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50,000 Carranzos 
kareiviu sukilo. 

50,000 CARRANZOS KA- 
REIVIU PRISIDĖJO PRIE 

SUKILĖLIŲ. 

Agua Prieta, Sonora, Mok., 
hal. 27 d. — Si ia karinėj sėdy- 
boj šiandien buvo -paskelbta, kad 
daugiau kaip 50,000 karenių Me- 

ksikoje sukilo prieš Carranzos 

valdžią. Mažne pusė šito skai- 
čiaus perėjo prie maištininku So- 

noroje. 
Suirutės, sako, padr"<*ino So- 

noros karinę vyriausybę rengti 
apsigynimo planus nuo federalių 
kareivių puolimo. 

Pasak šiaurvakarinės kariuo- 
menės vado gen. P. Elias Calles 
Meksika yra padalinta j keturias 
karines juostas, kurių pirmutinė 
apima įSonorą, Siualoą ir Nayo- 
rika. Kokie komanduotojai sent- 

ralės juostos, užlajos pakraščio 
ir pietinės juostos, nepasakyta; 
taipgi nėra grieštai nustatyti ru- 

bežiai. 

Meksikos Gelžkelio Streikas 

Išnyko. 
Nogales, Ari/. !>al. 27 d. — 

Meksiko* pietų pacitinio gelžke- 
lio oficialai šiandien tikisi, kad 
susisiekimo sąlygos ateis Į nor- 

mai] stovį, Gelžkelių darbinin- 
kams bal. 13 <1. sustreikavus, val- 

stybė'ėmė jį operuoti. 
Praneša S. V. apie Meksikos 

Kareiviu Pabėgimus. 
Washington, bal. 27 d. — Su- 

lig informacijos čia a turėtos 

šiandien oficialiais keliais, Mex:- 
co Miesto laikraščiai vakar rašė 

apie tolesnius kareivių bėgimus 
iš Meksikos federales kariuome- 
nės ir apie neramumus įvairiose 
respublikos dalyse, (ien. čšalva- 

dor Gon žales ir visas jo garnizo- 
nas Cuatloje, Morelose, perėjo 
pas maštininkus, o pulk. Lope/ 
su raiteliu pulku Uruapane, jMi- 
cboacane, taipgi sukilęs. 

<ien. Cosie Rebelo, kuris vedė 
federales ipajiegas Cuernavakoje 
tapo paliuosttotas nuo jo vado- 

vystės, kada tą miestą paėmė 
maištininkai. 

Pranešama apie mušius San 

Juane, Nuevo Leone, Mapimi, 
Du rango ir Rancho N'uevo, arti 

Tampecos. 

VOKIETIJĄ LAUKIĄS 
FINANSINIS SU- 

SMUKIMAS. 

Berlinas, bal. 26 d. — Išdo 
ministeris Dr. \Yirth šiandien 
inteikdamas biudžetą ateinan- 
tiems metams ipasakė šalies su- 

sirinkimui, kad Vokietijos finan- 
sinis susmukimas yra artimas. 
Ministeris užsipuolė ant karinių 
pelnininkų. kurie, kaip jis sakė, 
"šalies ekonominę nelaimę pa- 
naudoja savo pačiu naudai." 

Dr. \Virth pasakė, kad kariuo- 
menės ir laivyno biudžetai pasie- 
kė savo dabartinio didumo c'elto 
kad Vokietija užlaiko apmoka- 
mas apsigynimo pajiegas, kurias 

buvusieji priešai turėtu priimt 
omenin demobilizuodami senąjr 
kariuomenę. 

Didelės Kariuomenės 

Užlaikymo Lėšos. 

Jis pasakė, kad pajiegos užlai- 

kytnas lėšuoja 2.000,000,000 mar- 

kių, o vaid/.ia jau išleido 3,000, 
000.000 markiu palaikymui oku- 
puojamųjįi kariuomenių. 

Pašto ncdatckliaus buvo 1,000, 

ooo.oco markiu, o valstybės gelž- 
keliai nedatekliaus davė 12,000, 
000.000 markių, 

Dr. \\ irth pritarė sukėlimui 

vidujinės paskolos ir reikalavo, 
1 kad Vokietijos skolos butų nu- ( 

Įstatytos versailinės sutarties. 

800 UŽMUŠTŲ GUATE- 

MALOJE. 

San Salvador, Salvadoro Resp.J 
bal. 27 d. — Pagal vėliausius čia 

apturėtus p.anešimus iš Guatc- 
malos paskutiniuose mušiuose 
Gnuatcmalos mieste per sukilimą, 
kur buvo nuverstas prcTidentas 

I Manuel F.strada Cabrera, buvo 
užmušta 800 vyru, moterų ir vai- 

kų. 
Daugelis Cabreros šalininkų 

pasilikusių jam ištikimais buvo 
užmušti jų namuose. 

Daugelis guatemalicčių, išbė- 

gusių iš savo šalies, dabar grjš- 
ta ir yra priimami su užsidegi- 
mui. 

Guatemaliečiai pabėgėliai ne- 

senai pasiuntė iš ėia raštą nau- 

jam Guatemalos prezidentui, 
Carlosui flcrrerai vedusiam su- 

kilimą ir riiHcrtusiam La!:rerą, 
prašydami, kad Cabrera butų t«'i- 

^ 
siamas kompetentaus trisnu, 

1 Prezi lentas atsakė, kad jo val- 
džia norinti, idant Cabrera butų 

I teisiamas Guatemalos teismuose. 

SENATORIAI VĖL KjAL- 
BA APIE TAIKA. 

Washington, bal. 27 d. — Ben- 
dra respublikonų taikos rezoliu- 

cija vėl Ims svarstoma rytoj se- 

nate užsienio reikalų komiteto. 
Penus v 1 vau i jos senatorius 

Knox rašo kitą pakeitimui buv,tu- 
sios, kuri permaino atstovų buto 

rezoliuciją Jaugelyje dalykų, bet 

taipgi užbaigia karės stovi su 

Austrija. 
Respublikonų ir demokratų va 

dai šiandien šnekėjo, kad jie ne- 

sistebėtų, jei tprez, \Vilson su- 

grąžintų versailinę sutartį sena- 

tui su nurodymais kas del išlygų. 
Bet jie sakosi nežiną apie prezi- 
dento pienus. 

GEGUŽINIS STREIKAS 
KANADOJ. 

Halifax, X. S., bal. 27 d. — 

Pagal straipsni atspaustą laik- 

raštyje Chronicle, kur priveda- 
ma Suv. Kasyklų Darbininkų ap- 
skričio sekretoriaus Mac Lacha- 
lano žodtžiai, visoj Kanadoj nuo 

vieno krašto iki kitam bus vienos 
dienos streikas geg. 1 d. užuo- 

jauton septyniems "U'inniįpego 
streiko vadams, kurie nesenai 
tapo nuteisti vienų metų kalėji- 
mam 

LEIDO VOKIETIJAI TU- 
RĖTI 100,000 KARIUO- 

MENĖS. 

Londonas, bal. 2~ d. — San 
Kernos taryba sutiko su tuo, kad 

Vokietija 1 i turėti iho.ooo ka- 
re. v it; Įso ginklais vidujinės tvar- 

kos palaikymui. 
šita skaitline sutarta po nusi- 

leidimui Idoydo George'o, kuris 
buvo sutikęs leisti vokiečiams 
turėti 200,00o kareivių ir Mille- 

rando, kuris priešinosi padidini- 
mui jos aukščiau Uabar ingalio- 
tos skaitlinės ioo.ooo vyrų. 

(ialivtino pranešimo apie talki- 
ninkų politiką linkui Vokietijos 
laukiama šiandien. Atnaujinimas 
prekybinių ryšių su Rusija žy- 
miai arčiau nuvesta įprie galo 
nutarimu pasiųsti pastovų pil- 
domąjį komitetą nuo aukščiau- 
sios tarybos Kopenhagenan, kur 
keturi rusų valdžios delegatai 
laui.ia kelis mėnesius. Tarybų 
prasidėjimo laukiama šios savai- 
tės pabaigoj. 

Anglijos .nižsienio ministeris 
lordą- Curzon nuėjo kubtoliau- 
siai buvo galima be įpripažini- 
iiiii sovietinės valdžios, bet jis 
pagrūmojo pertraukimu tarybų, 
jei nebus užjaučiamiaus elgiama- 
si su sumuštąja Denikino kariuo- 
mene pietų Rusijoje. 

Rengia Vaizbinę Sutartį. 

Jis gavo užtikrinimus tame ir 
dabar talkininkų komitetas va- 

žiuos Koperohagon, augščiausios 
tarybos ingaliotas padaryti su- 

tarti atnaujinimui prekybos tarp 
talkininkų šalių ir Rusijos. 

Amerircos pramoniniai agentai 
jau veik ia Rusijoje, bet be tie- 
saus leidimo iš \Yas>hingftono. 
N'ra laukiama, kad Su v. Valstijos 
panaudos tokias sutartis, kokios 
bus padarytos Kopenhagoje Ame 
rikos vaizb..iinkams pagelbėti. 

Tarybos Veikimas Patinka 
Francuzams. 

Paryžius, bal. 27 d. — Premje- 
ras Millerand gal kalbės atstovu 

bute ketverge ir išdės San Re- 
mos konferencijos pasekmes. 

Čionykščiai laikraščiai be ga- 
lo džiaugiasi, kaip jie sako, pui- 
kiomis konferencijos pasekmė- 
mis ir giria franeuzų premjerą už 
jo politiką. 

ŽYDAI ŠAUKIA SUVA- 
ŽIAVIMĄ PALEST1NI- 

NIAMS DARBAMS. 

N«w York, bal. 27 d. — Ame- 
rikos Zionistų organizacija išlei- 
do pakvietimą nepaprastai! su- 

vaižiaviman šitame mieste geg. 
9 ir 10 dd. suinobilizavinui šal- 
tinių aktualiam darbui prirengi- 
rno žydams tėvynės Palestinoje. 
Talkininkų ip«-"rr jerai San Re- 

snoje pripažino žydų tautą. 

S. V. SKRAIDUOLIS 
SIUNČIAMA VLADI- 

VOSTOKAS 

Washington, bal. 26 d. — Lai- 
vyno skyriaus viršininkai šian- 
dien užreiškė, ka dskraiduolis 
Ne\v Orleans, gavęs prisaką plauk 
ti Vladivostokan, pakeis skrai- 

Įduolj Albany, kuris tulą laiką 
1 stovi tame uoste. 

LAFKIN KALTAS KRIMI- 
NALINIU ANARCHIZMU. 

New York, bal. z, d. — Augš- 
ciausio teismcv nosėdininkai šian- 
dien rado kaltu James'ą Larkiną, 
airių darbininkų vadą, kaltinamą 
kriminaliniu anarchizmu. 

GANDAS APIE JUGOSLA- 
VU DARBININKU SUKI- 

LIMĄ; ŠIMTAI 
UŽMUŠTŲ. 

Londonas, bal. 27 d. — Cent- 
ral Xe\vs telegrama iš Rvmo, 

; pri vesdama ,pranešimus iš Triesto 
laikraščiui Messaggero, einan- 
čiam Ryme. sako. k h d Jugo lavi- 

noje yra iškilusi bolševikinė revo- 

liucija. 
Belgrade pavartota kulkasvai- 

clžiai ir šimtai žmonių esą už- 

mušta, o Laibache ir Agraine at- 

sitikę 'pragaištingos riaušės. 

Slavai Londone Neišsigandę. 

Čionykščiai jugoslavu oticialai 
'nėra išsigandę pranešimu a/pie 
sumišimus savo šalyj; jie sako. 
kad diplomatinis telegramos iš 

Belgrado vakar rodė, kad ten 

nieko gloga nėra. 
Triestinis pranešimas apie su- 

kilimą yra priskatomas "frakci- 
jai triukšmadariu italu, besisten- 

I 
igiaučių pakenkti italu taryboms 
įsu serbais. 

Dešimts Užmušt/./ Laibacho 
RiauŠfcse. 

Vienna, bal. 27 cl. — Sulit^ ju- 
goslavų laikraštinio biuro pranc- 
išimu, Laibacbe — Karuiolos sos- 

tinėj, Jugoslavijoj ištikus susi- 
rėmimui streikininkų su žanda- 
rais, dešimts civilių tapo užmuš- 
ti, o 21 sužeistas. Streikininkai 
bandė laikyti uždraustą susirin- 
kimą, o policija apsupo juos ir 
bandė juos nuginkluoti (?). 

iPo to komunistų vadas Golud 
iššaukė \ isuotiną streiką, kuris 

Įvyko tuojaus. Bet ga/o ir van- 

dens Įstaigų darbininkai pasili- 
kę prie savo vietų. 

I 

Sovietiniai Kareiviai Dirba 
Laukų Darbus. 

Bucharestas, bal. 27 d. — Uk- 
rainos kaimiečių vado S. Petlu- 
ros nuomone rusų sovietiniai 
kareiviai geriau norj sėti pava- 
sarinius jauvus, kaip eiti mušin 
ir todėl jų puolimas prieš lenkus 

nepavykęs. Petlura trumpą laiką 
pabuvo čia bevažiuodamas iš Ry- 
tų Galicijos i konferenciją Pra- 

goję; jis sako, kad bolševikų ka- 
reiviai ištisais būriais pameta 
kanromeftę ir bėga prie darbų 
laukuose. 

$300.000,000 NECATEK- 
LIAUS IŠ GELŽKELIŲ. 
Washington, bal. 27 d. — At- 

stovų buto projektas paskiriantis 
$300.000,000 atpildymui ne'"atek- 
lians valdžios gelžkelių valdymo 
ir $9.000,000 visokių kitų neda- 
teklių šiandien tapo priimtas se- 

nato ir pasiųstas konferencijom 

VISA JAPONU DIVIZIJA 
IŠMUŠTA SIBIRE. 

j Londonas, b ai. 27 d. — Rusų 
firma 'Hentsine, Ghinuose aptu- 
rėjo kablegramą, kurioje prane- 
šama, kad japonų divizija tapo 
išnaikinta Chabarovsko apskri- 
tyj, Sibire. Ofieialio patvirtinimo 
to nėra. 

Japonams Gręsia Bolševikai. 
Honolulu, bal. 26 d. — Pagal 

Tokios kablegramą japonu laik- 
raščiui Nippu Jiji, Aleksandrovs- 
ke +;es Totorių užlaja japonai 
išlaipino sustiprinimus japonų ka 
rciviams stovintiems Nikolajevs- 
ke. Kablegranioje priduriama, 
kad šitie sustiprinimai gelbės 

■ paliuosuoti 160 japonų tautiečių, 
'kuriuos bolševikai laiko paėmę 
Nikolaje-vske. 

Japonų karlaivių' eskadra bus 
•pasiųsta Nikolajevskan tuojaus, 
j kaip tik ledas nueis. 

BOIKOTUOS ANTVALKI- 
NES KRYŽKARES. 

Marysville, Cal., bal. 27 d. — 

| Marysvilles Dailvdž'U unija nu- 

balsavo boikotuoti visus biznie-l 
rius dalyvavusius, ar leidusius 

dalyjauti savo darbininkams ju- 
lėjime verčia^': anie -dėvili ant- 
valkiius tuoju ciksiu, kad suma- 

žinus dnbužiij kainas, šita boi- 
kotą unija apskelbė dėlto, kad 
Šitas j.įdėjimas kelia kainas ant- 
va'.kriams taip. jog neužilgo me- 

chanikai ir darbininkai negalės 
jų inpirkti. 

KIETŲJŲ ANGLIŲ KASĖ- 
JAI ATMETA KASYKLŲ 

SAVININKU PASIU- 
* 

LINIMA. 

Ncw York, bal. 27 d. — Kič- 
ui ją anglių kasyklų darbininkų 
visuotinasis algų komitetas, su- 

sirinkęs šiandien vėlai atmetė sa- 

vininkų pasiulinimą atsakyman Į 
j 11 reikalavimus. Jie siūlo pakel- 
ti algas apie 15 nuoš.. bet nepri- 
pažįsta unijo ar aštuonių va- 

landų dienos. 

PARLAMENTE PAKEL- 
TA KLAUSIMAS DEL 

KANADOS ATSTO- 
VO S. V. 

Londonas, bal. 27 d. — Atsto- 
vų bute vakar vakare koalicinis 
liberalas Įeit. pulk. Arthur Mur- 
ray pakėlė klausimą apie tai, ar 

Kanada gali siųsti anVbasduurių 
j Suv. Valstijas. Bet jis patarė 
nedaryti jokių permainų kol ne- 

bus gauta paaiškinimo iš imperi- 
nės konferencijos. 

DANIJOS RADIKALAI 
SUMUŠTI. 

Kopenhaga, bal. 27 d. — Delei 

rinkimų laikytų panedėlvj visoj 
Danijoj radikalų partija nužudė 

penikioliką vietų žemutiniame 
parlamento hute. 

Socialdemokratai, nepriklausomi 
dešinieji ir nepriklausomi kairieji 
isi nužudė po vietną viei~. Ama j 

įtinę partija laimėjo tris vietas, 
konservatvvai septynias, sočiai, 
keturias ir liberalai keturias. Se- 
kantis atstovų butas susidės šitaip! 

Amatų partija, 4; konservaty- 
vų, 28; radikalų, 17; socialistų, 
42: ir liberalų 48. 

TOKIOJ GATVEKARIŲ 
STREIKAS. 

—. 

HonoluH, bal. 27 d. — Kable- 
grama iš Tokios praneša vietos 

japonų laikraščiui, kad visuoti- 
nas gatvekarių streikas sustabdė 
visą gatvekarių judėjimą Tokioj; 
streikas iškilo del atleidimo 50 

[darbininkų, kurie buvo kaltina- 
Imi kaipo agitatoriai. 

IS^- * MDIJA NORI PRISI- 
DĖTI :rie LYGOS. 

Washington, bal. 27 d. — Tik- 

ką atėjo žinia Washingtcmdn. 
kad Islandija padavė prašymą pri 
imti ją tautu lygon; drauge su ši 
tuo pranešama, kad Islandija da- 
bar yra pilnai nepriklausoma val- 

stybe. 

Prašyme sakoma, kad Danija 
gera valia davė nepriklausomybę 
salos Valdžiai grudvje 1918 m. 

Trys kitos valstybės, kurios 

prašosi buti lygos narėmis, yra 

[Gruzija. San Marino ir Lu\em- 

jburg. Visi keturi prašymai bus 

I svarstomi tarybos susirinkime, 
[kuris bus laikomas Ryme už ke- 

llių dienų, jei jis nebus atidėtas. 

Formaliai apkaltinimai Posto, 
darbo sekretoriaus padėjėjo. 

FORMALIAI APKALTINI- 
MAI POSTO. 

Washington, ha!. 27 cl. — At- 
stovų huto ateivvstės komiteto 
pirmininkas Johnson šiandien in- 
teikė huto taisyklių komitetui 
apkaltinimus Loįviso F. l'osto, 
iš Chicagos, kuris yra darbo se- 

kretoriaus padėjėju, buk jis per- 
čenĮįęs Įstatymą naudon svetim- 
šalių, turinčių pasipiktinimą ši- 
tąja valdžia ir besikėsinančių nu- 

versti ją." 

Johnson buvo pirmu liudinin- 
ku nagrinėjimo l'osto pasielgimo 
jam betardant radikalių svetim- 
šalių deportavimo bylas. Po jo 
i.ekė Kansaso atstovas Hocli, 
kurio rezoliucija, reikalaujanti, 
kad Post butų patrauktas tieson, 
yra komiteto rankose. Post pats 
nebtivvo. ji atstovavo jo advoka- 
tas. 

Paduoda Pranešimą iš Seattlės. 

Pirmininkas Johnson inteikė 
tyrinėtoju komiteto pranešimą, 
surengtą VY. A. Black\voodo iš 
Seattlės, kuriame peržvelgiama 
dešimtys deportavimo bylų, kur 
Post panaikinęs deportavimus 
rekomenduotus ateivystės in- 
spektorių ir ateivystės biuro. Tos 

bylos buvę svetimšalių komunis- 
tų ir anarchistų. 

Pasak Johnsono. pranešimas 
rodo, kad sekretoriaus padėjėjas 
"tulą laiką laikėsi sekretoriaus 
\Yilsono nuomonės," kad buvi- 
mas narnu komunistų partijoj 
yra užtenkamu pamatu deporta- 
vimui, bet vėliaus jis ''permainęs 
savo nuomonę'' ir liepęs daugeli 
komunistų paliuosuoti, panaiki- 
nant deportavimo varantus. 

Pranešimas taipgi parodo sek- 
retoriaus (padėjėjo nusprendimą 
tose bylose kuriose jis ėmėsi pa- 
reikši i žodi "anarchistas"' ir tvir- 
tinti. kad kongresas negalėjo pa- 
vartoti to žodžio kaipo muštiuvo.'' 

Pirmininkas Johnson pasakė, 
kad "visuomenė mato raudonai 
ne be priežasties. Ji mato visuo- 
menės viršininkus jos įstatymus 
laužant naudoti svetimšaliu, tu- 

rinčiu panieką šitai valdžiai ir 
kėsinančių roversti ją ir einan- 
čių išvien su tolygiais revoliuci- 
onieriais visame pasaulyj, ar jie 
save vadintų socialistais, bolše- 
vikais, komunistais, ar anarchis- 
tais: arba dėtų dolarius tam rei- 
kalui, ar mėtytų bombomis už jį. 

"Nei šitie svetimtaučiai, nei j n 

revoliuciniai suopročiai nėra rei- 

kalingi Suv. Valstijoms ir. jei 
butų reikalas, kongresas privalo 
išvalyti kiekvieną egzekutivį sky- 
rių. kuris duotų padrąsinimą ši- 
tiems svetimšaliams, ar pritartų 
jų idėjoms. Aš pats negaliu ti- 
keti, kad Darbo Sekretorius Wi!- 
sonas žinotu, koks "gręžimas iš 

vidaus" eina jo skyriuje. Aš ne- 

tikiu, kad prezidentas \Vilson ži- 
no ipadėtj ir jos pavojus.'' 

Atstovas Hocli pasakė, kad jo 
rezoliucijoje nėra jokios politinės 
ar partinės minties, "bet girdi." 
turėtų buti iparodyta toji padėtis, 
kuri darosi nepakenčiama. 

"Daugelis šimtų svetimšalių, 
paimtų deportavimui pagal įsta- 
tymus prieš svetimšalius anar- 

chistus. tapo paliuosuota.'' sa- 

kė j ii, ''Tarp jų yra ne tik sve- 

timšaliai paimti taip vadinamuo- 
se užpuolimuose, bet ir dešim- 
tys svetimšalių paimtų pavieniai 
visoj šalyj už jų veikimus. Daug 
kartų buvo sakoma nuo kongreso 

pagrindu, taip respublikonu, taip 
demokratų, kad p. I'ost savo vei- 

kimais visiškai panaikino" [staty- 
mą." 

ANGLAI JIEŠKO DE VA- 
LEROS BELFASTE, KUO- 

MET JIS YRA S. 
VALSTIJOSE. 

Belfast, bal. 27 d. — Specia- 
liai (paskirtas detektyvų būrys 
užėjo ant Anchoro linijos laivo 
Co'unibijos jam pribuvus šian- 
dien Movillen ir iki vienam ap- 
I žiurėjo pasažierius ir jų paspor- 
tus. Sako, kad jie jieškojo prof. 
Eamono de Valeros, Airių Res- 
publikos (prezidento, kurio val- 

džios laukė atvažiuojant šituo 
laivui. Tokia pat krata padaryta 
Londomlerry'je. ten (pasažieriams 
beišlipant. 

De Valera panedėlyj išvažia- 
ivo iš Chicagos Atlanton, Ga. 

RINKIMAI DANIJOJ SU- 

JUDINO ŽMONES. 
_ 

Kopenhaga, bal. 25 d. — (Pa- 
vėluota). — Danijos karščiausias 
rinkimų vajus artinasi prie už- 

baigoj: visos partijos parodo di- 
delį veiklumą. Darbininkų kliū- 

tys matomai susilpnino taip va- 

dinamų radikalų, ar liberalų par- 
1 tiją ir tolygioj proporcijoj sustip 
rino konservatyvų ir kairiųjų 
partijas. Radikalai gal nužudiS 
kokias septynias ar dešimti vie- 

tų, o konservatyvai laimės apie 
tiek. 

PINIGŲ KURSAS. 
Užsienio pinigai apštimis po 

$25.000 ar daugiau tarp bankų 
[kaip paduoda Merchants Loan & 
Trust kompanija. 

bal. 27 bal. 26. 
Anglijos svaras S 3.84 $ 3.82 
Francijos (už $1) fr. 16.92 17.00 
Italijos (už $1) lirų 22.75 22.90 
Ūdrijos (už Si) fr. 15.75 15.85 
Olandijos 100 florinų 36VG 36'^ 
Danijos 100 kronų 17.00 17.10 
Švedijos 100 kronų 21.00 2i.(K> 

Norvegijos 100 kronų 19.20 19.15 
Vokietijos 100 markių 1.80 1.65 
Austrijos 100 kronų .55 .55 
Suomijos 100 markių 5.35 5.35 
Lenkijos 100 markių .70 .70 
Lietuvos 100 auksinų 1.80 1.65 
Kanados $1000 — $&)5 $(po. 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

Hal. 28 d., 1512 m. lietuviai per- 
laičio totorius ties Vilniumi. 

Bal. 30 d., 1904 m. atgavimas lie- 
tuvių spaudos Lietuvoje. 

Geg. 1 d., 1533 m. numirė Ostra- 
ga, gabi aus i.s lietuvių karvc- 
dis. 

Geg. 3 d.. 1791 m. konstitucijos 
apskelbimas Lenkijoje ir 
Lietuvoje. 

Geg. 12 d., 1571 m. numirė San- 
guškn. narsus lietuvių kar- 
vedis. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINKCJE 

šiandien rvtmetyj apsiniaukęs 
vėliaus gal giedras ir šilčiau po 
pietų. 

Saulėtekis, 4:51 vai. ryto; 
Saulėleidis, 6:45 vai. vak. 
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AMERIKOS LIETUVIAMS. 

Mes turime savo kariuomenę. Kiek 
jausmų sužadina mumyse ta mintis. Prieš 
kelioliką metų mes žodžio tarti lietuviš- 
kai nedrįsome. Rusų žandaras atiminėjo 
prie bažnyčios durų lietuviškas maldakny- 
ges. Už lietuviškas knygas musų žmonės 
varomi buvo Sibiran. Musų žemė buvo iš 
musų atimta ir atiduodama arkliavagiams 
ir kitiems tamsiems atėjūnams. Rusų ka- 
zokai Kražių ir Kęstaičių bažnyčiose ark- 
liais mindžiojo besimeldžiančius. 

Šiandieną mes turime savo kariuome- 
nę. Tai neišpasakyta ir netikėtina laimė. 
Musų kariuomenėje atgimė didvyriųpro- 
tėvių dvasia. 

Vokiečiai pradžioje tyčiojosi iš jos, 
bet jau mėnesiui praėjus po pirmo su bol- 
ševikais mūšio sakė, kad lietuviai kauja- 
si, kaip vokiečiai Vilhelmui valdantn. Kova 
su bolševikais atlikta baisiose aplikybėse. 
Viso ko truko. Dauguma kareivių buvo ne 

apginkluota, neaprėdyta, neapauta. Karei- 
viai tuomet pardavinėjo iš namų atsineštus 
batus, pirkdavo iš vokiečio slaptai šautu- 
vą, sakydmi: "Mes jiems ir neapsiavę, pa- 
rodysim". 

Nepraėjo metų — bolševikai tapo iš- 
valyti. 

Atsistojo musų kariuomene prieš ant- 
rą priešą. Vokiečiai gausiai apginkluoti, 
su šimtais patrankų ir tūkstančiais kulko- 
svaidžių, perpjovė Lietuvą pusiau nuo Min 
tau jos iki Tauragės ir plėšė lietuvius žiau- 
riai. Santarvė pati neišmanė kaip juos pra 
šalinti. Lietuvis kentė, dantis griežda- 
mas, kentė, jiegas tardydamas, kentė tiek, 
kad svetimieji intarinėti ėmė, buk mes pa- 
linkę su vokiečiais susibendrauti. Bet ply- 
šo lietuvių kantrybė. Ii- Santarvei prisiėjo 
vokiečius gelbėti nuo lietuvių. Į savaite 
vokiečių Lietuvoje nebeliko. 

Šiandieną stovime prieš trečiąjį prie- 
šą — lenkus. Jie užėmė kuone pusę musų 
Lietuvos. Senąją musų sostinę Vilnių jie 
laiko jau savo nuosavybe. Plėšia žmones 
baisiau už vokiečius ir bolševikus. Uždaro 
mokyklas, Seinų Vyskupą, kunigą Grigai- 
tį ir daugelį kitų kunigų ir šviesesnių žmo- 
nių arba išvarė arba sukišo į kalėjimus, j 
Bažnyčiose išghde lietuvišką pamokslą— 
šaudo. Yra atsitikimų, kad prie ligonių j 
kunigams lietuviams važiuoti neleidžia ir Į 
su Švenčiausiu Sakramentu važiuojančius j 
grąžina. Su kruvinomis ašaromis prašo1 

atsiųstieji išten lietuviai, kad gelbėtų juos 
greičiau musų kariuomenė. 

Ir ji išgelbės. Praeis metai, bet paga- 
liaus prablaivės Lietuvos dangus, ačiu mu- 

sų didvyriškai kariuomenei. 
Bet atsiminkime, kad tie musų vyrai- 

ąžuolai, tie dainose dainuojami ber- 
neliai-dobilėliai — baisų vargą vargs- 
ta. Kariuomenė yra skaitlinga ir dau- 
ginti ją prisieina. Lenkai prieš mus sta- 
to šimtais tūkstančių. Ju frontas su mu- t* 

mis tęsiasi 400 kilometrų. Mes turime 
jiems atsispirti. Jie pina pinkles užrube- 
žyje, stengiasi kelti maištus viduje, viso- 
kiais budais nori Lietuvą praryti ar pa- 
smaugti. Bet giname tiesą ir ginsimės. 
Prieš dešimti lenkų užteks musų vieno. Jau 
nebevienas tai atsitikimas, kad musų vie- 
nintelis kareivis sulaiko buri lenkų iš 40 
žmonių ir dar belaisvėn atsiveda. 

Tik reikia, kad tuos musų kentėtojus 
už Tėvynę sustiprintume musų užuojauta 
ir meile, kad palengvintume jų vargus. 

Lietuvos Valstybė visoko padalyti ne- 

įstengia. nes prisieina varyti visas milži- 
niškas atstatymo darbas. Visuomenė turi 
jai padėti. 

V 

Kariuomenei trūksta ir apdaro ir mais 
to. Nėra baltinių; mėnesiais reikia tokiu 
;budu gyventi ir tai neturint doros pasto- 
gės, nes stovėti reikia kuone tyrame lau- 
jke, kur karas išdegino visus trobesius. Pa- 
čiame Kaune daugybė kareivių (kazermių) 
vokiečių tapo išardyta. Prisiartins žiema 
ir vėl prasidės šalčiai, ligos, maras. Dau- 
giau gali žuti ligoninėse, nei karo lauke. 

Gi ligoninėse trūksta — pagalvių; 
j kuone ant plikų lentų prisieina ligoniams 
gulėti. Gerai, kad maistui užtenka ir vais- 
tams. Jei visuomenė, tą vargą matydama, 
nepadėtų nieko, neduok Viešpatie. Nebū- 
tame verti, kad del beširdžių labo tiek 
|savęs aukoti. 

Dabar jau matyt invalidų. Be kojų. 
be rankų, be sveikatos; jei jiems prisieitų 
badauti — jie butų gyvais musų niekšu- 
rno paveikslais. 

Bet to nebus, negali buti. Musų tauta j 
netik didvyrių, bet ir meilės žemė. Mes! 
aprūpinsime visukuom, ko reikalinga musų! 
kariuomenei. Ir apdaro, ir maisto, ir dva- 
siai pagalbos — knygų, laikraščių suteikti 
jiems reikia. Jų poilsio valandas pagrą- 
žinti; nukentėjusiems sergantiems visokią 
paguodą teikti, invalidams amatą į ran- 
kas duoti, žuvusiųjų šeimynas aprūpinti— 
tai vis musų šventa pareiga. 

Tiems visiems kariuomenes reikalams 
aprūpinti ir susitvėrė Lietuvoje — Karei- 
vių Prieteiių Draugija. Jos tikslas: ru- 
pinties visais kareivių dvasios ir kulturos 
reikalais, bei tenkinti visokius kareivių gy- 
venimo medžiaginius trukumus" (įstatu § 
1). 

Lietuvoje visuomenė, karo nualinta ir 
pati vargstanti, deda tam tikslui tūkstan- 
čius. iki šiol sumesta apie šimtas tūkstan- 
čiu auksinų. 

Už tuos pinigus išsiuntinėta dovanų 
praeitoms Kalėdoms i frontą, Kauno in- 
guloje surengtos kareivių kūčios, Įsteigta 

Nurodymai apie Pasporiiį ii Leidimy Išgavimą 
Važiavimui iš Amerikos Lietuvon. 

i. Bendros Taisyklės. 
i. Visi Ainciikoje gyvenantieji 

Lietuvos pilečiai, lygiai kaip jau 
ir patapę Suvienytų \ aisti j u pil- 
nais piliečiais, gali važiuoti Lie- 
tuvon, jeigu ten tur svarbius 
ūkio, prekybos ar asmens rei- 
kalus. Pilnais piliečiais yra skai- 
tomi tiktai tie, kurie yra gavę 
pirmas ir antras (pilietybės po- 
pieras. Turintieji tiktai pir- 
mas popieras skaitosi Lietuvos 
piliečiais ir gali gauti leidimą va- 

žiuoti tomis pat taisyklėmis, kaip 
ir visi jokių popierų neturintie- 
ji 

Valiuojantieji Lietuvon Lie- 
tuvos piliečiai ir pilietės tur iš- 
gauti vietoj pasportų affidavitus 
važiavimui Lietuvon, o visi pata- 
pę pilnais ^vienytų Valstijų pi- 
liečiais tur gauti iš Amerikos Yy 
riausybės tam tikrus pasportuos. 

3. Kaip gavt vietoj /pasporto 
affidavitus, taiip ir išgavę Ame- 
rikos pasportus tokiai kelionei 
Lietuvon privalo šiuos dokumen- 
tus paliudyti Lietuvos Atstovy- 
bėje \\ ashingtone, 703— 15-th 
St., X. \V. Toksai paliudijimas 
šių affidavitų ir pasportų vadi- 
nasi viza. Už. šių dokumentų pa 
vizavimą imamas Lietuvos ais- 
ty bės naudai tam tikras mokes- 
nis, būtent po penkis dolarius už 
affidavito arba už pasporto vi- 
zavimą. V>e Lietuuvos Atstovy- 
bes vizos keliaujantieji Lietuvon 
ęali būti visai neįleisti Lie- 
tuvon Įvažiuoti. 

4. Visi važiuojantieji Lietuvon 
privalo nueiti pas artymiausį 
"l'nited States Iiu-ome Tax Col- 
lector" ir nusinešti nuo savo 
darbdavio laišką, jei jis galima 
ga:uti, kuriame bus parodyta, ko- 
ki uždarbi turėjote 1917, 191 S. 
1919 ir 1920 metais. Tuomet I11- 
come Tax Collector išskaitys 
kiek reikės užsimokėti mokesniu 
ir nvžsimokėję tą mokesni gausi- 
te' paliudijimą "Certif ;ate of 
Compliance wit!i tlie Income T'.x 
1 a\v". Negalintieji pristatyti to- 

■MlIUBCTMKrillir.-TaMia. 

kio laiško, privalo kitokiais bu- 
dais prirodyti koksai buvo jų 
uždarbis ir jeigu reikės kas mo- 

kėti, užsimokėti. Be šio paliudi- 
jimo negalima išvažiuoti, o mė- 
gini; be šių paliudijimų išvažiuo- 
ti buua neleidžiami ir net bau- 
džiami už pasislėpimą nuo šio 
mokesnio. 

5. Fe Lietuvos Atstovybės vi- 
zos reikia gauti viza ir nuo tų 
valstybių konsulių, per kurias 
Lietuvon važiuojama. Važiuojant 
per Francuziją — Francuzų K011- 
sulio, per Angliją — Anglų K011- 
sulio ir 1.1. 

II. Nurodymai kaip išgauti 
Affidavitai. 

i) Lietuvos piliečiai, norį iš- 
gauti affidavitus važiavimui Lie- 
tuvon, geriausia tesikreipia sta- 
čiai prie Lietuvos Atstovybės 
Was>hingtone. ir išten gaus rei- 
kalingu blanku ir nurodymų, kaip 
ir kas reikia daryti. loma, kas 
nori gali atsikreipti ir prie Įvai- 
riu vietos agentų, kurie užsiima 
n a sportų išrupinimu ir kurie ga- 
li suteikti reikalingų blankų. 

Reikia turėti du blanku "Ati- 
davit of Indentitv and Nationali- 
ty in lieu of a Passport for tlie 
'Departure of Lithuanians froiu 
itlie United States", paskui du 
j blanku surašyti prašy.nai arba 
aplikacijai prie State Departa- 
mento, toliaus .prašymo formą 
affidavito uvžvizavimui. Be to rei 
kia nusimti mažiausia šešias ant 
minkšto popierių fotografijas. 
Patartina kelionėje turėti tų pa- 
čiu fotografijų dar kelias, nes jos 
gali buti reikalingos visokiems 
paliudijimams Prancūzijoj ar Yo 
kietijoj, jeigu per jas važiuosite. 

2) Turėdami fotografijas ir 
blankus, paimkite du blanku Af- 
f''avit ir mažiausia dvi fotografi 
jas, nusineškite jas pas Notarų 
arba Advokatą, kursai prisiekdi- 
nęs jus išpildys tas blankas ir 
prilipdys fotografijas prie afii- 
davitų. Ant fotografijų reikės 

patiems pasirašyti. 
3) Šiaiip išpildžius affidavitus 

ir d\i savo fotografijas nusineš- 
kite prs vietos "Permit Agent'\ 
kursai surašys tam tikrą prašy- 
mą arba aplikaciją dvejuose ek- 

zemplioriuosc i Valstybės De- 
partamentą ir drauge su afiidavi- 
tais išsius j State Departamentą 
\Vashingt011an. Paprastai šių 
'.prašymų blankai yra pas tuos 

agentus, bet jeigu nebūtų, rei- 
kės savo nusinešti. Tokiais l'er- 
mit Agentais yra lmmigrant Ins- 
pector, United States Commissio- 
ner, United States District Attor 
ney arb{*i Clerk of the United 
States District Court. Šių val- 
dininkų adresai arba gyvenimo 
vieta galima sužinoti by kokioj 
valdžios Įstaigoje. 

i 4) Kiek mums žinoma, Vals- 
tybės Departamentas, ilgai neuž- 
laiko pas save šių affidavitų ir 
grąžina juos i savaitės laiką tam 

ipačiam agentui, kursai yra sura- 

šęs prašymą. Nuo šio valdinin- 
ko ir reikia atsiimti tasai affida- 
vitas. Gavę nuo šio agento atfi- 
davitą, parašykite patjs arba pas 
notarą ar agentą ant tam tikro 
blanko prašymą Lietuvos Atsto- 
vybei užvi/.uoti ir prilipykite vie 
ną fotografiją ant to prašymo 
ir pridėjv prie to prašymo patj 
aflklavitą ir užvizavimui mokesnj 
5 dolarių, siųskite tą visą Lietu- 
vos Atstovybei \\ ashingtonan. 
Jeigu nebūt surasta ypatingų 
kliūčių važiavimui Lietu- 
von, Lietuvos Atstovybė ne- 

vėliau kaip Į tris dienas grąžins 
nurodytu adresu affidavitą, už- 
dėjus ant jo savo vizą. Nors vie- 
ną fotografiją pasilaikykite ke- 
lionei. 

III. Nurodymai kaip gauti pas- 
portus Amerikos piliečiui, va- 

žiuojančiam Lietuvon. 
i) Norint gauti pasportą, rei- 

kia kreiptis prie artimiausios raš- 
tines Suvienytų Valstijų Teismo 
(Clerk's Office of thc United 
iStates Court). Gyventojai apie- 
linkėse Xe\v Yorko gali paduo- 
ti aplikacijas ir gauti pilną infor- 
maciją pas speciali pasportų agen 
tą muitinyčioje (Special Passport 

4 kareivių klubai, ligoniams suteikta pa- 
šaipi], maisto pagerinime." etc. 

Bet tai tik lašas juroje. 
Jeigu Jus, užjorio broliai, nepadėsite 

—neįstengsime. Jusų geroji širdis mums 
žinoma. Jųs patįs norite stoti į Tėvynės gynėjų eiles. Sušelpkite tuos, kurie jau! lieja kraują, kurie sveikatos nebeteko. 

Jums už tai žuvantieji už Tėvynę tars 
amžiną ačiu. 

Kareivių Prietelių Draugijos Valdyba: 
Pirmininkas—Dr. P. Sližy*, 
Viee- pirm. —M Popikaite, 

Iždininkas—Kun. Bumšas, 
Nariai:— M. Krupavičius, 

P. Radzevičius, 
Prov. Makauskas, 

Sekretorius —A. Krakauskaitė. 
P. S. Visas aukas prašome siųsti per 

Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovę 
(Lithuanian-American Trading Co.) — 

Lietuvos Ūkio Bankui, Kaune, kuris mums 
išmokės dolariais. 

Kar. Pr. Dr'jos Valdyba. 
Kaunas 28 III 20 m. 
Maironio gat. N 3. 

Agent a t tlic Custom House). Ki- 
tuose miestuose aplikacijų blan- 
kus ir informacija yra gaunamos 
Suvienytų Valstijų TMsrno raš- 
tinėse. 

2 Yra geistina, kad vizuojan- 
čiojo nurodymai, su kokiais rei- 
kalais jie važiuoja*į užrubežį bu- 
tų paremti dokiivmentariais pripa- 
rodymais nurodančiais, kad jam 
yra būtinai reikalinga išvažiuoti. 
Pavyzdin, jeigu yra važiuojama 
sutvarkyti :ivkio nuosavybės rei- 
kalai, tai yra patartina paduoti 
sykiu su aplikacija visus laiškus 
iš Lietuvos, kurie nurodo mirtį 
savininko, ūkio važiuojančio są- 
ryšį arba inpėdinyste prie tur- 
to, ir t.t. 

3) Užmokestis už pasportą yru 
vienas dolaris ,kuris turi buti 
užmokėtas kartu su ipadavimu 
aplikacijos. Šie pinigai eina į 
State Departamentą. Apart šios 
užmokesties reikės apmokėti Teis 
1110 klerkui, pas kurj bus padaryti 
"Affidavits"' ir prisiegos. Tas 
taipgi kaštuos apie vieną dolari. 

4) Jei-j4U su aplikantu ketina 
keliauti pati arba mažamečiai vai 
kai, tai atskiro pasporto nereikia, 
bet jų fotografijos, lygiai kaip ir 
pačio aplikanto, turi buti priduo- 
tos su aplikacija. 

5) Ant visų aplikacijų turi buti 
aiškiai pažymėta, kad pasportas 
yra imamas Į Lietuvą (Lithua- 
nia), taipgi tos šalys turi buti pa- 
žymėtos, per kurias yra manoma 
važiuoti. 

6) Gavus pasportą, jis pirmiau- 
sia turi buti pasiustas Lietuvos 
Atstovybei Amerikoje, \YasIiing- 
tone. (Representative oi Litluia- 
nia in America, 703—15-tli St.. 
N. W.. \Yashįngton, l). C.) del 
užsižavimo. Pąsportui pargrį- 
žus iš \Yaslungtonc;, jis turi luvti 
pasiųstas arba nuneštas pas visus 
konsulius, per kurių šalis yra 
manoma važiuoti ir kurių vardai 
yra suminėti ant pasporto. Tu- 
rint v įsų konsulių užvizavimą, 
pasportas tinka kelionei. 

Pastabos: 1) Yra patartina pa- 
siimt su savim kelias savo fo- 
tografijas, tokias pat kaip prie 
pasporto, nes nekuriose vietose 
Europoj vietinėj valdžios, duo- 
dant leidimą pervažiuoti, tankiai 
reikalauja važiuojančio paveikslo. 

2) Visi Lietuvos Atstovybės 
vizuoti pasportai tinka įvažia- 
vimui i Lietuvą. LUt norintieji 
tik pervažiuoti per Lietuvą j Ru- 
siją ar i Lenkiją, bei pereiti fron- 
tą ar demarkacinę liniją, turės 
išgauti specialius leidimus iš Lie 
tuvos Užsienio Reikalų Ministe- 
rijos, pasų skyriaus, ir iŠ Gene- 
ralio Štabo. 

Jonas Vileiši", 
Lietuvos Atstovas Amerikoje. 

Vyturys. 

Velnias Bolševiko Rolėje. 
(IŠ3vajotas geografiškas vaizdelis). 

.... Raudona socialistiniai-tapy- 
binė Rusijos respublika.... Le- 
nin.... Trockii.... čičerin.... 
Kapsukas.... Belą Kun.... Lieb- 
knccht.... Rože Luxembu.*g (>ic- 
du "draugai" žaidžia Tartaro gil- 
mėse) .... 
... .Soeializmas-komunizmas Mas- 

kvoje.... Volgos-Močiutes srity- 
je.... L'raluose. .. Tolimuose 

Rytume.... paskiau — Dunojaus 
baseine.... Rlieino pakraščiuo- 
se... Sienos srityje. .. Po ir Ti- 
berio žemėse.... o paskiau.... pas 
kirai.... Temzos srityje su di- 
džiausiu pus'aulio didmiesčiu.... o 

dar vėliau.... Naujame Sviete, to- 

je karaliu-milijonicriu žemėje.... 
(ialop seka visos likusios žemės ru-' 
tūlio daljs.... 

.... V isas pasaulis raudonas.... 
Y iškas tame pasaulyje socialisto-, 
ta. ... Viskas darbininkų-proletaru 
rankose.... Kapitalistai, buržujai, 
dvasiškiai, išn'audotojai. siurbėlės ir! 
dykaduoniai dingsta užmarštyje.... j 

.... Lygybės.... laisvės ir lai- J 
mės gadynė.... Tai tikras darbi- 

ninkų rojus Tai naujas pasau- 
lis. ... 

Tokios ir tam panašios minlįs py 
nėši tulo garsaus politikieriaus ir 

veikėjo smegenyne. Jis, sąryšyje sn 

visasvie'.inc karo ir perlipomis tai- 
kos tarybomis, o taipgi dc'.ci neap- 

iruhežiuotos arogancijos iš pcrg'alė- 
t j u pusės. !>u\o pradėjęs sviruoti 
savo pažiūrose ir saloj), buvo 

i visai bekrypstąs prie bolševizmo.— 
Apimtas ypatingu susijudinimu ir 
''savotišku" džiaugsmu. jis jokiu 
hiulu negalėjo ran.iai nusėdėti ant 
\ictos. Jo mintyj ir "visur-kitur" 
virė tikra "raudona revoliucija". 
Jo veidas buvo apsiaustas nepa- 
kasta šypsą. LaiLs-nuo-laiko jis kar 
ti>io kokius tai nesuprantamus žo- 

.d/ius ar net tam tikrus garsus, pa- 
lydėdamas juos ypatinga gestikulia- 
cija. 

(ira/.i naktis... .Rami naktis.... 
Maloni r.aktis.... iš augštyliių nu- 

sileido žemyn plačiai išskiestais 
sparnais patraukiančios išvaizdos 
angelas. Jo akj tuoj patraukė raus- 

va šviesa, kuri veržėsi lauk per 
'Vio^ini" languti. 

Viena to langučio pusė buvo pra- 
verta. .. Matėsi išblyškęs, išdžiu- 
vęs, daugiau šešėliui panašus, ne- 
aiškiu žiburio atšvaista apgaubtas 
žmogus, kuris buvo įsikniaubęs, ge- 
riau sakant, užsigulęs ant krūvos 
prirašytų popiergalių, betvarkėje 
išmėtytų ant rašomojo skobnio. 

Žmogus-šešelis miegojo ar giliai- 
giliai svajoj ) apie šio laikotarpio 
perversmus, apie.... raudoną pa- 
saulį. pridengtą tauisiai-raudonai 
liepsnojančia vėliava, apie.... so- 

eializaciją "matomų ir nematomų" 
daiktų, apie.... darbininkų vieš- 
patavimą, apie.... visuotiną links- 
mybę ir laimę.... 

Angelas nejusčiom įlėkė '"paslap- 
tingan'' kambarin ir tuoj metė Į 

žvilgsnį aut skundžiai apšviestų ži- 
baline lempute popiergalių.... Nu- 
džiugo. Net savo sparnukais ramiai- 
švelniai suplasnojo. Mat. jis pa- 
matė, kad priei išdžiuvusią žmo- 
gystą guli planai delei inkunijimo 
pasaulyje geresnio ir laimingesnio 
gyvenimo, delei visų sulyginimu. 
''.e!ci prašalinimo skurdo ir kan- 
čių.... Sulygtų pianų darbas tu- 
ri bu.i taip padalintas tarpe 
"draugu'' (mat, ''susitvarkius" da- 
lykams, bus tik draugai), idant 

kiekvienas veiktų su pilnu pasi- 
šventimu ir linksmumu. Kiekvienas 
uiri naudoties savo darbo vaisiais. 
Neprivalo daugiau rasties nelaimin- 
gų vergų, kuriuos išnaudoja ir per- 
sekioja turčiai ar valdininkai. Da- 

Hykai turi taip susitvarkyti, idant 
visi jaustųsi turtingais. 

Angelo veidas dar daugiau pra- 
linksmėjo, kuomet jojo galvon atė- 
jo niiinis pasinaudoti puikia pro- 
ga delei prisidėjimo nors maža da- 
lele savo meilės delei žmonijos ge- 
rovės pakėlimo. Jis tuoj stvėrėsi 

|už plunksnos, kuri gulėjo gret 
"plėckutės" su rašalu, užrašė ką 'ai 
ant popiergaliu ir kartu nukreipė 
miegančiojo mintis tokion pusėn, 
kad jos likosi apšviestos tyra dan- 
giška dvasia. Tada angelas, paten- 
kintas savo veikme, išskrido per 
atvirą langulj ir, smarkiai plasno- 
damas savo sparuukais, pasikėlė į 
apsčiai žvaigždėmis nusagstytą 
dangaus priemiestį. 

Praslinko bertaįnis valandos. 
Pokšto varpas sugaudė nakties (u y 
lil:a. Tuomi prasidė;) gcguččs pir- 
itui diena — viso pasaulio darbi- 
ninku švente. Socialistu obalsis — 

sulyg skiemenų — kaip-tik atsakė 
varpo gaudimui, paskelbiančiam 
darbininkų šventę: 

"Dai'-bi-nin-kui vi-sii kraš-tit 
i'ic-iiy-ki-tės!'' 

Išsiskleidžiant Į oro erdves dvy- 
liktam varpo garsui, j augšto na 
iro kaminą nusileido apisenė, bet 
nepaprastai narsi, moteris, vpatin- 
l; šešėlio išvaizdoje. Tai buvo mo- 
čiutė gudriausio požeminės \ aisti- j 
įsi-—Tartaro—prižiūrėtojo, kuris 
skaitėsi ''dešiniąja" Uclzebubos-Liu- 

^ cifero ranka. Ji, mat. norėjo atlan- 

kyli lulo diplomato žmoną, kuri gu- 
lėjo pirm'anie gyvenime, šilkais ap- 
rengtoje lovoje. 

K.į-tik pradėjus leistis kaminu 
žemyn, ji pajautė ypatingą kvaps- 
nį, kuris veržėsi per buvusį kami- 
no sienoje plyšį. Tas ne tik suer- 

zino jos nosį, bet kartu sužadino 
jos indomumą liukui kvapsnio pa- 
ėjimo. Ji tuoj atsidūrė tame kam- 
baryje, iskur skleidėsi tas kvapsnys. 
"Juodoji"' senukė skubiai apžvelgė 
kambarį. Pirmia ; jos akysna 
metėsi prie skobnio sėdintis žmo- į 
gus ir ant skobnio išskleisti popie- 
ros lapai. Ji dar atidžiau pažvelgė 
į popiergaliui 

Staiga ji pajuto galvoje kuki tai 
kvaitulj — tai angelo užrašų in- 
tekmė. Ji suniuzgė ypatingu bal- 
su ir visu smarkumu metėsi suplė- 
šyti popiergalius su "dangiškais" 
užrašais. Vienok jos troškimas li- 
kosi be pasekmės. Mat. angelo ga- 
lybė suteikė jiems apsaugos ypaty- 
bę. Instinktiviškai užsidengė ji sa- 

vo rankomis akis ir su nepaprastu 
greitumu metėsi lauk. Ji. pamiršusi 
net ir apie diplomato moterį namo 

apačioje, lyg isš .uta bomba švilp- 
dama nupuolė Tart'aro viduryn. 
Ten-pat stovėjo ir jos giminaitis, 
•kuris, lygi r išgąsčio apimtas, me- 

tėsi prie savo močiutės. Mat. nelauk 
tas ir perdaug jay ypatingas buvo 
jos sugrįžimas. Išsyk prakeiktoj' 
negalėjo nei žodžio ištarti — tik 
plačiomis akimis mirkčiojo ir iš- 

džiūvusiomis rankomis mostagavo. 
Tečiaus greit atsipeikėjo. 

Ji su ypatingu nervingumu pa- 
pasakojo, kad ji matč nepaprastą 
dokumentą, kuriame buvo išdėsty- 
tas planas apie inkuuijimą ant že- 
mės meilės, vienybės ir gerovės. 
Ji aiškiu užakcentavimu pastebėjo, 
jog tas dokumentas, kuris gulėjo 
priešais išdžiuvusi žmogų, buvo už- 
tvirtintas tam tikrais d'angiškos 
dvasios užrašais; pilis gi žmogus 
taipgi buvęs po "augštybiu"' dvasios 
intekme. Ji savo kalbą užbaigė >i'ais 
žodžiais1 

''.Mums gresia didžiausias pavo- 
jus! Galima nustoti galės :;nt že- 
mės.... Greičiau prie darbo!...."— 

"Ant visados praradome vienų iš 
gabiausiu žmonių. — suriko jos gi- 
misaitis — ikišiol jis sviravo, bet 
galop buvo pradėjęs krypti mūsų 
pusėn. Dabar jis — su dangiškos 
dvasios pagalba — gali. ištiesu. už- 
kenkti visiems mus u d'arbams tarpe 
žmonių. Mes privalome tuoj aptar- 
ti 1a viską ir nustatyti savo veiki- 
mo planą delei atsispyrimo. ..." 

Kižtelėjus keletą kartu, įgretai 
krūvon susirinko apie tuziną ga- 
biausių Tart'aro veikėjų, l'o trum- 

po persimainynio mintimis, likosi 
nutarta tą pačią dieną pradėti smar- 

kią propagandą tarpe Europos dar- 
bininkų ir kareivių, taipgi atkrei- 
piant ypatingą donią ant pietinių 
valstijų, o ypač ant Ualkanų pus- 
salio. 

"Tik nepamirškite moterų!" — 

suriko senutė. 

"Taipgi turėkite atmintyje ir Ko- 
lumbo žemę, \\K\c garsiuosius jos 
didmiesčius.' — skubiai, bet balsiai 
pratarė ką-tik sugrįžęs Tartaran 
Trockio pasiuntinis. 

Ant greitųjų pasitarus tame svar- 

biame ''atsispyrimo" reikale, akla- 
macijos budu tapo išrinktas tos se- 

nukės giminaitis, žuriVun likosi dar 
paskirta keletas pagelbininkų. Tą 
dieną jis turėjo atsilankyti žymes- 
niuose ICuropos didmiesčiuose ir 

(dalyvauti darbininku susirinkimuo- 
se ir di nonstracijose. suteikiant 
"inspiraciją'" žymesniems dienos 
kalbėtojams ir agitatoriams. Ka- 
dangi Europoje fabai prasiplatinu- 
si "bolševizmo dvasia", tai ir tas 
Tartaro nasi nulinis turėjo )>ti 

"formališko'' bolševiko rolę. Žino- 
ma. jam buvo Įsakyta veikti ne tik- 
tai tą dieną — gegužės i-mą. — 

'bet ir toliau, kol nebus prU.Šalintas t 
pavojus. 

Išrinktasis Tartaro ''bolševikas" 
tuoj leidosi kelionėn. Savo page'- 
bininkus jis pasiuntė — su tani tik- 
romis misijomis — į įvairius l'u- 
ropo.s kampus. Prieitam, vieną pa- 
siuntė i Kolumbo žemę. Šis p,liku- 
tinis pakelyje buvo sustojęs net 
Amerongene, bet. pamalęs narsiai 
bepjausianti n alkas buvusį gars'i 
žarsygį ,o dabartinį gr. Betilingo 
Įnamį, negadindamas laiko leidosi 
tolyn. (Bus daugiau). 



Sveikame Kūne=Sveikas Protas. 
SVEIKATOS NURODYMAI 

SULIG MĖNESIŲ. 
SAUSIS. 

SVEIKATOS NURODYMAI. 
Sveikata — tai turtas. 
Geriausias gelbėtojas sveikatos 

yra tyras oras. 

Pritaikyk drabužius pagal lai- 
ko (sezono). 

Laikyk miegamojo kambario 
langus pakeltus. 

Nevartok viešus rankšluosčius 
ir gėrymo puodukus. 

Švarus maistas, čystas vanduo 
ir švta/ias eras visų privilegija. 

Geri sveikatos padėjimai yra 
pagrindžiai ypatiško naudingu- 

inio- 

VASARIS. 

Plaučiu džiova. 

Plaučiu džiova ne paveldėta. 
Šviežias ora>, tinkamas atsil- 

isėjimui ir tinkamas valgis, prie- 
šai plaučiu džiovos. 

Palytėjimas su džiovingais pa- 
vojinga. 

Neatsargus spiamlymas yra 
k: iminališkas darbas. 

j Saugokis nuu džiovulingo tžmo- 

Igaus, kuris kosti neužsidengęs 
'savo burnos. 

Kovoti plaučių džiovę yra 

aIIEIITA 
Silpnybes, paeinančios nuo pcrsUlirbimo, pailgimo, o-jutiriu ir vai.menu 

sustingimo, skauemu Btrčnose, yra groitui pra3alinunio3, vartojant 

PAIN-EXFELLEBI 
" Dranga Ueifcalfl99 

Si'-imynor, kurios dažinojo jo veiliaiM* in ]>• tjn, dfti:giau? be jo neapsieina. Yra tik vienas 5'nin-Kj jtclloris ir del juau j-nsaugojinio, jis yru paženklintas mušu vaizbaženkliu 

ANCHOR (iKarar;) 
'r 

Joi^u ant pokylio nėra vaizbažoukli" ikaro, i r. 1 ji:, :>inv tikn.n ir jus i'kio 
noimkito. Y iaose aptioko'i-"* po Soc. ir 70;- Taipgi gulima ^avii ps„; išdirbėjus: 

F. AD. RICUTER & CO., 3:6-330 Bro*idw:>y, N c v/ Veik 

Farmu Exkiuršinasi 
Antras exkiuršina> .šio meto ir atidarymas sezonos artinu pirkėjams lietuvių kalionijo? \VO( )Di;C)RO VVISCONSINE. Randasi 7 mylios j pietvakararius nuo didelio pavietavo miesto 

Rhinelanderio, kuriame yra daugybė visokiu dirbtuvių-fabrikų, didelių krautuvių, teatrų ir kitokių įstaigų.) 
Exkiuršinas-išvažiavimas suiengtas per Didžiausią Lietuvių Žemės Pardavojimo Bendro 

ve, Liberty Land & Investment Co., žemių ir LTki'i savininkų. 
ĮVYKS fEPNYČIOJ. GEGUŽIO (MAY) 7 DIENĄ, 1920 M. \ isi susirinkite Į bendrovės ofisą ne vėliau kaip 2-rą vai. pop ietų, nes treinas išeina 5-tą vai. 

nuo Aorth VVestern stoties Madison ir Clinto" gatvių. Kelionė Dykai visiems, kurie tik pirks farmas. 
Sekančią dieną, Subatoj, Gegužio 8tą d., bus puikus pavasarinis balius, Woodboro vies- 

butyj (hotelyj) su prakalbomis, šokiais ir lietuviškomis dainomis. Bus puiki muzika po vado- 
vybe Woo<lboro orkestras. įžanga ir pietus farmų pirkėjams dykai. 

Lietuvių bendrove paskirė 3000 akrų £",2 "i usios žemė.s Lietuvių kolonijoj, 1 uri turės but išparduota ant šito e.vkiuršino už stebė .na žemą kainą; kad pamatę?, jokiu įbudu neiškęsi 
nepirkęs. l'rekės nuo .$15 ir aukščiau už akerį perkant nemažiau 40 akrų ar daugiau, ant la- bai lengvų išmokėjimų. Žemė prieina prie gerų kelių-vieškelių, puikių vandenų, kuriuos? yra daug žuvies; arti miestelio, kuriame keletas jau yra lietuvių biznierių ir dar yra proga dau- 

gumui atidaryti '.atokius biznius. Geležinkelio stotis ant vietos, pacta, mokyklos ir lt. Žodžiu visi parankumai kokie tik reikalingi. 
Pirkusieji farmas niuo bendrovės gauna daug visokios pagclbos. Duoda gerą stitbą mieste- lyje gyventi per vienį metą dykai; pakol savo pasibudavoja ant savo žemės. Puodą 5 akrus išdirbtos geros 'žemės pirmą metą del pasisėji 1110 ir pasisotinimo reikalingų dalykų. Duoda arklius kelioms dienoms, del prasidėjimo lauko dirbti ir daug kitų ,pagctbų. Tamista nieko nelaukdamas mesk viską ir važiuok ant šito exkiuršino, nes turėsi geriau- sią progą pigiai nusipirkti ir išsirinkti geriausią žemę, pakol dar yra iš ko pasirinkti. Taipgi parsiduoda daug gatavų išdubtu farmų, su budinkais, gyvuliais, mašinomis ir ki- tais Įtaisymais. Galima gauti dideliame pasirinkime artimoj apielinkėj. Kurie valiuosite ant šito exkiuršino, tai malonėkite pranešti į bendrovės ofisą kelioms dienoms pirmiau. Visi kurie gyvenate ne Chicagoje, tai galite t'esiai važiuoti ant farmų į Woodboro, Wis. O tenai visi susitiksite ir linksmai laiką praleisit. Atsišauk pa->, 

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 
3301 So. Halsted St., Tel. Boulevard 6775. Chicago, 111. 

CENTRAL MAN'UFACTURING TURTAS VIRŠINA DISTRICT BAXK $6.000,000,00. 

ATSIMINKIME SENOVES ŽODŽIUS 
iMir yra saKonia: "Jeigu 

Turi Pinigų, tai tau ne- 

trūksta ir draugų, bet-gi jei 
gu pinigu nėra, tai nėra nei- 
ko ki'.lbčt apie draugus!" 

Žinokime, kad nuisų ge- 
riausi draugas yra tai pi- 
nigai ant bankinės knygu- 
tės saugioje batikoje. 

Visiems gerai žinomas 
CENTRAI. ISANKAS ant 

Bridgeporto yra tvirta fi- 
nansinė įstaiga su grynu 
kapi.alu ir pervirriu 

$750,000.00 A ST ATE "BANK 

užtvirtina saugumą žmo- 
nių padėtiems pinigams. 
Lietuviai, kurie nuo senij- 
senoves laiko šioje banko j c 

savo pinigus yra pilnai už- 

ganodinti įr pataria savo 

draugams, kad turėdami 
bank'.Jus reikalus, kreip- 
tųsi vien tik į D1DYJ1 VA- 

LSTIJ i Xf CENTRAL 
MFG. DISTRICT BAN- 
KĄ ant BRIDGE PORTO. 
Banko turtas virš ŠEŠIŲ 
MILIJONŲ DOLIAR1U. 

PASARGA! 
Lietuviams važiuojantiems j Lietuvą yra duodami patarimai kaip butu geriausiai padaryti su pinigais, kad apsisaugoti nuo didelių nuostolių, i atarimai veltui. Su visokiais reikalais kreip- kitės vpati.škai arba per laiškus j: 

CENTRAL MANUFACTURING 0ISTR1GT 

1112 West 351h St, Arti Morgan Gatvės. Gtiicap, III. 
liauka ; atdaras kasdien nuo <j ryto iki 3 po pietų. 
VAKARAIS: randeliais,. Scrcdoniis ir Subatomis nuo 6 iki 8 valandai. 

UžRUBEžINIS SKYRIUS 
oti atdaras NodOlioniis nuo io iki i- valanc.js. Persiunčiame Pinigus Lietuvon. 

'priedermė kožnos draugystės, ir 
kožna ypata tame reikale turė- 
tu imti veiklu dalyvumą. 

Taip vadinami "patent" gyduo- 
liai neturi vertės. 

Svarbiausias faktorius kovoji- 
me plaučiu džiovos yra švaru- 
mas. 

KOVOS. 

Svarbus sveikatos nurodymai. 
Turėk gjenerališkcį valymo die- 

ną. 
Švarumas ir sveikata eina ran- 

ka rankoj. 
Dulkės gimdo daug ligų. 
Palaistykite savo gatves, ir vi- 

suomet padulkinime namuose var 

toki te drėgną skudurą. 
Laikyk savo darželius taip šva 

riai kaip javo namus. 

Šviežias oras ir saulės šviesa 

reikalingi sveikatai. 
Dulkės randasi tamsiuose kam 

peliuose. 
Svarumas ir dailumas pama- 

tai gyvenimo. 
Švarumas neatbūtinai reikalin- 

gas sveikatai. 

BALANDIS. 

Vanduo. 
i'iupnv.sk gert šviežią vandeni. 
Šaltiniai ir' šuliniai turėtų ras- 

tis toli nuo sruty duobiu. 
V anduo, kuris išrodo ėystas ne 

visuomet čystas. Prašalink abe- 
jones ir išvirįk. 

GEGUŽIS. 
Musės. 

v/leįįužės mėnuo geriausias mė- 
nesis išnaikinti muses. 

Yra tik viena naudinga musė— 

negyva. 
Mažos naminės musės reiškia 

daug pavojaus. 
Musės didinasi purvuose. 
Užkrečiamos ligos paprastai 

musių platinamos. 
Uždengk tvorele duris ir lan- 

gus. 

* i 

BIRŽELIS. 
Uodai. 

Uodai gimdo maliariją. 
Uodai didinasi ir auga Į tykų 

vau lėni ir drėgnose skylėse. 
"Liek aliejų ant vandens*' ir iš- 

vyk uodus. 
Tuščia tomaėių blekutė, pusiau 

pilna vandens, augins tuksiančius 
uodų, o bačka lietaus vandens 
augins milijonus. 

Uždėk sienelę (screen) ant 

durų ir langų. 

LIEPOS. 
Kūdikiu sveikata. 

Motinos pienas geriausias del 
kūdikių. 

'Karvės pienas natūrai i s mai- 
tinimas veršiukui, bet ne del nau- 

jai gimusio kūdikio. 
Tankiai sverk kūdikį. 
Kiklikui reikia daug* šviežio 

į oro. 

Gydytojas turi prižiūrėti akis 
kūdikio, tas sergėjimas nuo aklu- 
mo. 

Jeigu kūdikio akis nesveikos, 
neatidėlioj<; neškit pas 'gydytoją. 

Ku/.ną dieną praus k kūdikį ir 
apmainyk drapanas. 

RUGPJUTIS. 
Prižiūrėjimas savo sveikatos. 
Švarumas pusė sveikatos. 
Nesveiki dantįs ženklas men- 

kos sveikatos. 
Cystyk savo dantis, — po tam 

čeverykus. 
Valgyk iš po lengvo, pasirink 

tinkamą valgį, o gamta atliks 
visą kitą. 

Pirkit tinkamus čeverykus nes 

/3 laiko praleista juose. 
Turi tik vieną porą akių dcl 

viso gyvenimo—saugok! 

RUGSĖJIS. 
Pienas. 

Pienas geriausias maistas. 
Šiltas pienas greičiausia gadi- 

nasi. 
Muses neprileisk prie pieno. 
Švarus tvartai, švarios karvės 

ir švarios rankos reiškia t^erą, 
čystą pieną. Nugraibytas pienas 
geras. 

SPALIS. 
Kožnas miestelis turėtų reali- 

zuoti svarba med'ikališko per- 
žiūrėjimo mokyklų. 

Kožnas mokinys priverstinai 

turi b u t egzaminuotas. 
Mokyklų medikališkas peržiū- 

rėjimas sulaiko ligas. 

LAPKRITIS. 

Užkrečiamos ligos. 
Buvybę užkrečiamų ligų ra- 

portuokite sveikatos valdininkui. 
Greitas suradimas epidemijos 

gelbės kovai prieš ja. 
Platinimas epidemijų nereika- 

linga. 
Ne sunkiu surasti priežastį li- 

Atsargiai gydykit ligonius. 
il'o epidemijų defterijos, skar- 

letinos ir 1.1, disinfektavimas kam 
bariu yra neatbūtinai reikalingas. 

GRUODIS. 

Šalčiai. 
Šaltis limpamas. 
Skepetaitę uždėk ant burnos 

ir nosies kuomet kosti ar čiaudi. 
Sveiki žmonės nelengvai pa- 

gauna šaltį. 
Visuomet šiltai 'laikyk, kojas. 

VISUOMENĖS NAUDAI. I 
.... 

Ne\v Yorko Pavieto Skyrius, 
Amerikos Raudonojo Kryžiauis, 
atidarė Visuomeniškos Sveikatos 

Informącijiinj Biurą, kaip da'lį 
jos sveikatos darbo. Adresas 
Sveikatos Biuro tokis: ihj \Yest 
40-th Street, (10 augšto) Ne\v 
York City, telefonas —Dryant 
9860. Kasdien bus atidarytas 
mvo devynių ryte lig penkių va- 

kare. 

Visokia informacija, liečianti 
sveikatos reikalams, bus suteik- 
ta dykai. Biuras bus eentrali- 
nis ofisas visu aštuoniasdešimts 
trijų Xe\v Yorko Pavieto Sky- 
riaus viešų sveikatos agentūrų. 

Biure randasi visų klinikų są- 
rašas, kur galės but gautas dy- 
kas patarnavimas sykiu su in- 

formacija kada jie atdari ir kaip 
žmonės gali naudotis. 

Kožnas Raudonojo Kryžiaus 
narys, ir visi kili, kurie (užsi- 

interesuoja sveikatos reikalais, 
prašomi atsilankyti. -Galėsite čia 
gaut Įvairių raštų, knygelių ir 
1.1., apie sveikatos reikalus, bet 
nc apimant ypatiško medikališko 
patarimo. 

Jeigu Biuras negalės atsakyti 
koki nors klausimą, tai visuomet 
patars kur galėsite gaut tikrą in- 
formaciją. Del tų. kurie nekal- 
ba angliškai, o nori gaut kokių 
sveikatos patarimų, bus prista- 
tytu vertėjas su pagalba I\ew 
Yorko Pavieto Skyriaus Kurcau 
of l'oreign Information. 

Kviečiame visus Xew Yorko ir 
apielinkės lietuvius atsilankyti. 

T. M. D. KUOPŲ DOMAI. 

Ačiū dienraščio "Lietuva'' prie- 
lankumui niusų draugijai, aš pa- 
sinaudoju juomi šiuom tarpu už- 
kviesdamas TMD. kuopas, nors 

tas iš jų, kurias šis dienraštis 
pasiekia, kad greit kuopos šauk- 

:tų stutsirinkimus ir priimtų rezo- 

liuciją, kuri yra išsiųsta kiek- 
vienos kuopos sekretoriui: priė- 
mę tą rezoliuciją, teiksis kuopų 
raštininkai taipgi skubotai grą- 
žint ją Centro sekretoriui. 

Su šiuomi užkvietimu aplenkiu 
mūsų organą tik lodei, kad jis 
nebesuspėtų, dcl trumpesnio lai- 
ko, aname patilpt. Apart to, 
kiekviena kuopa gauna panašų 
šiam prašymą tai padaryt. 

iKezoliiivcijas grąžinkite šiuom 
antrašu: 

M. Stapulionis, 
3347 So. Emerald Ave., 

Chicago, 111. 

ATITAISYMAS: 

Lietuvos Atstovybės Ameriko- 
je Pranešime — "Patarimai ke- 
liaujantiems Lietuvon" (vakarykš 
eiame "L.'' X. — ipanedėl.) apa- 
čioje pirmos kolumnos randasi 
šitokio turino eilutė: 2). "Iš uos- 
tu CherboUrg ar", o turi būti: 
p'Lietuviams grįžtantiems iš" (se- 
kanti eilutė yra savo vietoj). 

Pamiršta pažymėti po vaka- 
rykščiame "Liet." X-ryje tilpu- 
siu vaizdeliu "Juk neveltui" (2-ro 
pusi. apačioje), kad jis paimta- 
is '.'Kariškiu žodžio" (X 8). 

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

CARR BROS. VVRECKING CO. 
1003—3008 80. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

"Lietuvos" Redakcijoj Gaunamos Sekančios Knygos Knygos 

No. 1. 
VĖLIAVOS 

AKYVAIZDOJE. 
Prancūziškai parašė Julės Ver 

ne, lietuvių kalbon verte J. A. 
Chmiellauskas. šioje knygelėje 
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 Alliantai. tartum ant 
šios apysakos pasir^ne. tokius 
submarinus, su kuriais nuveikė 
tokius stebuklus po vandeniu jū- 
rių gilumoje, apie kokius anų 
dienų autorius, Julės Vern?, rašė 
tiktai kaipo pasaką, kaipo sap- 
ną. Skaitytojas perskaitęs šią 
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- 
siai išėjusių knygelių lietuviš- 
koje kalboje. Puslapių 211. 
Kaina ęi.Oo 

No. 2. 
EXPROPRIACIJA. 

Drama dviejuose veiksmuose 
penkiuose paveiksluose. Parašė 
A. P. Brazaitis, ši drama yra 
gana puiki, kurią, galima lengvai 
skaityti ir ios mint} aiškiai su- 
prasti. LfTai naudinga drama, 
ypač tienu,, kurie nėra pratę loš- 
ti. Ją galima greit išmokti ir 
mažai mokintis lošėjams, ir sa- 
vo užduoti gerai atlikti 
kaina io c 

No. 3. 
AKYVI 

APSIREIŠKIMAI 
SVIETE. 

Kurie nori sužinoti, iš ko da- 
rosi žaibai, grausmai, lietus ir 
sniegas, kas yra debesiai, ant 
ko jie laikosi ir t. t. Linkėtina 
perskaityti šią knygelę. Pu&lapių 
79 kaina 35 c. 

No. 4. 
TEISINGOS 
PASLAPTIS. 

Parašyta Dr. P. Matulaičio. Mo 
teriski dalykai ir sekretai, ku- 
riuos kiekviena mergina Ir mo- 
teris turi žinoti. 
Kaina 05 c 

No. 5. 
INDEPENDENCE. 

Por the Lithuanian nation bj T. Norus and J. žilius. Issued 
by Lithuanian National Councii 
in ų. S. ofAmerica Washing- ton, D. C. 
Prico • 25 c. 

No. 6. 
ŠIRDIS. 

Parašė italu kalboje Ed. de 
Amlci, vertė j lietuvjų kalbą, Ma- 
tas Grigonis. Didelis veikalas ir 
gausiai paveiksluotas. Tai yra 
pamokinančios apysakos formoje 
parašytas veikalas, kuris tinka 
lygiai vaikams, kaip ir suaugu- siems. šita knyga yra išversta 
j 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. 
Sutaisė mokytojas J. Damijo- 

naitis. Vienatinis lietuvių kalbos 
vaidovėlis tinkantis mokyklose 
ir patiems per save mokintis, 
Popieros kietais veršeliais 45 c! 

No. 8. 
THE FRATERNAL 

AGE. 
The Problems of Peaee and 

the Rights of Little Nations 
šita maža knygelė yra lallui ver- 
ta išplatinti tarpe Amerikonų, 
kad susipažintų su mumis ir mū- 
sų tautos pageidavimais. Užais- 
teliuok brolau bent penkias šias 
knygelias ir išdalink savo kaimy- 
nams amerikonams. 
Kaina 15 c 

No. 9. 
DEŠIMTS METŲ 

Tautiniai-Kulturinio darbo Lie 
tuvoje, nuo 1903—11)15 metų. 
Yra didelės vertės informacijos 
knygelė, kurioje rasi viską kas 
per 10 metų buvo Lietuvoje nu- 
veikta, taipgi kiek yra lietuvių 
kiekvienoje Lietuvos 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, Dr. Basana- 
vičiaus, Viduno, literatų dailinin 
kų ir kitų žymių vyrų, taipgi jų 
fotografijos. Parašė M. šalčius. 
Puslapių 09. 
Kaina. 25 c. 

No. 10. 
KULTUROS 
ISTORIJA 

lai yra viso svieto kultūros 
istorija, trijose knygose su dau- 
geliu paveikslėlių. Visų šalių ir 
tautų svarbiausi atsjtikimai api- 
plėšti paveikslais, kaip antai: 
miestų, bažnyčių, stovylų dievų, 
dievaičių, karalįų, kareivių, ka- 
rių ir tt. Surengė J. A. Chmie- 
liauskas. Pusi. 505. Kaina $2.50. 
Gražiais audimo apdarais $3.00. 

No. 11. 
TECHNIKOS 
STEBUKLAI. 

Su daugeliu paveikslSljų: or- 

laiviu zepelinu, vagonų, tiltų, 
submarinų, automobilių ir kitų. 
Apžvalga pasisekimų žmonijos 
jgytų oro, žemės į r vandenų už- 
kariavimu. Naudingas aprašymas 
kaip žmonės tokius išmislijo— 
išrado, padirbo ir praktikon įve- 
dė. Sulietuvino J. A. Chmjcliaus- 
kas. Išleido T. M. D. Pusi. 142. 
Kaina 25c. 
Ta pati gražiais viršeliais .... 50c. 

No. 12. 
VALKATA. 

Keturių veiksmų drama vaiz- 
delis. Parašė K. Vosylius. Iiuosai 
vertė J. J. Zolp. ši drama yra la- 
bai puikus vaizdelis, kuris per- 
stato turtingų žmonių nemiela- 
širdingumų ir žiaurumu, o dar- 
bininku į.uliudimns, kentėjimus 
ir vargus. 
kaina •• 35 c. 

Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiuntimu. 

Užsisakant knygas, iškirpkite žemiau pridėtą. kupou^ ir išpildę 
siųskite sykiu su pinigais, money orderiu, arba ček.u: 

LIETUVA 
3253 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL 
iiiiiHiaiii KUPONAS ■■■■■■■■■■■ 

"LIETUVA" 
3253 S. MORGAN ST., (JiHCAGO, ILU 

Gerbiamieji: — 

Siunčiu $ c už kuriuos maiouuoite niau iš- 

siųsti tekaučias knygas: 

Vardas ir pavarde 

No. ir gatvė 

Miestas Valstija 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "LIETUVA" 
c 



Vietinės Žinios 

"LIETUVOS" ŠĖR1NINKU 
SUSIRINKIMAS. 

"Lietuvos" Bendrovės 
specialia susirinkimas įvyks 
Bendrovės raštinėse pėtny- 
čioj, balandžio 30 d., 1920 
rn. (pradžia N vai. vak ). Su 
sirinkime bus apsvarstomi 
ir rišami dienraštį "Lietu- 
vą" lytintys klausimai. 

TRUMPAS LAIKAS IKI ŠIM- 
KAUS IŠLEISTUVIŲ KONTER 
tul net CM K' \< ii l-.t IAMS JIS 
PALIKS ILC.OS ATMINTIES. 

Beliko tik kelios dienos iki St. 
Šimkaus Išleistuvių Koncertui. C-ia 
vhieagiečiai Uiri progą su>ilaukii 
.tokie» koncerto, kokio tlar iki -iol 
C'hicagos lietuviai nėra mato. Jau 
ir patsai koncerto antgalvi>: "Iš- 
leistuvių Koncertas ', apsako kuki 
tai nepaprastą įvyki. (.) ką jau be- 
kalbėti pažvelgus Į jo tumų. Kei- 
kia tik džiaugtis. Jame dalyvauja 
žymiau*: musų dailės kūrėjai dai- 
nininkai. žvaidždės-dainininkės. 

O kap norisi jau ir dabar klau- 
sytis virpančių kanklių stygų, iš 
jų šird/iu plaukiančių malonių bal- 

su. širdį, siela gaivinančiu tėvvnės 
1. i 

dainų!.... Siektum, rodos, to 

dvasios peno. kad agaivinti širdį, 
nelyginant pavasario gėle. liet jau 
tas laikas čia pat. Dar valandėlę.. 
ir džiaugkis. širdie, dainos peni- 
ma 

\'e veltui juk širdis to trokŠt'a. 
ne veltui chicagiečiai su didžiausiu 
uolumu f>erka tikietus. rengiasi t*n ; 

kcncertan. kuris paliks j ji patil- 
pusi etns lietuviams daug, d'aug sal- Į 
daus ir ilgo atminimo... 

STREIKAS Sl'STABDO 

I.VDL'STRfJĄ. 

Chicapos išdirbėjai pamatė sit- 

stabtlimrj industrijos, kolei prieini- į 
mns /.tliMS medžiagos pasidarys i 
norr.ialis. 

Visa bėda suverčiama aut gel/- 
kelio, kad prekių transportaciją su- 

paralyžiavo bėgiasukiu streikas, ku 
ris randasi ant oo nuoš. normaiio 
stovio. Valdininkai nuo vietiniu in- 

i 

dustrijy pareiškia, kad, girdi. nr>r 
1 i-krovin ai padaryta, liet '/.r/l vė 
• juos padėjus atgaf, ne> kitut einan 
lieji siuntiniai daugiausiai užblo 
kuoti ir komunikacija žali<'sos mc 

|(ižiay:<»s randasi stovinčioj padėtyj 
Augliu ir maisto prepasai biw 

; repr»rtu- ta yra išvežami normalėms 
I -kaulinėmis. 

| AUGSTOS KAINOS- PRIE- 
ŽASČIA MERGINOS MIR- 

TIES. 

Pragyvenimo brangumas pri- 
parodomaf tikrai per didelis del 
(jraoe IVck. 19 metų merginos 
iš Sheldon, I!l. 

Kovo 25 d. ji atrasta ru>yj už.-i 
toškinusi gazu. 

Savo notoj ji u/reiškia nepa- 
sitenkinimą hiednyste, kurioi 
dciei mažo savo uždarbio ji tu- 

rėjo gyventi. 

GELŽKELIO "SUKILĖLIAI" 
TAISO KOVĄ PASITRAUKU- 

SIEMS DARBININKAMS. 

Streikininkai bėgiasukiai kaipir 
sutvarkė savo pareigas delei tę- 
siamų muštynių, pripažindami 

perbalę, kuomet geli»kelio prižiū- 
rėtojai pr.nešė samdymą naujų 
kiemų darbininkų ir artimą pa- 
siekimą normalės komunikacijos. 

Sukilimo vadai užsipuola ant 

duotų raportų, kad, girdi, strei- 
kas esąs pertrauktas ir nors esą 

1.892 bėgiasukiai grižę darban, 
ui visa pajiega esanti 10,000. 

Sl.'KlLfiLI AI PRAMATO LAi- 

MftJlMĄ. 

Sukilę bėgiasukiai nedaro nieko 
kito, kaip tik atnaujina s'avo pir- 
mųjų užmanymų laimėjimus. 

' ielžkelio perdėtiniai praneši1, kad 
2, oo bėgiasukių sugrįžę atgal dar- 
ban. 

Streiko padėtis Chicagoj buvo 

sukomplikuota delei pasitraukimo 
l'armalee kompanijos vežėjų. Jobu 
Cassidy, vežėju lokalo prezidentas, 
pasakė, jogei streikas nebuvo pripa- 
žintas. (ii vežėjai reikalauja padi- 
dinimo algų. 

Pinigus Į Lietuvą Siuskite per 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
A PETRATIS & CO. Vedėjai 

3249 SO. HALSTED STREET, CTIICAGO, ILL. 

BOULEVARD 611. 

Pinigus išmoka paštu gyvais pinigais ir pristato siuntėjams kvi- 
tą su parašu gavusio. 
LAIVAKORTES PARDUODA. PA SPORTU S PARŪPINA. 
Biuras atchras: nuo 9 ryto iki 6 vakare. Utarninkais, Ketver- 
gais ir Subatomis, vakarais; iki 9 valandos. Nedėliomis iki^ po pict. 

TEISINGOS DRABUŽIŲ KAINOS 
Kainom, kurios tinka kikevleno kišenini. Gvarantuojame. kad ant 

kiekvieno pirkinio sutaupysite nuo 10 iki G0 procento. Nekurie daigtal parsiduoda pigiau, negu mums kainuoja. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai Ir overkotai. padaryti ant ordęrio, su diržais, pamušai tik iki liemės, formaliSkai pritaikyti ir konservatyviau modelių, bet jų sav minkai 
neatsiėmė. Todėl mes parduodame nuo $32.50 iki $60. Matyk musų speciales vartės siutus ir overkotus po $15. $17.50. $20.0u. $22.50. $25.00. Ir $30.00. Juodi iutai nuo $45.00. iri $65.00. Blue serge siutai nuo $35.00. iki $60.00 Valkų siutai ir overkotai nuo $6.50 ir atigšClao. Vyrų keli- nės $4.00. ir aug&Mau. Blue sorge kelinės nuo $5.50. iki $17.5u. YpaC tiems, kurie perka siutus ir siunčia j Lietuvą, nuleidžiame 5 procentą. Krautuvė atdara kasdien iki D valandai vakaro. Subatomis Iki 10 valandai vakaro. Nedėliomis iki 6 valandai po pietų. 
S. GORDON. 1415 S. Halsted St.. CHICAGO. ILL- 

AS ADOMAS A. KARALIAUSIMAS 
SEKANČIAI RA SAU: Ai tabai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis bu to. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. iKraujo, tiJcstų, Nervu ir abelnas spėkų nuatejiasa* vino kimo. Ir buvau nustojau TiP.i's, kad begyven- tu. Visur jieikojau vau pageltos. nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui ri.bezių. bet niekur negavau uvs sveikatai pagelbo*. 

Bet kada pareikalavau Salutaraa vaistų, Pltterio, Kraujo valytojo, Nervaten*, Inkstų ir Reumatiamo 
gyduoles, tai po suvartojimui raii'fo* gyduolės, man* pilvas pradėjo atsigauti, stiprSt, geal dirbt. Kraujas išsivalė. Nervai ėnė stipriai dirbt. Inkstai ataigav*. Reumatizmas pranyko, diegliai ncbeSadė po krutinę. Vidurių rėžimas iinyk* po užmušimai visų ligų. BA- giu 3 aineslų iigerdavau kas savaitė nn h***, c. *•' wHft" luteras, ifitterla, ir po 3 mtn. s*.o paveiksle pamačiau tokį skirtum* kaip tarp dienos ir naktiea. Da- bar jaučiuos smajiai ir esti linksmas ir 1000 sykių cttlcoja Salutaiss myltotv geradijlstei ir linkta tv sieros savo draugam* ir pažįstamiems w tokiais at titikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaraa: 

3ALUTARA8 CHEMICAL IN8TITUTI0N. J. BALTRENA8. Prof 
1707 So. Halsted 8t> Phone Cana 6417 Chlcago, llliflol* 

NET IR SVETIMTAUČIAI PERKA L. L. P. BONUS. 

Šv. Dovido parapijos klebo nas ir Bridgeporto stoties pir- 
mininkas J. Martinkus. 

I Atėjo valanda, kurioj mes. Ame 
riko j gyvenant j.s lietuviai, turime 
ir privalome stoti prieš kvotimus 

Įdelei kovos už Lietuvos Nepri- 
klausomybę. Mes tuos kvoti- 
mus sėkmingai išlaikysime sko- 
lindami savo pinigus Lietuvos 
Valstybei. Čion tik mes ame- 

rikiečiai turime progą parodyti, 
savo ištvermę, tvirtą valią, ku- 
ri pilnai pareikš pasauliui kokios 
mes Lietuvos norime. O jei mes 

norime matyti ant visados Lais- 
vą Lietuvą, tai ta parodysime 

!vieninteliu budu, būtent: jei mes 

ktiodattgiausiai išpirksime L. L. 
P. lionu. Ir kaip sykis tą pa- 

j reiškimą laikas parodyti, kaip 
į pavieniams, taip lyginai d ra u gi 
i joms, klubams, organizacijoms 
bei parapijoms, jogei mes esa 

me tikrais, kanu ir dvasia Lie- 
tuvos pilečiais, pilietėmis... 

() tam tikslui vykinti mes im- 
ki mo pavyzdį iš kitų tautų. 

Gerai ižinome tą laiką, kuomet 
lnivo pardavinėjama Airijos Pa- 
skola. Airių organizacijos ir pa- 
vieniai. įpirkdami bonus, apka- 
binėjo paskolos ženklais savo 

svetainių langus; mokyklose ir 
bažnyčiose lyginai matėsi pasko- 
los ženklai. 

Stai šis paveikslėlis parodo ai- 
rių šv. Dovid'o parapijos kleboną 
užrašant parapijos vardu Lietu- 
vos Laisvės Paskolos Poną. Čia 
aiškiausiai liudija, jog svetimtau- 
čiai organizuota spėka remia Lie- 
tuvos Pf skolą. 

Taigi neatsilikinie nuo to dar- 
bo ir mes. Lai ir mes, paėmę 
pavyzdį iš kitų, organizuotu bil- 
du, būtent draugijomis, organi- 
zacijomis bei parapijomis perka- 
me L. L. P. Ponus. M. K. Šilis. 

Leisi*. Nuosprendžiui. 
I'.ažers,- žuris permatė, jogei ve- 

žėjai tikrai streikuos, jei jiems ne- 

bus duota algos $50 savaitėje, leido 
! jii reikalavimus nuosprendžiui, su- 

lig j. Ii. Eddington, prezidento nuo 

1 vežėjų susivienijimo. 

CHICAGOS KaREI YIAI REX- 
GIA KAREIVIAMS IŠ- 

LEISTUVES. 
(iegužio 8 d., Septintam Regi- 

įmento \rnv>ur salėje atsibus di- 
jdžiausias balus, kokio dar Cbica- 
Įgo nera mačius. 

j Mat, S. A. L. K'arciviai rengia 
Igenerales išleistuves, išva/.iuojan- 
I tiems kareiviams Lietuvon ir šiaip 
j LieiMvos darbininkams. 

ši- balius y fa didei svarbus ir 
turėtu a]>eiti visiems lietuvams. 
Kiekvienas privalėtų atsilankyti Į 
tą rengiamą balių, kad tink'amai 
atsisveikinus su kareiviais. 

M. K. S. 

KLUBŲ FEDERACIJOS 
RALIUS. 

P.alandžo 23 d., K. F. Ashland 
Auditorium atsibuvo balius, kuris, 
galima sakyti, visais žvilgsniais ge- 
rai p?vyko. 

I Kliubiečiai šiito kart laimėjo, su- 

l traukdami žymu sk'aičiu jaunuo- 
menės ; kurios buvo virs trijų tuks 
tančių. \ i>i santa;koj, gražiai links 
minosi i1: vėlyvos nakties. 

Mat. su klubais baikų nekrėsi. 
Kada jie pasidarbuoja, tai najudi- 
tia visą Chicago. 

Lai gyvuoja Klubų Federacija. 

E £ T R A. 

Dr-stės Sv. Kazimiero Kara- 
laičio ant Town ojį Lake. extra 
susirinkimas, i.š priežasties mir- 
ties draugo Vincento Klimo, 
įvyks ketverge, balamlžios 29 d., 
7:^0 vai. vakare, Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje. Visi nariai 

yra kviečiami susirinkti apkalbė- 
jimui laidotuvių iškilmės ir pa- 
skutinio velioniui patarnavimo. 

Kviečia Valdyba. 

A A 

I VINCENTAS KLIMAS. 
'persiskyrė su šiuo pasauliu pinnadie 
nio vakare, balandžio 26 d.. S130 
vai. vakare. Sulaukęs 29 metu am- 

žiaus. Vėliomis paėjo iš Kauno red. 
Naujojo Aleksandrovo apskr. Ka- 
zytiŠkių parap. Amerikoje išgyveno 
II metu. Paliko tėvą, 3 brolius ir 3 
seseris Lietuvoje ir 2 pusbroliu A- 
merikoje. Kviečiame visus gimines 
ir pažįstamus Stsilankvtj j šermenis 
ir laidotuves. Yėliosio kūnas randa- 
si pa 1111111. 2535 \Y. 451h St. Chi- 
cago. III. Laidotuvės atsibus pėtny- 
čioje, balandžio 30 d., 9 vai. ryte iš 
namų j Nekalto Prasidėjimo Š. M. 
!'. bažnyčią, Brighton Parlc. Po pa- 
maldų į Švento Kazimiero kapines. 
Nuliudę S. Klimas ir F. Stasiulis. 

SKAITYKITE 
dienrašti 

LIETUVA 

PRAKALBOS. 
Temoje SVIETAS jau PASIBAIGĖ. 

Milijonai žmonių gyvenančių nebemirs. 
Balandžio 29 d., 1920 m., 7:30 vai. vak. 
LIBERTY svetainėj, 30-tos ir Union Ave. 

Duris atsidans nuo 7 vai. vak. 
Įžanga dykai Nėra kolektos 

Rengia T. B. T. S. 

PASPARTŲ BLANKAS 

j PILDOME 
DYKAI. 

i Baltic Consultation Bureau, Inc. 
35 S. Dearbor.i St. Chicago. 

Room 206. 1 

Pajieškau Jurui-> Janulevičiaus. 
Suvalkų gub.. Seinų pav.. \ ci-i į n 

paiap., Laihrtgaliu !:;iimo. Turiu 
.-.varbij reikalą i> Lietuvos. Meldžiu 

j jo paties ar kas ji žino. man pra- 
jnesti. Thonias Janulis. «)3~ \V. 34th 
I Pl.f Chicago. LU. 

Pajieškau Pranciškos Gedvi- 
laitės. Paeina iš Kretingos aps.. 
Gardžiu miesto Girdėjau gyve- 
nanti Philadelpliia, Pa. Turiu j 
svarbu reikalą. Ji pati ar kas ją 
žino. malonėkite pranešti man se 

'kančių adresu: Matilda Pusnec- 

jkiutė, 1305 N. \Yisconcin Street. 
Į Kacine, \Vis. 

Reikalingas posei.is nevedęs 
vyras Į kairi amą (sa'oon) už 
porteri. Laikia mažų pietų turi 
prii;arnauti ant stalų, \v. ką duo- 
siu kambarį, va į. i ir perą algą. 

Kreipkitės: Max Geis, 3829 S. 
Morgan S t., Cliicago, 111. 

Reikia rinkėjų ir suolų padevinė- 
| tojii. Pastov sudarb'as. Gera užmo- 
kestis. M.ison—Davis & Co.. 7740 
So. Chieago / ve., Chicago, 111. 

Reikalingas barzdaskutis, sere- 

domis, ket vergai s pėtnyčiomis ir su 

batom vakarais. Atsiaulc. J. Konce- 
vičią, 4356 S. Mozart St.. kampas 
^4tos gatvės, Chivago, 111. 

Reikalinga mergina arba moteris, 
kuri apsimtų prižiūrėti namus ir 

dvejatą vaikų. Apie mokestį, rulik- 
sime ant vietos. Atsišaukite greitai. 
Antanas Jakubatiskis. O5S Racine 
Ave., Kenosha, \Vis. 

REIKIA 

merginu ir moterių dirbti dėžiavi- 
mo skvriuej. Mokestis 38 centai į 
valandą ir 17c/c bonus. Darbas pas- 
tovus. 

ARXOLD P.ROS. 
C/to \Y. \Yasbington St. 

ChicasĮo, Iii. 

REIKALAUJAME 
! Reikia vyru ir vaiku dirbti dė/.ia- 

jvimo skyriuje. Mokestis labai qe- 
} ra. Pastovus darbos. 

ARNOLD BROS.. 
660 W. Randolph St.. 

Chicaęo, 111. 
r 

Reikia ioo dailydžiu (canpen- 
ters), del dirbimo tavorinių ka- 
ru. Taipgi 25 leberių. Atsišau- 
kite: ROCTC LSLAND LINOS, 
I24th St. ir Ashland Ave., Blue 
Island, 111. 

Phone Boulevard 2160. 

Dr.A.J.Karali&s 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valan — 9 iki 12 ir 4 iki 9 

"rn.ig. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, III. 

Amerikos Lietuvių 
MOKYKLA 
Mokinama: anglijltos ir lietuv'įkos kal- 
bg, aritmetikos, knygvedystis, stenogra- 
fijos, typewriting, pirklybos teisių, Suv. 
Valst. istorijos, abelnos istorijos, geog- 
rafijos, politinis ekonomijos, pilietust€s, 
dailiarajystės. 

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

8106 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO 

J elephone i ards <>492. 

HKUSERKA 
A. S .USHO 

1 "ui'iu patyli- 
mą moterų li- 

go:r; rupes- 
tnigCii pri/.iu- 
riu ligonę ir 

kūdiki laike 
lJ?os. 

3255 So.1 ialsted St. C'hieago, III.j 

John Kuchisękas 
LAVVYER 

LIETLVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3681 

Valandos: 9 ryto iki ~> vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po piety 
VEDU VISOKIAS li V LA S 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant N a mg., Loig ar- 
ba Parmą. ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolin.u Pini- 
gus ant Pirmų Mortgcčiu, an: 
lengvi; sęlygii. » 
West Sido Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State lian- 
kos. 2-01 \\r. 22-ND STREET, 
Cor. Leavltt. * Tol. Canal 2552 

NAUJAS BUSINESS IR 
TEISINGAS 

PATARNAVIMAS. 
Su šiuomi pranešu 
savo visiems pažjs i 
tamiems; kad aš } 
užsidėjau ofisę: 
Namy pardavinėji- 
mui ir farmų. Taip 
gi skolinu pinigus 
ant Namų ir Fa r 
mu, už mažų nuo 

šinitj, ir apsaugo 
ju namus, Rakau 
dus, ir automobi 

ims nuo ugnies, geriausiose kompani-! 
jose. Aš turiu ant pardavimo daue i 
namų — naujiu ir sen>- — brangiu ii J 
pigių — murintų ir medinių. Taipgi 
turiu ir gražių farmų ant pardavime 
ir ant randos. su gyvuliais ir su vi. 
sais Įtaisymais lcas tik yra reikalingo 
prie gyvenimą. Eik tuojaus ir gyvenk 
nes viskas yra gatava. Tos farmas yra j 
valstijose. Wisconsin ir Michigan. To- i 
dėl nepraleiskite tos geros progos: Į 
nes dabar yra laikas važiuot ant far j 
mų ir pradėt gyventi ir kad vėliaus nr j I sigailėtumet: ale ateikite j mano nfi 

•--a ir galėsit gauti daugiaus informa 
pijų apie namus ir farmas. i 

GEORGE PETKUS 
Real Estate Loans & Insurance 

Foreigs Exchange & Stoamsbip Tickts i 
"402 So. Halsted St. Chicago. 111. j 
Tel Yards 5379. 

ASHLAND JEYV'ELRY 
AND 

MUSIC STORc 
Deiraontai laik- 
rodėliai Ir jut?;- 
lioriški daigtai. 
Colurabia grama I 
fonų ir naujų lie 
tuvišku rekordu. 

*037 S. ASHLAND A.VE. CHICAGO. | 
Tel. Boub vard 481. , 

PIRMAS ŽENKLAS 

MAŽĖJIMAS ĮŽIUROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, | 
kaitymas antakių, mušimas skau- 

smų j kaktą, mirgėjimas akių, ap 
svaigimas ir nuvargimas akių po 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 
nurodo, kad jusų akys reikalauja 
akinii 

John smetana 
1801 3. ASHLAND A VE., CHICAG* 

Kampas 18-tos pa t vis. 
3 čio» lubos, virš Platt'o aptiekei. Tėijy 

kite i mano parašu 1 
Valandos: nuo 9toi vai. ryto iki 8 vai. *Jj I 
Nedėlioj: nuo 9 va). r>to iki 12 »al. diec n 

DR- VOITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių 
Specialistas 
Palengvjs akių Įtempimą, kaa yra pria 
žastiml skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių ii 
užaugusus karščių akių krtivos akis. 
katurakto, uemiegė trumparegystė, to 
Mregyatė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa 
rodintis mažiausias klaidos. SpeciaJa 
atyda atkreipamo j mokyklos vaikus, 
Teisingiai prirenkomi akiniai. ValaD- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
Iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 at. Ties Oppeheimuro štoro 
Kampas Ashland Ave. Tel. Drover 966* 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oflaa«: J 201 W. 22nd Street 

Telefoi.as Canal 6222 
Vai: 1 IL.' 6 ir 7 Iki 9 va!, vak. 

Gy. enlaao ■* "<».* i: 3114 W. 42«d St. 

Phone Ca >al 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 lkl 12; 1 Iki 8 rak 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT 8TS 

CHICAGO. ILL. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S. LA SAU,p: ST.. ROOM 324 
Telephoue Central GMO. 

Vakarais. 812 W. 33-UD STUKKT. 
Telei>ho»e Yanls 4G81 

Litiiuaiiiaii—Arueriuiti lnlunualicin 
Curcau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas. Paspor- tai, Lcgallškl Dokumentai, Forelgn Exchange, Real Kuštate. Parduodam laivokartes. 
3114 So. Halated St., Chlcago, 111. 

Tc-1. Boulevard 4899. 

Lei. Yards 3654. AKUSERKA 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusi Akušerijos !to 
ledija; ilgai praktika 
vu3i I'ennsiWanijo< 
hospitalt»«k Pasekmit: 
ni patarnauja prii 
tęimdymo, Duoda rodą 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St 

(ant antrų lubų) 
CHICAGO, ILL. 

Nuo i lkl 9 ryto Ir 7 Iki Telal vat' 

Phone Ganai 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas Prospect 1157 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 meti) kaip* 
•atvręs gydytojas, chirurgas ir akušeri* 

Gydo aitrias ir chroniškas ligas Tyrų, mo 

tenj ir vaiku, pagal naujausias metadat 
K-Ra* tr kitokius elektros vrietaisu* 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 
ISth St. netoli Fisk St. 

VALANDOS: Nuo 10 12 piety Ir 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

8 vakarais. Dienomis: Canal 
3110 arba 357 

Naktimis Drexel 
s)50 Drover 4136 

A. PETRAT15 S FABIJONAS 

A. PETRATIS 8c CO. 
Mortgage Bank 1 

REAL ESTATE- INSURANCE 1 

EuropearJImerioan Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokafttas 

NOTARIJUŠAS 
3249 So. HaLtcL Street, Chicago, Illinois 

įį' Telephone BOULE^'ARO 611 

DR, M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto lkl 2 p. p. Ir 6:30 
iki 8:30 vak. Nedčl. 9 Iki 12 diena 
Namai: 29 U W. 43 St. McKlsley 26? 

Phone Vardą 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRUR(iA8 

Of: ir gyv: vMa 3262 S Halsted 81 
Vai: 9—17. ryte; 2—4 lr 7:30—9:30 

Telephone Drover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAB 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Seredomis nuo 4 iki 9 po piotij. 
4712 SO. ASHLAND AvfcNUH 

arti 47-to» gatvti 

CI«|lt«U« 1 klUk 15 iZ 

DR J. KULI* 
LIETUVIS 

3YDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
Sjrdo Tisokias ligas moterį), Taikų ir Tjrm Specialiai gydo limpančiai, kum Ir 

pailaptingai Tjrry liga* 8289 8. HALSTED 8T., CHICAOO 
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