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j Kad ragus nulaužus j 
lenkų 
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THE FIRST LITHUANIAN NEWSPAPER IN CENTRAL AND 
WESTERN STATES. ESTABLISIIED 1893, 

Propaganda prieš raudonuo- 
sius varyta už pinigus. 

BOLŠEVIKAI SULAIKĖ 

LENKŲ -JYGĮ. 
rjt— 

Varšava, geg. 7 (1. — Per pas- 
kutines dvidešimts keturias va- 

landas 'bolševiku kareiviai ginan 
tieji .!>ievo miestą 'žymiai sustip- 
rino į/asipriešnimą. 

Kova už apvaldymą missto 

kaip Vėliaus, telegramom skel- 
bia, dar vis eina smarkiai. 

Kova esanti ypatingai smarki 

šiaurvakarinėje miesto pusėje, 
kur bolševikai vatroja artileriją, 
pastatytą užpakalyje pryšakinės 
kasimų linijos. Kitos didžiausios 
kanuolės aptvirtintoj teritorijoj 
ir leidžia tankius su vi u s Į puo- 
lančius lenkus ir ukrainus. 

Atgabena artileriją. 
Yra manoma; kad sovietinė ka 

riuomenė gabena artileriją nuo Į 
rytinio Dniepro kranto, nes šau- 

dymas bombomis vis didėja, at- 

gabenus naujas kanuolės. Gelž- 
kcliai ir -viešbelmiai tiltai prieš 
K ieva tapo sunaikinti besitrau- 
kianviu 'bolševikų, bet juos len- 

kai sparčiai pataiso. 
Apie lenkų laimėjimus prane- 

šama toliaus i pietus. 
l'krainų pajiegos einą į j>ic- 

tus linkui Odesos ir esą paėmę' 
kaimą Kamioiiką. 

I.enkų kareiviai atmušti. 

Londonas, gcg. 7 d. — Sovic- 
tiįvs valdžios pranešime šiandien 

apturėtame iš 'Maskvos, datuo- 
tame ketvergo data, paskelb- 
ia, i)ni .i'Vi 1 .-uiaikė ir: 

kų puolimą ant Kievo ties Ir- 

p.^no upes linija. Pranešimas 
skamba: 

''Kievo apygardoje, ties gelžke- 
liu palei Irpc-no upę mes attrat- 

šėme priešo kareivių puolimą. 
"Kaukazo pakraštyje keturi 

priešų laivai bombardavo Tem- 

riuką, bet mūsų artilerijos šū- 
viai nuvijo juos''. 

PROPAGANDA PRIEŠ RAU- 
DONUOSIUS YRA UŽ PINI- 

GUS, SAKO POST. 

Terrorizmo baidyklę sutvėrė į 
laikraščiai, sako jis. 

| 
Washington, geg. 7 d. — Dar- 

bo sekretoriaus padėjėjas Louis 
F. Post, iš Chicagos, stojęs šian- 
dien pas atstovų buto taisyklių 
komitetą davė smarkių atsaky- 
mą į reikalavimus traukti jj 
t'r-son pasiremiant rezoliucija j- 
nešta atstovų bute, Kansas ats- 

tovo Hocho; jie pabriežė tai, 
kad teisingumo skyriaus pada- 
rytieji užpuolimai ant ''raudo- 

nųjų'' jvyko ačiū apmokėtai te- 

roristinei propagandai, skleidžia- 
mai "dviejų apmokamų laikrašti- 
ninku'' ir kad ate i vystės biuro 
kfrm išminkąs Canunetti pervirši- 

jo savo teisėtą galę duodamas 

patarimus ka8 del deportavimo 
svetimšaFų pvitš'f bylose. 

P-nas Post gerai atkirto ir at- 

stovų buto ateivybės komitetui, 
bedtiodamas savo aitrius paaiš- 
kinimus; jis pasakė, kad komite- 
to pri parodymuose yra daugybė 

paklaidų ir klaidingų informacijų, j 
kurio parodo "nematytą'" ne/.i-( 
uojimr'' skyriaus veikimo depor- 
tavimo Ivlose: jis taipgi primi-1 nė. k; d buto komitetas tyčia už-j 
slėpė .pilną pranešimą apie pri- 
p,"rodymus ginčuose. 

Ilgą laiką kalėjime bc ištyrimo. 
P-nas Pos* įsigilino Į aiški- 

nimą "šeimyninių vaidų", kurie 
matomai buvo tūlą laiką darbo 
skyriuje. Vyriausio a tei vystės 
komisininko pasisavinimas galės 
Sulaikė daugybę svetimšalių ka- 
lėjime ištisas 8avaites tai rašti- 
nei bevedant bylų tyrinėjimą ir 

daugelyje bylų vyrausio komisi- 
ninko patarimai deportuoti, ar 

>aliuosuoti visai neatsitiko aptu- 
ri tiems <pri parodymams. 

Kalbėdamas apie savo nuspren- 
dimus daugelyje svetimšalių by- 
lu, p. lyos pasakė, kad jis nesi- 
laiko komisininko suradimų. 

"Aš atradau reikalingu, — sa- 

kė jis, — vietoje klausius jo pa- 
tarimo. žiūrėti pr i parodymų ir at- 

radau, kad vvriau8ias komisinin- 
ko memorandumas dažnai spren- 
dė vienaip, o priparodymai vedė 

prie kotokio ;išvedimo''. 
Daugelis vyrų teisingumo sky- 

riaus suimtų jo puolimuose ant 

raudonųjų buvo paleisti nesulau 
kus ryto, nes prieš juos nebu- 
vo priparodymų sakė p. Post, 
o daugelis kitų, kurie buvo pa- 
laikyti nieko nežinojo apie jų or- 

ganizacijų anarchistinius skyrius, 
už kuruo8 jie buvo suareštuoti. 

Trys revolveriai ir nei vienos 
bombos. 

Puolimuose suimta viso tik 

(trys revolveriai, tarė jis, p ridu r-' 

j ctamas, kad nerasta, jokio p2d- j 
įsako chemikalijij ir kitu medžią-j 
gų 'bomboms daryti. 

Užminęs apie .propagandą po i 
skraiste puolimų ant raudonųjų 

,p. Post tvirtino, kad ti'.los in- 

Itėkmės per laikraščius stengėsi 
[sutverti teroristinę .šmėklą iš- 

kraipymui tebesamų sąlygų savo 

; pačių naudai. 
P-s Post pasakė, kad pereitą 

'kovo mėnesyj jis permainė papro 
tį inėjusi skvriun, kuris leido p. 
Caminetti duoti patarimus, ir 

ėmėsi pats daryti nusprendimu9. 
Tai buvo vienintelis teisėtai in- 

galiotas procesas, sakė jis. 
P. Post pasakė, kad tik darbo 

skyrius V ra istatvmo ingaliotas 
išleisti prisakus deportavimui ir 

kad tik jis vienas tegali spręsti 
apie tai. kas reikia deportuoti, 
o kas ne. 

TURKAI GAUS TAIKOJ.' SU- 
TARTĮ ATEINANTĮ UT AR-' 

NiNKĄ. 

Paryžius, geg. 7 d. — Taikos 
sutartis su Turkija bus inteikta 
turklį delegacijai ateinantį utai- 

ninką. Ceremonija Įvyks laik- 
rodžio kambaryj' užsienio rasti- 

'ičj. Taikos konferencijos atsa- 
kas Į vengru pasipriešinimus tai- 
kos sutarčiai tapo nuvežtas Bu- 

dapeštan. 

VOKIEČIAI PROTESTUOJA 
j PRIEi LENKŲ SUOKALBĮ 

SILEZIJOJ. 

i Kattowitz, Silezija, 6 d.— 

j [steigta čia yokiečių \"okiečių 
i Pleoi-icito Komisija lenktyniavi- 
mui -u veklumr.is lenkų komisi- 

jos plehisciiu; komiteto perdėt'i- 
ni Vojcid. Korfanty, šiandien Į 
Išleido pa-k"l >in:ą. reikaiauda-1 
ni.'t, kad talkininkių žiūrėtų. idant. 

protas. ne užsispyrimas nu-1 
spręstu Aui;štulinės Silezijos li-J 
kimą. 

Paskelbime užtikrinama lenkai 

[gyventojai, kad jei Voketija lai- 
mės plebiscitą, tai lenkai gaus 
lv.M'as tei-es. 

ITALAI GAL GAUS FIU.UĘ. j 

i 
Rymas, 6 d. <iiornaie 

d'Italia. rašydamas apie dabar 
einaėias tiesiogines tarybas tarp 
T tai jos ir Jugo-Slavijos Adriati- 
niame klausinio. -ako Itrilija gau- 
naiui formai!j soverinėtą ant Fiu- 
mės tąją išlyja. kad uostas bus 

jugo slavų kontrolėje. 

LENINAS RANKOVES PASI- 

RAITOJĘS VALO KREMLIŲ. 

Maskva, getj. 7 d. — Nikolai 
i-cnin pats ėmėsi pavasarinio va- 

lymo namų, kuri jis prisakė vi- 
siems Rusjos miestams ir mies- 
teliams. Sovietinis .premjeras 
kasdien pasiraitojęs rankoves ne 

ša apdullkėjusitts daiktus iš Krem 
liaus ir dirba sušilęs. 

PRANEŠIMAS "LIETU- 
VOS DIENRAŠČIO 

BENDROVĖS Š ĖR ĮNIN- 
KA MS BEI "LIETUVOS" 

SKAITYTOJAMS. 
"Lietuvos" Dr.nraščio 

bendrovės direktoriai siuo- 
ir:i praneša visiems Bendro- 
vės dalininkams bei dien- 
raščio skaitytojams, jo^rei de 
lei tūlų neišvengiamų sun- 

kenybių, įvairiu kliūčių ir 

nedateklių, laikraštis gyvuo- 
ti beveik negali. Šis yra gal 
but paskutinis numeris. 

Paskutinis "Liet." B-vės 
dalininkų susirinkimas liko 
be pasekmių. Mažuma šėrų 
atstovauta. Reiškia, didu- 
ma šėrininkv- dienraš'io li- 
kimo nepaiso. Todėl ir pa- 
sekmes skaudžios. Gal pla- 
čioji tautininkų visuomenė- 
je blizga kibirkštis vilties, 
—gal ji ateis pagelbon. 

Niekam dienraščio likimu 
neir siinteresavus, "Lietuvai' 
atsiveikina su visa;s. 

'Liet.' B-vės Direktoriai 

OLANDAI ATIDEDA PIRK- Į 
LIAVIMĄ SU SOVIETAIS. 

Haga, gcg. 7 d. — Užsienio 
ministeris parlamente uzreiškė. 
kad. Olandija rieipradės pirkliau- 
ti su sovietine Rusija, kol tai.tų 
lyga nenutars atnaujinti prek>- 
binius ryšius su bolševikais. 

Visų Draugijų Atydai, 
Draugijos, parodykite savo 

patriotiškumą, parodykite 
nariu pilietinį susipratimą. 

Amerikoje randasi daug 
įvairių draugijų. Lietuvoje 
daug apie jas manoma ir 

augs ta i jos yra statomos. 

Kurgi nebus aukštinamos, 
nes sprendžiant iš jų vardų 
ištikro atrodo, kad jose su- 

sispietę geriausi tautos na- 

riai, apsišvietę piliečiai, iš- 

tikimiausieji Lietuvos ski- 
ntis ir dukters. 

Jei spręstame apie drau- 
gijų vertę vien pagal jų 
vard '.s. tai kasgi gali a'bojoti 
apie patrijotingumą tokių 
draugijų, kaip "Didžiojo 
Lietuvos Kungaikščro' Min- 

daugio'', "D. L. K. Vytau- 
to Draugiją", "Švento Ka- 
zimiero", "D. L. K. Gedi- 
mino", "D. L. K. Algirdo", 
"Lietuvos Mylėtojų", ''Lie- 
tuvos Laisvės", "Birutės 
iLraugija", "S. Daukanto 
Draiugiją", "Lietuvos Atei- 
ties'' ir daugel kitų draugi- 
jų su panašiais dideliais ir 
daug reiškiančiais vardais. 

Ti_3a, vardas turi didele 
reikšmę, bet tik tuomet, ka- 

i ta vardą nešiojančios or- 

ganizacijos darbai tam var- 

dui atitinka. Gėda tokiai 
draugijai, kuri pasisavinusi 
garsiai skambantį arba patri 
jotingą vardą, tuno kur nors 

kis tirp utyje aj^ipeli jusi. 
Draugijos, dabar yra ge- 

ra proga pasirodyti, kad jos 
ištikro užsitarnavo pasriink 
tąjį sau vardą; pasirodyki- 
te, jog ištikro esate Lietu- 
vos žvaigždėmis, Lietuvos 
Mylėtojais. Kągi jums pri- 
mena vardai Didžiųjų Lie- 
tuvos Kunigaikščiu, ar šiap 
didvyriu-kovotoju už Lietu- 

i vos laisvę? Mažomis pas- 

tangomis šiandieną galite i 

pasirodyti, jog jus pilnai 
suprantate savo vardų reikš- 
me ! Kai-kurios draugijos 
jau yra prisidėjusios prie Lie 
tuvos4aisv.es paskolos ir nu- 

pirkusios bonų, bet ne visos. 
Dabar skelbiame jums lenk- 
tynes. Todėl visos draugi- 
jos, sušaukite "extra" mitin- j 
gus ir apkalbėkite patį svar- 

biausi šandieninj klausimą. į 
^ 

Kiek dar galite išpirkti bo- į 
nii, jeigu jau pirkote ir kiek j 
pirksite, jeigu dar nieko ne- j 
prkote. F,utų svarbu žino- 

ti, kokios draugijos pirks j 
už tukstantj ar daugkiti, ko- J 
kios, apskritai prisidės prie : 

* paskolos. i 

baigos Lietuvos Misija no- 

rėtų žinoti, kiek tokiu drau- 
gijų susiras. Bus sudarytas 
tokių draugijų tikras sąra- 
šas ir plačiai Lietuvoj? ir 

Amerikoje paskelbtas. To- 

kių draugijų valdybos narių 
surašai ir fotografijos ir:;i 
butų reikalinga, kad paga- 
minus draugijų albumėlį. 

Draugijos, < >prašome su- 

skubti. tik mėnuo laiko te- 
liko! Parodykite savo na- 

rių .pilietinį susipratimą! 
Nea-pvilkite visų tų, kurie 

jus augstai stato ir gerai 
apie jus mano. 

'Visas reikalingas žinias 

paskolos reikale galite gau 
ti adresuodamsi: 

Lietuvos Misija, 
257 S. 71-st St., 

New Yorke, N. Y. 

Prašome prisiųsti iinių. 
kiek turi Draugija ir kuo- 
met yra bonų išpirkusi, kok 
r-ai tos. draugijos valdybos 
sąstatas, ir 1.1. 

,Lietuvos Misiji s Sky- 
rius. 

AMERIKINIAI AIROJ ŠALI- 
NINKAI SUJUDINO 

ANGLIJĄ. 

Londonas, geg'. d. — Tik 
u u rytmetiniai laikraščiai pami- 
nėjo Amerikon kungresininkų 

memorandumą pasiųstą premjerui 
Lloyd (.eorge sąryšyje su airių 
padėtimi:, jie išreiškia pasipikti- 
nimą ".prašalinti kišimusi"' i vi-1 
chrjinius reikalus Anglijos rei- 
kalus. 

"l'amrtine užsienio politikos 
tasykle pa. s didžiumą ehilizuo- 
111 šalių yra t" s, kad vienas vals 
tyhės skyrius neprivalo kištis į 
vidujinius kitos šalies reikalus", 
sako Daily ("rajphic, kuris ma- 

tomai ;:iuri Į memorandumą kai 
po i politini vingsnj. Nei vie- 
nos kokios nors šalies įstatym-j '.".vys netari teisės kenkti ge-, 
riems santikiams esantiems tarp! 
ju šalies ir kokios kitos šalies1 
tik dėlto, kad jam norisi pa-^ gauti balsų sau pačiam''. 

Prik'ia "raudonųjų" areštavi- 
mus Amerikoje. 

l aikraštis sai.'„, kad airiai turi, 
tą pačią tejsę jii .Vicoti teisybės, 
jei jie nuskriausti. kaip ir 
kiti Suvienytos Karalijos pilie- 
čiai; jis palypiu? airiu padėti su 

ištisais areštavimais bolševiku 

Amerikoje. 
Morning Pi st ragina valdžią 

atsteigti A\f;'.ijos Informacijos 
Iii urą Aifierikoje; kurs tapo už- 

darytas mušiu pertraukos laiku. 
kuris gaiėtu sustabdai agitaci- 
ją prieš Angliją Suv. Valstijo- 
se. Apie Amerikos kovy^siniiir 
kų žingsnį del airiu respublikos 
laikraštis sako: 

"Jei Anglija abiejuose parla- 
mento butuose išleistų rezoliuci- 
ją prielankią Filipinų savivaldy- 
bei, tai tikime, kad Anglijos už- 
sienio raštinė išgirstu apie.ją bė 

giu dvidešimts keturių valandų''. 
Sujudino atstovų butą. 

'Suteikimas paramos Airių Res 

publikai iš pusės nekuriu asmenų į 
Su v. 'Valstijose buvo svarstomas! 

i atstovu bute. 
) 

į llorito Bottomley paklausėt 
i valdžios, ar ji žino, kad atsišau-j 
įkimai ilcl bonų, išleisti de Va-i 
leros kaipo airių respublikos pre 
zidento dar \ is dedami Amerikos 
laikrašč'.uose ir remiami gober- 

į norų pairiose valstijose ir ar 

Anglija mano ką sakyti apie tą 
[dalyką prezidentui \Yilsonui. 

I ionar l.a\v. pasakė, kad. kiek 
jam yra žinoma atsišaukimai yra 
kaikuriuose laikraščiuose, bet ne 

[galis pasakyti, ar juos remia ko- 
kis governoras, Anglija gi ne- 

mananti nieko sakyti tame daly- 
ke. 

I 

12 UŽMUŠTŲ, 50 SUŽEISTŲ 
SUKILIME FIUMĖJ. 

Triestas, geg. d. — Fiumėj 
si vakarą iškilo sukilmas. aštri 
kova tarp karabinierių ir arditi. 
Dvylika vyrų tapo užmušta ir 

penkiosdešimts sužeista. Karei- 
viai priklauso Gabrieles d'An- 
nunzios pajiegom8. 

I 

4.500 GUMO DARBININKŲ 
STREIKUOJA. 

Bristol. R. I.. 7 d. — Ne- 
patenkinti pakėlimu algų, kuris 
inėjo galėn National India Rub- 
ber kompanijos fabrike, aipie 4.- 
500 darbininku sustreikavo. 

■ ■ 

AIRIJOS KONSTABELIJA 
RENGIASI STREIKUOTI. 

Londonas. ge^r. 7 d. — Belfas- 
to laikraščio Star koresponden- 
tas sako jis s'uiMnojes, kad ai- 
riu konstabelija rengiasi strei- 

jkuoti, y,\ valdžia nesugebės ap- 
saugoti policistų. 

Lietuvos 
seimas 

STEIGIAMASIS SEIMAS 
GEG. 15 D. 

"Draugas' vakarykščiame sa- 

vo numeryje paduoda Lietuvių 
Prekybos Bendrovės prezidento 
p. Jono Romano kab- 

legramą iš Kauno, kurioje jis 
praneša, kad Lietuvos Steigia- 
masis Seimas susirinks gegužio 
15 dieną. 

ANGLIJA TARIASI SU 
RUSAIS. 

Londoną*, geg. 7 d. — Bevie- 
linė telegrama iš Maskvos šian- 
dien tvirtina, kad Angina ren- 

giasi tartis sn sovietine Rusija. 
Anglijos užsienio sekretorius 

grovas Curzon pasiuntė sovieti- 
ni " 

'o reikalų Komisarui 
(.1 * 

ištą, kuriame siūlo- 
ma" tiesus pasikalbę j imas su ba- 
ronu gen. \Yrangelin, rusų 'liuo- 
sanorių kariuomenės likučių va- 

du. Sitų pasikalbėjmų Anglija 
pageidaujanti tuoju tikslu, kad 
galima butų pradėti tartis su bol 
ševikais sąryšyje su jų besiver- 
žimu Kryrnan; Anglijos oficie- 
riai ketina dalyvauti tarybose. 

Cičerinas atsakęs, kad sovie- 
l,ine valdžia yra pasirengusi' sv- 

tikti su noru išreikštu Anglijos 
rašte ir pradėti tartis su Angli- 
jos valdžia, arba su kuo kitu. 
kurį valdžia nurodis klausime 
veikimu Krymo sektore ir kad 
rovietas yra pasirengęs prileis-, 
ti prie tarybų gen. \Vrantrcli ir^ 
anglų oficierius. 

Siūlo taiką Kaukaze. 

Apie Kaukazo frontą, kaip pra| 
nešime sakoma, kariniai veiki- 
mai pasiliovė ir sovietas kreipėsi 
j Įvairių valstijų valdžias, pa- 
siūlydamas tuoj aus? pradėti tary-j 
i)as. Sovietas ;;ada paimti j 
-varstymą Anglijos valdžios rei- 
kalus Kaukaze. 

Cičerinas savo atsakyme šreiš 
kia savo užsitikėjimą. kad sutar- 

tis pradėjimui taikos tarybų 1*1 s 

pradiniu žingsniu ir kad visuo- 
tinoji sutartis tarp Anglijos ir 
Rusijos išeis iš to. 

SUIRUTĖ ITALIJOJE. 

Rymas, geg. 7 d. — Keliuose , 

Italijos apskričiuose anarchistai 
paėmė viršų ir įvvko suirutės, 

ypatingai Leghorne, kur krastfu- 
tininkai įsigavo darbninkų tarv-i 
bon ir ėmė veikti smarkume. 

Buvo .priverstos įsikišti poli- 
cija ir milicija ir susirėmimui 
įvykus <lu žmonės tapo užmuš 
ti ir (langiau kaip trisdešimts su- 

žeistų. 
Geilfclkelininkai atsisakė leisti 

traukiniui apleisti Rologną iki 
300 karabinierių vežamų Yiare- 
gojion neišlipo iš traukinio. 

Streikininkai šaudo kaimiečius. 

Kaimiečių streikas žemintinuo- 
se Veronos provincijos apkri.'iuo 
;c darosi pavojingu, streikinin- 
kams pasinaudojant spėkinėmis 
įmonėmis. Kaimiečiai atsisakan- 
tieji 'prisidėti prie strieko e-ą 
sušaudomi, 3treikin inkai badu 
dvasiną galvi-jus ir grūmoja >a- 

vininkams mirtimi. 
Valdžia siunčianti kareivius su 

kulkosvaidžiais j pavojingas vie 
tas. 

.Sudegino generolo automobilių. 
lien. Castelazzo, kurį valdžia 

į pasiuntė \ iareggion streikui vis 
Itu3 pavojingui-, tapo suareštuotas 
ir jo automobilius sudeginta", 
jam nuvykus ant vietos. 

SUKILIMAS UŽDARĖ VERA 
CRUZĄ CARRANZAf. 

Washington. geg. 7 u. — Fe- 
deralis garnizonas Vera Cru/.e 

„vakar sukilo ir apleido miestą. 
Vera Cruzo valstijos valdžia per 

įsikėlę iš Cordovos į Vera Cru- 
zo miestą. Ji taipgi pranešė, 
kad amerikiečių gelžkelis iš To 
nalos Į Guatemalos pasienį per- 
ėjo Į revoliucionieru rankas. 

iVera Cruzui patekus j maiš- 
tininkų rankas, Carranza turės 
išsižadėt savo pieno, apie kurį 
buvo kalbamą, Įsteigti naują sos 

tinę. Sukilimas taipgi išblaško 
jo viltį pabėgimo, tam uostui 
esant revoliucionieru kontrolėje. 

Šiandien vėlai taipgi atėjo ži- 
nia, kad sukilo federaliai garni- 
zonas Xuevo Laredoj, Coahuiloj 
tik per sieną nuo Laredos Texa- 
se. 

į JAPONAI SAKOSI SUMUŠĘ 
IRU SU S ARTI ČITOS 

Tokio, geg. 7 d. — Karės raš- 
tines šiandien išleistas praneši- 
mas sako, kad japonu kareiviai 
sustabdė bolševikų žengimą tie« 
C'ita L"; Oa i kaly j balandžio pabai- 
doj ir galutinai' privertė bolševi- 

1 kus grįžti atgal per kalnų nu- 

Įgarą. 

PINIGŲ KURSAS. 
1 l'žsienio pinigai apštimis po 
$25.000 ar daugiau tarp bankų 
kaip paduoda Merchants Loan & 
Trust kompanija. 

geg. 7 geg. 6 

Anglijos svaras §3.83^ $3.84 
Francijos I v/'. Si) tr. 15.77 ih.30 
Italijos (už $1) lirų 20.25 20.50 
l'.clgijos (už $1) Ir. 14.80 15.40 
( Matuli jos 100 flor. $36.40 $36.40 
Danijos 100 kronų 17.15 17.10 
Švedijos įoo kronų 21.25 21.25 
Norvegijos 100 kronų 19.15 i<)-'5 
Vokietijos 100 markiu j.oo 2.0D 

Austrijos įco kronų .54 .54 
Suomijos 100 markių 5.40 5.44 
l.enkijos 100 markių .60 
Lietuvos 100 auksinų 2.00 2.00 
Kanados $1000 $<>oo S*)00 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
N0S DIENOS. 

jeg. 12 d., 1571 m. numirė San- 
guška, narsus lietuviu kar- 
vedis. 

Geg. t 3 d.. 14.U m- nutnitė 
Jagėla, Lietuvos kunigaikš- 
tis. 

Geg. 20 d., 1550 m. numirė Oid. 
: Liet. Kun. Augusto Žnona, Ger- 
įt.ilė, Lietuvos kunigaikštaitė. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINKCJE 

Šiandien gražu, nedaug permai 
uos temperatūroje: minkštas 
šiaurrytinis vėjas. 

Saulėtekis, 4:38 v. r ! saulė- 
leidis, 6:35 v. v. 
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SUDIEV..... 

Gal kiekvienas, perskaitęs augščiau 
padėtą antgalvį, supras, kad "Lietuvos" 
redaktorius atsisveikina su dienraščio skai- 
tytojais. ... Ir tokis supratimas bus teisin- 
gas, tik, ant nelaimės, nepilnas. Nepilnas 
todėl, kad šiuomi "sudiev" atsisveikina su 

"Lietuvos" skaitytojais kaip to dienraščio 
redaktorius, taip ir patsai dienraštis "Lie- 
tuva"' 

Tai labai skaudus ir daug reiškiantis 
atsisveikinimas del kiekvieno iš musų. Skau 
dus todėl, kad "Lietuvos" skaitytojai turės 
persiskirti su geriausiu L'avo draugu, ra- 

mintoju, žinių nešėju ir švietėju... Daug 
reiškiantis šis atsisveikinimas yra todėl, 
^ "Lietuva" — sulig savo pajiegų — 

;i išimtinai nešti kuodidžiausią nau- 

I 
> skaitytojams, o kartu ir visai lie- 

/ -autai ir tėvynei-Lietuvai.— 
Juk artimiausiu savo siekiu "Lietuva' 

.ė visapusišką prisidėjimą prie iškovoji- 
o Lietuvai laisvės, prie Lietuvos atstaty- 

.no ir lietuvių tautos gerovės pakėlimo, o 

taipgi teisingą savo skaitytojų informavi- 
mu ir jų apšvietą. — Ant nelaimės "Lie- 
tuva turi sustoti tame laike, kada Lietu- 
vos laisvė ir savistovybė vis dar randasi 
dideliame pavojuje, kada didžiausi musų 
priešai turi užėmę trečdalį Lietuvos teri- 
torijos su sostine Vilnium, kada Lietuva 
randasi dar baisioje išvaizdoje po v?sa- 
svietinės karės audros, kada lietuvių tauta 
vos dar pradeda žengti prie' gerovės ir lai- 
mės, — kuomet joje »vos pradeda nusista- 
tyti tautiniai-politinė sąmonė- — Taigi 
"Lietuva" sustoja pusiaukelyje- 

Man, kaipo arčiausiai stovėjusiam 
prie pravedimo augščiau privestų siekių, 
ytin yra skaudu tėmyti "Lietuvos" susto- 
jimą. — Skaudu yra man atsisveikinti su 
"Lietuva" ir su jos skaitytojais ir rėmė- 
jais, kurie laikė "Lietuvą" artimu-iŠtikimu i 
save draugu. Tačiau mane džiugina vil- 
tis, viena mintis, — būtent, kacl "Lietuvos" 
skaitytojai žengs toliau šviesiu mokslo ir 
tėvynės meilės keliu, kuriuomi juos vedė 
"Lietuva" kaipo savaitraštis per 25 metus S 
savo gyvavimo, o ypač kaipo dienraštis— 
nuo lapkričio 23 d., 1918 metų iki šiai die- 
nai. Aš tikiu, kad "Lietuvos" skaityto- 
jai pakantriai ir su pasišventimu tęs toliau 
tą sunkią kelionę — banguojančioje gyve- 
nimo erdvėje — linkui prakilnių idealų.— 
"Lietuvos" skaitytojai privalo laikyti šven- 
ta savo priederme šviestis ir lavintis, viso- 
mis išgalėmis remti Lietuvos reikalus ,ir| 
visapusiškai prisidėti prie lietuvių tautos į 
gerovės pakėlimo. 

Dienraštis "Lietuva" buvo lygir tvir- 
tovė, kuri saugojo Lietuvos ir lietuvių tau- 
tos reikalus nuo įvairios rūšies priešų iri 
kartu uoliai ir atvirai rėmė tuos reikalus, j "Lietuva" visuomet vadovavosi prakilniais I 
norais, šviesiomis ir tyromis mintimis. —« 

Tegul tokiais norais ir tokiomis'mintimis I 
vadovaujasi visi buvę "Lietuvos" skaity-j tojai ir šalininkai.. 

"Lietuva" sustoja clelei ; tokoo reika-j lingo jos palaikymui kapitalo. Ji užgimė! 
ir augo nepaprastai sunkiame laike, — 

kuomet daug senesni laikraščiai voh galėjoj išsilaikyti; — o juk ir normaliame laike j kiekviena pradžia yra sunki. Trumpu lai- 
ku "Lietuvos" gyvavimo viskas pakilo kai- 
nose dvigubai ir trigubai, o inplaukos vos! 
išlengvo tekilo, — priegtam, prenumeratos j 
kaina pasiliko nepermainyta. Taigi suda-; 
rytas dienraščio leidimui kapitalas turėjo] susinaikinti; «veliau pasidarė ir skolų. Prie- 
šakvje-gi nesimatė nieko geresnio, nieko j šviesesnio .. 

Prie "Lietuvos" puolimo nemažai pri-! 
sidėjo "Lietuvos" Bendrovės direktorių ne-į 
nuoseklus ir nesutartinas veikimas, o taip- 
gi buvusių administratorių nesugebė jimas i 
priderančiai sutvarkyti spaustuvės, darbi-j ninku ir skelbimų, iš ko butų pasidengę vis 
didėjančios išlaidos. i 

Taip, dienraštis "Lietuva" sustoja,— 
tačiau jis sustoja su garbe, taip sakant, žū- 
na mūšio lauke, daug atnešęs naudos savo 

skaitytojams, o tapgi Lietuvai ir lietuvių 
tautai. Tegul "Lietuvos" vardas visuomet 
sukels lietuviuose šviesias ir prakilnias min 
tis! Tegul atmintis apie ją bus paskati- 
nančiu veiksniu prie darbavimosi Tėvynes 
ir Tautos labui!... 

Dar vienas mano troškimas, kaipo 
dienraščio "Lietuvos" redaktoriaus. — Te- 
gul kuodaugiaužiai * "Lietuvos" dienraščio 
skaitytojų, nesitesiant, grįžta Tėvynėn ir 
itegul tenai sunaudoja savo jiegas, turtą, 
prityrimus ir žinias Lietuvos atstatymui 
ir ekonominiam jos sudrutinimųi! Tegul 

! "Lietuvos" skaitytojai bus pavyzdingais 
laisvos Lietuvos piliečiais, kurių nenuils- 
tantis veikimas neštų naudą kaip jiems 
patiems, taip ir Lietuvai ir visai lietuvių 
tautai! 

Tegui vienybė, mokslas ir tėvynės mei 
lė bus visų musų vadovaujančiais princi- 
pais,—nes tiktai tuomet mes priederančiai 
atliksime savo priderines kaipo visuomenės, 
tautos, o kartu ir visos žmonijos nariai!... 

Negalėdamas ilgiau dirbti prie "Lietu- 
j vos", esu pasiryžęs greitu laiku apleisti 
Ameriką ir grįžti numylėton Tėvynėn ir 
tenai visa energija ir pasišventimu stoti 

i Lietuvos atstatytojų ir drutintojų eilėsna. 
Taigi "sudiev", garbus "Lietuvos" 

j skaitytojai ir draugai! — Iki pasimatymo 
Laisvoje-Nepriklausomoj Lietuvoj !• 

Juoz. Gedminas, 
"Lietuvos" Redaktorius. 

i LIETUVOS KONSTITUCIJOS REIKALE- 

Konstitucija kiekvienai valstijai — tai 

j pamatiniai dėsniai valstybinio gyvenimo, 
; valstybinės tvarkos. Nuo sudarimo tinka- 
mos konstitucijos priklauso valstijos tvir- 
tumas ir bujojimas. Konstitucija privalo 
ibilti nustatyta atsižvelgiant į visas aplin- 
kybes, kaip i grynai tautines, taip ir išlau- 
kines, — jei norime, idant konstitucija at- 

itiestu valstijai ir tautai pageidaujamą nau 

dą. 
* 

Todėl Lietuvos veikėjai ir politikai, su 
Lietuvos valdžia priešakyje," išsyk pradėjo 
rimtai tvarkyti ir gvildenti Lietuvos Kon- 

j stituci jos reikalus. 
Neprošalį bus kiekvienam susipažinti 

su Lietuvos Konstitucijos projekto ruošimo 
darbu — kaip perstatyta kauniškėje 
"Liet'' nuo bal. 8 d. — 

Gruodžio m. 5 d. Ministerių Kabinetas 
sudarė Komisiją 9 narių Lietuvos\ Konsti- 
tucijos projektui paruošti. Į Komisiją pa- 
skirti pirmininku Teisingumo Ministeris L. 
Noreika, pirmininko pavaduotoju Vyriau- 
siojo Tribunolo Pirmininkas A. Kriščiukai- 
tis, nariais: Vyriausiojo Tribunolo narys 
A. Janulaitis, Vyriausiojo Steigiamojo Sei- 
mo Rinkimų Komisijos Pirmininkas, buvu- 
sis Teisingumo ir Vidaus Reikalų Ministe- 
rių prisiekusis advokatas P. Leonas, Valsty- 

ibės Tarybos nariai: J. Šernas, Kan- K. Šau- 
; lys, S. Rozenbaumas, Ministeris be portfe- 
jlio Žydų reikalam M. Soloveičikas ir Ka- 
j Įėjimų Departamento Direktorius prisieku- 
jsis advokatas A. Tumėnas. 

Komisija atliko 14 posėdžių, per ku- 
riuos buvo padarytas šioks darbas: 

1- Komisija apsvarstė esamųjų valsty- 
bių konstitucijų praktikos rezultatus ir ly- |gino juos su Lietuvos gyvenimo sąlygomis. 

Komisija ypač kreipė akies į tris kon- 
Istitucijų tipus: Š. Amerikos J. V., Angių- 
Prancuzų ir Šveicarų. Iš padarytos esamųjų 
konstitucijų apžvalgos ir palyginimo su 
Lietuvos gyvenimo sąlygomis, Komisijai pa 
aiškėjo, kad nė viena veikiančiųjų konsti- 
tucijų negali buti Lietuvoje priimta be žy- 
mių pakeitimų. 

2. Visa tai atmindama Komisija nusta- 
tė pagrindinius busiamojo konstitucijos pro Ijckto dėsnius- 

3. Komisija pavedė vienam savo na- 
iiiui-komisijos referentui, remdamos nusta- 
tytaisiais dėsniais, paruošti projektą, su- 
stačius jį ir padalinus skyriais ir straips- niais, ir patiekti Komisijai svarstyti. 

Tam tikslui referentui leista nuvykti į 
Berlyną, kur galėtų rasti ir naudotis biblio- 
t ekomis, juridine literatūra ir valstybės tei- 
sės žinovų patarimais. 

4. Referento sustatytąjį, išdėstytąjį sky 
riais ir straipsniais projektą Komisija ap- 
svarstys ir įduos Ministerių Kabinetui 

Konstitucijos projekto pamatiniai dė- 
sniai nustatyti toki: 

1. Lietuvos parlamentas-Seimas tu-! 
retų buti vienų rūmų, renkamas 3 metams, 
nepaleidžiamas. 

2. Prezidentą renka seimas. 
Tas pats žmogus gali buti renkamas 

prezidentu paeiliui ne daugiau, kai du kar- 
tu. Prezidentu gali buti renkamas tik Lie- 

tuvos pilietis, tuiiiitis ne riažiau kaip 35 
metus arnžio. 

3. Prezidentas skiria ministerius ir vy- 
iriausiąjį kariuomenės vadą ministerių ka- 
I binet'o pasiūlymu. 

4. Prezidentas turi pasigailėjimo ir 
I bausmės numažinimo teisių- 

5. Nepaprastai svarbiais atsitikimais 
(ginkluoto sukilimo, priešininko, įsiverži- 

;mo) Prezid. turi teisės griebtis reikalingų 
nepaprastų priemonių ir per 3 dienas turi 
sušaukti parlamentą ir pateikti jam tas prie 
mones patvirtinti. 

6. Parlamentui priguli imnestijos teisė, 
įstatymų sumanymo ir leidimo teisė. 

7- Parlamentas atiduoda teismui mi- 
nisteiius už tarnybos nusikaltimus. 

8. Parlamento leidžiamieji įstatymai 
visiem piliečiam lygus, jokių normų ad 
hoc, privilegijų ar kurių nors grupių teisių 
aprėžimų neturi buti. 

9. Parlamentui priguli kontrolės teisės, 
interpelacijų, Konstitucijoje numanytų su- 
Įtarčių ratifikavimus. 1 

20. Parlamentas svarsto ir tvirtina vals 
tybės biudžetą. 

11. Klausimus, kurie turi bendros vals- 
tybinės reikšmės, ministerių kabinetas spren džia balsų dauguma. 

12- Vyriausybės' paruoštuosius įstaty- 
mų projektus teikia parlamentui ministerių Kabinetas. 
.. lo. M misteriai, svarstant įstatymų pro- jektus, pasilikusieji mažumoje, turi teisės 
savo nuomonę ginti parlamente. 

^ 

14. Ministeris, kuriam parlamentas iš- 
reiškia nepasitikėjimo, atsistatydina vienas. 
ie visas kabinetas- 

15. Teismas nepriklausomas, teisėjai atsako disciplinariai prieš Teismą, skiria- 
mieji teisėjai nemainomi. 

I PRANCŪZIJA STREIKŲ BANGOSE. I 
Gyvenimas Francuzijoje streikų eile, 

j sekančių viens po kito. Nėra tos pramo- 
nės, kur streiko nebūtų. Scenos darbinin- ! kai Ambign teatre atsisakė statyti scene- 
rijas Noziere'o veikalui ir repeticijos apsi- stojo, kol Noziere neintikino unijos tame,| j kad io veikale nera blogų norų ir kad tik- 

i lianoje jis nėra įžeidimu darbininkų kla- 
sei. Darbininkai didžiosiose audyklose | šiaurėje išstreikavo visą mėnesį, metę dar- 
bą kovo mėnesyje ir per savaitę laiko dvy- nai miestai Roubaix ir Pauroing, aršiau- 

j šiai išnaikintame Francuzijos krašte išvy- do sustojimą visų pramonių, išskiriant tas, 
; kurias veda kepėjai, ugniakuriai, miesti- 
niai klerkai ir grabčriai darbininkai. Kal- 
nakasiai buvo išėję į streiką ir laimėjo ji. Lyons, antrasis Francuzijos miestas stenė- 
i]o nuo streikų sekančių yiens po kito — 

jęatvekarių tarnautojų, metalo darbininkų, j šilkų darbininkų ir kitų darbininkų, uer 

daugiau kaip mėnesį laiko. Darbininkai rei 
kalauja didesnių algų, darbdaviai reikalaut 
ja ilgesnių valandų; streikai ir lokautai ei-: 
na vieni po kitų, vienai grupei atsisakanti 
kitos reikalavimus pripažinti. Visuose j 
Francuzijos pajūrio uostuose darbininkai į 
sustreikavo, pareikalaudami tarp kit ko vi-j suotinos amnestijos visiems palitiniams ka-! 
liniams, priskaitydami ir jureivius sukėlu- 
sius maištą Juodose jurose, 1919 m., kurie 
iškėlė raudoną vėliav^ ii- atsisakė šaudyti 
į bo'ievikus. Gelžkelininkai tuo tarpu va- 
lo savo namelį po nusileidimo užbaigusio 
visuotiną gelžkelių streiką. Paryžiaus- 
Lyonso-Tarpžeminės linijos darbininkai, 
kurie pradėjo streiką nuspręndė maža ma- 
žuma nekaltinti savo nacionalių viršininkų, 
o tik išreikšti pasigailėjimą to, kad jie at- 
šaukė streiką, nepasiekę pilnos pergalės; 
rytų linija, kari ligšiol buvo konservati, pa- 
skyrė naujus ir radikalesnius viršininkus. 

| Italų diplomatija matomai bando at- 
iteigti normalinius sąryšius su sovietine Ru- 
sija. Padaryta sutartis apsimainymui kari- 
niais ir civiliais belaisviais, — italai atga- 
bens Odeson apie 5,000 rusų belaisvių ir 
>aims keturis šimtus italų belaisvių, lai- 
domų sovietinės valdžios. Italija aprūpins 
grįžtančius rusus batais, naujais baltiniais 
ir kitais drabužiais pagal sovietinės val- 
džios duodamą tam tikslui kreditą. Laivai, 
atvežusieji Odeson belaisvius, vešis javus važiuodami atgal "sulig tolesnio italų pre- 
kybinio sutarimo su rusais, Lenino inga- 
ioto," kaip sako Milano telegramas laik- 
raščiui "Times". Indomu butų žinoti kokia 
;a prekybinė sutartis. Taipgi butų indomu 
žinoti apie blokados stovi Pabalti joje. Šve- 
dija sutiko pradėti prekybinius sąryšius su 
sovietine Rusija tuojaus, kaip bus nuimta 
č'rancuzų ir anglų blokada. Indomu butų matyti, kas atsitiktų su švedų laivu, arba 
.*u merikiečių laivu, kuris bandytų ineiti 
rusų uostan dabar, kada italų laivai gali liuosai ateiti į pietinius uostus- 

oo 

Silpnumas, paprastame atsitikime, yra skaudžiausiu apkaltinimu, kokis gali buti 
primestas valdžiai. Vokietijos atsitikimas 
yra nepaprastas. Jokia stipri valdžia ne- 
galėtų prisitaikyti prie visų tų prieštarau- 
jančių išlygų, kurias stato Vokietijai vios 
pergalėtojai. Berliniškiai talkininkų atsto- 
jai. sako, persergėję Vokietiją, kad ji be 
atidėjimo turi išpildyti taikos sutarties nu- 
siginklavimo ir demobilizavimo išlygas- Jie 
taipgi persergėjo ją, kad ji turi tuojaus nu- 
malšinti visus sukilimus. Jei ji negalės to 
padaryti, talkininkai gal atsisakys parū- pinti maistą. Indomu butų matyti, ta stipri valdžia, tokiam kaip gen- Woodo, galėtų pa daryti tolygiose apystovosc. Paleisti kariuo- 
menę ir numalšinti sukilimą, abudu sykiu. 

1 Pastabos-i 
1 išvados. I 
3 d 
CHttHa CKKH3 SKHSttruC 

Ekonominis klausimas del 
Lietuvos, be abejonės, yra 
svarbiausiu klausiniu, kuris 
privalo būti išsyk išrištas pa 
geidaujanioj formoj. Lietu- 
vą apsūpa. du ytin svarbus 
kaimynai, su kuriais ir rei- 
kės jai vesti prekybą,—bu- 

tinė,. Rusija ir Vokietja. 
Pranešimai iš Lietuvos skel- 

| bia, kad paskutiniu laiku la- 
! bai daug Įvežama visokių 
| daiktų Lietuvon iš Vokieti- 
! J°s- 

Kaslink Rusijos — tai da- 
; bar sunku kalbėti apie ko- i 
■ Kiuos nors prekybinius ry- 

šius. Sovietų Rusijos val- 
džios atsiųstas Revelin ats- 
tovas, kaip pranešama. Kau- 
no "Lięt.'yštai kaip išsireiš- 

j kia apie prekybą su Lietu- 
va: 

"Vargu, ar galima bus už- 
megsti prekybos ryšių su 

Lietuva, nes Lietuva sodie- 
čių šalis ir gamina tų pačių 
produktų, kaip ir Rusai. Bet 
Lietuvai butų tiesioginiu rei 
kalus susirišti su Rusais, 
nes Rusai neturi nei impe- 
rialistinių, nei kolonialių sie 
kimų. Bet todėl kiekvieną 
kartą, kai Rusai ginsią savo 
ekonominius -reikalus, galė- 
sią apginti ir lietuvių tautos 
reikalus- 

Rusai ne kartą buvo pa- 
reiškę noro su visais ir su 

[kiekvienu susitaikint. Sovie- 
tų Husai visuomet sutinka 
pradėti derybų su kariaujan 
riomis mažomis valstybėmis 
ir neabejoja, kad galės su 
Lietuva susitarti ir padarytį 
garbingą ir ilgam laikui tai- 
ką". 

"iš Paryžiaus min. Galva- 
nauskas nuvj > Londonan, 
gavęs iš ten telegramą nuo 

mu;-ų pasiuntinio grafo Alf. 
Tiškevičiaus. Londone min. 
Galavanausko priėmimas 
buvo visai kitokis, negu Pa- 
ryžiuje. Atvykus Londo- 
!nan, p. Galv. tuojaus apspi- 
to korespondentai Įvairių 

| laikraščių, gavo užkvietimą 
j j parlamento atidarymą, ka- 
ime p. G. buvo pasodintas 
I garbingų svečių ložoje, bu- 
'vo surengti iškilmingi pie- 
tus, dalyvaujant žymiems 
valdžios ir parlamento atsto 

|vams. Jie visi pasirodė la- 
bai gerai žiną apie Lietuvos 
reikalus,jos vidaus ekono- 
minę padėtį ir anglų ir lietu 
vių reikalai, kaip paaiškė- 
jo, —.supuola kupeton. 

Anglija nenori nei didžiu- 
lės galingos Rusijos, nei j^s 
"erzaco" didžiulės Lenki- 

jos. Anglijai svarbu turėti 
Baltijos, pajūryj savystoves 
valstybes, kurios butų an- 

glam papėde Rusijon ir ba- 
ze jų ekonominiai ir politi- 
,r.ei įtakai rytų Europon. Uos 
tai: Klaipėda, Liepojus, Ryj !ga, Revelis — tai durys Ru-j 
'sijon, pro kurias galima bus| 
tenai viską įgabenti ir išga-j 
benti. Pribaltijos valsty- 

,bes nuo tokio tranzito turė- 
tų tiktai laimėti. Kad su 
Lietuva galėtų anglai už- 
megsti stiprius prekybos ry- 
šius reikia, kad Lietuva ture 
tų savo pastovią valiutą, sa- 
vo pinigus, patikrintus ko- 
kiais nors pastoviais turtais. 
Tokiais turtais yra Lietuvos 
girios ir linai. Sutverti pla- 
ningam medžių ir linų eks- 
portui ir pakelti Lietuvoje 
prekybai ir pramonei reikia 
banko, iš kurio galima butų 
semti reikalingi kapitalai. 
Tokiam bankui sutverti an- 

glai skolina Lietuvai 3 mil. 
sv. sterlingų, kuriais Lietu- 
va pasiremdama leis savo 

pinigus ir galės atsikratyti 
nuo nepastovios vokiečių va 
liutos. Miškai bus ant vie-į 
tų perdirbinėjami į medžių 

Į prekes — lentas, špalas, 
meblius ir gabenami Angli- 
jon, lygiai kaip ir linai. An- 
glai apsiima buti komisijo- 
nieriais šitų prekių, vadinas, 
rūpinsis juos parduoti kuo- 
brangiausiomis kainomis ir 
užtai pergabenti mums kitų 
reikalingų prekių. Žinoma, 
toki sutartis su anglais bus 
peiliu žydų ir vokiečių spe- 
kuliantams, kurie dabar pus 
dykiai gabena Lietuvos dva- 
rų miškus, linus. Todėl tie 
spekuliantai, pasikvietę len- 
kus, ketina su franeuzų pa- 
galba neprileisti prie galu- 
tinos lietuvių-anglų pirkliš- 
kos sutarties, bet ji visgi yra 
vedama ir gal ilgai netru- 
kus bus privesta prie galo. 
Kaikurios anglų pirkliškos 

grupės spiria savo valdžią, 
nelaukus Steigiamojo Sei- 
mo, pripažinti Lietuvos ne- 

priklausomybę de jure, kad 
lengviau galima butų valy- 
ti prekybos reikalus. Rei- 
kia pastebėti, kad Anglijoje 
svarbiausioji politikos gis- 
lelė yra ekonominiai šalies 
reikalai, apie kuriuos sukas 
visa anglų politika ir įvai- 
rių neva pašalinių bankų, fi- 
nansistų sumanymai yra da- 
romi pilnoj? sutartyje su 
valdžia ir valdžia savo pirk 
lių ir pramoninkų reikalus 
yra visuomet pasiryžius už- 
sistoti ir ginti visose šalyse. 
Anglų finansistai ir pirkliai 
tai anglų valdžios vangar- 
das. Anglijos valdžia yra 
pasiryžus pripažinti Lietu- 
vą de jure nepriklausoma, 
kaip tik susirinks Lietuvos 
Steigiamasis Seimas ir savo 
šalies nepriklausomybę pa- 
skelbs. Tam pripažinimui 
jau viskas yra paruošta". 

DVYLIKA KAREIVIO MIN- 
ČIŲ KAUTYNĖSE. 

i. Xors aš žusiu, bet kol pra- 
žilsiu, turiu kelis priešus pražu- 
dyti, kad mano žuvimas neimtu 
Tėvynei be naudos, o priešams 
džiaugsmui. 

2- Jei žusiu aš kunu, tai liks 
mano dvasia, ir niekas jos neį- 
stengs užmušti, ir ji gyvuos am- 

žinai laisvoj nepriklausomoj Tė- 
vynėj : o jei aš pasislėpsiu mii- 
šy ir, išgamos darbiį išpildys, 
liksiu kunu gyvas, manoji dvasia 
tuokart numirs, ir išnyksiu lyg 
dūmai pasaulio būtybėj. 

3. Mirtis žmogui neišvengtina: 
jei no šiandien toj garbingoj kau 
tynėj lauko vietoj numirsiu už 
Tėvynės laisvę, tai rytoj, senat- 

vei mirsiu tąja paprastąja mirti- 
mi, kokios laisvės karžygis ne- 

gali trokšti. 

4. Man žuvus šitose kautynė- 
se, stosiu tų dvasių eilėsna, ku- 
rių atminimas gaivina lietuvių 
Tėvynės meilę ir gaivins, kolei 
pasaulis bus. 

5. Jei aš pabijosiu tos nebaisio- 
sios miities ir leiski priešams 
užkraut musų žmonėms jungą, 
vergausiu visą amžių ir sunku 
bus paskui, nužengus j kapą, su- 

sitikti su žuviivsiomis už laisvę 
dvasiomis, kurio* man ^mėtinės. 

6- Tik la'svės karžygio kapas 
didžiuosis ir žibės saulės spindu- 
liuos, bet niekuomet bailio. 

7. Kiekvienas gerai nutaikintus 
mano šūvis kerta nuo Tėvynės 
rankų retežius ir griauna musų 
žmonių vergijos kalėjimo sic- 

8. Kiekvienas padarytas ma- 

no drąsus žygis daro kietesnių 
ir aštresniu šimtmečiais pilkal- 
nyje rudyjusį Lietuvos laisvės 
ginklą ir kartu šipina ir minkšti- 
na priešo ginklą. 

ą Syki pakėlę* ginklą turiu iį 
nenuleisti, kol nuo jo žus plėš- 
rieji žmonių užmanymai ir kol 
iškovosiu Tėvynei laisvę. 

10. Kiekvienas mano pralietas 
kraujo lašas bus už aukso 'mili- 
jonus brangesnis ir spindės sau- 
lės skaistumu Lietuvos laisvėj. 

11. Turiu aš nebijot garbės 
Į vainiko, bet -drąsiai nulenkt jam 
savo galvą. 

n. Aš gimiau pasauly ne vien 
betiksliai gyventi ir svajoti, bet 
vykinti tą, kas skirta nuo am- 

žių. Kurtuvėnų savanoris. 

KAUNAS- 

Kovo 17 d. Valstybės Prezi- 
dentą aplankė Palangos gyvento- 
jų delegacija^ r pareiškė, jog 
Palangos miestelio ir apielitikės 
gyventojai vienu balsu nutarė 
pi įklausyti Lietuvai. Pranešda- 
ma tatai "V alstybės Prezidentui, 
delegacija prašo Lietuvos Val- 
džios pasirūpinti, kad Palangos 
krašto gyventojų norai kuovei- 
kiansiai butų jvykdinti. 

— Pašto korespondencija j Yi'- 
k i ją, Veliuoną, dilinę ir Jurbar- 
ką bus vežama garlaiviais Ne- 
munu. 

("Kar. Ž.") 



Pramone ir Prekyba. 
STEIKI M KREDITO j 

BENDROVIŲ. * 

k 
.^Lietuvoj jau beveik nėra tokio 

upelio. kurarne m mtn var-• 

,įtt bendrove-. » lengVa' 
jj:.\o ii'M •• mu?:i vartot. 

benrtrovėtn (k n*b;:oiis, ties autiku 
buvo ."auti prekių. O jei 1 ;.mc 

sekės ]>rek i n jaili, tai labai 
sunku jos bu«ia\ ) parvežti del 
buvusiu li. šiol Lietuvoj prie- 
šininkų, nes kai kurio s< arbes- 
ni'cji gelžkeli&i kaip tik buvo 
jįj paimti, l'.et jau pavojingiausi; 
Lietuvos prie.-ai išvaryti, kuria-j ma.-is nnisit valstv'ičs darbai i 

sparčiai eis toly.i. j>raclčs geriau i 

vaikščiot ira ikiniai. ir \vart. bend I 
rovės vis flauginu ir daugiau ga-' 
10s sėkmingiau darbuotis. Ta-' 
čiau vart. tb-vės darbuodamosios 

? Amerikos Lietuviu 

IJHOKYKLA į 
Nfftkfn.ima: angli:'<"..i ir lietuvriko* kai. 

V h į, aritmetikoj, kny>;- <:<'• :J- : noRr.v y 
X typewrhing, pirfclybo-j tei. ių, S':v. 
4. Valst istorijoj, ahclroj. istofijol, <teo»- 'j* jį rafijosv ; titir.čs ekonomijos, piiictastč^, 
A <taili3raiy*i&t. 
V Mokinimo valandos: ruo 9 ryto ik« 4 *• 
V tai. po pirtį j. Vsk. nuo 6 iki 10 vai. 

.£ 3106 KO. HALSTET) STP.EET t 
y CHICACO i 

::im geriausiai ir dirbdamos labai j 
naudingą darbą, negali aprūpinti | 
visit t j reikalu, kurie mūsų bu- 
\ i -1 i paderinti reikalingi. Mums 
r; ikia ne tik druskos, žibalo, cuk 

r.-, degtuku, manufaktūros, vi-į 
n i t i geležies. bet mums reikia 
ir ':;iro suardytasis, ūkis atstaty- i 
ti. Reikia iš naujo trmbos sta- 

reikalingų gyvulių Įsigyt, 
;;r: iaugyr. įvairiu žemei dirbti ma- 

ii".'i j>igyt ir 1.1. Trumpai ta-i 
i; it, mums reikia ūkis pakelt, 

kad jis duotu daugiau pelno ar 

■ n t pabalintu žmoniškai gyvent,. 
I -t tam reikalingi pinigai, o jų! 
ne visiem.; užtenkamai yra. Todėl, 
iei u mes, norėdami gaut reika- 

prekių, steigiame vart. b- 
1 iai, norėdami surast reika- 
1 

,;i pinigų savo tikini pakelt, 
p i valome steigt kredito skolina- 

mųjų ben drovių. 
Kiru k uit ūpingųjų šalių uki- 

: r-Tikai del to gyvena gerai, kad 

| jie i a-u seniai yra kredito bendro- 
: vi"- Į-isieigę ir is jų gmina gero- 

o.lygomis pinigų savo ukiui 

!paderint. Mūsų ūkininkai, skai- 
įt. 'ami laikraščiuose agronomų 
•pamokymų', kaip geriausia išdirb 
ti ž< mgyvulius išaugint, ne 

k ii i ą x pasako: "labai geri pata- 
| rimai, bet be pinigų nieko ne- 

Pa^al laikraščiu sk lbiamą kursą, siunčiame per Lie- 
tuvon Pas1: n ei Lietuvos Pramonės ir Prekybos Banką, 
Kaune, ir jc ; r;kyrius Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose ir 

Kybartuose. res atstova -' :ime l:elias didžiules New Yor- 
ko Bankas. Persiuntimu Gvarar.tuojame. 

''CASH" PINIGAI 
parduodami Markėmis, Frankais, Rubliais ir kit/f tautų. 

DRAFTAI IR ČEKIAI 
išduok' i 

'• liaujantiems, su kuriais pinigai gaunami 
LIETUVOJE. 

DRABUŽIUS IR A VĖLINĘ 
visokio s: : vio ir didumo baksuose siunčiame LIETU- 
VON greitai ir saugiai. 

p; SPORTAI DYKAI 
keliaujsntiems Lietuvon per mušu ofisą pasportus parū- 
piname' dykai. > 

LAIVAKORTES 
pardundame valiuojantiems Lietuvon ir atvažiuojantiems 
'Amerikon. ^ 

DOKUMENTUS 
j galiojimu?, davie aasti pirkimo ir pardavimo aktus, kon- 
t. ir kiti; s re kalingus Lietuvoje ir Amerikoje popie- 
rius Darome ir Užtikriname. 

L IETUVOS ŽEME y 
ponu ir rusu dvejai yra dalinama ir parduodama lietu- 
viams. Klauskime k--i n Čia gyvenant, galima Įgyti žemę 
Lietuvoje. Nepraleisk progos. 

; SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS 
užeikite ar r?s,yk:te j vienatinę Chinagoje ir Vakarinėse 
Valstijose Lietuviu Ko.uoracija, suorganizuotą pagal 

iJilinois Valstijos tiesas. 

2a S. r>£AR: ',ORN ST., CHICAGO, ILL. 
Teleūn^s Majcstic 8317. .Antras floras, durys 206. 

Cf ai atdari: nuo 9 ryto iki 6 vakare. Utarnin- 
1 a;.o r Subatomis iki 8 Nedėliomis nu 10 iki 4. 

padarysi". O kad bus kredito 
bendrovė, šiems reikalams M.ki- 

! ninkai pinigu gaus. Dauge- 
lio ūkininku karo metu sugriau- 
tus trubos, tuoiaus jus reikia sta-j 
lyt, nes be trobų ūkininkas gy- 
vent negali, bet pinigų nėra. 

Kredito bendrovė ir šiame reika- 
le ūkininkui pagelbės. Daugely 
vietų plotai žemės nenudirbti] 
dirvonuoja del arklių stokos. Isi- 

gyt reikalingų gyvulių kredito | 
b', ndrovė pinigų paskolins. 

Yra daug gyventojų, kurie ma- 

žiau nukentėję nuo karo, turi 
! gyvulių, javų parduot. Gautuo- 

įsius įpimgus laiko nr.mie, tie pi- 
nigai nei ju savininkui, ne! ki- 

ltam jokios naudos neduoda. Kai 
bus kredito bendrovių, ukinin-' 

[kai atliekamus pinigus ten neš, 
;už tai ,gaus pelno ir reikalui pi-j 
įnrgus be mažiausio vargo iš bend 

Į rovės gaus atgal. Žinoma, žmo- 

Įnės, turintieji pinigų, gali pa- 

J skolinti savo kainynam ir be 
'kredito bendrovės. Bet del to la 

bai dažnai geriausi kaimynai su- 

sipyksta, nes 'žmogus gavęs pa- 
skolint, džiaugiasi ir pažada vei- 

jkiau-ia atiduot, Det kai gauna 
i ta padaryt, tai negalėdamas, sten 

jgiasi užtraukt skolos mokėjimų. 
o tuomet ir teismas tenka pama- 
tyt. Kiti kaimynai, matydami, 
kaip sunku atgal išgaut paskolin- 
ti pinigai, ncsisako tu Į jų ir lai- 

ko prie savęs, ir reikalingas Ėmo- 

gus pinigų gauti jų- negali iri 

vargsta. C) kai bus kredito ber.d 

rovė, bus geriau ir tam, kuris 
turi pinigų i"' tam, kuris nori 
'gaut pasiskolinti nes visiems tuo 

met teks turėt reikalą tik su 

skolinamąja bendrove. 
Į Tain-pat, negera skolint pini- 
gai \i ko tik galima jų gaut, nes 

lengvai gaudamas paskolą žmo- 

gus skolina ir kam reikia ir kam 
nereikia ir pagaliau [breda j sko- 
la taip, jog išbrist nebegali. O 

! kredito bendrovė neskolina pini- 
Sgi], Bet kam paprašius, tiktai žiu- 
ri. kuriam tikslui pinigai reikti- į 

jlingi. Jei pinigų skolinti žmo- 

gus prašo ukiui pakelt, — kre- 

į elito bendrovė pinigų duoda, o 

tjau kokiam nors pokyliui, pini- 
gu kredito 'bendrovė neskolina. 

[Vadinas, kredito bendrovė, be vi-Į 
jsų kitų labai naudingų darbų, dar j 
|pratina savo narius prie taupi- 

f : ŠėVėros Gyduolės*užtaiko 
seinriynos sveikata. > 

f'-tf. 'c ■' h.-' •' 

Pavasariniai 
išbėrimai 

yra labai nemalonum pagražinimu 
j ir dalyku padarančiu b?veik nepa- 

kenčiamus skausmus ir Kančias. Jie 
j atsižymi savo nitlėjimu ir savo di- 
į deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
| pagimdo užterštas kraujas. Išva'yk 
f kraują, vartodamas 

! Severa's 
Į Blood Furifier 
| (Ssveros Kraujo Valytoją) kuris yra 
j žinomas kaipo sistemos sutaisyto- 
; jas, pagelbintis gamtai prašalinti 5 nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa- 
[ darantis galą votims, skauduliams, 

išbėrimams, pučkams ir apskritam 
Į; nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jį. ji Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
j $1.25 ir 5c mokesčiu. 
5 

nio. 

Be to, kredito ibendrove labai 
rūpinasi, kad ūkininkas galėtų 
savo javus, gyvulius tinkamai par 
duot. Maža to, kad ūkininkas 

gaus daug javų, išaiiigins gerų 
gy v filių, jeigu jis, nežinodamas 

kainos, parduos visus tuos daik- 
tus puse kainos, ir jo darbo 
vaisiais naudosis jvairųs vertel- 
gos. Žinoma, dabar toks laikas, 
kad už viską UKininkas gauna gc 
ras kainas, 'bet juk taip ilgai ne- 

bus; gal po metų, po antrų ūki- 
ninkui teks siulyte siūlyt, kad tik 
kas -javus pirktų, kaip buvo prieš 
karą. Bet ir dabar maža naudos 
ūkininkui, nors jis brangiau 
parduoda savo ,produktui, nes j 
gauna viską brangiai pirkti. -Kai i 

i'nts kredito bendrovių, jos uki-j ninku javus, gyvulius supirkinėsj ir parduos miestui arba uižsie- 
tniui. neims menkos vertės pope-! 
riukų, bet gaus u i tai ūkio ma- 

sini;, geležies ir apskritai viso 
to, kas ūkininkui reikalingiausia. 
Be to, kredito bendrovės stengsis 
daugumą produktu parduoti sta- 

čiai vart. bendrovėms arba jų 
Sąjungoms, kurios tuos produk- 
tus 'pardiuos ne brangiai miesto 
darbininkams. Darbininkai, gau- 

1 

j darni pigiau produktų, reikalaus 
mažesnių algų. ir įv?;rųs fabri- 

kų dirbiniai bus pigesni. Be dar- 

bininkų ir kitokių žmonių, mies- 
tuose gyvena ir daug įvairių vai 

i aininkų kurie irgi visam kam 

brangstant ima vis didesnes al- 

gas. ■ Didesnėms algoms išmo- 
kėt, valdžia priversta yra uždėt 

daugiau jvair.i1 mokesčių. Ūki- 
ninkas iš spekulianto gauna, sa- 

įkysim, 40 auks. už pūdą rugių. 
I bet spekuliantas, tuos grudus j 
miestą nuvežęs, parduoda po 70 
auks. pildą. Vadinas ūkininkas 
visus metus vargsta, dirba ir 
maža ką daugiau pelno kartais 
net mažiau už pudą rugių, ne- 

gu spekuliantas ir dar (privers- 
tas sumokėti didesnius mokes- 
čius del to. kad spekuliantas, 

! nieko nedirbdamas, per daug už- 

Jdirbr. 
Taip pat musų Vcii't. bendro- 

vės dažnai nedali tinkamai dar- 
buotis, tinkamai aprūpint pre- 
kėm savo nariu del trukuilio lė- 

šų. Kredito bendrovės savo pi- 
nigais galės visuomet pagelbėt 
var. bendrovėm. 

K edito bendrovės reikalingos 
ik tik ūkininkams, bet ir visiems 
kitiems dafbo 'žmonėms. Pavyz- 
džjiui amatn'inkas. iieturėdąmas 
lėšų Įsigyt savo amatui įrankių, 
rkursta visa amžj pusiau nuogas, 
pilsiant alkanas. C) kredito bend- 
rovė niekuomet neatsisakys amat 

JIS IR JI. 

Oi, kaip meili porelė 
Šit meilę išpažino! 
Jis dievina mergelę. 
Ji virpina vaikiną. 

Jos akys vilti rodo, 
O jo širdis liepsnuota. 
Bučiuoja jis šuns odą... 
(Jinai, mat, pirštiniuota). 

M. Grigonis 

; V Vienintelis Ts.t.\3V.Tri0.i 
4CeHas a Gerbūvi". 

Kas Taupo — Tas Turtingas! 
r»o k t : uždiibi $55, .;50, $100 ar daugiau į savaitę, tas nieko nereiškia, jeigu iš to už- 

•- .<\\\: .11. .. sumą ant juodos dieno?, kaip tai: ligos, nedaibo arba senatvės. Todėl taupyk! 
PINIGAI SUTAUPYTI DABAR 

V r i son įtveje, draugu, kuris tavęs niekuomet neapvils. 
i:VV. '-nv-v Ai c rikes istorijoje nebuvo didesni, kaip kad jie yra šiandien. Ar taupai ką U ždcvbic. 

■ ( i \ iji šiandien, o busi laimingu. Ir už tai tave visi gerbs ir mylės, 
'■"ims 3 r joilirjti (procentą) nuo taupomų pinigų. IviOJ 

ZMONIU BANKAI 
Koi«!-'%s!5iii Tiiist & Saaisp Bank į Smrt Noilli-Wnslein State Bank 

Baitas įkempąs" j Avondaleje. 
V iii < A' : A V L l DIVISION GATVE \ MILWAUKEE IR CENTRAL PARK AVENUES 

TURTAS $18,500,000.00 
DIDŽIAUSI B/iNKAI. DIDŽIAUSI BANKAI. 

ninkui paskolint 
reikalingiems jo 
k i am s. 

pinigų* įsigyt 
amatui įran- 

Taip pat kredito bendrovės dar 
ir tuo padarys daug naudos, kad 
darbo žmonėm atliekamų pinigų 
nereikės dėt Į turtininkų bankus, 
liet darbo žmonių sutaupyti pini- 
gai eis pagerint 'buviui tokiems 
pat darbo žmonėms. Jau yra or- 

ganizuojamas koperacijos ban- 
kas, ir kredito bendrovės, be abe- 

jojimo, bus to banko nariai. Va- 
rlinas, visi darbo žmonės savo 

skatikais sudarys didelj savo pi- 
nigų centrą. Kas bus per sunku 

Įnadaryti atskiroms bendrovėms, 

Į tai atliks musų bankas. 

i Mes negąlim ir neprivalom 
į laukti, kad kas duotų mums pi- 

j r.igų pagerint savo buviui. bet 

į patys privalom organizuoti kre- 
klito ištaigų. D>iug sunkiaus, bet 

j naudingo darbo turės kredito 

bendrovės, tad nieko nelaukdami, 
sttikim jų. V. Fakirsnietis. 

I ("Talka") 

TARNAUJAME NAMIE. 
1914 metais Lietuvą palietė di- 

dysis karas apėmusis ne tai kad 

Europos, bet ir viso pasaulio v aisty 
bes. 'liesa, tame kare mes dalyva- 
vome ne savo noru, mes nebuvome 
nė vienų šalininkais, nė kitų prie- 
šininkais.bet turėjome prisidėti, ka- 

dangi buvome "nedalinama" Rusi- 

jos dalimi. 

\Te tai karo laiku, bet ir visą dešimt 

metičių eilę prieš tai, Lietuvos 

jaunimas turėdavo eiti Į "masko- 

lių" eiles, ir tolymuose Sibiro, Tur- 

kestano laukose, Kaukazo kalnuose 

ginti Rusijos reikalų. Daug mūsų 
jaunimo kaulų jau supuvo sveti- 
mose žemėse, nemazfa žemės su- 

mirgdė b.:asu jaunolių 'kraujais. 
Dar karu laiku, vis.ir fryve- 

liantiems lietuviams, buvo aiški 

toji tiesa, kad žuvusiųjų jaunuolių 
gyvybė negali veltui pranykti. Juo- 
se mūsų Lietuva nustojo daug dva- 
sios pajėgų, kurių jau negrąžinsi 
kokiais nors medžiaginiais atly- 
ginimais. Buvo reikalingas tokis 
atlyginimas, kursai butų ne tik 
"iai valandai, bet ir liktų busimoms 
kartoms, kaipo dvasinis atlygini- 
mas—tuo atlyginimu galėjo buti 
tik musų nepriklausomybė. 

Tą visų lietuvių Nepriklau- 
somybės geidimą atjautė ir tie ku- 
rie buvo vokiečių bei rusų durtuvų 
siena "atskirti. 1918 metų vasario 
if) d. Lietuvos Taryba neveizėdam'a 
jokių vokiečių kliūčių paskelbė ne- 

priklausomybės aktą: nuo tos pas- 
kelbimo dienos Jprasidėjo naujas 

Lietuvos gyvenimas. 
Kokia gi tojo Lietuvos nepriklau 
somybės akto paskelbimo reikšmė 
yra mums, (kariuomenei, f tą klau- 
simą atsakyt'a bemaž pačioje pra- 
džioje. Sakėme, kad j svetimus ka- 
reivius stojus, mes gynėme sveti- 
mus mums Rusijos interesus ir ken- 
tėme tolymuose nuo Lietuvos kra- 
štuos. Dabar šaukimo metų sulau- 
kus, jaunimas irgi stoja į kariuome- 
ne, bet tas jaunimas jau nebeatski- 
riamas nuo savo gimtų laukų, bei 
gina tų laukti neliečiamybės, savų 
namiškių ramybės. Kienčiame n 

vaigstame, bet sau ii saviškiams. 
Savo ištverme mes jau parodėme, 
kad galim nepriklausomybės pasiek- 
ti, kad esame visiškai tam subren- 
dę. Ir mums, kariuomenei, aišku, 
kad tą rnusų Lietuvos nepriklau- 
somybę mes jau turime. Aišku ir 

tas, kad trečia?? sukaktuves apvaik- j 
ščiojant su mumis, kaipo lygiais 
tarsis ir visos didžiulės valstybės 

Sv. 
("K. Ž.") 

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

CARR BROS. WRECKING CO. 
8003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAOO, ILL. 

"Lietuvos" Redakcijoj 
Gaunamos Sekančios 

Knygos 

No. 1. - 

VĖLIAVOS 
AKYVAIZDOJE. 

Francuziškai parašė Julės Ver 
ne, lietuvių kalbon vcte 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 pasakojam' tiktai kaipo pa- 
saka, o šiandien jie pilnai išsi- 
pildė. šiųdieninėje karėje Vo- 
kiečiai ir Alliantai. tartum ant 
šios apysakos pasirėmę, tokius 
submarinus, su kuriais nuveikė 
tokius stebuklus po vandeniu ju- 
rių gilumoje, apie kc. uis anų 
dienų autorius, Julės Verną, rašė 
tiktai kaipo pasakę, kaipo sap- 
nų. Skaitytojas perskaitęs šią 
knygelę dideliai nusistebės, ko- 
kiu buiiu anų dienų rašėjui ga- 
lėjo ateiti mislin toki dalykai, 
kurie po daugelio metų išsipil- 
dys. šita yra viena i*> vėliau- 
siai išėjusių knygelių lietuviš- 
koje kalboje. Puslapių 211. 
Kaina 

No. 2. 
EXPROPRIACIJA. 

Drama dviejuose veiksmuose 
penkiuose paveiksluose. Parašė 
A. P. Brazaitis, ši drama yra 
gana puiki, kurių galima lengvai 
skaityti ir jos mintf 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 10 

No. 3. 
. AKYVI 
APSIREIŠKIMAI 

SVIETE 
Kurie nori sužinoti, iš ko da- 

rosi žaibai, grausmal, lietus K- 
sniegas, kas yra debesiai, ant 
ko jie laikosi ir t. t. Linkėtina 
perskaityti šig. knygelę. Puslapiu 79 kaina 35 c. 

No. 4. 
TEISINGOS 
PASLAPTIS. 

Parašyta Di\ F. Matulaičio. Mo 
teriški dalykai ir sekretai, ku- 
riuos kiekviena mergina ir mo- teris turi žinoti. 
Kaina 25 c. 

No. 5. 
INDEPENDENCE. 

For the Litluianian nation b, T. Norus and J. žilius. Is.-uied 
by Lithuanian National Councii in Ų. S. ofAmerica Wasliing- ton, D. C. 
Price •• 25 C. 

No. 6. 
ŠIRDIS. 

Parašė italų kalboje Ed. de 
Amici, vertė Į lietuvjŲ kalba 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 y fa išveista 
j visas civjlizuolo pasaulio tau- ttį kalbas ir turėtu raslis kiek- 
vieno lietuvio namuose. Pusi. 
362. Kaina $1.00. 
Ta pati apdaryta $1.50. 

No. 7. 
LIETUVIU KAI BOS 

GhAMATIKA. 
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 Probloms of Peace and 

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

No. 9. 
DEŠIMTS METŲ 

Tautiniai-Kulturinio <lartio Lie 
tuvoje, nuo 1905—1015 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 santikla', Lie- 
tuvos pramonė, Išdirby?cėi, li- 
teratūra, darbai žymių 'ietuvos 
raštininkų, kaip t:.i: Daukšos. 
Poškos Daukanto, Dr. Basana- 
vičiaus, Viduno, literatų dailinin 
kų :r kitų žymių vyrų. taipgi jų fotografijos. Parašė M. šalčius. 
Puslapių 99. 
Kaina. 25 c. 

No. 10. 
KULTUR03 
ISTORIJA 

Tai jin viso svieto kuitiiros 
istorija, trijose knygose su dau- 
geliu .paveikslėlių. Visų žalių ir 
tautų svarbiausi atsitikimai api- 
pilti paveikslais, kaip antai: 
miestų, bažnyčių, stovylų dievų, 
dievaičių, karaljų, kareivių, ka- 
rių ir tt. Surengė .7. A. Climie- 
liauskas. Pusi. 505. Kaina $2.00. 
Gražiais audimo apdarais $3.00. 

No. 11. 
TECHNIKOS 
STEBUKLAI. 

Su daugeliu paveikslėlių: or- 
laiviu zepelinų, vagonų, tiltų, 
submarinų, automobiliu ir kitų. 
Apžvalga pasisekimų žmonijos 
jgytų oro, žemės jr vandenų už- 
kariavimų. Naudingas aprašymas 
kaip žmonės tokius išmislijo— 
išrado, padirbo ir praktikon j ve- 
dė. Sulietuvino J. A. Chmieliaus- 
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, liuosai 
vertė J. J. Zolp. Si drama yra la- 
bai puikus vaizdelis, kuris' por- 
stato turtingų žmonių nemiela- 
širdingumu ir žiaurumų, o dar- 
bininkų nuliūdimus, kentėjimus 
ir vargus. 
kaina ••• 35 c. 

Cia paminėtos ^nygu kainos yra su prisiuntimu. 

Užsisakant knygas, iškirpkite žemiau pridėln kuponų ir išjiildę siųskite sykiu su pinigais, nioney orderiu^ arba čekiu: 
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is gyvenimo lietuviu Amerikoje- 
RuCHĘSTIvR, X. Y. 

Paskutiniais' laikais čion įvy- 
ko daii^ naujų nuotikių, kurių 
Svarbiausias, buvo atsilankymas 
I ietuvos misijos asmenyje p- Jo- 
nu Vileišio bal. 13 d. Gerb. Sve- 
čio pasitikti buvo nutarta dviem 
automdbiliais iš 8 njiriit, 1>et de- 
Ici nepatogaus laiko, 'buvo pa- 
siųsta tik vienas automobilius su 

trim priėmėjais. 
8 vai. vakare prasidėjo prakal- 

bos. Svečiui ir kitiems kalbėto- 
jams pribuvus jsv^tainę, Šv. Ci- 

cilijos Choras sudainavo Lietu- 
vos himriį ir "Sveiki Svečiai''. 

Čia vietos klel>. kutt. J. Kasa- 
kaitis susiriukusietns perstatė 
<< rb. J. Vileišį. Prade lant p. J. 
Vileišiui kalbą, buvo jam induo- 
tas gy\\ gėlių bukietas nuo Ro- 
chcatcrio Lietuvių, kaip ženklan 
gilios pagarbos. 

Geri). J. Vileišis daug papasa- 
kojo apie Lietuviu vargus ir 
buifca, su kuriais karo nukamuo 
ti Lietuvos žmones pradėjo žy- 
giuoti prie Neprigulmingoa Lie- 
tuvos. y 

Antras kalbėjo gcrb. kun. Z\- 
danavniu", Amsterdamo klebo- 
nas, Jisai savo patrijotiškoj kal- 

l»cjj daugiausiai uždavė lenkams 
ir karstai ragino prie pirkimo L. 
L. Paskolos bonų. Po to buvo 
parduodami įbonai, kuriu parduo- 
ta už apie $2,000. 

Auku kariuomenės reikalams 
surinkta $189.39. 

Potam vėla kalbėjo p., J. ^"i- 
leišif. Šiuo žygiu kalba buvo 

apie Lietuvos politiškus ir eko- 
nomiškus reikalus. 

Vakaras užbaigta %u "Lietuva 
tėvyne mujję"-.. 

X'iio 10—^18 d. balandžio Ex- 

1 

j ^hone Ch >*l 6222 

I DR. C. IC CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandča: 9:30 Iki 12; 1 iki 8 vafc 
2201 W. 22ra IR S. LKA.VITT 3T3 

CHIOAOO. IT-t. 
t r—-.-j:r: 

— ■ .; w 

Llthuaruan—Amoicaii Lriurmaiion 

Dureąu- 
Vladas J. Norkus, vedėjas^ Paspor- 

lai, Legališki Dokumentai, Foreigu 
Ejcehange, Real Eastate. Parduodam 
lalvokartes. 
'5114 So. Ilalated St., Cblcago, 111 

Tel. Iloulevard 4399. 

DR, M. T. STKIKOLI5 
LIETUVIS 

gydytojas m chirurgas 
Ofisas:'1757 W. 47 st Boulevaid ICCl 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. Ir 6:3oC 
;kl 8:30 v:,k. tfrd&l. 0 iki 12 aimuj 
Namai: 2M4 W. 43 St. McK;-!o- 2M 

OR. C K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1821 S. Halffted SI.., Chjcago, UI. 
kampas 18to« gatvės 

Valaiuios: S)—12 ryto ir 1—0 vkk. 
Phorlr Canal 257 

mfisnrBfrc:;'-;; .•' »3&x '-čSSaOMiBa 

John Enchinskas 
LAvVYER 

LIETU '/IS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGa ILL. 
Tolephono Coli i rai .)6S4 

Valaridos: 9 ryto Iki f» vakaro, Subatomia: 9 iki I po pietį* 
,fEDU VfSOKfAS BYLAS 
visiroąi: ti.i imtose. 

Egzaminuoji! Vbetrakt.v; perkant 
arba pardu^la^t Nanfij, Lot<} ar- 
ba Farmg. ir padirbu vi ūkiu i. 
LegaliSkns įJokuiuftntvj. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus uttt Piv£!ij Mortgečiij, ,.:it 
lengv'j 3»;.iygii. © 
West Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Vir&um MrtropoMtan S i:o Tian- 
koa. 2201 VV. 22-KD STftEET, 
Cor. I^cavltt. ® Tol. Canal 2.>f.2 

Or. Maurice Kaiin 
GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
kalba lietuviškai 

Otiao vai. 3—10, i—3. 5—8- 

ir 

Or. Leon. Stern 
DENTISTAS. 

|7aL: 9—12, 1—5. 6—9. 
.',631 So. Ashland Ave.. 

" 'lefonas Yarde. D9f 

position porko salėje įbuvo įvai- 
rių tautų •išdirbinių, dainelių ir 

šokių paroda. 
Lietuviai pčrstatė linų išdir- 

bsite pradedant nuo sėjimo iici 
išaudžiant. Parodymui buvo var 

iojanii šie įrankiai: žagrė, akė- 
čios, mintuvai, brukutuvai, še- 

pečiai, vindelis, lankas, mestu- 

val, ir staklėmis su audėja raš- 

tuotą audinį beaiulžiančia. 

Ant estrados lietuviai persta- 
ta -Uutišk'ts šokius: 

"Xoriu miego'1, "Suktinį"' ir 

"Klumpakojį"'. Šv. Ciciiijos cho 
rsts dainavo: "Bijūnėli žalias", 
"Per Įjrią-į'ireli.'Į saulutė tekėjo' į 
ir kitas dainas. 

Kitataučiai, ypač amerikonai 
/ 

labai įndomavo linu išdirbyste ir 

gėrėjosi lietuvi šokiais. Gi lie- 

tuviu dainos melodija, matomai, 
ir gi jiems patiko, tik neperdi- 
delis ęhoras tokioj milžiniškoj 
svetainėj lygir buvo pertykus. 

Visi dalykai Rochesterio lietu- 

vių tarpe geriausiam kelyj, tik 

bonų pardavinėjimas labai silp- 
nai pažanguoja; tam kalčiausi 
vielos bemaž visi verteiviai ('biz- 
nieriai). Vietos lietuviai priva- 
lėtu tok*n ibiznierių neremti. 

Iki šiol L. L. 'Donų parduota 
U/J S 10,000. 

A. Žiemys, 15on. Kom* rast. j 
DJ-TROIT, MICH. 

Laisves Darbą Baigiant. 
Laisvė — brang'aus:-.s žmoni-/ 

jos idealas, visi ją myli; visi ją 
garbina; visi geidžia but lais- 
vais. liet nėra. laisvės be ko- 
vos. Lietuviu tauta per 500 me- 

tu 'buvusi kitų (rusų, lenkų ir 

vokiečių vergijoj ir vesdama* 
am'/iną kovą Su prispaudėjais, 
sulaukė išganingos dienos — 

pasiskelbė, kad ii (Lietuvių tau- 

ta) daugiau nebus kitų varge, 
bet bus laisva demokratinė res- 

publika.. L* Lietuvos piliečiai 
jaunimas pradėjo mirtiną kovą 

l'su pavergėjais už 'brangią tau- 

tos laisvę. Kada Lietuvos gy- 

ventojai turtą ir gyvastis au- 

kauja laisvės apgynimui, o mes 

[amerikiečiai lietuviai ar daug 
prisidėjo) ie prie mūsų tėvynės 
1; isvės iškovojimo? Ir, ar vertas 

laisvės uis •žmogus, kuris nie- 

įkuomi prie laisvės iškovojimo ne 

; prisideda? 
Dabar eina paskola tarpe Ame 

rikos lietuvių kovai už Lietu.os 
laisvę* Taigi ar jau visi- pirko- 
te Lietuvos bonus? Tarpe Det- 

roito lietuvių' dar ma'ža dalis te- 

pi-ko. Kodėl? Todėl, kad jie 
didžiumoje yra saumyliai; jie 
viską nori gaut iš kitų, o kitiems 
nieko, neduoda. Todėl, kad jie 
yra lengvatikiai: jie tiki viso- 
kiems agitatoriams bolševikams 
ir pro-Tenkam.; apie Lietuvos vai 
džios butus ir nebųtus žiaurit- 
mi; Todėl kad jie tiki bolše- 
vikėliams ir pro-lenkams, jogei 
Lietuvoje kils revoliucija, nuvers 

dabartinę valdži;. ir jų pinigai 
žlugs. Todėl, kn l jie tiki bol- 
ševikams ir pro-lenkams, jogei 

Laikykite apsaugoję savo akis 
Smetonos oriskirtais akiniais. 

Į k a.-. r.ari turėt ''erai apsaugotas 
k i sir prašalinti akiu bei galvos 

Isknu leiimus ir nedamatimą — 

tam tegul Smclona priskiria a- 

Įkirii i>. Ateikite pas mane pasi- 
tarti pirm negu kitur eisite. Eg- 
zaminuojama ak:s dyka- 

JOHN SMETANA 

AKIŲ SPECIALISTAS 

r ;i 'S. AshlaiK: Ave., Chicago. 
kerte i8tos f.atvės, 3-čios lulįos 

K am latvis 14-15-16-17 
y iršui PLATT'S aplickos 
T c mykite mino paraša. 

i Valandos: Xu<> jo ryto iki 9 vak. 
Aeučhomis nuo 9 ryto iki 12 d.sto 

į Lietuvos valdžia griuvo ir pre- 
zidentas Smetona pabėgo. Todėl, 
įkat' jie nemato kaip bolševii.ai 

!patarn:iuja lenku imperialistams 
| užgriebt Lietuvį. 

Kaip jaunas medelis nuo aud- 
ru.- link ta j visas puses, taip vi- 

sokie Lietuvos neprigulmybės 
priešai, tokiu lietuvių mintis 

iajiksto j visas puses, kad už- 
kenkus kovui už Lietuvos laisvę. 

Sukilimas lietuvių kariuomenės 
Kaune buvo pasekmė lenkų im- 

perialistu agitacijos. .Mat, jeigu 
maistininkai įbutų laimėję, tai 
lenkai butų gavę priežastį už- 

imt Kauną, o gal ir visą Lietu- 

vą. U, kokis buvo džiaugsmas 
lietuvių bolševikų ir pro-lenkų, 
Kad Lietuvoje kilo '"revoliucija". 
Iš to net ir socialistų vadai 
džiaugėsi, pavyzdini draug. Gri- 

gaitis kalbėdamas Detroito so- 

cialistams su .pasigėrėjimu aiš- 

kino, kad Lietuvos valdžiai jau 
priėjo galas. Taigi ar nc gėda 
lietuvių socialistams "iniaut len- 
ku imperialistams? 

Žinoma yra blogumų ir neda- 

teklių Lietuvos valstybės, bet 
tuos blogumus bus galima pa- 
taisyti, kaip apsiginsime nuo sve 

timųių priespaudos. O da'bar at 

meto visokius ipaskalus, apsi- 
j ginklavę kantrybe ir energija sto 

įkime i kovą už Lietuvos lais- 
\rc- Kas dar nepirkote Lietuvos 

bonų, pirl>ite tuojaus, nes jau 
bonų laikas baigiasi. O kas jau 
yra užsirašęs, tai baigkitė 'išmo- 
ksti visus pnigus ir tuojaus gau- 
site bonus. 

Pirkti ir užsimokėti galima 
kiekvieno ketvxrgo vakarą baž- 

nytinėje svetainėje arba pas iž- 

|dininką J. Balčiūną, 223 Car- 

Įdoni A ve. Taigi flbaigkime pra- 
dėtą darbą, danbą už Lietuvos 

laisvę ir demokratiją. 
K. šnuolis, 

» 

1 vietos 1.. 1'. Stoties prot. sekr. 

VALPARAISO, IND. 

Si tą mokslo bcrtainj Valpa- 
raiso. I niversitatėj, pažymėtinai 
mažai randasi lietuviu mokslei- 

— <vargu-begu -pr i skaitysi ko- j 
Litrias dešimtis, o lietuvaičių, tai i 
tik trys. 

Kas link mokyklos .lėšų, tai la- 
bai mažos, palyginus su kitu mo- 

kyki h. Užsimokėjęs $48 už val- 

gį, $23 (su atletu) už mokslą, 
$15 iv atigščiau už kambarį, gali 
visą tbertainį ( tris mėnesius) mau 

d ties j)o mokslo fontaną, lieto, 
netinginiai gali gaut! darbo už 
v.' igį. ir mokyklos sistema nėra 

prasta, — valstijos pripažint." 
[Ypač lietuviams ji patogi, nes 

j mokslas galima pradėti nuo A 
') ir prie to čionai mokinama j 
lietuviškos kali os. 

iš organizacijų žymiausia, tai 
l.iet. V. V. Moksleivių Dr-ja.| 
prie kurios priklauso visi liet-1 
moksleiviai, be skirtumo pazval-, 
gų. Jos globoj yra didelis lietn- 
\iškas knygynas, kurin ateina vi- 
si Amerikoj leidžiami lietuviški 
laikraščiai; taipgi jau ir iš Lietu- 
vos atplaukė "Darbas" ir "L'ki- 
ninkas" ir. nepersenai, tapo už- 

rašytas "Varpas". Tuo pačiu sy- 
kiu 'buvo tarta, kad prenumeruo- 
ti ir "Veją" su "Draugija", bet 

kaip "Draugijos" prenumeravi- 
mui daugelis rados priešingų, tai 

•paskutiniu du tapo padėtu Į šalį. 
Mat, draugija finansiškai silpno- 
ka ir 'pasitiki, kad Lietuvos laik- 

raščių leidėjai nepasigailės mums 

moksleiviams ir veUui savo laik- 

Jraščių siunVinėii. Be tos draugi- 
:os dar randasi T. M. 1). 13 kp., 
L. R. K- M. 2 kp., gi socijalistų 
ir komunistti kuopos pirma su- 

si "lo, o paskui sugriuvo, bft už- 
tai per pereitas Velykas, tas Ve- 
lykas, ką sniego i)cr dvi pėdi 
buvo. iš numirusių prisikėlė 
laisvųjų lietuvių moksleiviu kuo- 
pa ir manome, kad neblogai gy- 
vuos. 

Gamtišku 'žvilgsniu Valparai- 
sas ytin puikus! Medžiais apau- 
gos. ap'-.itubojęs. lyg Lietuvos 
kaimas, tos grjčios retai susta- 

tytos, gražios, beklesti; gi vėl 
teismo butas, viduryje miesto ant 

kalniuko -pabudąvotas, didelis, 
augs ta s, toliau nęgu ant viso mie- 
sto užnuta savo žvilgsni. Netoli 
(apie keturis Mokus) nuo mic- 

rauda-i ąžuolynas, prie kurio 

begludo prisiglaudęs ežeras, ant 
kuriu plauko prisėdę moksleivių! 
'valtelės. Dabar kaip šilta, tai 
mergužėlės su bernužėliais be-1 

| >lubuoja prie to ežero, prie ty-' 
i kaus vandens, meilės pasakų pa-' 

v, 
c ,'j 

sapnuoti* Tai šitaip čionai graži 
vieta 1 

Naujas (vasarinis) mokslo bcr-Į 
tainis prasidės birželio i d., š., 
m. Mes, lietuviai moksleiviai, tai I 
lik ir laukiame jo pradžios, nes 

vyliamės susilaukti daugiau sa- 

vo bendru, ypač skaistaveidžių j 
(lietuvaičių; manome, kad dauge-j 
'lis atvažiuos, lvad jau ne ant il-1 
giau, tai nors per vasary pasi- 
mokyti ir pasidžiaugti gamtos 

j grožybėmis. Iš savo pusės tai aš 
visa širdžia 'patarčiau viengian-' 
čiams lietuviams važiuoti j šitą j 
mokyklą, kad jau ne su kitokiu 
liksiu, tai nors pramokti lietu- 
viškos kalbos, o savo prigimtos 
kalbos svarbą patys labai gerai 
suprantate, — girdime, jog Lie- 

tuvoj net žydai norintįs užimti 
raštinėse vietas, mokinasi lietu- j 

|V'i.škos kalbos. Tai kokiu plynių 
mums lietuviams laukti? Visi mo 

;kykilon, braukšt! įSesės lietuvai- 

į tės, kurios esate čia augusios ir 

i lankiusos mokyklas, bet neturė- 

Ijote progos pasimokyti lietuviš- 
kai, tai kuogreičiausia ruoškitės 
i Yalparaisą, o eia jums bus gc^- 
ra proga išmokti. Jei jau negali- 
te ant ilgiau, tai nors ant vasa- 

Iros, kaipo pasiimdamos vakacijų, 
atvažiuokite. Aš žinau, kad jusų 
mamos perskaičiusios šitą žinią, 
atsiųs jus čionais. Norintieji at- 

važiuoti Valparaisan mokyties ir 

nepasikakindami šituo mokyklos 
apibudinimu, klauskitės platesniu 
informacijų iš: Lietuvių Knygy- 
nas, 751 Gyrus St., Valparaiso, 
Ind., o i jusų užklausimus mie- 
lai bus atsakyta. 

Gegužio 15 d., 7:00 vai. vak. 
atsibur, ytin puikus lietuvių mo- 

ksleivių vakarėlis, kuri rengia 
L- M. L. Dr-ja. Iš Chieagos da- 

lių ir iš Gary laukiame malonių 
svečių., Ir nuoširdžiai prašome, 
kas galite atvažiuokite Į minimą 
vakarėlj. Su iškaščiais neskru- 

j palikite, nes, apart kelionės ir už- 

I k indžio 'lėšų, neturėsite jokių, o 

i-pudžio to vakarėlio tai ir i*ž 

visą dolarj nenupirkUimėte. -Taigi 
atvažiuokite, lietuviai, ypač mer- 

įžuiės. Šulas. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, i 
KARO APŽVALGA. 
Vasario 8 — 16 d. 

..Latvių bolševikų ir lenkų bolše- 

vikų frontas. Šiuose frontuose bend- 

ra padėtis ši: Latviai, bežygiuodami 
pirmin, priėjo ligi up' s Siniaja. 
Dešinysis sparnas baigiasi pietų šo- 

ne ežero OsvVijn. Paskutiniu Latviu 

operavrijų tikslu berods ir buvo pa- 
'siekti minėtus punktus ir pereiti 
prie atsigynimo. \'ųo Osvejos eže- 

ro ])ietų Šono ligi Driąos, paskui 
; Dauguva ligi Polocko, nuo Polocko 

j Ityrjsovo, Uobruisko ii Mozyriaus 
j link eina ienkų-bolševikų frontas. 

| Tokiu budu mus kariuomene Daug- 

j pilio fronte p'kiria nuo bolševikų 
j maži ausi a 100 vaistų plotas. Kolše- 

Į vikai kreipia i savo vakarų frontą 
įudžiausiy domo, bet neistengia nus- 

į verti savo pusėn jo reikšmės iš tos 

j priežasties^ kad su nacionalinėmis 

armijomis bolševikams visuomet bu- 

įvo sunku kovoti. Jiegu reikia bent 
du lcart daugiau negu turi prieši- 
ninkas. Dabarties Latviu fronte nuo 

lenku ligi Polocko veikia X\ bol- 
ševiku armija, siekianti ligi 10.000 

žmonių, žemiau ligi Hobruisko vei- 
kia XVI armija, siekianti ligi 50.000 
žmonių, sic skaičiai rodo, ka/d bol- 
ševikai ("fabartinia padėčių negali 
sėkmingai kovoti. Bendras sugriu- 
vimas ir suiręs transportas nežada 
greit žymaus bolševikų jėgų sus- 

tiprinimo. 
..Lietuvių lankų santykiui. I»cncl- 
ra padėtis nepakitėjo. Įsižiurėjus i 
vinguotą Lietuvos ckupr.vii^o lini- 
j.nc. apie karią iš vienos pusės lenkai 
suspietė apie 3 divizijas iš kitos pu- 
sės musų kariuomenė sergsti toli- 

Įmesnj lenku veržimąsi Lietuvon. 

| Klausimas, kuomi tas v iškas pasi- 
baigs? lietuviai aiški'ai ir grieštai, 
j pasiryžę grąžinti prie Lietuvos 
Valstybių visas vietas'etnografiniai 
i: ekonominiai su }'a suriktas. Iš ki- 

U>s 'pusės lenkai, imperializmo ap- 
svaiginti, sumanė vieną iš dviejų: 
i ) arba Lietuvą prijungti prie Len- 
kijos unijos pamatais. arba Lie- 
tuvą įsprausti Į siaurus rėmus su 

sostine Kaunu ir tokiu budu ją už- 
tmškinti. Daba.'ties berods jie pri- 
silaiko paskutinio sumanimo. Šioji 
tyla fronte, kuri tęsiasi jau penki 
mėnesiai kasdien tirštėja ir veda 
v ištik prie vieno. Kito išėjimo nesi- 
mato. Jei bent vėl iškils kokie nors 

europejinės svarbos įvykiai kurie 
apvers ir 'kitoj šviesoj pastatys da- 
bartinę padėtį 

Lenkai užimtose Lietuvos vieto- 
se šeimininkauja—paskutiniu laiku 

pradėjo šaukti naujokus, gimusius 
1896, 1897, l899 metais. Lenkų 
kariuomenėje matyt auklėjam'a ir 
palaikoma antpuolio dvasia. Jų ka- 
reiviai nuogtai pasakoja gyvento- 
jams, 'kad lenkai rengiasi pulti tai 

j Kalvariją, tai Ukmergę tai rengia- 
si perkirsti ties l'tėna Ukmergės 
!plentą.Atsikartojo keletas iš pasalų 
užpuolimų; apie Kernavą apsupo 
musų sargybą, apie Skiemonis ne- 

puola mus sargybos Antaukščių 
sodžiuje. Keibėnų sodžiuje, apie 
\ ievj, du s) k veltui mėgino pulti 
mus. 

] Žąsimi. Stovint m u su kareiviams 
Į užtvarose iV'icš lenkus, reikia jiems Įgabenti maistas. Tam tikslu: prisei- 
ru. imti iš žmonui pastoges (stui- 
kos). 

Milicija, prisilaikydama vyriau- 
sybės įsa'kimo/ be užmokesnio nesu- 
tinka duoti tam reikalui vežimus, 
o kariškiams šiam tikslui nėra Juo- 
dam i pinigai. Dėl i ai to kareiviai 
priversti dažnai prievarta reikalau- 
ti iš žmonių vežimu. Žmonėse atsi- 
randa nepasitenkinimo, ypač kai? vakarykščiui važiavusis, vėl ver- 
čiamas važiuoti. Šis reikalas reiktų geriau sutvarkyti. 

("K. V'). 

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 

AFOND 
Grafonola C. 

kaip ant paties 
paveikslo su ge- 
ru duMtavais 

Ispringsais 
moto- 

ru, išduoda gra- 
ži ir gr^žų bal- 
są. Kaina $50. 
Labai paranki 
Lietuvą parsi-" 
vežti 

20 tūkstančių naujų rekordų, kaina $i. vienas, mažiaus kaip 
6 rekordus kitur nesiunčiame. 

E 4536 Jaunavedžio Pasiskundimas, Dialogas. 
E 4475 Girtuoklio Mėtavonė ir Stebuklai, Dialogas. 
E 4474 Mielaširdystė ir Vai Verčia, Laužo, d'ainos. 
E 42?2 Spragilų Daina ir Strazdelis. 
E 2356 Lietuva Tėvyhė Mifsų ir Tykei Nemunelis Teka. 
E 4237 Jonas Šmikis, Dialogas. 
E 4273 Padainuosiu Gražią Dainą ir Našlys. 
E 2582 Kariškas Maršas ir Kalnų Augštumas. 
E 3.117 Padespanas ir Mazurka. 
E 4181 Atvilo Ežero Bangos ir Pilviškių Valdas. 
E 4363 Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė Teka. 

Katalogą prisiunčiu «<ožnam DYKAI. 0 
Didžiausia Krautuvė Gramafonų, Knygų. Auksinių Daiktų. 

Krautuvė atdara nedėliomis. 

JUOZAPAS F. BUDRIK 1 
3343 S0. HALSTED STREET CH1CAG0, ILL. 
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SKAITYKITE IR PLATINKITE '.'LIETUVĄ" 

riKR. PIRK. PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

LI Į* T IIII a Laisva Nepriklausoma 
ik. f |J g į% Demokratiška Respablika 
Bonai ant ICO 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 

laupyk Dabar-Kuomet 
Algos Yra Brangios 
Atnešk Juos ši Vakarą 
I Šitą Tvirtą Valstijini 
Banką. 

Siunčiame Pinigus į Lietuvą ir 
į visus Pasaulio Kraštus. 

Parduodam laivakortes 
ant visų linijų. 

Centrai infacturing Oisirict Bank 
1112 West 35fh Street 

Turtas virš $6,030,000.00 



DR. JOHN N. THORPE 
gydytojas ik ci.isuroas 

1637 W. 51-mn ir kacjp.Mait'htlolfl1 
Vtf.; Iki S>; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 j 

ToleJonas Pros; ect 1167 

D R. I. E. M AK./. R 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS M* CHIR.URGA 
Roselando: 10900 Michig&n Ave 

Telefonas I'ullman .H2 ir 3180 
Chlc. ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Kctvergo vak, nuo.S:J0 iki £ 

Teit-funaa Yards 723 
MKKl <XKKH3 O-jKH&O 

ASHLAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Deiniontai laik- 
rodėliai lr jubi- 
llerlnkl dalgtai. 
Columbla grarna 
fonn lr naujų lie 
taviški; rekordų. 

4037 S. ASHLAND AVE. CHICAGO. 
Tel. Boul»-vard 491, 

Dr. M. Herzman 
IS RUSIJOS 

lerti lietuviams iino\n&s per 16 raetj kitpo 
oatyrę* jrydytojas. chintrgao ir nkuferia. 
Gydo aitrias ir chroni&tas ligas Tyrų, mo- 
•pro ir vaifo), pa/al naujausiai metoda» 
T-V-ir ir kitokius elektros frietai«is 

Ofisas Ir Labaiat.rija: 1^25 W 
ISth St. netoli frisk 

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

f 3110 arba 357 
Telephonal: J Naktimis Drexe 

į &r>0 Drovor 4l3t> 
GYVENIMAS: 3412 3. rtalsted St 

VALANDOS: 8-9 ryto. tiktai. 

SURANCE 

DR. VOITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių 
Specialistas 
Palons^vjs ftkfy Jtempimjj. kas yra prie 
žavimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, aervotumo akaudaftčių i< 
užaui?u?.u3 karšč!»j aklų lcrtivos akis, 
kutavakto, nemiegč trumparegyste, to-j liregystfi atitaisomo. Viauo3e atsitiki-1 
muose daromas ezamlmas eloktrn, pa- 
rodintia mažiausia? klaidos. Specla'a 
atyda atkreipamo J mokyklos vaikus, 
Teisingial privemtom! akiniai. Valao- 
do3 nuo VI iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
Iki 1 po pipet. 
1583 W. 47 st. Ties Oppeheimn-o štoro 
Kampas Ashland Ave. Tel. Drover 9f>6» 

QB 33 3 RI! B 9 BU B B 133 !C BB3J fl Q 3B B BBI 
Ki n 
gjPhoue Yaraa 2544 j* 

DR. S. NA1KEUS 
LIETUVIS g 

£ GYDYTOJAS !R CHIAURGA8 n 

Sof: ir gyv: vt»ta 3252 S. Halsted. Stg 
gvr.l: 0—11 ryto; 2—4 ir 7:30—8:30® 

jTelephone Yards 6492. 

A K UŠERKAi 
A. SHUSHiii 
Turiu patyri-i 
iruj moterų li-j 
gore; rupes-j 
tingai prižiu-J 
r i u ligonę ir j 
kūdikį laike' 
lijOfOS. 

3255 So. Halsted St. Chicago, 111 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S. LA SALLE ST.P HOOM 324. 
Telephone Central 6390. 

Vakarty. b±2 W. 33-ItD STREflT, 
Telephone Yards 4681 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Telefonas Canal 6222 
Vai: 1 ii1. 5 Ir 7 iki 9 vai. vak. 

G/venlmo vifta: .3114 W. 42ad 

l 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. 4. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS 

L1COS 
Va'-mdos: 0 iki 12 lr 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

»»yyrTTVftVt«f»»»« 
(eiev*u"c x«tf'Ja l'U 

DR i. KULI2 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
į lydo Tinokias ligai moterų, vaikų kr iyr< [ Socialiai gydo limpančias, k. jii ir 

paslaptinga vyių ligų 
; 8269 B. b.ALSTED Sl\. CHICAOO: 

[Tel. Yards 3654. AKUSERKA 
| I 

Mrs. A. 
Michnievvich 
flaigusi Akušerijoj ko- 
legija; i kai praktika- 
vusi fennsilvanij >• 

hojpitalžse, Pasekmin 
ni patarmuja prie 
gimdymo, Duoda rod» 
visokiose ligoje mote- 
rims ir tnergi >oms. 

3113 S. Halstid 8t 

(ant ar'.nj 'ubų) 
« CHICAGO, ILL. 
INuo « Iki 9 ryto Ir 7 lkl v51ai Tat; 

iTelepbone Drover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIST U VIS DENTISTA8 

iValandoa: nuo 9 ryto iki 9 vakare, 
Seredomis nuo 4 <kl 9 po piety. 
4712 80. ASHLAND AVENUR 

irti 47-toa gatvt* 

DIDELIS PIKNIKAS 
atsibus 

NEDELIOJ, GEGUŽIO—MAY 9 D., 1920 M. 
G. M CHERNAUSKO DARŽE (No. 2). Lyons, 111. 
PRAIV/IA i) VALANDA IŠ RYTO 

Pirmas didžiausias dvilypis piknikas, atidarymas čarnausko 
naujo daržo No. 2 ir M. M. Kliubo. A.nt šio pikiyko nebus galima gauti tiktai tėvo ir motinos, o kitko tai gausite visko, ko tik norėsi: 
Eus visokių gėrimu ir užkandžiy. Muzika bus geriausia ir gros 
bo sustojimo nuo 9 vai ryto iki 10 vai. vakaro. Gralėajte Šokti ir 
dainuoti iki vėlyvo vakaro. Prašom visus atsilankyti o busite už- 
ganėdinti. KOMITETAS 

MAGDE. 'Ji';, kaip man nieįti gal- 
vą! Ub»jviiinH visokiu* mazgojimus, 
trinkimus, muiląvimits — ir viską* tai 
nieko nep&>jclbi'o nuo tu bjauriu pleis- 
kanų... uan pėda net doroti!" 9 

M A tli'. ".V,t, tat kam tau k(st be- 
reikalingai! Žiūrėk, kokie, mano plau- 
kai 'jraiuf. Seeinv.i ir ė j/H H. O tai 
toiUi; k>ul ai Kartoju RVFFLĘS!" 

Kas tai yra lįUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 
piantis vanduo? Ne!!*RUF- 
FLES yra tai paprasčiausis 

t—- p'attkų ir odos susti.'jrintojis, kuri prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas «al 
hut grubesni.i už ilgus, blizgančios, švelnino plaukus? Kas gal hut 
smagesnio už čystą neniežinčia galvos odą? 

JK U F F IvE S 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
plei kanas, o savaitės laike jų jau .tei žymės neliKs! Paskui tik retkar- čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinai'jintų. * 

!) ^usipirV*" šiąnakt RUFFLES bonkmę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jųs saky.-itc, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonknte:-.. Jei negausite jusų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 
——•r. AD. RICHTER 6 CO., *26-330 Bro*dway, New Jfork"— 

Laiškai iš Lietuvos 

Lietuvos Atstovybei Amerikoje 
yra prisiųsti sekančiom vpatom 
laiškai nuo jų giminių ir pažįstamų 
iš Lietuvos. Artimesniu antrašų ant 

jų nėra ir todėl jie bus laikomi 
Atstovybės raštinėje iki savininkai 
juos atsiims. Norint gauti šiuos 
laiškus, prisiųskit savo antrašą ir 
pašto markių padengimui persiun- 
timo lėšų. 

Aleksandra Idomaitis, 
nuo A. Adomaitis—Josvai: tai. 

limuotis Juozas—Vilkija. 
Indrijauskas Jonas, 

nuo Petro Andrijausko—Laukuva 
Aukscicvicius Jonas -Sk'audvilė 
Abukcvica Gaspar 

nuo Anne Abukevvcz —Puj)ėnai. 
B(,launus Pranas, 

nuo liarb. Malčiunos—Mažeikiai. 
Boyužun Sian. 

nuo Jono Bogužuno—Varnai. 
B nikis Juozas, 

nuo Simono Sliviskio—Dardėniai. 
Bcnd' skas l inc.—l>agdiškiai. 
Bogučntčienė Ona—Skaudvilė. 
Birbilas Juozas, 

nuo Ant. l.irbilo—Jeckagalis. 
Blcznik Antanas, 

nuo Blizniko P. Alytas. 
Būtinas Pranas, 

nuo Jono Būtino—Tytavėnai. 
Či''sint Antanas, 

nuo Jaganos Kasputienės — l'lauz- 
gailiai. 
Cetkicnč Morciana, 

nuo Jozefą Glotenienės—Mažeikiai. 
Čekais Jonas, 

nuo J ievos Čeknytės—Kupiškis. 
Dorbrykas Kas. 

J nuo Julijonas Dobrykas—Lepšiai. 
D n 'c i k c Frau k—Tau rayč. 
D orgi alio Stan, i 
nuo Jcidviga Činbas—Pilviškiai. 
Dcn i nsk ienč slgut ė— Skaudvilė. 
Dorviat Fcrdinand, 

nuo Teresės Dorviat—Tauragė. 
Drcrsutevičius Juosapcs— 

j Plungė. 
Dom ci kis Dom i n i kas, 

nuo Vincento Donicikio—Varniai. 
Fcinbcrg Lasck, 

nuo Y. Galios—Memel. 
Fialas Zcrman, 
nuo Zelnios Platavaitėš. 

Gervė Kas. — Girininkai. 
Gabunytc Auna, 

nuo Jurgio Gabuno—Jurbarkas. 
G r c i ci us I nt.—J urbarkas. 

f 
G raikau skis Vinc. 

nuo Jono Glenižo—Kaunas. 
Gudauskis Ąnt.—Rietavas. 
Gaidamavičius Vincas, 

j nuo Juoz. Grybo—Alytas. 
į Genys Just y n, 

į nuo Ant. Genys—L*tena. 
j 'jaišauskis M i kolas, 
11110 Juoz. Skrodenio—Milgaudžiai. 

Gričis Juozapas, 
nuo Agotos Gricienės—Tatkunai. 

Handlcr C h. 
nuo Jaukei Handlcr—Licpojus. 

Igoris Kas.—Telšiai. 
lUjunaičiai Kaslnnti įas, 

'Antanas, 
Bronislovas, 
M ilc olas, 

nuo Jono llgunaičio—Šakiui. 
Jonaitis Kristupas, 

nuo Jono Barvido. 
Jctn Ic a hs k i n nas Prancišk us, 

nuo Barboros Staniulis—Varnai. 
Jcskalcvič'uis I 'alcntas. 

nuo Vlado Jesk.—Makelanr.i. 
Jakoboivska Hclcnc (Ginatt). 

ni Kuti. J. Ginatt—Rietava. 
Jakuboivski Fraiic—Skuodas. 
Jacobsonn Antons 
Juškas John. 

nuo Juo z. I'alijonsko — Tiliai. 
Jur.gilas Julijonas, 

nuo Juoz. Jurgilas —SoJalė. 
Jcčtits POZ'. 

nuo Parr.cisko Ječio—Miliūnai. 
Jakuboivski Stanislaus—Skuodas 
Jonušus Stanislavas 

! nuo J ievos Jonušienės—Muitai- 
čių. 

Krctiihaiiskiutc Marijona. 
nuo Jono Krarokausko—Jurbar- 

kas. 

Kami ii s lai s Iganačus, 
nuo Antaninos Kaminskienės — 

Mažeikiai. 

Knlpi)isl\'as Jonan, 
nuo Juo z. Kulpineko—Raseiniai. 

Kaniauskas Boleslovas — Ku- 
piškis. 

Kaminskus Povilas—Ukmergė. 
Klišai t c Anastasija, 

nuo A. Klišaitė —Rokiškai. 
Tabc Sarah Kalni—Latvija. 
Kepalas Petras — Rikiškis. 
Kasparavičius .UIomas, 

nuo Juoz. Kasp. — Iiagušiai. 
Kadzionis Jurgis —Kavarskas. 
Kauta u tas .1 Icksan d ras, 

nuo Stan. Kripaičio — Laižuva. 
Kavaliūnas Juoz., 

nuo Uršulės Kavaliūnaitė —Pik- 
tavalis. 

Kuzmickas Ant., 
nuo K. Seilius — Prienai. 

Kairis .Int. — KreHnga. 
Kastananskas Petras, 

nuo Ant. Kast. — Žiobiškiai. 
Klišaitė Anastasija, 

nuo A. Klišaitė—Žiobiiikiai. 
Kazlausky I Vladyslazv — K ra- 

kiai. 
Kroblcs Kas. -- Petruškiai. 
Kalinauskas (Kline) II'iii., .... 

nuo Ant. Kajinavsko — N'aujava- 
1 aki ai. 

Krakauskis Izidorius ■ Skaud- 
vilė. 

L i tai 'iči u t c M agd clen a, 
nuo Juoz. Litv'aitčio— Teliazcrai. 

Lietuninkas Pratik,* 
nuo Frank Andrius — Dakšaitis. 

Ladavičius Pov., 
nuo Juozapo Masiliūno—Žvirbliai. 
Lukoševičius Jurg.j 

Ant. Luko. — Mičiunai. 
Mclis Ona, 
Jonas M cli* — Žagartį. 
Mikėnas Jonas — Anykščiai. 
M o šcris Nikodemas—Tauragė. 
Miliulis Stan. ir 

Marganavičius Jonas 
Juoz. Marganavičius—Finlaridija. 

Macai Boleslovus, 
'Vcskus Feliksas — Dardenai. 

M ai ucinskas .1 / ikas, 
iLiudvisija Matuzinskienė — Su- 
valkai. 

Mikulis Mikolas, 
Marija Alikulis — Ženščiai. 

Mikiiionis I incas, 
Ant. Stasys, Augustas, Viktoras ir 
Juozas, nuo Vinco Mikelionio — 

Kalvarija. 
Pocius Juozapas, 

Antano Pociaus — Raseiniai. 
Pilipaitis Martinas. 
Barbora Bagdonienė — Vari ai 

Parcigis Juoz., 
Karolina Pareigieae — Gargždai. 

Parcigis Aleksas, 
Karolina Pareigienė — Gargždai. 

Petraitis Juoz., 
Jon. Remenčius — Kaunas. 

Poškus Petras, 
Ona Poškienė Upinas. 

Rauliu a iiis Jonas, I 
Magd. Kaulinaiticnė—Veiveriai. 

Račiai u s kas J no z., 
Eleonora Račkauskaitė—Kelinė. 

Rctncnčins Jurgis, Petras ir Elz- 
bieta, 

nuo Jon. Remenčiaus—Kaunas. 
Remcnčaitc Antanina. 

nuo jon. Remenčiaus—Kaunas. 
Ramaausky Jau., 

Ona Ramanauskienė -Mažeikiai. 
Razuli s Pranciškus, 
Jon. Rąžulis—Padargupiai. 

Rosččnas Inton, 
kaz. Rozėnas—Paskalis. 

Serapinas Valdas, 
Skolestika Jesinskaitė—Darvėnai. 

M ir k imas Julijonas. 
nuo Onos Poškienės — Upinas. 

Mičiults Petras, 

^nuo Katarinos Mičiulienės—Pilviš- 
kiai. 

Močius Feliksas, 
nuo Kazis Plačius—Kretinga. 

Servas Juoz., 
I larbor'ci Slasiulis—Tavadėnas. 

Survilis Jurgis, 
Skaudvilė. 

Skevteris Prane. — Kuršėnai. 
Stankevičius Juos. 
Sabaliauskas Juos., 

i )na Butkevičienė—Linkuva. 
Šimkus Juozas, 

Vinc. Jonis Puk'as—U žpoliai. 
Stanišius Jurgis, 
Agota Stanišytd — Pirėriai. 
Saiie kas K a.:., — Lucke. 
Šiliunai, Pranas, Antanas ir Elz- 
bieta, 
nuo Stan. Šoblickas, Petronėlė 
Varnienė. 
T nekis Jonas — Radviliškis. 
Tamošaus'as Adomas—Žagarė. 
Urbanavičius K a.?., 

[Viktoras Urbonas — Kražiai. 
U nibrožinnas Petras, 
Kastantas Vnibr. — Alytus. 
S. UšulAilvič — Birža. 

1'alini is Ona, 
I "uiutis Frank. 
! litinis Jos. 

U'itkay Mrs. Auna—Plungė. 
IV c nevi ? John 

Skradenis — Milgaudiiai. 
/abtanskas Jonas, 

Fraivcisk'a Žebrauckicnė — \ ilka- 
viškis. 

/nbov I iktntč, 
St. Zubavičaitė — Kanonas. 

Žyžis llcks., — Tautėnai. 
Zurza i ršitlč — Anykščiai. 

Į Zubai icius Vinc. — Mažeikiai. 
Laiškus adresuokite: 

RE 1 'K ESENTATI VE OF L1T1I- 
UANIA IX AMERICA 
7c;, — 15th St.. N. \V. 

\Vashington. i). C. 

Painter 
Malevoju ir popienuoju naujus 

ir senus namus po visas dalys Clii- 
oagos. Darbą af1ieku greitai ir ga- 

Į rantuoju. Nemokėk tiek kiek dar- 
bas nevertas. Pirma negru duosi I .1 kam kitam gauk mano kainas. As 
emu nuo $8.00 ir augščiau už i?p;>- 
pi era v imą trumo su savo j)opierą- 

J. S. Ram'ančionis, 
3641 So. Union Ave. 

Tel. Drover "305. Chicag'o, 111. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stoiaach Pltter3 yra prt 

pažintas Washlngtone, D. C. už tikri 
Ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jauCiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirųgi* 
aio neturint, apetito, galvos skausraę, 
strėnų ir inkstų ir tai;.' ioliaus. Salutes 
Stomach DUters vls'jj prašalina lr pa 
fleka laimingi:, aięl, kurie jaučiatės 
nykstant. tai persitikrinkite, o busite 

! užganėdinti. Kaha bonkos 51.50. 2 
j bonkos $3.00, v conkon. 56.26, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 b. akų $14.00. 

Saluto Biuerio ls šaknų žievių žo-1 
lių sėklų 2iedc, lr nėra pripažintas' 'svaigalu, bei gjduolo. j Galima gauJ kiekvienoj aptlekoj, o 

jeigu,uegall gf.uti, ta piisiųsk money, 
į orderiu pinigu j, o męB gavę piniguB ir 
| užsakymą kiek reikalauuat tai prlslų-l 
simc dėl tamlstų. 

Paspiga: Reikalaudami prlsiųsklt 
ikrą lr aiškų savo antrašą lr rai. klt! 

taip- j •JALUTE NAfJ'JFACTURE 
P. A. BAL7'RAN.\3 CO., —j 

616 W. 31st St., Chlcajjo. III 

H. Leibovilz 
Dabar persikeis 
po No. 17C3 W. 

12th St. Aš busiu 
ofise nuo 10 va!, 

ryto iki 2 vai. po 

pietų kiekvieną 
dieną. 

PEOPLES MUSIG STORE 
1813 W. 47th Street 

Telephone McKinley 4242 

Atminkite, kad tikiai pas mus galite pirkti LIETUVIŠKI RI- 
TULĖLIŲ del Automatiškai grojančio piano (Player Piano). 
Taipgi ga'ite gauti ritulelių su vėliausiomis antiškomis aainomis 

Lietuviški Muzikos Rituleliai M Player Piano 
1. Mano Mielas. Polka ... 71 
2. žydas Statinėj?, P Ika. 70 
3. Pavasaris, Polka ir 

, Klumpakojis 70c 
4. Dėdukas, polka 70c 
5. Audra, Mazurkas ir 

Mazūras .. 70: 
6. Ant Dunojaus Ca gu, 

Valeas 70c 
7. Galas Sviet, Paika 70e 
8 Juodas Akis, Polka 70c 
9. Linksma Kaimiete, Polka7Cc 

10. Aplankymas, Valcas 70: 
11. Pcbučiavin.o, Valcas 93c 
12.Vcstuviu Naršas 85c 

REKORDAI!! Tas mus galite gauti kokiu tik nurite rekordu. 
Lietuviškų, lenkišku, čekišku, angliškų ir kitokių. Tie, kurie pirko 
nuo musų, yra labai patenkinti tais naujais rekordais. Galėsite 
pasirinkti kokie jums patiks. Ateikite ir persitikrinkite, o nesigai- 
lėsite. Mes taipgi taisome gramafonus ir gvarantuojatne darbą. 

PEOPLES MUSIC stori: 
1813 West 47th Streęt Chicago. 111. 

AS. ADOMAS A. KARALIAUJĄS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai sirgau per 3 metus, nus'abn?jts pilveli* buvo. Dispepsija, nevirr'tmss pilvelio, nuUabnijimas. 
Kraujo, li.kstų, Nervų ir abclnas siekų nuskaji:uai 
viso kuno. Ir buvau nustojus vil'fc*, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir ui rubetių. bet niekur negavau uto 
sveikatai pagclbos. 

Bet kaila pareikalavau Salutanis vai«tų, Blttcrio, 
Kraujo valytojo, Nervct;n», Inkstų ir Ucuruaiitmo 
gyduoleH, tai po suvartojimui minCTos gyduolės, msno 
pįlvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai diibt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Iiikstai atsigavo. 
Reumatizmas franylio, tli'tgllai nebe^idė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyl-• pa užmušimui visų ligų. Bi- 
giu 3 3»i <eslų iigeroavau kas tavait; \»> butelj S»- 

lutarai, Bitterla, ir po 3 mtn. s&Vo paveiksle parna čiau tekj skirtum* kaip turp dienas ir naktie* Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 syki g dikoju Salutam mylistų geradCjlstei ir linkiu ri-siems savo drau?ain» ir patirtamiems 
■u tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipti* prie SaluUras: 
SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTFIENAS. Pro* 

1707 So. Halsted 8t.» Phone Cana 6417 Chicago, llilnols 

Iškilmingas Balius 
rengiamas Draugystės Šv. Alfonso* 

NEDELIOJE, GEGUŽIO—MAY 9 D, 1920 M. 

ŠV JURGIO PArtĄP. SVET.. 32 PI ir Auburn Av. 
Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 30c. Ypatai. 
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti o užtikriname, kad busite ir'^anėclinti. Komitetas. 

CHICAGOS LIETUVIU VYRU CHORAS Rengia Labai 

PUIKŲ VAKARĄ 
"Velnias Ne Boba" 

Nedelioje, Gegužio (May) 9 d., 1920 m.,C S. P. S. SVET., 1126 W. 18-TH STREET. 
Pradžia 7:00 valandą vakare. 

Gerbiamojo Visuomene. Chicagos Lietuvių Vyrų Choras yra prisirengęs užbaigdamas £>į sezonu už- ga.nėdit,M. visus atsilankiusius ant šito vakaro. Lošime vadovauja 

ARTISTĖ UNĖ BABICKA1TĖ. 
iglau, Darbo žmonių I 
i vėlyvos nakties. 

Kviečia Chicagos Lietuvių Vyrų Choras* 

1 i k. e 1 ils gaJur.a gauti isanksto, 25tu nuošimčiu pigiau, Darbo žmonių Knygyne 3:'3S S. (iafeted gatve I 
11 pas aainonus. Po Programui šokiai trauksis iki vėlyvos nakties. 

2-ras Milžiniškas] 

BALIUS 
Q2V0e9Z&B IR IŠLEISTUVES asszKSsuaa 

Rengiamas Susiv. Amerikos Lietuviu Kereiviti 

Geriausia Muszika •— S.A.L.K. Eenas — susidea iš gabiausiu 
Ghicagos Muzikališkų Spėk//. Prasidės 7taą valandą vakare. 

Seventh Regiment Armory Kali 
Wentworth Ave. ir 34ta Gatvė. 

Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės, nepraleiskite šios progos, nes 

gal paskutinis atsisveikinimas su savo Broliais Cnicagiečiais, 
kurie nesigaili net brangiausio žedo savo jaunystės ui Tėvy- 
nę ir jos Garbę. Buvę S. V. kareiviai kviečiami uniformose. 

Kviečia visus, S.A.L. KAREIVIAI. 



Vietines žinios 

1VT. K. ŠILIS IRGI SKUBINASI, 
LIETUVON. 

Šiomis dienomis apleidžia Či- 
kagą ir išva iuoja Lietuvon ge- 
rai vikaguviam- žinom^ veikė- 
jas r; viena> i: uoliausi:- "Lietu- 
ve" dienraščio n" m ėja- M. K. 
Silis. Jis išvažiuoji i Kanada, o 

išten trauks tiesiog i Lietuvą. 
^1. K. >iii- atvyko i \mrriką 

1912 met., tnTą laiką g} ve n o Ka- 
nadoje, o prasidėjus visasvieti- 
nei karei pribuvo i Suvienytas 
Valatijas, j Čikagą, kur be su- 

stojimo visa energija ir uolumu 
veikė ant tautiškos dirvos tarpe 
lietuviu. Tsuo pat stisitvėrimo 

dienraščio "Lietuva" g. M. K. 
Šilis. nesigailėdamas laiko ir pa- 
stangų. veikė dėlei t<> laikraščio 
išplatinimo ir sudrutinimo. Ga- 
lima taipgi pastebėti, kad M. K. 
Šilis buvo artimiausia- "Lietu-, 
vos" korespondentas bei dietiniu 
žinių rinkėjas. 1 "tikras kores- 
pondentas") Turint tą viską 
omenyje, "Lietuvo-" Admin. ir( 
Redakcija taria veikliam tėvy-i 
nainių gilų ariu ir velija geriau-j 
siu pasekmių veikime Laisvoje j 
Lietuvoje. 

Apart to. g. M. K. š i 1 i s daug 
prisidėjo prie surengimo A. L. 
Seimo Čikagoje, prie sudrutini- 
mo L. (i. Dr. ir prie Lietuvos 
L. Paskolos Bonu pardavinėji- 
mo — ypač daug pasidarbavo L. 
L. Paskolos reikale, (ialop, 
M. K. Sitis buvo vienas darb- 
ščiausių Cikadoje T. M. I)r. ir 
A. L. T. Sandaros nariu. 

Mes neabejojame, kad g". M. 
K. Šilis bus \ ienas veiklesniųjų 
Nepriklausomas Lietuvos pilie- 
čių. — Sudiev, garbus tėvynai-| 
ui! — Iki pasimatvmo Lietuvo-I 
jef— I 

'•Liet." Red/' 

NORTH SIDĖS LIETUVIAMS 
SVARBU. 

Subatojc, geg. <S d. H vai. va- 

kare. >v. Mykolo ;>arap. svet., 
if>44 Wn!>ansia ave., j vyk s pra-' 
kal'bos. Kalbės g. kun. Mironas.' 

(lcr!>. kun. Mironas nesenai 

atvyko fš Lietuvos ir mums, a- 

merikiečiams, atvežė gan daug 
įvairiu žinių apie kūrimosi Lie- 
tuvos \ alstybės erškėčiuotais iri 

krauju paplukusiais takais. 
Kam brangi Lietuvos Laisvė. į 

jos gerbūvis ir tos sūnų pralie- 
tas už tą laisvę kraujas, kuo-j 
skaitlingiausiai atsilankykite Į 
prakalbas. 

Lai visus vienija meilė Tėvy- 
nės. 

ONOS POCIENĖS 
KONCERTAS. 

Jau plačiai yra pragarsėjusi 
>av.j gražiu, švelniu ir ytin jaus 
111 ingu dainavimu Ona Pocienė. 
( ikagiečiai turėjo progą gėrėtis 
jos išlavintu balsu ilgoje eilėje 

j koncertu, taipgi ir Stasio Smi- 

liaus "Išleistviu koncerte". 
(Icgu/io 16 d., nedėlioję, Kim- 

'>;i 1 i Hali. atsibus specialia Onos 
; Pocienė-; koncertas, kuriame ji 
•špildys net 14 numeriu. Taigi 
;?ni(' koncerte galima bus patir-l 
ii vis:is m u su geri), dainininkės 1 

Neabejojame, kad či-Į 
kagk'či.ii nepraleis progos pasi- į 
gerėti molaniu Onos Pocienė?. į 
V>a* u. ;an>mingu jos dainavimu, j 
Patartina iškalno Įsigyt bilietai—j 
; irki,', galima: R00m 1408 Kitn- 
;>all l'ldg. arba P>eetIioven Kon- 

servatorijoje (TIalsted St. ir 

U gt.). 

Atcities Žiedo Vaiku Chorui. 
Au-itk's Žiedo Vaiku' Choro 

j repeticijos atsiims nedėlioj. geg. 
i !.. 10 vai. iš ryto, "Mildos" 

-.etninėje (ant trečiu lubu), 3142 

j So. Ilalstcd gatvė. 
Atgimstant mušu tėvynei ir 

mumyse turi atgimti nauja dva- 

in, noras, troškimas ir sykiu sie- 
kimas prie dailos ir jos tobulini- 
mo; ,^i dailą patobuliname, jei 
toje srityje iš jauno save lavina-* 
me. 

I 

l'/tat tėvu yra pareiga leisti 
-;,vo vaikučius prie viršminėto 
.horo, kad jie ten galėtu semti 

dailą". 
šio choro vedėja p-lė I!ige- 

iiutė. Ji uoliai darbuojasi mo- 

kindama chorn, tik gerbiamu tė- 

ų priederme yra atsiusti ten 

savo vaikučius laiku. Komitetas. 

DAJLĖS MYLĖTOJAMS. Į 
I '-10 Klsibicta Ct. Makaraitė, 

pi mistė, Įgyvenanti To\vn of, 
Lake kolonijoj, 4515 So. \\'ood 
gatvė, rengia savo metinį kou- 

certą, pirmą nedėldienį 'birželio 
mėn. 6(1., School f Tali svetainėje, 
48-tą ir Honore gatvės- 

Koncerte dalyvauja jos moki- 
niai. lieto ima dalyvumą ir dai- 
nininkės: p-lės M. Norkaitė ir 
(>na Rudauskaitč, p. 'p- ^ar~ 

palių s baritonas, ir J. J. Zolp, 
tenoras, ir kiti. 

Programas susidės iš Įvairiu 
šmoteliu: solu ir duetas ant pia- 
tid: iš daimj bus solų, duetai ir 
kvartetai. 

Taigi kviečiame publiką atsi- 
larkyli, o turiningas ir gražus 

programas užganėdins visus. 
Po programui šokiai. 

Komitetas. 

CHTCAGOS CENTRALINIAM 
PAŠTE LAIŠKAI: 

j72. Ciirainis Vincentas 
■^2. (Iriucas Jonas 

|S<>. Gura Petras 

107. Junkalis Kadrilis 
108. Jocius Nntanns 

145. Kvietkiis Jonas. 
163. Masiulionis Jonas 
172. Miltienis Jurgis 
174. Miškinis Juozapas 

Palioniene Barbora 
Petru.'ioniutė Al. 

215. Račkauskienė Marijona 
223. Reikauskis Jonas 
2^2 Sal alauskas Kasparas 
|J4^ Šidlauskas A. 

!AUKOS LIETUVOS LAISVĖS 
VARPUI. 

i (iarbų.s tėvynainiai, mylintis 
'savo Tėvynr-Lietuvą, aną dieną 
I pridavė ir prisiuntė Lietuvos 
Laisvės Varpo Komitetui sekan- 
čias aukas: 

Dr-stė G. 1). L. K. Gedimino, 
iš Oglesby, 111. prisiuntė (.!. Vai- 
niūnas S17.50. 

Jonas /aura, iš Mumphbercy. 
Neb. (dapihlaiiėią auką) $3.00* 

St. Žukauskas, iš Chicago, 111. 

į$5-0o. 
Į \ ifo $25.50. 

Liet. Laisvės 

Varpo Komitetas. 

DR-STĖS LIETUVOS SUNŲ 
VAKARUOSE 

mėnesinis susirinkimą.-, atsibus 
subatoj, gegužio 8 d-, 7:30 vai. 
vak.. V Valiulio svet.. 1732 So. 
l'nion A ve. 

Susirinkime bus renkami dar- 
bininkai ant baliaus ir šiaip yra 
svarbiu reikalu. 

Z. Kūkalis, rast. 

PRAKALBOS. 

L. A. R. T. D. B. rengiamos 
prakalbos atsiims nedėlioj, geg. 
0 d-, 2:30 vai. ,po pietų, Cernaus- 
ko svet., 1900 So. Union Ave. 

Gerbiamosios ir gerbiamieji, ne 

praleiskite šios progos, kur daug 
ką naudingo išgirsite apie Lietu- 
vos padėtj j°s reikalus. 

Kviečia, Komitetas. 

KLIUBIEČIAMS. 

Ketvirto \Yardo Lietuvių Politi- 
kos ir Pašalpos Kliubo mėnesinis 
susirinkimas atsibus nedėlioje, 
gegužio 9 d.. 1 130 valandą po pie- 
tų. svetainėje po numeriu 3301 
A'uburn Ave. 

Visus narius meldžiu susirinkti 
nes turėsime rinkti darbininkus 
delei 13 d. birželio pikniko mušu 

ir Liet. Dukterų Draugijos. 
M. M. Juodis, prez. 

Ocguzio Z6 d. 
Pradžia 8:15 vai. vakare. 

JCemfyali 
Jfall 

Atsibus Firmas 

Onos Pccisnes 

KONCERTAS 
Tikietus galima pirkti 

Room 1408 Kimball Bldg., 
Universai State Bank ir 
Beethoven Konservatori- 

joj (Halstec1. ir 33 gat.). 

ONA POCIENĖ. 

PRANEŠIMAS. 

Liet. (ielbėti l)r-jos 47-10 sky- 
riaiis mėnesinis susirinkimą'- at- 

siims nedėlioje, gegu/o 9 d., i.iuo 
sybės svci. AYabansia ave., 
i;:3c vai. iš ryto. Visi nariai ir 
rėmėjai malonėkite ateiti laiku, 

Kaz'. Navickas. j 

draugystės MEILĖS 
LIETUVIŲ AMERIKOJE ! 

mėnesinis susirinkimas atsibus 
s'nbatoj. g'gūžiu 8 (1-, 7:^0 vai. 
vak., (i. M. C'ernausku svetainė- 
je. 1900 <So. l'nion Ave. 

Taigi draugai nepamirškite pri 
»u t i laiku ir užsimokėti mėnesi-; 

nes duokles, u taipgi ir pomir- j 
nes. Valdyba. 

A + A 
VINCENTAS ANDRIEKUS 

33 metu amžiaus, po sunkios pla 
_• čiu uždegimo ligos išsirgęs 12 

dienu persiskyrė <u šiuo pasau- 
liu geg. 7 d. 1920 m., 3 vai. ryte. 

Velionis buvo aprūpintas šv. 

sakr. vįr pask- .pat. Prigulėjo prie 
(j v. D. L. K. \ ytauto K. Xo. 1. 

Div. prie* Meilės Lietuvos Xo. 1. 

^v. Antano Iš l'advos ir Dr-stę 
Liet. Taut. \ i i ti Paėio iš Tau- 

ragės apskr-, Žvingių par., kaimo 
Kcberkšau. Paliko dideliame nu- 

liūdime moterį Marijoną, dukte- 

rj Marijoną 3 metu. Bronislovą 2 j 
metu; taipgi paliko du broliu ir 
dvi seserį Amerikoj ir vieną bro- 
li Lietuvoj. Pamaldos ir laidotu- 
vės atsibus panedėlyj, geg. 10 d., 
S vai. ryte. 'bažnyčioje Xek. P. 
>v. po pamaldų i šv. Kazimiero 

1 kapines. Visus gimines, draugus 
ir pažįstamus kviečiame daly vau 

ti laidotuvėse. Nuliudus Moteris, j 

SALDŽIAUSIAS IŠRADIMAS.; 

Neseniai tapo išrastas saldu- 

mynas (skystimo pavidale), ku-j 
ris yra 120 kartu saldesnis už cu- 

krų. Šitas saldumynas, yra varto- 

jamas clol pasaldinimo kavos, ar- 

oatos, ir kitu gėrimų. Kaina 75c 
už bonkutę; 3 bonkutės už i?J.00. 
Su viena 1>0nkute galima užsal- 
dinti tiek, kiek su 15 svarų cu- 

kraus. Reikalaukite pas: 
CHAS. P. URBANAS 

942 W. 34-th STR., CHICAGO, ILL. 
k j 

Aš Ona Senkuvienė pajieškau 
brolio AntanoTbonipolo, kaimo 
Kvietiškio ir pajieškau giminės 
Kazio Steponaičio ir .Marės Ka- 
zakevičiūtės. Abudu kaimo P e n 

I 

kupių, pavieto Marijampolės, 
Suvalkų gtrb. P- A. Saukus, 92^ 
Corbett St., Portland, Oregon. 

PRANEŠIMAS. 
* 

Šiuomi pranešu, kad aš laikau 
kvietkas. Nepirkite kvietkų pas 
svetimtaučių kapinių, nes mes 

•u'iilaikom^ geriausias ir gražiau- Į 
sias kvietkas r parduodame ma- 

žesnėmis kainomis negu svetim- 
taučiai- Taipgi užlaikau restau-! 
raciją, nesvaiginančius gėrimus ir Į 
geriausius cigarus. Visiems at- 
slankiusiems patarnauju kuoge- 
riausiai. 

ANDREW IWASZKIEWICZ 
ant ii tos gatvės, vienas blokas 
šia pus kapiniu, naujame «iusų 
name. 

REIKIA LEBERIŲ 
J faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Kniplcyment 
Office., 

• LINK BELT & CO. 
COth & Stev/art Ave. 

Reikia tvirtų vyrų. Pastovus dar- 
bas. Mokestis nuo 530.00 iki $33.00 j 
"savaitę. Atsišauk. 

Central Cold Storage Company, 
Kinzie & Dparborn gatvių, Chicago 

Parsiduoda Bučernė ir Groser- 
nė. Priežastis pardavimo, savi- 
ninko nesveikata. Atsišaukite te 

letenu: Yards 1502. 

PIRKITE 
LIETUVOS 
LAISVĖS 

PASKOLOS 
30NUS. 

NAMŲ BARGENAt. 
2 pag. muro naujas namas, ant 

4tos ir IVoria. valiausios mados, 
moderniški iutaisymai, po 

~ ik S 

funius, lutas 40x1 J5. Kaina $13- 
500, lengvos išlygos. Namas ver- 

tas $16.00. 
2 pag. moderniškas naujas nsi- 

mas. ant 'rf»-t*>s ir Bisliop. 'Kai- 
na $11-000. 

Ant Eridgeporto. 
3 aukštu, 3 pa;;, medinis namas, 

su muro apačia, puikioj vetoj, pla 
tus lotas, didelis muro garažius, 
\ii»a labai tinkama pienininkui 
ar kitokiam bizniui. Prekė $5.500. 

4 pa?;, med. namas, labai g*4- 
ram stovyj ir ištaisytas naujai. 
Prekė $3.900, vertas $5.000. 

Taipgi turim dangei labai gerų 
ir puikiu fąrnui pardavimui arba 

mainymui ant namu ir lotu \Yis. 
Ind., 111. r parduodam ant len- 

gvų išlygų. Kreipkitės pas mus, 

o visados rasite to ko jieškote* 
Parsiduoda lotas labai geroi 

vietoj Brighton I 'ark. Parduosiu 

pigiai ir ant lengvų išmokėjimų 
arba manysiu ant auiomobiliaus 
Fordo arba kitokio. 

S. SLONKSNIS, 
3357 S. Halt^d St., Chicago, 111. 

Phone Boulevard 5009. 

ANT PARDAVIMO. 

Pizniavas namas, 4512 S. Ilcr- 

rnitage av., medinis ant dviejų 
Urbu, viršui trys pagyvenimai, 
apačioj storas, salė ir pagyveni- 
mas, randos neša i mėnesį $85. 
Prekė S7000. 

Medinis namas 170S \Y. 4~tli 
St.. ant nizniavos gatvės. Prekė 
&S000. 

Medinis namas 4515 S. AYo^d 
St. Dviejų lubų, du pagyvenimai 
po (penkis ruimus, elektros švie- 

|sa, vanos, naujai ištaisyta. Rau- 
dos neša i mėnesj $38. Prekė 

| $3800. 
iMedinis namelis 927 \V. 54th 

st.. štorelis ir penki miimai vir- 
šui. gražiai ištaisyta, gražioje apy- 
gardoje. arti bulvarŲ, vertas net 

$4500. Parduosime už S3200. 
Medinis dviej.t lubų namas. 

8427 Kerfoot ave., po penkis rui- 
mus. augštas cemento beismon- 
tas, ir j)lytos 70 pėdu kampinis 
•plotas žemės. Ant kampo biz- 
niavos gatvės. Lietuviu apgyven- 
toje vietoje. Prekė $4200. 

Yiršminėti namai turi Imti par 
duoti i trumpą laika. Kreipkitės 
-par: 

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU 

4547 S. Hermitage av., Chicago 
Tclephone Yards 145. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda mūrinis namas, 2 

•pagyvenimų, po 4 kambarius, la- 
bai pigiai, tik vienas 'blokas nuo 

lietuviškos bažnyčios. Tamsta 
pirksi tą namą už $1700. 

JOSEPH VOLANDUS. 
4438 S. Fairfield Ave 

Chicago. 111. 

.. Parsiduoda nuosavybė su 

duonkepy klos ir grocernės biz- 
niu. Geroje vietoje, lietuvių ap- 

gyventoje kolonijoje, parsiduoda 
pigiai. Kas pirmas atsišauks, pa- 
ims šitą nuosavybę su gerai iš- 
drbtou bizniu. 225 Eckry St., Ham 
mond. Ind. 

PARSIDUODA NAMAS 
PIGIAI. 

Darbas kitame mieste priverčia 
mane parduoti savo namą, (su 
bizniu arba be jo) Ciccro, 111. 

Ant greito atsišaukimo parduo- 
siu labai ■pigiai ir ant lengvų iš- 
lygų. Kreipkitės pas: 

R. N. BARŠIS, 
611 Lincoln Avenue. 

Rockford, 111. 

PARSIDUODA RESORT 
KARMA. 

Iš priežasties sunkių operacijų 
esmu .priverstas parduoti savo 

(visiems gerai žinomą) Lemont's 
Resort Farm. 

Ta farma parsiduoda labai pi- 
giai ir ant lengvų išlygų. Del 
platesnių informacijų kreipkitės 
pa f: 

A. J. LEMONT, 
4847 W. i4th St., Cicero, III. 

Parsiduoda dviejų flatij murl-' 
nis namas, elektros šviesa, pe- 
čiais šildomas. Kas pirmas atsi- 
šauks <painis la'!>ai pigiai už cash. 
X. A. McMahon, 3612 S. Rock- 

\vell St.. Tel. McKinley 2^50. 

LIETUVIU UKININKU 
KOLONIJA. 

Važiuok j Vilas County 
;Wisconsin, kur skaisti žemė 
ir pirk ukę ant lengvų išmo"; 
kesčių: tobulas klimatas, ge 
ri keliai, arti miesto, daug 
turgaviečių; ežerų, apių, ša! 
tinių, gera žemė del bulvių, 
ant vieno akerio žemes už- 
auga 250 bušelių bulvių, ki- 
ti javai taipgi gerai auga. 
Gali 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- 
siunciame, adresuok: 
SAUBORN & COMPANY, 

52 Sanborn Building, 
Eagle River, Wis. 

BAIGIANT TVERTI 

VAISIA 
DAR keliolika A. 01sze\vskio 

Trust Certifikatų prisidės ir "Ku 
lio Aptiekos" namas bus paliuo- 
suotas iš Trustee ir pavestas pri 
sirašiitsiems Kreditoriams 
Tuomi užsibaigs mano trijų su 

vrš metų organizavimo darbas, 
kurio vaisiu vra MIRMA MIL- 
DA ir VAISIA. 

Gegužio 5. -dieną sudėjau pas 
Trustee sudėtus ant mano rankų 
Trust Certirikatus, ir vardan su- 

sirašiusiu A. 01sze\vskio kredi- 
torių užėmiau paminėtą namą. 
Kada reikalinga suma Trust t ei- 

ti likatų susidės, namas bus pa- 
vestas susirašiusių kreditorių 
naudoti, kaipo jų tikra nuosa- 

vybė. 
DABAR dar laikas nedideliam 

skaitliui A. Dlsze\vskio bankos 
kreditoriam arba .prisirašyti prie 
tos organizacijos arba savo Trust 
Certifikatus parduoti. Tūkstančio 
sumą aš vienas jau galiu iš- 
pirkti. Perka tuos Trust Certi- 
fikatus dar flp. Valančauskas, 
Mickevičius, Dr. Kūlis ir K. 
raitis, kure prisideda \ -ie tvė- 

rimo Yaisijos. 
PRISIARSĘ KRBDITORT \T 

malonės dabar, iki 15 dienai Ge- 
gužio. užsimokėti organizavimo 
lėšas, nes jau turiii imti Charter 
nupirkti korporacijos Stock Cer- 
titikatus, knygas, ir kitais reika- 

lingus korporacijai dalykus ap- 

rūpint. i mokėję kreditoriai 
bus paduoti ant Cbarterio, kaipo 
"Subseribers to Capital Stock''. 
ir jie rinks iš savo tarpo Direk- 

torius. Susirinkimas "Subscri- 
bers'' jvyks tuojaus'po 15 dienai 
Gegužės. Todėl yra svarbu, kad 
visi iki tam laikui ir užsirašytu 
ir užsimokėtų lėšas, kad sykiu 
vskas butų atlikta. Nėra jokio iš 
rokavimo, tą darbą vilkinti, nes 

toks vilkymas kreditoriams daro 
nuostolius. 

LCTAIGUS organizavimą Vai 

sijos, atliks arti 1000 krelitoriu 
su suma Trust Certifikatti £88.- 
259,65. (Paskutinis raportas Tru-j 
ste^ praneša atlikusių Trust Cer 

tifikatų $128.109.65. Vaisia pa- 
inia $39.850.00. išliks $SS.J5<).- 
65). Su tais atlikusiais Kredito- 
riais aš jau nesirūpinsiu. 

MANO SUMANYMAS _su- 
organizuoti kreditorius sugriau- 
tos bankos ir jų globon pavesti 
tos bankos turtą, buvo iškilęs iš 
iabai pavienio protavimo. Žmo- 
nės usdėjo 'bankon pinigus, to- 

dėl bankos turtas jų yra. Tur- 
tas toks negali but pavestas ne- 

organizuotai miniai, todėl teis- 
inas paveda toki turtą Rcceive- 
riams arba Trustee, kurie kito 
tame išrokavimo neturi kaip tik 
"cimininkauti svetimu turtu sa- 

vo natulon. Patyrimas .parodo, 
jog Receiverių arba Trustee sų 
šeimininkavimas atseina bran- 
giai. Todėl prašalinti juos yra iš 
rokavimu kreditorių. Tą rekėjo 
prirodyti faktais, ir tokius faktus 
turime Mirgos ir Mildos bendro- 
vėse. 

ĮTAIKĖ, kada aš organizavau 
kredittorius A. 01szewskio ban- 

kos, kuri savo ranka buvo išmo- 

kėjusi įpinigais 50%, Receiveris 
likvidavo Jono Tananevičians 
banką, o Trustee-, Mikolo Tana- 
neviviaus ir Ueržinskio bankus, 
kuriuos pavedė tokiems globė- 
jams visą 'savo turtą. Pasekmės 
buvo tokius: Kreditoriai Jono Ta 

nanevijiaus gavo viso labo io';,-< 
Mikolo Tananevičiaus 15r/r, Ber- 
žinskio 30%. Tame laike Mirtos 
I>endrovės nariai gauna 104' •, 
Milda dabar gali gauti 60%, o pa 
laukus ioo''. Vaisia irgi seks 
Milda. Toks skirtumas tarp kre- 
ditorių. kuriais aš rupinaus, ir 

tais, kuriais rupiuos Receiveriai 
r Tristee. Kad skirtumas mano 

darbo nuo darbo Receiverių ir 
Trustee butų aiškiai matomas, pa 
liksiu po gl6i>a Trustee tuos 1000 

A. č)lsze\vskio bankus kreditorių 
turinčių Trust Certifikatus ant 
sumos $88.259.65. kurie nepasi- 
naudoja iš mano trijų su viršum 
mqtii raginimo, ir neprisirašė prie 
mano tveriamų bendrovių. 

BAIGIANT TVERTI VAISIA. 

TVERDAMAS Mirgos, Mil- 

dos :r Vaisijos bendroves, atsie- 
kiau šituos tikslus: Pirma, paro- 
džiau žmonėms, kokiu bud u jie 
gali tapti šeimininkais .sugriau- 
tos 'bankos turto; Antra, kokiu 
būdu reikia šeimininkauti; Tre- 
čia, daviau lietuviams tris pui- 
kiausias Amerikoje bendroves 
Ketvirta, suteikiau progą A. OI- 
sze\vskio kreditoriams atgauti pi 
nigus. l»eto, parodžiau, kad p. A. 
Olszewskio foanka buvo taip ge- 
ra, kaip ir geriausios, ir dabar, 
jeigu attikusieji kreditoriai žli- 
dvs savo pnigus, tai jau jie ga- 
lės tik pats savė kaltinti. Proga 
susirašyti buvo visiems lygi duo- 
ta, ir laikas trijų metų suviršum 
užtektinai ilgas sutvėrimui šimto 

tokių korporacijų, kaip tos ku- 
rias aš sutvėriau. Tokiu būdu.' at 

likau savo užduotį -pilnai, ir da- 
bar, .užbaigęs tvėrimą Vaisijos. 
galėsiu ramiai laukti likvidavimo 
atlikusio A. 01sze\vskio banke s 

turto per Trustee. 

VAISIA, kaip jau minėjau, 
bus finansinė įstaiga, kuri aprū- 

pins reikalus susinėsimo Ameri- 

kij gyvenančiu lietuvių su Lietu 
va. Tvarka ims ta pati. ką ir val- 
stybinėse Amerikos batikose, ir 

jos finansinės operacijos apims 
visas srytis pramonės ir pirklvs- 
tės. Dalis Vaisijos kapitalo bus 
sudėta Kaune, Lietuvos valsty- 
binėj bankoj, ir tarp Vaisijos ir 
tos Valstybinės Lietuvos bankos 
bus bendras veikimas, kuris ir 
bus geriausia gvarantija arba už- 

tikrinimu visiems lietuviams, kad 
rekalai pavesti Vaišijai aprūpinti, 
bus atlikti teisingai ir sumaniai. 

SMLrLKM E'NOS sutvarkimo. 
Vaisijos Ints ipadavadintos susi- 
rinkime, kuriame bus renkama* 

Direkcija ir Valdyba. Tokia val- 
dyba turės buti renkama žmonės 
susipažinę su bankinėmis apera- 
cijomis, ir turintieji žmonių ne- 

sitikėjimą, kaipo pilnai ištikimi, 
pastovus ir saugus. 

TOKĮ PLATŲ paaiškinimą 
duotą su tuo tikslu, kad visiems 
'butų aišku, kas yra daroma. Iš 

to irgi gali kiekvienas matyti, 
kad dabar prisirašant su trusto 

certilikatais, A. Olsze\vskio kre- 
ditoriai turi progą remti gerą su 

mammą, pilnai apsaugojant sa- 

ve nuo tiuostoliaus. 

\ A LANDOS I'RISIR AŠY- f 
MUl IR UŽSIMOKĖJIMU 10-/ 
šų vra kas diena, nuo 10 iki 12! 
valandos iš ryto ir nuo 5 iki 1 

vakarais. Ateinantį Nedėldienij 
nuo 1 iki 5 po pietų, šioje savai 
t"je noriu užbaigti Y\i. ijos tv 

rimą, ne> kiti svarbus darbai vĮ 
v-i a matu pasil iuosuoti nuo '."j 
pesn-o atsilikusiais kreditorių 
1/ ta busiu dėkingas kiekvieni 
k viris pasiskubins arba ; .įsirašy- 
ti arba paduoti savo Trust Cer- 
tifikatą dabar, subaigimui sumos 

'reikalingos galutinam paliuosa- 
vimui iš trustees paminėto Vai- 
sijos namo. 

iSu tikra pagarba, 
J. J. HERTMANOWICZ. 
3133 EMERALD AVE., 
CHICAGO ILLINOIS 

» 
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