprasto laiško reikia 

>rilipinti pašto ženklas už 60 
ikatikii, o prie apdraustojo kliš- 
io—už 1 auks. 20 skatiku. 

5) Apdraustas laiškas nereikia 
nesti j pašto dėžuty, o keikia 
duoti pašto Įstaigoje pašto val- 
ininkui, kuris privalo išduoti 
aštelį. jei laiškas žūtų, tai. tu- 
int pašto raštelis, laiškas gal irti/* 
11 rasti. kur jis y v a dingęs arb.iy 
am įduotas. 
Kauno pašto Viršininkas, 

Damijonaitis. 



Daile ir Dailininkai. 

STEIGIAMASAI L. MENO 
KŪRĖJŲ DR. SUSIRINKIMAS. 

(Amerikoje gyvenantis daili- 
ninkai gavo žemiau telpantį pra- 
nešimą ir dailininkų surašą.). 

Lietuvos Memr Kūrėjų Draugi- 
jos Steigiamasis Susirinkimas į- 
vyko sausio 29 d. š. m. 

Negalėdama šiuo sunkiu metu 

padaryti visų menininkų suvažia 

vimą, Pradžios Kuopa j Stei- 

giamąjį Susirinkimą kvietė Kau- 
no gyvenančius, arba laikinai ten 
esančius menininkus, patiekusi 
teciau Steigiamajam Susirinki- 
mui visų kviestinųjų Lietuvos 

sąrašą. v 
Steigiamasis Susirinkimas pa- 

šaukė | Valdybą 7 narius, kurie 

šiaip pasiskirstė tarp savęs pa- 
reigas: pirmininkas — Varnas 
Adomas, pirmininko padėjėjas— 
Sutkus Antanas, sekretorius — 

Kirša Faustas, iždininkas—Nau- 
jalis Juozas, Valdybos nariai— 
Maironis (kun. prelatas Macu- 

levičius), Šilingas Stasys ir Ga- 
laune Paulius. 

Valdyba, eidama savo pareigas 
ir vykindama Steigiamojo Su- 
sirinkimo nutarimus, praneša 
Tamstai, kad Pradžios Kuopos 
pažymėtieji ir Steigiamojo Su- 
sirinkimo (pripažintieji meninin- 

'• kai tl)us Įtraukti narių steigėju 
surašau, jeigu jie laiku pareikš 
Valdybai savo sutikimą dėties 
Lietuvių Meno Kūrėjų Draugi- 
jom Laikas pranešimams dary- 
ti duodamas Lietuvoje gyvenan- 
tiems — iki š. m. balandžio mėn. 
i d., užsieniuose — iki š. m. lie- 

pos mėti. i d. Tam laikui pra- 
ėjus, norintieji Draugijon dėtis 
galės patekti tik išpildžius Drau- 
gijos įstatų reikalavimus. 

A. Sutkus V'ice-pirmininkas, 
Faustas Kirša, Sekretorius. 

Priedas: Lietuvių Meno Kūrė- 

jų Draugijos Įstatai ir Pradžios 

j Kuopos bei Steigiamojo Susirin- 
kimo kviečiamųjų dėtis Draugi- 
jom menininkų s%rašas. 

L. M. K. Dr. reikalų vedėjas, j 
J. Pakalka. 

! Pradžiom Kuopos ir Steigiamojo 
Susirinkimo Kviečiamųjų j Lie- 

'tuvių Meno Kūrėjų Draugija Me- 
I nininkų Sąrašas. 

LITE R A T U R A. 
Kaune: 

Aišbė— Kriščiukaitis. 
2. I>ioiunas Vytautas. 
3. Čiurlionienė — Kymantaitė 

Sofija. 
.\. Jablonskis Jonas. 
5. Jakštas—prel. A. Dambraus 

! kas. 
6. Kirša Faustas. 
7. Maironis—prel. J. Macule- 

vičius. 
8 Margalis — Kun. Juozas 

Šnapstis. 
Į (j. Mašiotas Pranas. 

į 10. Mikuckis Juozas. 
ir. Putvinskas Vladas. 

12. Radzikauskas. 
13. Rainis—Juozas Papečkys. 
14. Šilingas Stasys. 
15. Sruoga Balys. 
16. Vaitkus M. 
17. Vienuolis — Antanas Žu- 

kainokas. 
»H. Zubiickis Justas—Turčinie- 

kis. 
Kitur: 

1. Baltrušaitis Jurgis (Mask- 
va). 

2. Binkis Kazys (Berlynas). 
3. Biržiška Mykolas (Vilnius). 
4. Bitė—'Gabrielė Petkevičaitė 

(Panevėžys). 
5. Buividaitė Bronė — Tyrų 

Į Duktė (Skuodas). 
' 6. Dagilėlis Mikalojus. 

Bankiniai Skyriai Dviejų Seniausių Lie- 

tuviškų Bankų Tapo Suvienyti. 
Kadangi West Side pygardoje yra dvi lie- 

tuviškos finansinės įstaigos — Jono Bagdžiuno 
Bankas, pn. 2834 S. Oakley Ave., ir Metropo- 
litan Statu Bankas, pn. 2201 West 22 St., ir 
kadangi pasirodė, kad suvienijimas bankinių 
skyrių minėtų b&nkų gali buti naudingu abiem 
įstaigom ir žmonėm, kuriems tos dvi įstaigos 
tarnauja, todėl, sulyg sutarimo, taupinimo sky- 
rius Jono Bagdžiuno Banko likosi sujungtas 

i su Metropolitan State Banku Balandžio 19, 
11>20 su pritarimu ir priežiūra valstijos banki- 
nio skyriaus. Perkėlimas depozitų neturės jo- 
kios įtakos ant sumos nei ant nuošimčių depo- 
zitorhj prigulinčių. Todėl nuo minėtos dienos 
depozitoriai Jono Bagdžiuno banko privalo 
kreiptis tiesiog į Metropolitan State Banka. 

Visi kiti skyriai Jono Bagdžiuno Banko, 
kaip tai: Investmentų, Pinigų Siuntimo, Laiva- 
korčių, Pasportų, Reai Estate, Ugnies Apsau- 
gos, Notaro, Paskolų ant Nuosavybių, Banki- 
nių Skrynelių ir t.t. pasilieka po senovei pn. 
2334 S. Oakley Ave., kampas 23 Place, kur 
kaip ir per paskutinius 15 metų, bus patarnau- 
jama teisingai ir sąžiniškai. 

Jono Bagdžiuno Bankas, 
Metropolitan State Bankas 

7. Dobilus. 
8. Gira Liudus. (Mariampo- 

lė). 
9. Gustaitis Matas, Klun. (Ma- 

riampolė). 
10. Juodasis Adomas — Las- 

tauskas (M ariampolė). 
11. Krėvė Vincas — Mickevi- 

čius (Bakų). g 

12. Lazdynu i'clėda—Pšebyls- 
kienė. 

13. Naginskas Stasė (Vilnius). 
14. Paparonis—-Klun. šmulkštis 

(Mariampolė) 
15. Puidienė—Plėrytė (čelia- 

binsk). 
16. Putinas. (Šveicarija). 
17. Šatrijos Ragana—Pečkaus- 

kaitė. 
r8. Šeinius Jonas—Jurkunas 

(Kopenhaga). 
19. Vaišgantas—Kun. Juozas 

Tumas (Vilnius). 
20. Vidunas — Vilius Storasta 

(Tilžė). 
21. Žalia Ruta—Kun. Sabaliaus 

kas (Radviliškėlis). 
22. Žemaitė—Ziinantitnė (Ame 

rika). 

MUZIKA, DAINA 

> Kaune: 
1. Bantis Kazys. 
2. Byla Juozas, Kun. 

3. Bilminiutč—Čiurlienė. 
4. Dirvenskaitė Aleksandra. 
5. Kastelkauskas. 
6. Leškevičiiis Mykolas 
7. Marčiukaitis Juozas. 
8. Naujalis Juozas. 
9. Nezabitauskaitė— Galaunie- 

ne Adelė. 
10. Oleka Petras. 
11 Š t arka Julius. 
12. Vaičkienė Morta. 
13. Žadeika Viktoras. 

Kitur: 
1. Bendoriu's (Mariainpolė). 
2. Brazys Teodoras (Ki e taviš- 

kis). 
3. Petrauskas Kipras (Petro- 

gradas). 
4. Petrauskas Mikas (Ameri- 

ka). 
5. Šimkus Stasys (Amerika). 
6. Tallat—Kelpša Juozas (Ber- 

lynas). 
<7. Vanagaitis Antanas (Drez- 

dcn). 
8. Žilevičius (Petrogradas). 

T E A T R A S. 

t. Sutldus Antanas. 
2. Vaičkus Juozas. 

TAPYBA, L1PYBA, 
STATYBA. 

Kaune: 
1. Galaunė Paulius. 
2. Gohlikas Adas. 
3. Jomantas Vilius. 
4. Rimša Petras. 
5. Šimonis Kazys. 
6. Šklierius Kajetonas. 
7. Žmuidzinavičius Antanas 

Kitur: 
1. ii raka i (Til\žė). 
2. Didžiokas VI. (Smolenskas). 
3. Jaroševičius Antanas (Ka- 

zanius). 
4. Kalpokas Petras (Roma). 
5. įSaviekis Jurgis ('Kopenha- 

ga). 
6. Stabrauskas Stasys (Vaisa- 

va). 
7. Staneika Vaitiekus (Roma). 
8. Šileika Jonas (Amerika). 
9. Varnas Adomas (Vilnius). 
10. Vienožinskas Jlustinas (Ro- 

kiškis). 
II. Zikaras Juozas (Panevė- 

žys). 

LIETUVA 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų C£$tŽ2SB 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

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

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

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY 

Iš Gyvenimo Lietuvių Annrikoje 
LIETUVOS MISIJA 

LIETUVIU ANGLIAKA- 
SIŲ SOSTINĖJE. 

Shenandoah'rio Lietuvių iš' 
kilmingas priėmimas Lietu-' 
vos Misijos ir didžiulis pa-; 

rodavimas. 

Kovo 25 d., buvo didi diena She- 
įvandoah'rio lietuviams. Tą dienų 
Inivo iškilmingai pasitikta garbus 
Lietuvos Pasiuntiniai asmenyse 
kun. J. Žiliaus, Majoro P. Žadei- 
kio ir Finansų Miuisterio J. Vilei- 
šio, įkurie Atvyko j Suv. Yalstij'as 
reikale sukėlimo Lietuvos Laisves 
Paskolos Bonų. 

Parudavimas prasidėjo rylą. Dar 
bas tūlam laikui buvo pertrauktas. 
Visur, kur tik akis nežvelgė, ple- 
vėsavo Amerikos ir Lietuvos vėlia-1 
vos. Visu piliečių širdys paskendę 
meilėje broliškumo liejosi i vien;} Į 
lamą stoti už savo brolių, savo tė- 

vynės liuosybę, kurią Dievo teisy- 
bė davė visiems. Džiaugsmo dvasios 
perimtas kiekvienas svetimtautis 
dėjosi prie to iškilmingo parodavi- 
nio ir sykiu su Lietuvos sunais, duk 
terimis., su gerb. Lietuvos Misija 
kėlė tą Lietuvos Laisvės obalsj, jos 
neprigulmybę, kuriu atgimusi Lie- 
tuva teisėtu budu siekia. 

Taip paruduodami atėjo j Migli 
School Auditorium, kur sekė ei- 
lės jAitrijotiškii, sujudinančiu pra- 
kalbu. 'i 

Džiaugėsi svetimtautis būdamas! 
lietvviu tarpe, o dar įlabiau džiau- j 
gsmas glamonėjo širdis tų kuriem j 
Pasiuntiniai vt*a broliai, o Lietuva, | 
tikra motina. O jų visų troškimas: 
Lietuva turi buti ant visados laisva 
ir neprigulminga šalis. 

Bet ne vien žodžiu jie apie tai 
kalbėjo. Jie savo žodžius parėmė 
gausiai pirkdami L. L. P. lionus. 
Gerb. kun. S. Pautienius ypatingai 
gražų pavyzdį parodė vi sienų nu- 

pirkdamas už 2,000 dolarių L. L. P. 
Bonų. Tas aiškiai liudi ja, kad She- 
sandoah'rio lietuviai Lietuvos 
Laisvę brangina, ir už ją jiems mie- 
la, saldu pasišvęsti. 

Lietuviai ir Lietuvaitės, turėkime 
visi tokius siekius, toki'as pasiauka- 
vimo širdis, o musų Tėvynė — Lie 
tuva drauge su išbrėkštaneiu gražiu, 
linksmu, šiltu pavasariu taps am 

visados Laisva ir Neprigulminga. 
Valio Lietuvos Misij'a! 
Valio Amerikiečiai Lietuviai prie^ 

Ilonų pirkimo! 
Valio Lietuvos Valdžia! 
\ alio ant visados Laisva ir Ne- 

prigulminga Lietuva!!.... 

BROOKLYN, N. Y. 

Mechanikai Siunčia Įgaliotinius Lic 
turo n, 

Balandžio 10, •šių metų, Karalie- 
nės Aniolų Salėje atsibuvo Lietu- 
vių Mechanikų Sąryšio kuopų at- 

stovų suvažiavimas. Viso atstovų 
dalyvavo nito deviniolikos kuopų; 
prie jų ir direktoriui. 

Suvažiavimo tikslas, — išrinki- 
mas ir pasiuntimas L. M. S. Įga- 
liotinių Lietuvon.. 

Konferenciją atidarė ii:30 pneš 
pietus J. Sagevičius L. M. S. pir- 
mininkas, ir savo įžanginėje įkal- 
boje nurodė su kokiu tikslu yra 
sušaukta Konferencija, ir ragino j 
viską su didžiausia atyda aptarti, 
ir išrinkti sumanius ir geru, vyrus 
užvedimui L. M. S. reikalų Lietu- 
voje, nes nuo užvedimo pradžios 

darbo Lietuvoje, daug" priklausisl 
tolimesnė L. M. S. ateitis. Pabai- 
gęs kalbą patiekė dienotvarkę, pa- 
rengtą per Centro Valdybą, kuri 
buvo vienbalsiai priimta. Priėmus 

dienotvarkę, pirmi raukas išdavė ra 

portą iš L. M. S. veikimo. Po to, 
kalbėjo Centro Valdininkai, direk- 
toriai ir visi Kuopų atstovai) išreikš 
darni savo nuomonę apie L. M. S. 
ir jo užduotį čionais ir Lietuvoje. 
Paskiausia kalbėjo R. Adžgy:-, ir 
kartu pridavė pasveikinimą nuo 

Majoro P. Žadeikio. Kuopą atsto- 

vai, atidavimui pagarbos Majorui 
Žadeikiui, sustojo. Konferencija 
plačiai apkalbėjo dabartinį Ekono- 
minį ir Politinį stovį Lietuvoje, ir 
atrado Irvinai reikalingu siusti sa- 

vo įgalioti. i:Uo pradėjimui darbo. 

Nutarta, steigiant darbavietes 
Lietuvoje kooperuoti su Lietuvos 
Pramonės ir Prekybos Ministerija, 
jeigu vi'k bus tas galima ir prieina- 
ma del L. M. S. Įgaliotiniai Lietu- 
von išrinkti R. Adžgys iš Brooklyn, 
X. V. ir A. 15. Stankevičią iš 

Bridgeport, Conn. 

L. M. S. įgaliotiniams mokėti 
algą nular'*. imant pamatau, moka 
mas algas stuvoje, o nc Ameri- 

koje. 
Konferencija buvo gana jausmin 

ga, ir kiekvienas kuopų atstovai 
su didžiausiu atsidavimu svarstė 

reikalus, idant viskas eitu kuonuo- 
sekliausiai. Konferencija pasibaigė 
12:30 naktyje. Juo. 

NEWARK, N. J. 

rialus Atidarymas Dura Mylin- 
tiems Dailę. 

Lietuvos Vyčių 29-tos kuopos 
1 Jenas plačiai atidarė duris mylin- 
tiems dailę, ir norintiems mokytis 
groti jvairKiis instrumentais, kaip 
tai ant Slide Trombonu, Altų, Ba- 

lkonų, Cornetų. Saxophonų, Cla- 
rionetų, French Mornų, Flutų, Ba- 
sų ir Druinų. Tėmykime, ši gera 

i proga pramokti lietuviams nes jau 
aplinkiniai svetimtaučiai plačiai k'al 
ba apie Beną, kuris daugelį 1 irtų 

į pasirodė publikai su savo narsumu 

ir savo lietuviškumu. Šis benas sa- 

vo susirinkime plačiki apkalbėjęs 
! nutarė stengtis sudaryti bena nors 

j iš 50 arba daugiau narių, nepai- 
sant ar naujas narys mokės ar ne, 

ibile talentą turintis ant muz/cos ga 
li pristoti, o mes nemokantf steng- 
si: les išmokyti ir sudaryt] smarkų 
narsingą Lietuvių Beną. Daugelis 
musų brolių lietuviu praleidžia lai- 
ką bevertės o nežino, kad mokslas 
vis gerumą atneša! kitas sako esąs 
personas. Ne, brolau, dar nesi se- 

nas mokytis, dar yra laiko ir visko 
gali išmokti, tiktai pasišvęst: kele- 
tą minulu laiko vakarais, o matysi 
kaip greitai mokslas seksis. Stok, 
Brolau, greitai prie šio darbo, o 

nesigailės*. Ateina jau hikus, kada 
stosime po Lietuviška Vėliava pa- 
rodoje, kur pasirodysime svetim- 
taučiam, kas tai yra Lietuviai ir 

Lieiuvių Benas. Jeigu nežinai kokia 
šaka paliks, tai kreipkis pas minė- 
to bene narius, kur gausi informa- 
cijų arba fcreipkis pas minėto Be- 
no Viršininką su laišku arba ypatiš- 
kai, kur gausi platesnių informaci- 
ją 
L. Vyčių Beno Pirmininko adre- 
sas: 

J. Bau r ūsaitis, 
2I0 Nortli 2nd St., 

Ilarrison, X. J. 

EXTRA! EXTRA! 

DIDELES PRAKALBOS 
SR KRUTAMI PAVEIKSLAI 

j vyks 

PETNfclOJE, BALANDŽIO-APRIL 23 D. 1920 M. 

Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted St. 
Prasidės 7:Uo vai. vakare Inžanga visiems vellui. 

Lietuviškai kalbės Dr. A. L. Graičunas ir Dr. A. Zimončas. Angliš- kai D r.C. C. Travis ir Dr. F. Anderson. Prie to bus dar rodomi labai žingeidus krutami paveikslai.. Ateikite visi, o busite užganėdinti. Už- kviečia visus Liet. Krikš. Leter. Dr gija. Juozas Vaitulis pirm. 

PIRMA NEGU PIRK2I, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO j Specialiai: Maleva malevojitnui stubų iš vidaus, po $1.60 už ga)iou| j CARR BROS. VVRECKING CO. i S003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. j 

"Lietuvos" Redakcijoj 
Gaunamos Sekančios 

Knygos Knygos 

No. 1. 
VĖLIAVOS 

AKY VAIZDO JE. 
Francuziškai parašė Julos Ver 

ne, lietuvių kalbou verte J. A. 
Cbmiellauskas. šioje kuygeleje 
yra apsakyti senų laikų dideli 
stebuklai ir karės nuveiktos mari 
ninku po vandeniu jūrių gilumo, 
je. šitie stebuklai yra tuomi la- 
bai žingeidus, kad tada jie bu- 
vo pasakojami tiktai kaipo pa- 
saka, o šiandien jie pilnai išsi- 
pildė. šiądieninėje karėje Vo- 
kiečiai ir Aliiantai. tartum ant 
šios apysakos pasirėmė, tokius 
submarinus, su kuriais nuveikė 
tokius stebuklus po vandeniu jū- 
rių gilumoje, apie kokius anų 
dienų autorius, Julės Verne, rašė 
tiktai kaipo pasaką, kaipo sap« 
nų. Skaitytoms perskaitęs šių 
knygelę dideliai nusistebės, ko- 
kiu budu anų dienų rašėjui ga- 
lėjo ateiti mislin toki dalykai, 
kurie po daugelio metų išsipil- 
dys. šita yra viena iš vėliau- 
s'ni išėjusių knygelių lietuviš- 
koje kalboje. Puslapių 211. 
Kaina $1.0o 

No. 2. 
EXPROPRIACIJA. 

Drama dviejuose veiksmuose 
penkiuose paveiksluose. Parašė 
A. P. Brazaitis, ši drama yra 
gana puiki, kurių galima lengvai 
skaityti ir jos minti aiškiai su- 
prasti. Labai naudinga drama, 
ypač tiems, kurie nėra pratę loš- 
ti. Jų galima greit išmokti ir 
mažai mokintis lošėjams, ir sa- 
vo užduot} gerai atlikti 
kaina io 

No. 3! 
AKYVI 

APSIREIŠKIMAI 
SVIETE., 

Kurie nori sužinoti, iš ko da- 
rosi žaibai, grausmai, lietus ir 
sniegas, kas yra debesiai, ant 
ko jie ikosi ir t. t. Linkėtina 
perskaityti šių knygelę. Puslapių "3 kaina 35 c. 

JNo. 4. 
TEISINGOS 
PASLAPTIS. 

Parašyta Dr. P. Matulaičio. Mo 
teriijki dalykai ir sekretai, ku- 
riuos kiekviena mergina ir mo- 
teris turi žinoti. 
Kaina 25 c. 

No. 5. 
INDEPENDENCE. 

For the Lithuanian nafion b.> T. Norus and .T. žilius, ^sued 
by Lithuanian National Councn 
in Ų. S. ofAmorica \Vashing- ton, D. C. 
Price •• 25 c. 

No. 6. 
ŠIRDIS. 

Parašė Italų kalboje Ed. de 
Amici, vertė j lietuvįų kalbą Ma- 
tas Grigonis. Didelis veikalas ir 
gausiai paveiksluotas. Tai yra 
pamokinančjos apysakos formoje 
parašytas veikalas, kuris tinka 
lygiai vaikams, kaip ir suaugu- 
siems. šita knyga yra išversta 
} visas civilizuoto pasaulio tau- 
tu kalbas ir turėtų rastis kiek- 
vieno lietuvio namuose. Pusi. 
362. Kaina $1.00. 
Ta pati apdaryta $1.50. 

No. 7. 
LIETUVIU KALBOS 

GRAMATIKA. 
Sutaiiė mokytojas J. Damijo- 

naitis. Vienatinis lietuviu kalbos 
vaidovėlis tinkantis mokyklose 
ir patiems per save niekint Popieros kietais veršeliais 45 c! 

No. 8. > 

THE FRATERNAL 
AGE. 

The Problems of Peace and 
the Rights of Little Nations 
šita maža knygelė yra labai ver- 
ta išplatinti tarpe Amerikonų, 
kad susipažintų su mumis ir mū- 

sų tautos pageidavimais. l'žsis- 
teliuok bichiu bent penkias šias 
knygelias ir išdalink savo kaimy- 
nams amerikonams. 
itaina 15 c 

No. 9. 
DEŠIMTS METŲ 

Tautiniai-Kulturinio darbo Lio 
tuvoje, nuo 1905—1915 metų. 
Yra didelės vertės informacijos 
knygelė, kurioje rasi viskų kas 
per 10 metų buvo Lietuvoje nu- 
veikta, taipgi kiek yra lietuvių 
kiekvienoje Dietuvos gubernijoje 
Kiek lietuviai užima ketvirtai- 
nių mylių žemės, kiek yra vokie- 
čių, rusų. žydų. lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai. Lie- 
tuvos pramonė, išdirbystės, li- 
teratūra, darbai žymių lietuvos 
raštininkų, kaip tai: Daukšos. 
Poškos, Daukanto, r*r. Basana- 
vičiaus, Vidu no. literatų dailiuin 
kų ir kitų žv-ių vyrų, taipgi jų 
i'otografijo arašo M. šalčius. 
Puslapį 99. 
Kaina. •• 25 c. 

INo. 1U. 
KULTUROS 
ISTORIJA 

T ai yra viso svieto kultūros 
istorija, trijose knygose su dau- 
geliu paveikslėlių. Visų saliu ir 
tautu svarbiausi atsjtikiraai api- 
piošti paveikslais, kaip antai: 
miestų, bažnyčių, stovylų dievų, 
dievaičių, karaljų, kareivių, ka- 
rių Ir tt. Surengė J.- A. Climie- 
liauskas. Pusi. 505. Kaina ^.ffO. 
Gražiais audinio apdarais $3.00. 

No. 11. 
TECHNIKOS 
STEBUKLAI. 

Su daugeliu paveiksle) .: or- 
laivių zepelinų, vagonų, tiltų, 
submarinų, automobilių ir kitu. 
Apžvalga pasisekimų žmonijos 
Jgytų oro. žemčs jr vandenų ui- 
kariavimų, Naudingas aprašymas 
kaip žmonės tokius išmislijo—• 
išrado, padirbo ir praktikon jve- 
dč. Sulietuvino J. A. Chmje.liauš- 
kas. Išleido T. M. D. Pusi. 142. 
Kaina x 2f>o. 
Ta pati gražiais viršeliais .... 50c. 

No. 12. 
VALKATA. 

Keturių veiksmų drama vaiz- 
delis. Parašė K. Vosylius, liuosal 
ve tė J. J. Zolp. ši drama yra la- 
bai puikus vaizdelis, kuris per 
stato turtingu žmonių n'omiola- 
širdingumą ir žiaurumą, o dar- 
bininku nuliudimus, kentėjimus 
ir vargus. 
kaina •• 35 c. 

Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiuntimu. 
Užsisakant knygas, iškirpkite žemiau pridėtą, kuponą ir išpildę siųskite sykiu su pinigais, raoney orderiu< arba čekiu: 

LIETUVA 
3253 S. MORGAN ST., CHICAGO, II L. 
■ ■■■■■■■■■■ KUPONAS■■■■■■■■■■■ 

"LIETUVA" v 
3253 S. MORGAN ST.. CHICAOO. ILI. 

Gerbiamieji: — 

Siunčiu $ c už kuriuos malonėsite man iš- 

siųsti sekančias ktiy^r: 

Vardas ir pavardė 

No. ir gatvė 

Miestas Valstija 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "LIETUVA" "v 
L, 



Vietines Žinios 
CHICAGOS LIETUVIAI IR L. 

L. PASKOLA. 

Veik vi i Cbicagos Lietuviai pri- 
taria Lietuvai, jos Laisvei ir t.>s 

laisvės sergėtojai—valdžiai.Besikal- 
bant sti nekurtais tenka išgirsti, jog 
jis myli tėvynę. l>ct užklausus ar 

pirkai L. L. l\ Boną, tai gauni at- 

jsjykymą: ne ir prie to deda paaiš- 
kinimą, kad. girdi, kiti žmonės kal- 
ba. kad šie bonai busią negeri, nes 

juo.: dabartinis prezidentas išleidžia 
crper Lietuvos Steig. Seimą gal bus 
įtrinktas kitas prezidentas, tai ot 

ir prapuola .pinigai. Toks pasaky- 
mas sukėlė manyje juoką ir už-1 
klausiau j<>. ar Amerikos Liberty j 
Bondsai bus geri. jeigu dabar kitą 
prczi'iciHą išrinks? Ant ši(Tpaklau- 
simo brangus tėvynainis ir neturi! 
ka atsakvti. 

* ! 
c.ia savaimt aisKu, kao. tą pas«o- 

lą užtraukia visa valstybė, kuri ir; 
Atsako už ją, nežiūrint kas bus i>- | 
rinktas prezidentu arba ka- ją vai- 

(lytu. Man taip bekalbant, tasai 
nuogus išėmė penkiasdešimtis do- 
'ariu ir užsirašė L. L. P. ,l». Tai 

gražus to žmogaus p.isie'gimas, 
kuris gali btiti pavyzdžiu ir ki- 
tiems. 

Paėmęs tą /.cnkluką džiaugėsi 
jisai. Jam buvo malonu ji turėti. 
Kiti-gi prisisegę ženklus Ar erikos 
paskolos didžiuojasi sakydami, kad 
mums nėra reikalo pirkti Lietuvos 
liii'.iij. I5el broliai ir sesutės, galime 
mes tuomi didžiuotis, bet tok iv e!- 
gimasis Lieuivos nešildys, (ialime 
gerbti tą darbą, kuri mos atlikome 
kr.v >;lami už principus. bef nepta- 
mirškime, jogei dabar maždaug at- 

sekę tikslo, kurio šimtmečius mes 

gei iėme, privalome visomis išga- 
lėmis remti. C i a mušti visu darbas, 
;.r tai pavienių, ar draugijų. ar ki- 
l -kiu organizacijų, nei susivienrji* 
mli. N'i'kurii.'s draugijos, kaip tai ; 
Sknano Daukanto pirko už S 1,000 j 
S: klž. širdies \. Jėzaus, už c.00b j 
»!(>!., Švento Matcušo, už 500. 5v. j 

Dar jęai ne visiems gerai žinoma. 
Jog Amerikoj randasi dideliav.si Lietuviu Ūkininkų Kolonijų 

vis >j Amerikuj. f ai yra SI L V ILLE ir .su viso 

apPnkiu miesteliais. 
SCOTTVILLE Yra geriausi ir derlingiausi žemė 
SCOTTVILLE Yra didžiausios del L'kininkti ma^neriju 

krautuvės 
SCOTTVILLE \ ra ( iiM'i'au i i.trga' pardavimų ūkiškų produktų 
SCOTTVILLE Yra Kenavimo produktų fabrikas yra Sviesto 

i-'dirbyste ir t. t. 
SCOTTVILLE Lietuvi;'* Ltirį geriausios brangiausios tarnias 

ir -u geriausiais jtaisimo sistema, kaip;) su 

švlesa ir vandeniu suvestu ir t. t. 
SCOTTVILLE Lietuviai farmeriai pralenkia visas kitas koloni- 

jas. Žemes našumu ir kurie gftuna geriausi 
pelną už savo vasaros darba, 

SCOTTVILLE Dabar atvikau iš C'l^cagos su Automobiliu su 

tiksiu,-k*id Apvažinėjus ir apmačius \nsas 
apgyvrn!as kietuvias /kolonija? kad sralrckiu kuodaugiausiai 
ap'par.ako'i sugrižtts u/. I:?l.n dietut Cbicagon.. Kas norite ?u 

Automobilium iŠ Cliicag- s važinėti ; SCOTTVILLE MICII.. 
del apmatimo lietuvi+kų kolonijii ir pasirinkimo savo geros ukios, 
Atelkite p?, s mam:* aš mlvesiu ,irba suteiksiu paaiskinima kaip j 
ten geriaus nuvažiuoti mano Adresas: 

W. Strygas, 3022 W. 40 StM Chicago, 111. 

Didžiausias Turtas 
TAI 

SVEIKATA 
Kaip tankiai žmogus nustoja sveikatos nežinodamas kaip j? 

užlaikyti. Veltui, jis tuomnt vajkščiotŲ ir eikvotu sunkiai uždirb- 
tą skatiką, bet prarastos sveikatos, vargiai hesugrąžjs. O juk 
butu to neatsitikę, jei butu mokėjęs kaip ją užlajkyti. Ir tas vi- 
sai nesunku, tik reikia tam tikru žinių kurias gulį kiekvienam 
suteikM knyga "SVEIKATA", ,Tj parašyta lengva, visiems prjei- 
nama kalba. Joje rutalpinta vėliausiu laiku patyrimai kaip už- 
lajkyti sveikata ir išvengti -isokiu ligų. štai keliatą svarbesnių 
dalyku iŠ jos turinio: 

Pamatinės žinios iš: anatomijos, fiziologi- 
jos ir Hygienos. Knyga apima šiuos dalykus: 
valgis ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentaci- 
ja, cirkulacija, kvėpavimas. Kuno pelčiai ir iu- 
dėjimas. Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- 
kata ir liga. Parazitai. Ka^p ištobulinti kuną, 
balsą. Kūdikių prižiūrėjimas. Džiova. Kaip mu- 
sės ir kiti vabalai užkrečia žmones ligomis ir 
kaip nuo jų apsisaugoti. Su daugybe r yveiks- 
lėliu visų kuno simarių ir visokių vabaių, kurie 
ligas gimdo. Kaina tiktai $2.00. 

Netik sau pravartu šią knyg,j įsigyti- bet jus suteiksite di- 
delį džiaugsmą, savo namiškiams, pasiųsdami šita knygą Lietu- 
von, nes knygos j Lietuvą senai jau eina. Pagal paskutiniu ži- 
nių gautu i.*; Lietuvos en<.i siaučia visokios ligos, o daktarų didelp stoka, si knyga jiems butu tikras kelias j sveikatą. 

KNYGOS KaINA $2 00. 
Reikalaudami tos knygos Iškidpkite žemiau pridėtą kuponą Ir išpildė siuskite sykiu srn pinigais, money orderiu arba čekiu, sekančiu adresu: 

L2STUVA 
3253 S. MORGAN STV CHICAGO, ILL. 
>■■■■■■■■ KUPONAS ■■■■■■■■■■■ 

"LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN ST., C'.IiCAGO, ILL. 

Gerbiamieji:— 

Siunčiu $2.00, už kuriuos malonėsite mant prisieti knygą 
''Sveikatą" arba tiesus } ją kelias. 

Vardas jr pavardė 
No. ir gatvė 

Miestas Valstija 

Martino, už 500 dol. Bet lair 'kito 

draugijos? Lai gerb. pirmininkai 
nepaini r -a ant susirinkimu 1/aragin 
ti prie šio darbo, o ir pavieniai na- 

riai stokit Lietuvai pagalbon, pir- 
kite bonus patys ir pardavinėkite 
kitiems. Padarykite didžiausią sar- 

matą mušu b'znieriams, nes C.'hica- 
gos I Iiznieriai užmigę, negirdi 
apie j>askr»l«'Į. o iei kuris ir pirko, 
tai net už visą 50 dolariu, kad nor?- 

tuomi nukreipti šalin 11110 savęs 
nepatrijotiškumo dome. 

Pardavėjai ir pardavėjos, stokit 
visi darban, o mūsų biznieriai pama 
tę musų pasisekimą ir patys noriai 
iii'us pirkti bonus. 

Lai gyvuoja Laisva Neprigul- 
minga Lietuva. 

T. J. 

NOKTU S IDE 

Rytmetinis Žvaigž. l'asalp. ir 
Pasilinks. Klul>as savo mėnesiniam 
viisirinkime apsvarstęs savo reika- 
lus. pakeli- klausimą prisidėti kokia 
:v-rs auka Liet.'Kaud. Kryžiui. 

I'o .trumpu <'.i >KiisijiĮ, buvo nu- 

tarta surengti tam tikslui In.liu, ku- 
rio visą uždarbi aukaut' i.. R. K. 

I Salius, atsilankius publikai gan 
skaitlingai, p'avyko ir užd'rbio bu- 
vo $70.46, kurie liko pasiųsta par 
Lietuvos Misiją Lietuvos Kaud. 
K ryžiui. 
\ uo Lietuvos N į i si jos gauta at- 

sakymas, jogei pinigai I\. k. pa- 
siusta sumojo 4,^02 auksinu. 

K. !\ uosaitis. 
# 

PRANEŠIMAS. 

\Vest Sidos llemlras Lietuvos 
Laisvė. I'a ko' :.-; !>onų pardavėju 
susirinkimas Įvyks pėMiyčioj. balau 
ilžio 23'"V1.. Aušros \ artu parapi- 
jos svetainėj: lyg''ai 7:^0 vai. va- 

kare. 
Visi kutinai atsilankykite, nes 

varbiu reikalų yra apsvapt'mui, 
kurių negalima atidėti. 

Bcnclras L. L. P. P>. 
Komitetas. 

MELROSE PARK, ILL. 

Čionai Lietuvių Harmonija bu 
vo rengusi vakarą su programų, 
kuris turėjo j vykti vas. 14 d., 
bet dclei tūlų priežasčių likos ati- 
dėta po Velykų. 

Dauguma žmonių buvo nusi- 
pirkę tikietus iš kalno; vieni iš 

jų sugrąžino, o kiti tehetuiri. Tai- 
*\ pranešame, kad tie tikietai, 
kurios nekurie pasiliko, bus ly- 
ginai geri \ mūsų rengiamą va- 

karą, kuris jvyks balandžio 24 
d., Frank ir James svetainėje, 
•>rie 23-čios ir -Lake gatvių. 

Vakaro programa bus gan i vai 
i. Rus dainos: vyrų choro, mer 

inų choro, kvartetai, duetai, šo- 
ri ir 1.1. P»e to, bus ir šokiai. 
Turėsime ir svečių iš Chicago. 

Taigi vietos jaunimą, o taip- 
;i ir iš toliau kviečiame kuoskait 
ingi ausi a i atsilankyti, o L. Ilar- 
nanija stengsis iš savo pusės at- 
silankiusiu® palinksminti, užga- 
įėdinti. 

Kurie dar neturite tikietų ir 
lorite jų gauti iškalno, lai krei- 
piasi prie narių, nes prie svetai- 
nės bus brangesni. 

Kviečia L. Harmonija. 

AREŠTUOTI UŽ VAGYSTES, 
KURIOS SIEKIA $T 00,000 VE R 

TĖS. 

Vakar po jusišaudiniui Hyde 
parko distrikte vagilių medžiotojai 
— policija suėmė dvi moteri ir du 
vyrų par kuriuos tikisi atrasti ke- 
lią prie tikrų pietinėj dalvj vagys- 
čių vertėje $100,000. 

Sugautieji turėjo daugiau $2,- 
500 pinigais ir norėjo papirkti po- 
liciją. 

Pas juos atrasta vogimui Įran- 
kiai. būtent masikos ir elektrinės 
lempukės. 

REZOLIUCIJA LIETUVOS 
STEIGIAMAJAM SEIMUI. 

A. L» T. Sandaros 25-ta kuo- 
pa savo "pecialip.me susirinkime 
laikytame balandžio 14, 1920 m. 

išnešė sekančią rezoliuciją: 
Kadangi mes visi, kaipo Ame 

| rikos Lietuvių Tautinės Sandaros 

nariai, pildome ištisai visą A. L. 
T. iŠ. programą ;— 

Kadangi A. L. T. Sandaros pro- 
gramas pilnai sutinka su Lietuvo- 

je gyvuojančios Santaros progra- 
mų ;— 

Kadangi šių a'bieįii Tautininkų- 
Demokratų srovės politinių or- 

ganizacijų programai gali buti 
tvirtu pamatu Lietuvos Valsty- 

bės Įstatymams ir; 
(l\adangi Lietuvos Steigiamasai 

Seimas^ uždės I.ietuivos Valsty- 
bei pamatus ir sudarys Konsti- 
tuciją ;— 

Todėl mes, augščiau minėtos 
kuopos nariai, išreiškiame savo 

pageidavimą, kad Lietuvos Vals- 
tybės Konstitucija but paremta 

■ant Amerikos Lietuvių Tautinės 
Į Sandaros ir Lietuvoje esančios 
Santaros platformų. 

Pastaba: Iš savo pusės mes 

jperstatome Lietuvos Steigiama- 
įjam Seimui sekančius niusų pa- 
Igeidavimins- 
! i. Kad bažnvoia butu atskirta 
nuo valstybės. 

j 2. Kad dvasiškiai .(kunigai) ne- 

|užimtu jokios valdiškos vietos. 
Ir kad nuo visu klebonijų bu 

tu atimta žemr ir perduota be- 
žemiams. 

S Todėl, tegul bus nutarta, kadi 
kopija šio< rezoliucijom butu pa- 
siusta Lietuvos Misijai, esančia- 
jai \merikoje, del persiuntimo 
Lietuvos Steigiamajam Seimui, 
kopija Lietuvon Santarai ir ko- 
pija A. L. T. Sandaros Centro 
Valdybai. 

A. L. T. Sandaros 2^-tos kuo-i 
pos valdyba, 

A. Latukas, Pirm.. 
J. F. Girkontas, Rašt. 

j Balandžio 17. i<)2o. Cbieago, 111. 

j R.KIKALI\(iAS PARTNERIS, 
kepyklos biznyje. Turi buti kepėjas 
arba iš^ežiotojas (driver). Aš turiu 
šapą. 2 automobiliu, 2 arkliu, 2 ve-j 
žir.m. ele:kra maišomą mašiną, mil- 

tų. minkytu gėrimu šaltini, saldainiu 
duonos skrvnę ir daug«kitokių daly- 
kėlių. Aš visiems savo kosttimeria- 
ms gyvenantiems mieste pristatau 
duoną Į namus. \ ienam žmogui per 
daug darbo. Todėl Čionais yra tavo 
laimė įdėti pinigus. Tnnešk ,?18oo.oo 
tuomet abiejų bus lygios dalys. At- 
važiuok, pamatyk šitą vietą. Spring 
Valley Bakery, 114 F.. Dakota St., 

'Spring Yalley, 111. los. M. Azukas. 
I 1 ; 

JAU GALIMA VAŽIUOTI 
TIESOG Į LIEPOJŲ. 

Važiuojantiems į Lietuvą, 
Parūpiname pašportus, Pa- 
gelbeme atsiteisti su taksais, 
Parduodame laivakartės ant 
skyrtų linijų, iunčiame pini- 
gus pagal dieninio kurso. Pa 
darome visus ligališkus do- 
kumentus Lietuvos ir Ameri- 
kos reikaluose. Taipgi perka 
me ir parduodame namus lo- 
tus ir farmas. 
Ant pardavimo turime dau- 

gybės mūrinių namų gražiuo 
se apigardos ir ant lengviu 
išlygų. Taip kad su mažai 
pinigų galėti tapti savininkų 
namo. Visais reikalais kreip- 
kitės pas: 
John J. Zolp 
Ausus M. Barčus. 

Commeręial Realty Bureau, 
4547 So. Hermitage Ave. 

Chicago. 
Tel. Yards 145. 

{Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach BItters yra pri- 

pažintas Waahingtone, D. C. už tikrj 
ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs -vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedlrbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų ir inkstų ir tai? toMaus. Salutes 

j Stomach Bitters viskį prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kirle jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $150, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $6.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Biiteris 18 šaknų žiėvlų žo- 
lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 
jeigu .negali gauti, ta prlslųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prlsiųsklt 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir rairkit 
taip: 

SALUTE MAN'JFACTURE 
P. A. BALTRANA8 CO., _ 

> 610 W 31«t 81-, Chlcago, III 

KUR YRA TRTNERLS, TF.X 
YRA S\ KIKATA. 

šitas auksinas yra teisingas nei 

blogiausiose aplinkybėse. Ponas A. 
F. Fenel. anglakasis iš (lalknv'ay, 
W, \'a.. rašė mums sausio 15. 1920 
"Pasekmes Trinerio Amerikoniško 

j Eliksiro Kartaus \ yno, aš nuošir- 
džiai rekamenduoju angliakasiam* 
atsitikime prietvariaus, galvos skau 

dėjimo, pilvo skaudėjimo, etc., paei 
nančius nuo kasyklų nešvaraus oro, 

parako-dumų, ir po degimo karbo- 
lio gazų, kuomet angliakasiai pei 
gseit sugrįžta prie savo darbo iki 
dūmas ir dulkėms ganėtinai neišė- 

I ius. Trinerio Amerikoniškas Eliksi- 
ras Kartus Vynas sukietina ma>e ir 
mano broli ir užlaiko mus geroje 
sveikatoje, ir kiti kuriems aš esu 

rekamendavės š! uos vaistus repor- 
tuoja tokias pat pasekmes."' Jeigu 
Trinerio vaisi'ai pagelbsti tokiose 

aplinkybėse, jei turi buti geri, ir ji 
pasekmes normali skanu* padėjime 
turi buti ticpalygisamos. Prašyk sa- 

vo aptiekoriau- arba medik'ališko 

vertelgos taipgi Trinerio "Liniment 

(skystmostis), kuri yra geriausi:. 
II iv. reumatizmo, neuralgijas, nik- 

stirėjiiro, ištinimo. etc. — Josepb 
Tritiev Company, 1333—43 So. 
Ashland Ave., L'bicagj. 111. 

Reikia tvirtu vyru. Pastovus d.ir 
bas. Mokortis nuo $30.C'0 iki $33.00 į 
savaitę. Atsišauk, 

Central Cold Storage Company, 
Kinzie & Deurborn gatvių, Chieago 

Pajieškau Ignaco ir Jono Džovalu 
Kauno redybos. Ukmergės .pavieto 
Vaitkiškėr. valsčiaus, Alijnu kaimo 
Girdėjau kad gyvenę Michigan vaisi i- j 
joj. Malonės jis pats ar kas ji žinc j 
pranešti šiuo adresu, nes turiu labai j 
svarbu reikalą prie jo. .Mano a:lre as: Į 

Sten. Piveolis 
r»l 3 So. Cente r St.. Beaver Dam, \Vis. j 

Pa j ieškau savo gitv.inių ir pažin- 
slamų i> Žalvinių kaimo Marcin- 
kumi parapijos. Pirmiau jie vis; 

gyveno liranford. Ccnn., Dabar ne- 

žinau kur. Taipgi P°tras \"illvi^iV 

pa j ieško draugi] ir pažlsstamų. Tu- 
rime svarbu reikalą, malonėkite ai-N 
sušaukti. ElesoraA ilkisiute (po vy- 
ri., Tamuliesč,). 

3339 So. \Vallace St., 
Chieago, 111. I 

Pajieškau kombario su valgiu 
ar ibe valgio, butų geistina, kad 
butų švarus ir šviesus kambarys 
ir kad telefonas butų, dviem ar 

vienam vaikinui ant \Yestsaides ar 

ba Brighton parko apielinkėje, 
nirintis vtokj kambarį atsišaukite 
greitai praneškite laišku. 

A. J. K. 2242 \Y. 23-rd PI., Chi- 
cago, 111. 

Parsiduoda Grosernė ir Bučernė ge 
roj vietoj. Priežastis pard'avimo, sa- 

vininkas eina kitan biznin. Atsišauk 
antrašu: A. Z., 3248 J-ime Street. 
Cliicago, III. 

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

i 
pas: 

Sclnvartz' Bros. 
640 E. 6ist St., Chicago, 111. 

f 

LYTIES DALYKAI. 
Su Paveikslais. 

Audeklu apdaryta knyga, lietuvių kalboj, pa- duoda pilniausias žinias'apie lyties dalykus, 
kuriuos privalo kiekvienas žinoti — parajyta 
švariu ir moksliuku budu. Knyga siunčiame 
už $2.00. Pinigais, moaey orderiu arba Stain- 
pomis, 
Modern Boolc Co., Dept. B. 32 
Union Square, New York City 

LIETUVIU ŪKININKŲ 
KOLONIJA. 

Važiuok j Vilas County 
Wisconsin, kur skaisti žemi 
ir pirk ukę ant lengvų išmo- 
kesčių: tobulas klimatas, ge 
ri keliai, arti miesto, daug 
turgaviečių; ežerų, apių, šal 
tinių, gera žemė del bulvių, 
ant vieno akerio žemės už- 
auga 250 bušelių bulvių, ki- 
ti javai taipgi gerai auga. 
Gili pradėti ukininkauti su 

maža suma pinigų. Didžiau- 
sia lietuvių ūkininkų koolni- 
ja Amerikoje. Del pilnos in- 
formacijos ir ukininkystės 
knygutės, kurią dykai kiek- 
vienam reikalajuančiam pa- 
siunčiame, adresuok: 
SANBORN & COMPANY, 

52 Sanborn Building, 
Eagle River, Wis. 

PASPAETŲ BL'ANKAS 
PILDOME 
DYKAI. 

Baltic Consultation Bureau, Inc. 
35 S. Dcarborn St. Chicago. 

Room 206. 

9 LAIVAKORTĖS 

Pinigus Siunčia 
A. M. MAKARUS 

3258 So. Wa!!ace Street 
Chicago, 111. 

John Kuchiaskas 
LAVVYER 

LIETUVIS advokatas 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 2CS4 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE T RIS M VOSE. 

Egzaminuoja Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu pini- 
gus ant Pirmų Mortgečių, ant 
lengvu sąlygų. » 
West Sido Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan Stato Ban- 
kos. 2201 \V. 22-N'D STIIEET, 
Cor. Leavitt. & Tel. C'anal 2552 

.Pranešimas' 
Daktaras 

MAUBICE MHN 
ką tik sugrįžau iš 

Kalifornijos. 
Jau priima ligonius. 

Dabartinis jo adresas 
tci:is. 

DR. MAURICE KAHM 
4631 So. Ashaland Av. 

Chicago, 111. 

Sevefos Gyduoles užlaiko 
v 

seimynos sveikata. 

Pavasariniai 
išbėrimai 

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa- 
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di- 
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
pagimdo užterštas kraujas. Išva'yk 
kraują, vartodamas. 

Severa's 
Blood Purifier 

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

73 NAMAI turi buti parduoti trumpa 
me laike, 30 namai mūriniai, 21 medi- 
nis. 11-ka anmų Biznio kanifu, 5 Bun- 
galo\vs ir daugybė lotų. 

Kainos šių namų nuo $3200 iki 
?21000.00. 

Namai randasi nuo 45-tos South iki 
79tos nuo Haisted st. j \vestus iki 
Kedzie ave. 

Didelis pasirinkimas grfižioj apygar- 
doj, su mažu jmokėjimu, augštos ran- 
dos taip kad mėnosinės raudos per 
trumpų laiką namų nuperka. 

Musų ofise taipgi parūpiname pas- 
portus važiuoti J LIETUVA. Siunčiam 
pinigus ir tavorus j LIETUVA ir vi- 
sur. Inš?uriname( Apdraudžiame) viso- 
se formose Darome visokius legališ- 
kus DOKUMENTUS IN LIETUVA ir 
Amerikoje. 

Norintieji pirkti namų ir visais ki- 
tais reikala's kreipkitės pas: 
J. J. ZOLP. A. M. BARČUS 

COMMERCIL REALTY 

BUREAU 

4547 S. Hermitage Av. 

Chicago, 111. 
Tel. Yards 145. 

PASIRANDAVOJA kambarys 
vienai arba dviem ypątoms. Gazu 

apšildomas, visais parankamais. 
P. Davis, 

3335 S. Union Ave. 

LitHuanfan-Amcncati IntorfRation 
Bureau' 

Vlada8 J. Norkus, vedėjas, Paspor- 
tai, Legaliai Dokumentai, Foreign 

Excliange, Real Eastate, Parduodam 
laivokartes. 
3114 So. Halsted St„ Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 4899 

Phone Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA | 
DENTISTAS Į 

Naujienų Name < 

Vai: 9 iki 12 ryto Ir 2 Iki 9 vakare1 
1739 S. HALSTED ST CHICAGO' 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Telefonas Canal 6222 
Vai: 1 iLi 5 ir 7 iki 9 val. vak. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42id St 

«¥Y¥YVYVW¥V¥¥MVV VV/VVVVVV MV 

f Tcl. Yards 3654. AKUŠERKA! 

Mrs. A. 5 
Michniewich 5 

Baigusi Akušerijos ko-į 
ilgai praktika-? 

vusi PennsilvaaijotC 
hospitalėa®, Pasekminį 
irai patarnauja prieS 
gimdymo, Duoda rod^l 
risolriose ligose mote*? 
rimą ir merginom*. ? 
3113 S. Halsted St.į 

t Nuo 6 Iki 9 ryto ir 7 Ikt vėlai vak.1 
»Ar >*f vN »«t 

(ant antri* lubų) 
CHICAGO, ILL. 

Pboue O'al 6222 < I 

DR. C. K. CHERRYS j 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 ?ak. j 
2201 W. 22ra III S. LEAVTTT STS. i 

CHICAGO. I1.U 

V. VV. RUTKAUSKAS ! 
ADVOKATAS 

29 9. LA SALLE ST.. llOOM 324. 
Tolephono Central 6390. 

Vakarais. 812 W. 33-RD STREET, 
Teleplione Yards 4G81 

O R. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS ilt CHIRURGAS 

1637 W. Gl-ma ir kamn.Marshfield 
Vai.: Iki 1); ir iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas i'rospeia 1157 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerti lietuviams žinomas per 16 metų Inipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akuicril 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, mo- 

terų ir vaikų, pagal naujausia* metodai 
X-'R»v |r kitokius elektros prietaisu*. 

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

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

f 3110 arba 357 
T'.lephonai: Naktimis Drexoi 

[ 950 Drover 413t> 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

A. PETRATIS S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank * 

REAL ESTATE--INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortai 

NOTAHIJUŠAS J 

3249 So. HaLteo Street, Chicago. Illinois 
JTfcLEPHONE BoUUEįVARD 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 dien.. 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 26? 

Phone Yarda 2644 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRUROA8 I 

Of: Ir eyv: vMa 3252 S. Halstod St' 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7.30—9:30 

Telephone Lrorer 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAB 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakar* 
Nedildieniaii pagal lutarima 

47*2 80. ASHLAND AVENU1 
arti 47-to« gaivtt 

Felepkone Yardf 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j lydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų j Specialiai gydo limpančias, tenaa Ir J paslaptingas ryrų ligas > 
1269 B. HALSTBD 8T., CHICAOOl 
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