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KOPIJA—COPY 2C. 

Tarkai susivieniję su so- 
vietais prieš Anglus. 

Danai sutiko atnaujihti preky- 
ba su sovietine Rusija. 

TURKAI SUSIVIENIJĘ SU 
SOVIETAIS PRIEŠ 

ANGLUS. 

Muenchen, bal. 25 d. — Bu- 
vusis turku prisakinėjimų minis- 
teris l)r. Nazim Bey, kuris, ma- 

tomai. slaptais keliais arti <.u^i- 
žino su padėtimi Turkijoje ir 

veiklumais visame mahometonų 
pasauiyje, sako, kad visame ta- 

me krašte plečiasi kerštas prieš 
Anglija ir jos tironybę rytuose, ir 

kad tarp rusų maskviškės sovie- 
tinės valdžios ir kirklį maištinin- 
kų yra -padarytas susijungimas, 
kurio tikslu yra sustabdymas an- 

glų imperializmo rytuose. 

Jis sako, kad turkų valdžia yra 
padariusi slaptą sutarti su 'Ang- 
lija, po kuria pasirašyta balan- 

dyje K)i<) m. ir kuri nėra nei 
"manais," nei "turkų tautininkų 
propaganda," kaip ji yra vadina- 
ma Paryžiuje ir Londone. 

Jis sako, kad toji sutartis yra 
ir, reikalui atėjus, jos buvimas 
bu- pn-psn-dyta*, ir krwl ta^ ro 

kams paskelbus savo sutarti su 

Turkija, paaiškės, jog Anglija 
Įspriaude išlygas savo slaptos su- 

tarties su Turkija formalėn tal- 
kininku sutartin su sultono šali- 
mi. 

Menamoji slapta sutartis susi- 
deda iš šitų aštuonių straipsnių: 

1. Anglija po savo mandatu už- 
tikrina Turkijai nepriklausomy- 
bę. 

2. Konstantinopolis pasilieka 
kalifato sėdyne ir Turkijos sos- 

line. Dardaneliai b v. s padėti po 
Anglijos kontrole. 

3. Turkija siutinka nesipriešinti 
sutvėrimui Kurdistano šalies. 

4. Turkija pripažįsta anglų val- 

dybą Syrijoje ir Mesopotamijoje 
ir reikalui atsitikus parems ją 
medžiagine pagel'ba, o be to Tur- 

kija panaudos kalifato dvasinę 
galią Syrijoj ir Mesopotamijoj 
tam tikslui. 

5. Anglija pasi/.ada suteikti po- 
licinę jiegą Turkijai priešingoms 
srovėms malšinti, jei tokios ras- 

tųsi. sutverus kaipir konstutitu- 
ciuę valdžią,, nes tokia valdžia 
tinti buti tautiniams krypsniams 
suturėti. 

6. Turkija išsižada visų savo 

teisių prie Egipto ir Kupro. 
7. Šita sutartis yra oficialč, bet 

privatinio budo. 

Turkijos atstovai pasižada pa- 
sirūpinti, kad šitą sutarti priimtų 
atsakomos vyriausybės. 

8. Nustačius taikos sąlygas sul- 
tonas padaris naują sutartį su 

Anglija, kurioje turkija sutiks iš- 

plėsti straipsnį 4. 
£ito« sutarties turinys pasiliks 

slaptas. 
Po sutartimi pasirašė Anglijos 

atstovai: Franner, N ola n ir 
Cliureliill (VVinston Spencer.) ir 

Turkijos vardu to laiko turkų 
valdžios galva Damad Ferid 
P asa. 

Dr. Xazin Bev, kuris turi šit.i 
sutartį, buvo t«<omet prisakinėji- 
mų ministeriu' didžiojo vizyrc 
Talaat Pašos kabinete. 

DANAI SUTIKO ATNAU- 
JINTI PREKYBA SU SO- 

VIETINE RUSIJA. 

Londonas, bal. 2(> d. — Sulis;' 
telegrama atsiusta laikraščiui 
L.ondon Times, Kopenhagos laik- 
raštis I i erlinske Tidende sako, 
kad danu finansininkų grupė, ku- 
rioje anglių firmos taipgi turį ;>a- 
\o reikalų, padarė nutartį su ru- 

sų sovietiniu vaizbos ir prekybos 
ministeriu (ieorgu Krasinu. Pre- 

kyba su sovietine Rusija tuojau? 
[(prasidėsianti. 

PALEISTINA TURĖS 
CIVILĮ VALDOVĄ. 

I 
San Remo, I tai i ja. bal. 26 d. — 

į Čionykščiai Anglijos delegatai 
davė užtikrinimą Zionistų atsto- 

vams, kad karinė Palestinos ad- 

ministracija, kuri toli gražu nč-ra 

patinkama žydams, bus pakeista 
simpatingesniu civiliu valdovu. 

Zionistus San Rernoje atsto- 

vauja Benjamin Cohen iš Chica- 
kuris atvyko iš Palestijos 

su dru Chaimu Wcizmannu, pa- 
Įsaiulinčs zionistų komisojos pir- 
mininku ten. 

i'asak Coheno, kionizmas kai- 
po politinio judėjimas pasibaigė 
sutvertus tautinius žydit namus 

jo darbu yra Palestinos plėtojimą 
ir žydu gabenimas ten iš rvtinės 

I 
Euroipos. Šalies plėtojimas busiąs 
daugiausiai žemdirbystinis. Ame- 
ika, jis sako, turėsianti parupin- 

{ti daugiausiai pinigu, kol nauja 
I valstybė natsistos ant kojų. 

DU ŠIMTU TURKU OFI- 
CIERIU PRISIDEDA 
PRIE MAIŠTININKŲ. 

I Konstantinopolis, bal. 26 d. — 

Nors valdžia aštriai prižiūri, kad 
oficieriai nepabėgtu Anatolijon 
jir saugoja visus kelius vedačius 

j: Mažąją Aziją, bet šįryt 200 ofi- 

cierių pabėgo pas Mušta tos Ke- 
malo Pašos tautinę kariuomenę. 

Tautininkų vadas Kiazim Be- 
kir Paša išleido prisaką būriams 

koncentruojantiems arti Erzeru- 
mo su tikslu neleisti armėnams 

užimti tą miestą pavestą jiems 
talkininku San Remos konferen- 

cijoje, jame šaukiama: "Sto- 
ikime visi ir n'ušluokime Armeni- 

!ją nuo žemlapio." 
Prisakė paminėta, kad sulig 

sutarties Mustafos Kemalo pa- 
darytos su Azerbaidžano res- 

publika, toji sutinkanti paremti 
į tautininkus ir kovoti su armė- 

nais. 
'Kiu'banės kazokų vadas, buvu- 

si s Denikino kariuomenėj, gen. 
šurka pasiūlė armėnu valdžiai 

! 5.000 kazokų patarnavimą atsigy- 
nimui nuo bolševikų priešų kar 
riuomenės likučių. 

i 200,000 RUSŲ BELAIS- 
VIŲ VOKIETIJOJE. 

Bern, bal. 26 d. — Sulig švei- 
caru komiteto pranešimu Tarp- 
tautinio Raudonojo Kryžiaus pa- 
siųsto rusų sąlygomis ištirti, Vo- 

kietijoje yra 200.000 rusų belais- 
vių trisdešimts penkiose stovyk- 

.klose. 

SUTRUKDĖ VOKIEČIU 
KARĖS BYLU NAGRI: 

NĖJIMA. 

Berlinas, bal. 2f> d. — Prade- 
damasis tyrinėjimo komitetas 
m;m. 1, betyrinėdamas prieškari- 
ni- diplomatijos istoriją savo tau- 

tinės. demokratinės ir centro par- 

tijos narių balsais, prieš socialis- 
tus nusprendi"' tarp .parlamento 
posėdžių u. baigos ir rinkimų ne- 

išklausiuėti bal.---. buvusio kanc- 

lerio von Bethmanno Ilollvego ir 
! buvusių užsienio ministerių von 

Ja^oNvo ir Zimmermanno kas del 

jų atsakomybės už karę. 
Nusprendimas buvo remiamas 

tuomi, kad tokis išklausinėjimas 
bereikalo sukeltų rinkinių vajaus 
jausmus. 

!'o nubalsavimiii komiteto pir- 
mininkas focialidemokratas Dr. 

Ernest Ouarck tuojaus padavė 
savo rezignaciją. 

TURKĄ! UŽĖMĖ 

| ALBANIJĄ. 

Londonas, bal. i(> d. — Sulig 
[žinia atsiusta i Atėnus Pxchangc 
:Telegraph korespondentui turku 
i tautininkų vado ir buvusio lai- 
kini įjo Albanijos (prezidento Esa- 
do Pašos šalininkai užėmė Tira- 

iną, Albanijoje ir nuvertė albanu 

| valdžią. 
Albanų valdžios pajiegos bu- 

jvo priverstos palikti savo šovi- 
nius. Jų (paliktuosius šautuvus 

paėmę italai. Sakoma, kad kovai 

pasmai^us, kritusių buvo 200. 

Po smarkiam mušiui tarip Esa- 
do Pašos pajie-gų ir valdžios pa- 
jiegų pirmosios užėmę Kavallą, 

į pietvakarinėj Durazzos pusėj, ir 
1 Krolą. Valdižios pajiegų priešų 
j tikslu esąs Ourazzo. 
I Konstantinopolio telegramos iš 
kovo 18 d. paduoda Esado Pašos 
vardą tarp kitų turkų vadų paim- 
tų kaliniais, talkininkams beūži 
mant Turkijos sostinę. 

I SONOROS SUKILĖLIAI 
SUĖMĖ AMERIKIETI 

KAIPO ŠNIPĄ. 
Agua Pfrieta, Sonora, Mele., 

bal. 26 fl. — Sonoros karės vv- 

riaiįvsvbės suareštavo čia Ameri- 
kos pilieti vakar vakare kaipo 
Carrauzos šnipą, bet ipaliuosavo. 
Atsižvelgiant j jo jaunumą ir ne- 

norėdama turėti kibelio su Suv. 
V alstijomis vyriausybė paleidu- 
si ji nepagarsimlama net jo pa- 
vardės. 

Guaymas Prisidėjo prie 
Maištininkų. 

įSonoros kariniai vadai sako, 
kad Guaymas prisidėjo prie revo- 

liucijos. Topdlobampos dalį pa- 
ėmė gen. Angel Flores pirmą sa- 
vaite po sukilimui toje valstijoje. 

į Tampicos žibalo sėmyklos yra 
atkirstos revoliuciniu kareivių 
nuo susisiekimo gelžkeliu siu li- 
kusia Meksika. 

Kovos Laukiama ties 
Mazatlanu. 

Washington, bal. 26 d. — Pa- 
gal aipturėtą čia iš Meksikos pra- 
nešima greitai laukiama susirė- 
mimo Meksikos iederalių kirei- 
viu išsiųstų iš pacitinio Mazat- 
lano uosto su revoliusionieriais 
atmaršuojančiais, kur netoli tos 
vietos. Revoliucinė kariuomenė 
vedama gen. Angel Flores'o grei- 

jtai artinasi prie Mazatlano. 

Federalis pasiuntinys Jose 
.Sanchez prisidėjęs prie revoliu- 
cionierių siu* 80 vyrų Ptiebloje, 

'svarbiausiame Meksikos mieste 
po sostinės. 

LIETUVIU LAIVU 
BENDROVĖ 

AMERIKOJE. 
New York, K. V. Čionai 

susitverė Lietuviu pasažie- 
viniu laivij Bendrovė tik-kr 
įsteigimo pasažierinių laivu 

linijos tarp Amerikos ir Lie- 
tuvos. t. y. tarp Xe\\ York'o 
— Liepojaus ir Klaipėdos. 

Bendrovė l)us inkorporuo- 
ta sumoje $ i .000,000 su pri- 
vilegija padauginti ją iki 
§2,000,000. j šią Bendrovę 
ineina daug stambesniu lie- 
tuviu (pramonininkų su ne- 

mariu kapitalu ir stambes- 
nieji lietiniu visuomenės 
veikėjai Liglaikinė valdy- 
ba tapo išrinkta iš sekančiu 
yipatų: Kazio Labano iš 

Brooklyn'o, prezidentu. Po- 
vilo Kulio, iš Maspeth'o, 
X. Y., kasieritu-m, \Y. B. De- 
besio. iš Xe\v York'o, sek- 
retorium. 

Dabar yra laukiama Dak- 
taro J. šliupo atvažiuojant 
iš Lietuvos, pavarymui agi- 
tacijos laivu klausime: su 

juo gal prisieis veikti iš- 
vien. 

jl.. Labanas. 

BELGIJA BEVEIK 

ATSIGRIEBĖ. 
i 

Londonas, bal. 26 d. — Garsus 
beloti poetas ir istorininkas, da- 
bar viešintis Londone sako, kad 
Belgija jau beveik visiškai atsi- 
griebė nuo karės išpusti j imu. 

žemdirbystės ir pramonės 
žvilgsniais yra toli inpusėjusi at- 

sigriebti. Ant\verpeno atstatv- 
mas yra toks. nepaprastas, kad 
miestas atrodo beveik toks, kokiu 
jis buvo prieš karę. Didžiausia 
kliūtimi vaklžiai yra mušinė sri- 
tis. Išvengimui begalinių ginčų 
kas del dabartinės ir buvusios 
nuosavybės vertės žauama atsta- 

tyti tokio pat didumo namas, ko- 
kis .toįvvo sunaikintas. 

Ge'.žkelio tik kelios mvilos yra 
likę neatsteikta. 

ANGLAI STENGIASI 
GAUTI MUŠIU PER- 
TRAUKĄ DENIKIN0 

LIKUČIAMS. 

Konstantinopolis, hal. 23 d. — 

Anglijos generolas Keyes, kuris 
susiėjo Sevastopolyj su gen. De- 
nikino pasekėju gen. \V raugei i u 

kaipo įpietiniij rusu fpajiegu šian- 
dien išvažiavo iš Krymo Londo- 
nan. Sakoma, kad gen. Keyes 
vėliaus važiuosiąs Maskvon kal- 
bėtis apie mušiu pertrauką. 

SOVIETAI IR SUOMIAI 
skubina DARYTI 

TAIKĄ 
Stockholm, bal. 26 d. — Pasak 

suomiu kariuomenes generolo 
\Vetzero tarybos tarp Suomi j )S 

ir sovietinės Rusijos valdžios mu- 

šiu pertraukimui laikinai tapo 
pertrauktos delei sovietinės de- 
legacijos noro tuojam pradėti 
taikos tarybas. Bolševikų delega- 
tai laukia tolesniu nurodymų. 

i —— 

AMERIKONAI LOŠIKAI 
SONOROJ STREIKUOJA. 

Agua Prieta, Sonora, bal. 26 d. 
— Samdomi čia amerikiniai lo- 
šikai šiandien sustreikavo. Jie 
li-gšiol gaudavo po $10 j dieną, 
dabar reikalauja S15. Streikuo- 

jančių lošikų vietas užėmė chi- 
nai. 

VAIZBOS BUTAS ŽIŪ- 
RĖS AMERIKIETINIMO. 

Atlantic City, N. J. bal. 26 d 
— Suv. Valstijų vaizbos buto di- 
rektorių komitetas, kuris šian- 
dien čia atidarė savo aštuntą me- 

tinę konferenciją, pasiūlė lxntui 

apimti aukščiausią kantrolę ant 
amerikietinimo dai'bo Suv. Val- 

stijose, sutvarkant ir vedant j>n- 
stangas tų organizacijų, kurios 
dabar, yra u/. ū'mc filantropiniais 
ir patriotiniais larbais. Aprūpi- 
nimui šito darbo pasiūly- 
ta surinkti prideramas sumas pi- 
ni'jų, kuriuos išmokės "pastovu- 
sis amerikiečiu idealu komitetas" 

pagal direktorių komiteto išduo- 
itas taisykles. Išpildymui šito su- 

jmanymo esą reikėsią baisių pi-j 
Inifjų sumų. Nacionalis komitetas 

| vienbalsiai priėmęs direktorių 
1 komiteto pasiulinimą. | 

ANGLIJOS NEREGIAI PA- 
! 

RODUOJA LONDONE. 

Londonas, hal. 26 d. — Mažne 
2,000 neregių, kuriu didžiuma 
neteko akių ,pasaulinėj karėj, su- 

sirinko Londone ir eidami miesto 

gatvėmis -padaro liūdną ir tra- 

gingą vaizdą. 
Heveik per tris savaites būriai 

neregiu pėsti plūdo iš visu Su- 
vienytos Karalijos kraštų, pake- 
liui laikydami susirinkimus įvai- 
riose vietose. Jiems pavyko su- 

kelti didelę, užuojautą. Jų kelio- 
nės tikslu yra atkreipti žmonių 
domą į valdžios nepasirupinimą 
išleisti Įstatymais prideramai ap-1 
rėpiančius neregių padėjimą. Xe- 
kurie maršuotojai buvo taip pa- 

j vargę, kad kelionės pabaigoj rei- 
kėjo jiems pagelbėti. Ištisos rnv- 

lios t'.moniu pasitiko juos. Vietų 
moteris prasiskverbusi pro žmo- 

jnes, apkabino vyrą ir sušuko: 

į "Nusiraminkite, mes tuojaus pa- 
darysime galą šitai gėdai." 

UKRAINAI KREIPIASI 
Į S. V. 

New York. bal. 26 d. — Mili- 
jonas ukrainų gyvenančiu S11 v. 

Valstijose prašo tautų lygos pa- 
siusti komisiją Rytu Galicijon ta- 

komai lenkų priespaudai .stirti. 
Tautif < komiteto apturėti čia 
pranešimai sako, kad šalis yra iš- 

Įpustyta ir kad hadas ir ligos siau 
čia. 

RUSIJOS GBLŽKELIŲ 
1 FABRIKAI ATSILIKĘ 

SU DARBU PER 
10 METU. 

1 " 

j Maskva, kovo 2 d. (Pavėluo- 
ta). — Rusijos gelžekelių fabri- 
kai, dirbdami kuodidžiausiu tai- 
kos laiko pajieguvnu, turėtų dirb- 
ti daugiaus kaip dešimti metų 
prie dabartiniiį išdirbystės pato- 
gumų, iki atvestų kelius Į norma- 

li padėjimą. 
Kaip parodo apskaita, nesenai 

pagarsinta laikraštyje '"EL Žizn," 
labiausiai trūksta iš užsienio gar- 
vežiu ir vagonų. 1914 m. garve- 
žiu buvo apie 20.000, kurių 16 
nuioš. buvo netinkami ivartoti. 
Dabartinis garvežių skaitlius 10. 

000, o 59 nuoš. jų yra sugedę, 
ar reikalaujantieji taisymo; va- 

gonu yra 250,000. Vartojamos 
linijos taiipgi sumažėjo apie ant 
20 nuoš. 

Į Rusijos fabrikai prieš karę pa- 
darydavo daugiausiai 1.800 gar- 
vežių ir 40,000 vagonų j metus, 
o sugendancių per metus buvo 
1.300 garvežių ir 30.000 trokų. 
Dabar reikalaujama turėti 15, 
000 garvežių ir 450,000 vagonu. 

Talkininkai sutinka pagrūmo- 
ti Vokietijai. 

TALKININKAI SUTINKA 
KAS DEL PAGRŪMOJI- 

MO VOKIETIJAI. 

San Remo, ba1. 26 d. — Aukš- 
čiausia talkininkų taryba šian- 
dien priėmė trancami ir anglų už 

reiškimą kas dcl Vokietijos, j- 
spriausdama išlygą užreiškian- 
čią savo pasirįžimą pasinaudoti 
visokiomis Įmonėmis, net užėmi- 
mu dadėtinio Vokietijos krašto, 
jei reikalas butų, užtikrinimui 
versailinės sutarties išpildymo. 

Priimant šitą išlygą kilo ginčų. 
Italijos premejeras priešinosi ka- 
rinėms priemonėms. Bet premje- 
rai Millarand ir Lloyd George 
priparode italų premjerui jų rei- 
kalingumą. Belgijos užsienio mi- 
nisteris llymans. ir Japonijos 
ambasadorius Fransuzijai baro- 
nas Matsui prisidėjo prie jų šito 

žvilgsnio ir išlyga buvo priimta. 
l'žreiškimo tekstas, ypatingai 

patinkantis franu.zams, bus pa- 
skelbtas šj vakarą. 

Buvo paskelbta, kad talkinin- 
ku atstovai susieis su vokiečiu 
kancleriu Muelleriu Spa'oj, Bel- 

gijoje, geg. 25 d. Apskrita suma, 

kurią Vokietija turės mokėti tal- 
kininkams, 'bus tuojaus nustayta. 

Buvo sakyta, kad talkininkai 

rengiasi paskirti metinės mokes- 
ties 3,000.000.000 markiu (prieš- 
karinio kurso kainai, $750.000, 
000) per trisdešimts metų, bet 
ketinama įprašyti vokiečių val- 

džios, kad ji tuotarpu pasiūlytų 
sumą vienoj lentoj. 
Kariuomenės Padidinimo Nebus. 

iBemlras užreiškimas prasidės 
tvirtinimu, kad apie padidinimą 
vokiečių kariuomenės negali buti 
nei) kalbos, kol sutarties išlvgos 
nėra išpildytos. Talkininkai, gir- 
di, pasiryžę neaneksuoti jokios 
vokiečių teritorijos ir talkininkų 
vienybė išreikalavimui išpildymo 
sutarties busianti taip pilna, kaip 
ir jų vienybė buvo karei vesti ir 
kad vienintelis -būdas Vokietijai 
atgauti savo senąją stovenę pa- 
saulyje. tai tik savo pasižadėji- 
mus išpildant. 

Šiandien taipo sužinota, kad 

Italijos premjenni N'itti ir Jugo- 
slavijos užsienio ministeriui pra- 
šant taryba ,paliks adriatinį klau- 
simą i t a 1 ų ir jugoslavų val- 
džioms rišti. 

Vokiečiai Apleido Ruhrą. 

Paryžius, bal. 26 d. — Vokie- 
čių delegacijos pirmininkas Pa- 

ryžiuje Dr. (joeppert šiandien in- 
teikč užsienio raštinei notą adre- 
suojamą tpremjeflui Millerandui. 
kur sakoma, kad dadėtiniai ka- 
reiviai inėjusiejo Ruliro, aipskri- 
^tin visi evakavo tąjj distriktą bal. 
į 21 d. 

125 SOCIALISTAI PATE- 
KO ČEKOSLOVAKU 

SEIMAN. 

Praga. bal. 20 d. (Pavėluota). 
— Pranešimai apie rinkimus Če- 
koslovakijoje parodo, kad nau- 

jas šalies seimas turės 125 socia- 
listus iš 300 narių. Klerikalai, 
žemininkai ir šalies demokratai 
sudaro reakcini bloką apie bal- 

l 
* v v 

sais. Likusieji partijų susijjrupa- 
Įvimai išsisklaidę. Seime bus 189 
'čekai, 40 vokiečių ir 71, kurių 
'tautinė 'pakraipa nėra žinoma. 

AMUNDSEN NEIS Į 
ŠIAURGALĮ. 

Washington, bal. 26 d. — Lai- 
vyno skyriaus apturėtos čia šian 
dien bevielinės teltgramos iš sto- 

ties Cordovoje, Alaskojc, nurodo, 
kad Roald Amundson, šiaurės ty- 
rinėtojas, ketina atsižadėti šaur- 
galį tyrinėti. Telegramos sako, 
jog yra sakoma, kad Amundsen, 
kuris pribuvo Anadiran, Sibire 
pereitą savaitę, žada sėsti laivan 
Yictoria X omo j e ir plaukti Seat- 
tlėn. 

URAGUAJAUS PREZI- 
DENTAS ŠAUKIA DVI- 
KOVIN LAIKRAŠČIO 

REDAKTORIŲ. 
c 

Montevideo, Uruguav, bal. 24 
<1. — Respublikos prezidentas 
Baltasai* Brum iššaukė dvikovių 
dr. Rodriguez Larreta, vedėją 
laikraščio E. Pais. Dr. Larreta 
priėmė iššaukimą. 

Ginčas tarp prezidento Brumo 
ir redtfktoriaiuis dr. Larrotos ki- 
lo del straipsnio, kuriame buvo 

I užsipuolimą ant prezidento. 

AIRIU POLICIJA ATSI- 
GYNĖ NUO 300 UŽ- 

PUOLIKU. 

• Clorroche, Airija, bal. 26 d.— 
Trys šimtai vyru užpuolė vietos 
policijos kazarnies š andien ryt- 
metyj be paliovos šaudydami iš 

šaudyklių ir revolverių iper dvi 
valandi. Visi langai kazartnėse 
tapo išmušti. Penki ipolicistai bu- 
vusieji viduj atsilaikė užpuoli- 
kams neapturėję jokio sužeidi- 
mo. Užpuolusieji turėję bombų, 
bet jomis nesinaudoję. 

PINIGŲ KURSAS. 
Užsienio pinigai apštimis po 

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

bal. 26 bal. 24. 
Anglijos svaras $3.81 $ 3.87Vi 
l'rancijos (uiž Si ) fr. 17.00 16.90 
Italijos (už $1) lirų 22.90 22.80 
Uelgijos (už $0 fr. 15.85 15.75 
Olandijos 100 florinų 36.;,s 36% 
Danijos 100 kronų 17.10 17.05 
Švedijos 100 kronų 21.60 21.60 
Norvegijos 100 kronų 19.15 10.35 
Vokietijos 100 ma;';ių 1.65 1.70 
Austrijos 100 kronų .55 .57 
Suomijos 100 markių 5.35 5.35 
Lenkijos 100 markių 0.70 0.72 
Lietu-vos 100 auksinų 1.65 1.70 
Kanados $1,000 — $<XK> $900. 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

Bal. 28 d., 1512 m. lietuviai per- 
galėjo totorius.vties Vilniumi. 

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

Ciog. 1 d., 1533 m. numirė Ostra- 
ga. gabiausi* lietuvių karvr- 
dis. 

Ceg. 3 d., 1701 m. konstitucijos 
apskelbimas Lenkijoje ir 
Lietuvoje. 

I ORAS 
j CHICAGOJE IR APIELINKEJE 

Šiandien lietus; nedaug per- 
mainos temperatūroje; vėsus 

šiaurrytinis vėjas. 
Saulėtekis, 4:52 vai. ryto; 
Saulėleidis, 6:44 vai. vak. 
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LIETUVIU SANTIKIAI SU RUSAIS. 

Dabar, kaip žinome, yra dviejų rųšių 
rusai — bolševikai ir patriotiški, arba, 
rusai, kurie stovi už sovietinę valdžią ir už 
pripažinimą laisvės atskiroms tautom.-;, ir 
į-usai, kurie laikosi griežtai priešingos po- 
litikos, t. y., kurie stengiasi nuversti sovie-j 
tinę valdžią ir atstatyti priešrevoliucinę j 
Rusiją. Čia mes nekalbėsime apie tai, I 
kokia tvarka Rusijoje butų tinkamesnė ir j 
naudingesnė, — mums svarbu, kokios rų-j sies rusai yra, taip sakant, naudingesni j mažosioms tautoms, o kartu ir lietuviams. į 

Mes žinome, kad sovietinė Rusijos vai-Į džia jau pripažino keletą mažųjų tautų, I 
sudariusių atskiras valstijas buvusios didžiu 
les Rusijos pakraščiuose, su kitomis gi tau- 
tomis veda derybas, t. y., skaitosi kaipo su 
atskiromis vienutėmis. 

Dabar lietuviai yra atskilti nuo so- 
vietinės Rusijos lenkų ir, išdalies, latvių 
kariuomenėmis, — taigi lietuviams nėra ir 
prasmes skaitytis karinėje padėtyje su so- 
vietine Rusija. Kiek lai*o tam atgal buvo 
pranešta, kad Lietuvos valdžia pasiuntė, 
Maskvon tam tikrą delegaciją reikale ap-! 
simainymo belaisviais; kartu tai delegaci- 
jai buvo pavesta kalbėti ir taikos klausime. I 
Mus pasiekusios žinios skelbia, kad toji: 
delegacija, sugrįžusi Kaunan, pranešė, kad 
ji savo užduotį Maskvoje atliko pilnai nuo- 
sekliai. 

Iš kitos gi puses pasaulinėje spaudoje buvo pranešta, kad Lietuvos valdžia esanti 
pasiryžusi pradėti tarybas delei užverimo 
galutinos taikos su sovietinės Rusijos val- 
džia, jeigu tik paskutinoji priims lietuvių 
reikalavimus, pripažįstant Lietuvos nepri- 
klausomybę. Sovietinė Rusijos valdžia 
sutikusi su lietuvių reikalavimais. Tokiu 
budu, neliko joKio principinio trukdymo delei užverimo pageidaujamos taikos. Bu-j vo skelbiama, kad tarimasis tarpe Lietuvos j atstovu ir Rusijos valdžios prasidės balan-j džio 15 ar 17 d.; gal dabar taikos sutartis; 
yra jau užverta, arba arti užverimo. 

Bet kaip lietuviai gali žiūrėti Į taip' vadinamus patriotinius rusus, kurie yra griežtai priešingi Lietuvos Nepriklausomy- bei? — Juos kitaip negalima vadinti, kaip liktai Lietuvos priešais. Taigi lietuviai 
gali dabar tartis tik su sovietinės Rusijos valdžia. 

Žemiau pažvelgsime, kaip rusai patrio- tai — su "Paryžiaus kolonija'' priešakyje 
— žiuri j mažąsias tautas buvusios Rusi- 
jos rubežiuose, kartu ir į Lietuvą, — sulig 

"Pr. L. Balso".— 
Surišime su prasidėjusiomis įvairiomis 

derybomis bei pasitarimais taikos klausi- 
mu su bolševikais labai susirūpino ir rusų 
patriotai, "demokratingosios Rusijos" at- 
stovai. Rusijos padėtimi. Ir šit yra viešai 
paklydusių to susirūpinimo vaisių rusų Pa- 
ryžiaus kolonija. Maklakovas, Lvovas, 

? Putilovas ir t.t. paskelbė pa- 
reiškimą, kad rusai tebetiki į didžiosios 
Kusi jos atstatymą ir niekuomet, nieku bu- 
du nepripažysią tų sutarčių, kurios yra ar 
bus padarytos su bolševikais. Viskas 
tatai labai galimas daiktas, ir mes neabejo- 
jame, kad rusai tą pareiškimą rašė nuošir- 
džiai ir rašydami tikėjo į jį, tiktai mes 
rimtai abejojame, kad tai butų politinio 
atžvilgio vaisius. Darant politinių žings- 
nių, reikia skaitytis su gyvenimo pasilai- 
kyrnais, su tomis jiegomis, kurios ar šiaip 
ar taip gyvenimą normuoja ir stumia. Ta- 
me rusų pareiškime tokio realingo gyve- 
nimo Įvykusio atžvilgio nėra, todėl jis te- 
gali buti reikšmingas tiktai informacijos 
tikslui. 

Tieji rusų patriotai negali nežinoti, 
kad antai Lietuva yra nepriklausoma, ir 
kad nėra jiegos, kuri galėtų priversti Lie- 
tuvą nuo savo nepriklausomybės atsisakyti. 
Mes neabejojame, kad Rusijoj ankščiau 
ar vėliau turės įsivyrauti demokratizmas. 

Bet šiandien "Demokratingoji Rusi- 
ja'' pati savo bolševizmo neturi jiegos ap- 
galėti. Politinės išminties, berods, ir ne- 

turėtų buti uždavinys, dabojant demokra-į 
tinsos Rusijos reikalus, mokėti tos para- 
mos surasti, kur jos tiktai galima. Gi tuo 
savo neapgalvotu pareiškimu, rusai daus 
kart paprastos simpatijos nustoja — kas 
tai yra Didžioji Rusija? Ar vėl jie Di- 
džiosios Rusijos sąstate supranta Lietuvą, 
Estus, Suomius, Gruzinus ir t.t., ar rūpina-j si rusiškomis žemėmis? Jeigu rūpinosi 
nepriklausomas valstybes vėl su Rusija! 
sujungti, be abejojimo tos valstybės visos! 
kaip viena stos prieš .tokią Rusiją iki pas-j kutinio prieš ją kovos. Jei demokratingi rusai pastatys savo uždavinį rūpintis tik; 
rusų žemėmis, tuomet jie galėtų savo jie-: 
geis atvirai ir sklandžiai su kitomis crvvn-\ 
m is jiegomis sutvarkyti. Rusams rimtų i 
reikalų teks turėti su Lenkais, kurie yra] si ynai rusiškų žemių paėmę i)- stengias pa- 
silaikyti sau. Rusai atsiduria šiuo atžvil- 
giu panašioje padėtyje, kaip ir Lietuva, 
kurios didele žemių dali Lenkai tnip-pat 
grobė. Toji rusų Paryžiaus kolonija, tu- 
rėdama saivyje šiek-tiek ir realingos jiegos, 
praleido gerą akies mirksnį, kada galėjo 
atsižadėti nuo Lietuvos ir pareikšti pripa- 
žintąją jai Nepriklausomybę. Tada San- 
tarvė formaliai butų turėjusi šiek-tiek lais- 
vas rankas ir rasi butų išrišusi netik Lie-: 
tuvos, bet ir pačios Rusijos rubežiaus klau- 
simą. Rasi, tad butų buvęs galutinai iš- 
mušta lenkams iš rankų proga kariaujant 
su bolševikais, savintis rusišku žemiu. Bet 
to rusų patriotai nepadarė. Jie vis dar sva- 

joja apie tai, kas nebegalima ir todėl vis 
kabo ore. 

Yra visa eilė matyvų manyti, jog dar j ir šiandien demokratingosios ''Ateities Ru- 
sijos'' atstovai galėtų susiprasti, stodami 
ant realingų pagrindų ir pragiedrinti savo 

fantazijomis apdumtą rytų politikos dan- 
gų. Tada nepriklausomos Lietuvos atžvil-; 
giu jiems neturi buti baimės — ir rusų že- į 
mių nereikalauja ir yra pasiryžusi butinus j 
teisingus Rusijos ekonominius interesus rei' 
kiamai patenkinti. i 

Pastabos 
išvados. 

Latviai, tarp ko kito nori 
užvaldyti ir Klykuolius — 

Mažeikių apskrityje. Atsi- 
buvusiose tarybose tarp lie- 
tuvių ir latvių delei nustaty- 
mo rubežių latvių delegaci- 
jos vis reikalavo, kad visas 
pasienis buvusios Kauno 
gub. apie Klykuolius butų 
atiduotas Latvijai. Tokį sa- 
vo reikalavimą latviai rėmė 
tuomi, kad, girdi, tenai esan 
ti didžiuma latvių. 

Tačiau pasirodo, jog tokis 
latvių užrciškimas nėra tei- 
singas. Sulig Įvairių prane- 
šimų tos srities gyventojai 
nori priklausyti prie Lietu- 
vos. — Vasario mėn. šių 
metų Klykuoliuose atsibuvo 
labai skaitlingas gyventojų 
sur'rnkimas, kuriame vien- 
balsiai tapo užreikšta, kad 
jie yra tvirtai pasiryžę ko- 
voti už Lietuvos neprigul- 
mybę. 

Savotiškas "biznis" per- 
statytas "Santaros" N 8, kur 
randasi sekančiai skamban- 
tis pranešimas: 

"Pil. Silvestras Bušma 
nuo Jlaukių, Mažeikių 
apskr., sugrįžęs iš Ameri- 

kos, pareiškė labai indomų 
dalyką. Nenorėdamas vež- 
tis Amerikos pinigų j Lie- 
tuvą, jis nuėjo Bostono Į 
žinomą Lietuvos Prekybos 
Bendrovę (Lithuanian Sales 
Corporation) ir paprašė, kad 
jo sutaupytus skatikus tas 
bankas persiųstų į Lietuvą, 
ir Lietuvoje jam butų iš- 
moKėta lietuviškais pini- 
gais. Tos prekybos ir Pra- 
monės pirmininkas p. Julius 
Roman išrašė čekį Nr. 133, 
su kuriuo Lietuvoje pil. Buš 
ma savo po 33 auksinus su 
skatikais už dolari. Patyręs, 
kad čia dolario kaina yra 
arti 100 auksinų, pil. Buš- 
ma labai susirūpino. Nors 
čekis buvo parašytas sau- 
sio 2 d. š. m., kada dolario 
kursas buvo kiek žemesnis 
kaip dabar, bet vis dėlto bu 
vo daug aukštesnis, kain 33 
auksinai — rodos, apie 60 
auksinų. Pil. Bušma jaučia- 
si dėlto kaip ir nuskaustas 
ir žada jieškoti tiesos". 

Dar vienas pavvzdis, ku- 
ris patvirtina mušu užreiš- 
kimą, kad siunčiantieji Lie- 
tuvon pinigus privalo elgtis 
atsargiai ir aiškiai sužinoti 
apie pinigų "kursą", idant 
nereikėtų paskiau "jaustis" j nuskaustais 

Vasario mėnesyje Fennsvlvaiiijos, 
pramoninėse įstaigose atsiliko 213' 
sunkių nelaimių. 
MgjasiiMni im«mnm 1 

Lietuvos Atstovybes Ame- 
rikoje Pranešimas. 

Patarirr i Keliaujantiems Lietuvon. 

i. Šiandien bc jokiu didelių^ 
sunkenybių kiekvienas gali gau- 
ti pas;] arba alida-itą važiavimui 
Lietuvon. Kaip gauti šie do- 
kumentai, skelbiame atskirai nu-, 
rodymus apie pasų išgavima. 

i 
į Tuo tarpu gauname nuo žmo- 
nių nusiskundimų, jog kaikurie 
užmoka agentams ar šiaip pagel- 
bininkams po dešimtį ir net po 
kelias dešimtis dolarių, kiti ver- 

čiami yra imti nuo bendrovių šė- 
rų ir 1.1. Nesiduokite išnaudoti. 
R o d s už pagalbą išgavimui paso 
ar afidavito užtektų užmokėti du 
ar tris dolariai, jeigu jau žmo- 
gus patsai nemoka to darbo at- 
likti. Pati viza kaštuoja penkius 
dolarius, kitos išlaidos taippat 
nurodomos ske U. r.'uose, kaip 
gauti pasas. Norintieji patjs iš- 
siimti pasus, visados gali kreip- 
tis prie Lietuvos Atstovybės ir J 
gaus nurodymų. 

2. Kiekvienas keliaujantis Lie- 
tuvon privalo būtinai už vizuoti 
savo dokumentus Lietuvos At- 
stovybėje. Neklausykite patari- 
mu, kad galima važiuoti ir be 
vizos Franeuzijon, Šveicarijon 
ar kitur ir iŠ ten • v gauti pati 
viza keliavimui Li ivon. Kai- 
kurie buvo taip išvažiavę ir turė- 

jo daug vargo ir iškaščių, iki ga- 
lutinai gavo tokius leidimus. 

3. Važiuoti Lietuvon tuo tar- 

pu galima per Angliją, Daniją. 
Prancūziją. Kaip girdėti iš An- 

glijos žadama greitu laiku įtai- 
syti nuolatini laivai, kurie vež 
stačiai Į Klaipėdą arba i Liepo- 
ju. bet tuo tarpu nėra dar tas 

kelias tvirtai nustatytas. Lygiu 
btidu ir reguliaris važiavimas 
per Kopenhagą rėra dar susitvar- 
kęs. Tino tarpu daromos pastangos 
kati Įtaisius nuolatiną važiavimą 
iŠ Amerikos stačiai Į Klaipėdą 
arba Liepoiun. bet iki šiol dar 
toksai kelias delei laivų stokos 
ir kitų priežasčių dar "^fėra ga-i 
lutinai nustatytas. Dauguma lie-' 
tivviij todėl keliauja par Francu- 
ziją, par uostu Serburgą. arba 
Havrą i Paryžių, o iš ten va- 

žiuoja geležinkeliu par Vokietiją 
jau Lietuvon. Paryžiuje yra 
Lietuvos Pasiuntinybė — dabar 
jos nauja bvvemė. Legation de 
Lithuanie, 52 \venue lvlė'ber,, 
Paris). (Telegramoms adresas 
toksai: Lietuva, Paris). 

Visiems važiuojantiems pa n 

Paryžių galiniu duoti šiokių nu-j 
rodymų: 

2). Iš uostų (Cherbourg ar 

Amerikos Lietuvon — per Pran- 
cūziją — per Paryžių — reikia 
žinoti, kad atvykus Į Paryžių tą 
pat dieną toliau važiuoti nėra ga 
Urna delei visokių formališkumų 
ant vietos su pasais, kuriuose rci 
kia užreikšti Pasiuntinybėje ir 
miesto prefektūroj. Tuos visus 
formališkumus keliaujantiems Pa 

ryžifirje padeda Atlikti tam tyčia 
skiriamas Lietuvos Legatuos, 
žlnogus. 

'Bagažo draudžiama vežti dau- 
giau 80 kilo. 

Kiekvienas keleivis privalo tu- 
rėti su savim vieną fotografiją, 
kurios reikalauja vokiečių atsto- 
vai vizuodami pasus. Keliaujan- 
čiom moterims sykiu su savo vy- 
rais leng\ iau gaunama vizas iš 
vokiečių, jei moterjs tur savo 

skyrium pasą su fotografija. 
2). Iš uostų (Cherbourg ar 

Havre) su keliaunininkais trau- 

kinys ateina Paryti un j stoti 
St. Lazare (Saint. Lazare). 

1 Lietuvą iš Paryžiaus ke- 
liaujama expresais iš stoties 
"Gare du Nord". Tad .atvykus 
į stoti St. Lazare keliaunininkams 
patogiausia išgavus savo daik- 
tus iš traukinio ir muitinės, ga- 
benti į stoti "Gare du Nord'' ir 
čia juios "užčekiuoti" tolesniai ke 
lionei. Daiktus gabenti imama 
nc "auto-taxi", bet tam tikrus 
daiktams vežioti vežimus čia pat 
nuo stoties duriu, kaip kad Ame 
rikoje vežiojama daiktus tro- 
kais. Į vieną tokį vežimą sukrau 
narna galybės visokio keliaunin- 
ku bagažo. Tos stotįs viena nuo 
kitos ne arčiausia. 

Apsirūpinus su savo daiktais 
—ar tai stotyje "St. Lazare ar 

"Gare du Xord", kaip kam tin- 
ka. lengva čia pat tų stočių apie-1 
linkėję rasti "sau viešbutį. Ma- 
žesniuose viešbučiuose mokama 
į parą vienai y patai nuo 7 iki 12 
fr. 

3). Nėra reikalo visam keliau- 
ninkų burini rš viešbučio eiti 
j ieškoti Lietuvos Pasiuntinybės, 
ir kiekvienam nešties užreikšti 
savo pasą. Lietuvos Pasiunti- 
nybė lengvai gal rasti 1 ar 2 

žmogų, išrinktų iš viso būrio. 
Jie gal slu>rinkti visų kitų savo' 
kelionės draugų ir *d raugių pasus 
ir juos atnešti Lietuvos Pasiun- 
tinybėm 

4). Iš stoties St. Lazare į Lie- 
tuvos 'Pasiuntinybe* ne toli. Pės- 
čiam kelionės ^o inučių, net 

maži? i. Iš stoties reikia čia pat 
surasti sau šv. Augustino bai-. 
nyčiii ir piečių (PI. St. Augus-; 
tin). Xuo to plecialivs dešinėn 
pusėn eina Koul. Ilaussman, jo- 
jo t-ėsa vadinas Av. de Fried- 
land. ir jaja pareiname iki Trium- 
fo Vartų (Ave. de Trionuphe) 
ant pleciaus (Plaee de L'Etoi- 
le). i 

Iš to pleciaus beveik prie-1 
šais kitoj pusėj eina gatvė Ave- 
li ue Kleber, o jos name po nu- 

meriu 52 yra Lietuvos Pasiun- 
tinybės buveinė. Lietuvos At- 
stovu yra O. Milašius, o Pa- 
sMivntinybės Sekretorium yra 
k\;n. Dobužtis. J. Vileišis. 

Lietuvos Atstovas Amerikoje. 

DARBININKŲ BARIS. 
Skaitlius išdirbystes pramonių 

Martinikoje auga, nors dirbtuvės 
daugiausiai mažos. Dirbtuvės dirbi- 
mo stovyje yra mos: 15 cukraus 
dirbtuvių, 114 rūmo (arako) dis- 
tiliuotuvių, 8 kalkių degyklos, 1 

ananasų marinavimo dirbtuvė, 1 šo- 
koladinių miltelių ir 'kakao sviesto 
dirbtuvė, 1 dirbtuvė v'algomų tešlų, 
2 ledo dirbtuvės, 2 kalvės ir liejyk- 
los, 1 vario dirbtuvė, 1 terra kotos 
ir plytų dirbtuvė, 11 gazuoto van- 

dens dirbtuvių ir, 4 spaustuvės. 

Kalnakasystės kompanijos ir kiti 
darbdaviai Dcnvere ir Carolinos 
valstijoje yra Įstatymu verčiami 1110 
keti savo darbininkams algas du 
kartu Į mėnesi, bet kaikurie darb- 
daviai neatkreipia t tai domos. Jie 
taipgi nežiūri aštuonių valandų dar- 
bo įstatymo. 

Didžiausia špilkų dirbtuvė yru 
nirminghame, Anglijoje, kur 
kiekvieną dirbamą dieną padaro- 
Ima apie 50,000,000 spilkti. 

Kas sykis \ is didesnis samdy- 
mas slaugių parodo, kad jų pa- 
tarnavimas yra skaitomas neap- 
sieinamu. Iki 1919 m. tik tris- 
dešimtis šešios pramoninės fir- 
mos samdė išlavintas slauges. 
Dalbar daugiau kaip pramoninė 
871 firma samdo slauges. Slaiugė 
pramonei labai apsimoka. Ji 
pamokina higienos, o nusimany- 

mas apie sveikatą apsaugoja 
inuo nelaimių, kurios kas metas 
Į pramonėms atsieidavo po daugelį 
Į t n ks t anė i ų dol a rių. 

Dundee yra viena didžiųjų p ra 

moninių ir komercinių centrų 
šiaurinėj ir vidurinėj Škotijoj. 
Dundee'o apskritys yra džiutinės 
pramonės centru Suv. Karalijoje 
ir beveik visa nudaryta džiuta, 
kuri yra ingabenama ipo 1.200,- 
000 pundų kas metas, yra ten 
išdirbama. Tai yra svarbiausia 
pramonė Dtmdee'je, .oj ror- 
nialiai dirba apie 35,000 darbinin- 
kų.^) 

Fuodžiai Sebringe, O. įsteigė ko- 
operatyve sankrovą, kur nariai gali 
pirktis, sau m'aistą ir drabužius re- 
tailinėmis kainomis. 

Delei žymios darbininkų stokos 
yra sakoma, išdirbystė plieno pra- 
monėj bus sumažinta, iki 80 ar 85 
nuoš pareikalavimu. 

Metus darbą 500 darbininkų di- 

delėj galvijų skerdykloj Clevelan- 
de, ofiso darbininkai ir formanai 
oapiovė ir išdarė 100 galvijų. 

Daugelis dirbtuvių Anglijoje, 
kurios dirbo ėroplanus, dabar pra 
deuvi d;rbti žaislus. 

Saugioji žibykla kasykloms, 
kur įžlibinimai !be pavojaus var- 

tojama 'benziną, 'buvo ištobulin- 
tą Europoje. 

, JUK NE VELTUI. 
Laukas. Išlengvo smulkiąja risčia, 
bėris Sąžiningai traukė vežimėlį,ku- 
riame sėdėjo, laikydamas už vade 
liii,senis Augys ir jo sunus kareivis 
Stasys, grįžtantis namo atostogų 
dviem savaitėm. Saulutė kepino iš- 
sijuosus; vėjelio nei jokio, važiuoti 
buvo karšta. 

Stasys nusibraukė nuo kaktos pra- 
kaitą ir, pasitaisęs kcPurę, įbedė a- 

kis ten Į dešinę, kur pievoje girdė- 
josi linksmoji šienpiuvių daina—tai 
jo senovinių draugų, su kuriais pei- 
nai taip pat sykiu oliavo ]x> šiuos 
gražiuosius laukus, bet šiemet jis 
jau tėvynes gynėjas. £icnpiimai, pa- 

• matę ji. nutilo ir sustoję sekt jt aki- 
! mis dairydamies ir k'albėdami tarp 

savęs) kolei vežitnėMs dingo tarp 
j medžių sodžiuje. 

Tėvas dirstelėjo Į rimtai užsi- 

I mąsčiusį susu ir jo kepurės žvai- 
gždę, ir savo mintimi nuskrido j tą 
žiemos snieguotą]] kelią, kuriuo ve- 

žė savo mylimąjį sumi i kariuome- 

n^kuomet priešininkas jau artino- 
si, kas sykis užgriebdamas naujus 
tėvynės plotus. Kas tuokart manė ir 
tikėjosi, kad teji menkutė savanoriu 
karžygiu saujelė ^stengs atremti 

priešą ir vyti iį laukan! O dabar 
kas? Jau baigiama Lietuvą iš jų vi- 
su valyti. Jam pasidarė m'alonu ir 
linksma pažiurėjus Į savo sūnų, 
kad ir jis priguli prie tu pirmųjų 
karžygių, tėvynės gynėjų. Ir, pri- 
siminęs sunaus kūdikio dienas, kuo 
met jisai mėgo ža::li kareiviu ir 
k'ad tie žaislai buvo !yg pranašystė, 
didžiuodamasis subloŠKė bėriui bo- 
tagu, skubindama greičiau pasiekti 
kaimą ir pasigirt savo sunumi 
Jau ir Juodies kaimas- Sustojo ve- 

žimėlis kieme ir Stanys vikriai iš jo 
iššoko. Išbėgo iš triobos motutė ir 
mažesnioji scr.iuė j>asitikti: vyres- 
niosios parėjo i- atiko. Sodne link- 
sivai čiulbėjo pal,kšiutė; visur vieš-j pątavo linksmumas ir gyvunu-.s, o 

tj i Ii:ik.;:iumvt ypač atjautė S as: > i 

\ akare, ir ypač parvykus laukiama- 
jam svečiui, susirinko j Augius 
claug jaunimo ir senesniųjų p'asima- 
tyti ir išgirsti naujo iš parvykusio 
fronto kareivio. Susirinkusiųjų tar- 

pe buvo ir bailių ar išgamų, j ku- 
riuos pažvelgus kareiviui pasidarė 

|nemalonu ir pikta; negalėjo jis i 
[juos žiūrėti draugiškąja akimi, tik 
;su Panieka. 

—K am jie gyvcu'a pasauly įr l<o- 
del jie jame užima vietą:—galvojo 
Stasys pats sau vienas. — Kam iie 
naudingi ? 

Ir keista jam darėsi iš tu žmonių, 
kurie vien tik savimi rūpinasi ir 
žmonijos labui bijo paaukauti savo 

gyvybę ir vargo patirti, l'ažino jis 
juos gerai, ir žinojo kieno kokia 
mintis; girdėjo jis i; jų pajuok'as žo 

džių, kuomet pasiryžo stoti karžy- 
gių eilėsna; ir gaila jam buvo nesu- 

sipratusiųjų draugų. 
Susirinkusieji baisėdamies stebėjo- 
si Stasio pasakojimu apie mūsiškių 
d r įsą ir narsumą. Kailiam tiesiog 
keista buvo, kaip tai gal eiti sava- 

valiui j šitokį baisumų ir mirtį; ne- 

galėj.- jie įsivaizdinti savanorių. 
Vienas Stasio draugų Jocų And-, 

rius, kuris jam išv-aži0janl,jl,okavo: 
į—Turi but,kad nusibodo jums gy- 
venti; ieškote galo; geriaus lįskite 
šičia po ledu, či'a pat gausite mirti, 
negu ten toli nuo namu prikišę jam 
ir dabar, norėdamas pajuokti: 

Girdi, koksai kvapumas pa- 
čiam ic.škoii galo ir matyti tokią bai- 
mę ir vargą. Jei mane niekas neva- 

r°, kam aš turiu eiti* Ar negerai 
man namie? Už ką aš turiu dėti gy- 
vybę, ir ką man toji tėvynė duos; 
kam man toji laisvė, jei aš jos ne- 

matysi11 ir gulėsiu k*ape, o kili u>: 

mano krauia naudosis 
— 'Uicsa sakai, An<lrulia"! — 

prabi'o >Įsikarščiavos Stasys. — 

Sakai, kad niekas manęs nevaro, 

kam aš turiu eiti. Tai reiškia tu esi 
ne žmogus, bet lyg tas neprotingas 
gyvulys, kuris tik botago klaus". 
Jei tu neisi ginti savosios tėvynės^ 
tuomet užeis ir Pavergs mus rusai, 
lenkai ar kitoki, ir tuokart lie atė- 
jūnai neikvieste jus nekvies, bet tie- 
siog prievarta ims Į savo kariuome- 
ne ir varys clel -avo reikalu, o m"- 

sŲ nelaimei, kariauti ir kraują lieti, 
kuri Sibirą ar Kaukazą; ir ture.-i 
lėti gyvybę, už kurią tavo br"lfcuns 

ne laisve suteiks,bet vergiją ir did- 
žiausius niekesnius, o ateity ainiai, 
vergijos prispausti 'keiks jus,sa- 
kydami, kad j:is, galėdami pralieti 
•kraują už laisvę, prsliejote už ver- 

giją. liet jeigu grįši apgynęs^tuo 
kart busi laisvas, svetimųjų nevar- 

žomas, o Lietuva bus antra Ameri- 
ka, o jei pražūsi, lai kiti, t:Ja 'aisve 
gėrėdamies, didžiuosis ir garbins' 
mus šimtmečiais, visur minėdami ir, 
brangindami mušu vardus ir ^apus. 

Jei pasauly nuo amžių visi butų 
i rūpinęsi tik savimi ir dcl kitų neno- 

rėtų Pavargti ir pasidarbuoti, tai | 
šiandien nieko neturėtume, ką ni'a- J 
tome dcl savo patogumų. Uutume 
lyg laukiniai žvėris. Mirti anksčiau 
ar vėliaus vistick reikės; su saule, 
neišgyvensi. IJet kam. sakyk, bus 
amžinoji garbė? — Xc lovoj e.bel 
karo lauke už laisc žuvusiems. 
Ir dar ilgai susirinkusieji tarp sa- 

vęs 'ka'-bėjosi, ilg;:i Stasys aiškino 
savo mintis dvasios snauciuoliams. j 
ir jo žodžių klausydamies. žmonės 
vis labiau i." labiau savo širdimis lin 
ko prie jo, vis rečiau priešgyniai 

,atsiliepdavo, kol, vieni sugėdinti, 
(kiti įtikinti visai nutilo. S. Butkus. 

•LENKŲ OKUPUOTO] LIE- 

TU \*0 J. 

Lcgioninkų 'caras su vilkais. Bal- 
ta cl v ai'i o miške (Želvos apsk.) tev 

mis dienomis nakties laike trys rai- 
ti legioninkai susitiko buri vilkų, 
su kuriais ištiko smarki kova. Lc- 
gioninkai pritrukę šoviniu, turėjo 
vilkams pasiduoti. Antrą dieną toj 
vietoj rado legioninkų ir arklių vie- 
nus kaulus■ drabužių skiautes ir 
ginklus be šovinių. 

J Apie Maldins miške keturi raiti 

j lioginiirkai susitiko daugybę vilku. 
Ištikus kovai, vienas legionininkas 
paspėjo iiipt Į medį, o likę trys. pri- 
trukę šoviniu tapo sudraskyti ir 
šitCsti. Išlikęs gyvas tegioninkas pa- 
sakojo rytmetį atradusiems iį žmo- 
nėms, kad vilkai, suėdę jo draugus, 
visą naktį žiūrėję į medį^ kuriame 
jisai sėdėjo. Žmonėms paklausus, 
del ko iie turėdami ginklu nuo viliai 
ncapMgvnė. legioninkas atsakė, kad 

vilkų buvęs veik visas legionas. 
Dabar visam apskrity paskelbtas 
vilkams karas jau teko m'atyti ve- 

žant Į Vilnių keletą nukautų vilkų. 
Lenkams ėmus trauktis, žmonės 

juokauja; girdi, lenkai pabūgę, kad 
lietuviams net vilkai padedą kautis, 
bėga pasislėpt už Vilniaus spygliuo- 
tųjų vielių užtva/ų, kur nors vilkai 
gal nepelnys. 

Želvoj ligioninfcams pradėjus 
ruoštis prie pasitraukimoy labai su- 

Įsirupino jų šnipai ir agitatoriai; 
ėmė prašyti ju nesitraukti ir įskun- 
dė kelis lietuvius. Tapo suimti Žel- 
vos vargoninkas Kapeckas ir krau- 
tuvininkas Čicnauskas. Gruodž. 18 
d. Labeiniu dvaro legioninkai pn- 
z'ogč 2 avis Savininke .sužinojusi, 
kad tatai padarė "savieji/ sakėsi 
jiems dovanojanti. 

Žčh'os valse. Laumenskas dvaro 
žmogus vežė j malūną vežimą gru- 
(lu. Legioniirkai patikę pareikalavo 
komendanto leidimo, bet tokio ne- 

davę. vežimą pasiėmė rr pas'ako 
atiduosią, jei atvyksianti pati savi- 
ninkė. Savininkė Kiaulevieaitė nu- 

važiavus j Bikonių sodžių neberado 
nei grudų nei vežimo, nei legiotiin- 
ku S'avininkė, grįždama tiusčiomi •, 

nusiskundė, kad latpi savieji lietu- 
viu akyse teip negražiai elgiasi. 

(''Lietuva''). 



Šeimyniški Reikalai. 
Netnečio siela apsiniaukia tieuž- 

sitikėjimu, linkėjimu blogo, paslep- 
iu nedraugingumu. Leonas Tols- 
toi sako: "Aš kur tai skaičiau, kad 
vaik'ai nuo 12 iki 14 metų, t. v. esan 

tieji pereinamajame nemečiu am- 

žiuje, buvo ypatingai palinkuMais 
padegti ir net užmušti ką". 

''Atsimindamas savo nemetystę 
ir ypatingai tą sielos stovį, įkuriame 
as buvau aną nelaimingą man die- 

ną (po nubaudimui), aš labai aiš- 
kiai suprantu, kad galima padaryti 
baisiausią prasižengimą be tikslo, 
be noro kenkti, o tik del žingeidu- 
mo, del besąmoningo reikalo veikti''. 

Man neteko patirti vaikus palin- 
kusius prie padegiojimo, užmusys- 
tės ir tt., bet aš gerai žinau, -k^d ne- 

mečiai labai dažnai parodo nieku 

neišaiškinamą žiaurumą su kitais 
vaik'ais ir gyvuliais. Visu labiausiai, 
kiek aš patčmijau, nemečiai parodo 
žiaurumą su silpnesniais už save 

sutvėrimais. 
Man nc kartą teko matyti, su ko- 

kiu įsigeidimu, įnirtimu ir podraug 
smagumu nemečiai užleidžia šuni- 
mis katę; ne syk teko matyt', !:aip 
koks mokyklinis vaikiūkštis, grįžda- 
mas iš mokyklos, nusiįveria akme- 
ni ir kvailu nepaisinimu to, ką jis 
d'aro, meta į šunį besikaitinantį 
prieš saulę, ar į žvirblius strakčio- 
jančius po žemę. 

Žiaurumo apsireiškimas, dažniau 
siai nesužinaus, o 'kartais ir suži- 
nau s žiaurumo, atsitinka, kiek aš 
pats patyriau, nc pas didžiumą nc- 

mečių, o tik pas kaikttriuos, beto 
kaikuriuose atsitikimuose aš patė- 
mijau, kad žiaurumą parodo tie ne- 

mečiai, kurie iki ''pereinamojo am- 

žiaus" neparodydavo kokių šiurkš- 
čiu, piktu išsišokimų ir pasielgimų. 

Aš taipgi patėmijau, k'ad "perei- 
namojo amžiaus'' vaikai yra palin- 
kę naikinti, gadinti daiktus; pi'austo 

stalus, ir.muši.iėja langus, plėšo ir 
i sutepa knygas ir tt. 

Kuo gi išaiškinama šitas apsirciš- 
kimUs? Aš jau nurodžiau Į fizinį 
ir dvasini stovius, kuriuos nemeti s 

pergyvena lyties organams bebręs- 
tant. Šita fiziologinė aiga dažnai 
eina liguistai, mokykla gi ir šeimy- 
na nepalengvina 'kančių, bet savo 

j šiurkščiais prievartos ir prisiverti- 
mo budais dar padidina liguistą sto- 

vi, ačiu kam kūdikis darosi ncrvuo- 

tu, arzum,o menkas smegenų maiti- 
nimas prie sunk'aus protinio darbo 
veikia Į palengva augant] nuoalsį ir 

išvystą, nusilpnina valios impulsus. 
Visa tai ir esti tinkama dirv'a vys 

tymuisi ir apsireiškimui tu palinki- 
mu ir ydų, kurie yra charakterin- 
gi "pereinamojo amžiaus" laikui. 

K'as del rūkymo, tai retas neme- 

tis nerūko. 
Žinoma, čia didelę rok; lošia mėgz- 

džiojimas, norą* pasirodyti suaugu- 
siu, bet būva ir kitos priežastys, del 

kurių nemetis pradeda rūkyti ir ger 
ti. Xcinetis mato, kad sujaugusieji 
geria ir ruko, — ir jis žino, kad tas 

tarp suaugusių nesiskaito nusidėji- 
mu. liet atėjus kalbai apie nemetį, 
papi'asjai sakoma, kad jam netinka 
nei ruikyti, nei gerti, įies jis "neuž- 

augęs''. Šitas ve ''neužaugęs" ir 
yra nepakenčiamu nemečiui; la- 
bi aus jžeidžianeio ir užrūstinančio 
žodžio jis nežino. Tame jis mato 
netik paniek' įima savęs, bet ii la- 
biausiai tą, kad nenori pripažinti 
jam nei mažiausios savistovybės, 
reikalauja iš jo, kad jis visame k ti- 
ni c priešingai visiems savo asme- 

niuians norams, pasistengimams 
griestai pUsidaotų vyresniesiems. 
"Kodėl jiems valia, o man ne?" — 

šita; klausimas prieš norą ateina 
nemečiui, — ir toje globoje, kurią 
teikia jam suaugusieji, jis mato tik 
šiurkščią s«u, savo asmeniui. 

"Suaugėlis"' nemecio akyse yra 
kuo tokiu pavydėtinu: "suaugusis" 
elgiasi savistoviai, naudojasi tuo, 
kilu jam, nemečiui naudotis nevalia, 
apie ką jam, kaip suaugusieji sa- 

ke, nei pagalvoti negalima. Ir pas 

nemetį auga protesto jausmas, į- 
žeistas garbės jausmas (pas neme- 

tį savimeila tiek pat išsivysčiusi 
kaip ir pas suaugusį), — Ir tas ve 

priveivi". nemetį daryli tai, nuo ko 
ji be jokio paaiškinimo ir priparo- 
dymo gina. 

Suprantama, nemetis nesitenkina 
savo padėjimu; jam sunku bu t i 

jo amžiuje; jis nori kuogreiciau- 
siai apleisti savo amžių ir jis prade- 
da pamėgždžioti suaugusius. 

liet ne vienas mėgždžiojamas 
suaugusio, nuveda nemetj prie ne- 

kaltybės praradimo. "Pereinamojo 
amžiaus" laiku, kada smarkiai pra- 
deda vystytis lyties organai, pas 
nenielį atsiranda lyties instmktas. 

Į Apsiaučiančio gyvenimo ir auklėji- 
mo sąlygos smarkiai veikia i lyties 
instinkto besi vystymą; žinoma, labai 

svarbią rolę lošia pavcldėjystė ir 

temperamentas. 
Juo apsiaučiančio gyvenimo są- 

j lygos yra nenormalesnės, juo an-ks- 

jeiau prabui.aa lyties instinktas, juo 
į anksčiau jis plėtojasi su visais li- 

igustais apsireiškimais. 
Ypatingai stipriai veikia į vaikus 

kaip tvirtina kaikurie medikui, tėvų 
nesusivaldymas motinos nėštumo 
laiku. 

Štai ką sako apie tai medicinos 
daktaras Stocklieim: "Lyčių susint- 

[simas tuoju hiiku (nėštumo, o taip 
gi žindyiiK. laiku) naikina motiną 

į ir kenkia kūdikio gyvasčiai yščiuo- 
se, perduodant jo organizmui pirm 

į laikinj lyties išsivystymą". 'Poliaus 
tas pats autorius sako: "Kvkia nau I 1 

j da iš mokinimo vaikų švarumo ir 
.padorumo taisyklių, jei yščinio auk 
Įėjimo laiku Įskiepyta j pačias jų 
gyvastis paleistuvystės pamokos. 
Protaujantieji tėvai privalo užduoti 
sau klausimą, ar jie neindiegia ku- 
dikyje gašlumo sėklos gyvendami 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
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"Kariškiu 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" 

aprašo visus Liet'.*,vos kar:uo- 
r^cnės žygius, kova?, smar- 

kius mušius, kad brangiai Tė- 

vynei laisvę iškovoti, kad ap- 
ginti mūsų broliu turtą, gy- 
vybę nuo lenku plėšikų piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- 
bonių plėšriųjų. 

"KARIsKIŲ ŽODIS 
ryškiai atspindi karstą Lietu- 
vos kariuoirk. .ės Tėvynės mei 
lę ir jos pasiryžimą ginti Lie- 
tuvą iki paskutinio kraujo 

lašo ir iškovoti tokią Lietuvos 
valstybę, kurion galėtų sugrįž- 
ti ir sugrįžę laitnę rasti visi 
po pasaulj išblaškyti vargstan- 
tieji tikri Lietuvos sunus. 

I 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
skelbia nukautųjų (užmuštų- 
jų), sužeistųjų nelaisvėn pate 
kusiųjų ar be žinios prapuo- 
liusiųjų bei kovose Htsižymė- 
jusiųjų ir apdovanotų kariš- 
kių vardus. 

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės išsiilgės, kuris onri žinoti, kaip Lietuvos kariuomenė savo krauju musų žmonėms laimingu kelia, kloja, teskaito ir tenlatina. 

U Kariškių 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" eina vieną kartą j sąvaitę. Kaina metams 2 dolariu, kuriuos 

galite pasiųsti registruotame laiške. 

i 
• <<! 'KARIŠKIŲ ŽODŽIO" REDAKCIJA Adresas: j KAUNAS 
! LITHUANIA. 

motinos nėštumo laiku ant žemos 
fizinės meilės lygmalės? GyvendVuni 
augštesne dvasine meile, jie gali 
turėti vaikus, kuriems gyvenimo 
tyrumas ir susivaldymas bus iugirn-l 
tas. N.! 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
IŠKILMINGAS V. TARYBOS 

POSĖDIS. 

Kovo 20 d. Kooptuojama Mažo-, 
šios Lietuvos atstovai, skaitom'as 
Prūsų Lietuvių Tautos Tarybos ak- 
tas vasario 11 d., valstybės prezi- 
dento ir ministerio pirmininko kal- 
bos ir kt. 

f —J 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus de- 

legacija kovo 17 d., sugrįžo iš Ru- 

sijos. Delegacija buvo važiavusi tar 
tis karo belaisviu pasikeitimo reika- 
lu. Delegacija -pasiekusi savo ūk- 
sią. Susitaria su Rusijos vyriausybe 
pasikeisti balandžio mėnesį per lat- 
viu frontą hgiomis pakaitomis 45 
karo belaisvius. 

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUX- 
GOS C. V. PRANEŠIMAS. 

Valdžios įstaigos ir C. \ gauna 
skundu iš jv'airių .Lietuvos vietų 

Ulei visokių neteisėtų šaulių pasiel- 
gimų. Tikrinant šias skundas C. 
V-b ii paaiškėjo, jog teisių laužy- 
nfai ir netvarka dažniausia daroma 
žmonių, apsimetusių Šauliais ir nie- 
ko bendra su jais neturinčių. 

.Išvengt' panašiems nesusiprati- 
mams C. V. šiuo pareiškia, jog bu- 
rini. pasivadinę save šauliais, bet 

neturintieji C. V. tvirtinamojo raš- 
to, nėra šaulių būriai. Taip pat as- 

jmens, kurie neturi nario liudymo 
Į arba leidimo ginklams laikyti su C. 
Į V. antspaudu ir jos parašais, nėra 
šauliai. 

A ietos šauliams Įsakoma daboti, 
kad garbingas "šaulio" vardas ne- 

būtų teršiamas ir naudojamas. 
Be to pranešam visuomenei, jog 

šauliai nesinaudoja jokiomis dides- 
nėmis teisėmis ir privilegijomis už 
paprastą .pilietį ir neturi teisės be 
tam tikro valdžios įgaliojimo eiti 
jokių administracijos ir milicijos 
pareigų. 

L. Šaulių C. 1'aklybei. 

ALSĖDŽIAI. 

Telš. apsk. Cia V. S. kuopa, na- 
riu turi apie 600 žm. 

Ad. iš Rojaus. 

ALYTUS. 

Vasario 29 d., aplankė mūsų kam 
įpelį M. Sleževičius, kur Alytau? 
į Y. S. kuopos susirinkime kalbėjo 

apie Steigiam. Seimą. Nedidelė Vals- 
čiaus saloj prisirinko apie 300 žmo-' 
uiti, daugiausia valstiečiu. Alytie-. 
čiai turėjo progos patys savo ausi- 
mis ir aikimis jsitikriti tąja tiesa, 
kurios moko tikrieji liaudies vadai. 

Patys įsitikinę galime su džiaugs- 
mu tarti, drauge su socialistų liau- 
dininku demokratų partija j teisin- 
gą kulturos ir civilizacijos gyveni- 
mą ! 

Vienas dvasininkas, išklausęs pre 
legento paskaitos, bandė diskutuo- 
ti, kuo dar daugiau padėjo susiriu- 
kusienis įsitikinti, kieno pusėje yfa 
tikroji tiesa. 

Musų alyticčiii įsitikinimas, kaa 
mums visiems Lietuvos valstiečiams 
kuo greičiausia reikia susispiesti i 
Liet. Valst. Sąjungą, kurioje ben- 
dromis pajėgomis galėtume atlai- 
kyti rinkimuose Į Steigiamąjį Sei- 
mą savo teises, išrinkti savo atsto- 
vus, tikrus savo reikalų gynėjus. 
Tiktai tuo budu mes susiprasime 
ir atsiginsime nuo žalingu ir mums 

1 valstiečiams nereikalingų ponų ir 
.kunigų viliojimų. 

Al y tie lis. 

DEL SIENŲ TARP LIETUVOS 

IR LATVIJOS. 

Latvių valdžia buvo pranešusi, 
kad ji organizuosianti rinkinius t 

Seimą visoj buvusioj Kuršo guber- 
nijoj. Lietuvos valdžia Į tai atsakė, 
kad tatai prieštarauja pačių tatvių 
pareiškimui, kur buvo sutikta ne- 

vesti sienų vienpusiškai, bet tik su- 

tikus abiem valstybėm. Atsižvelgda- 
ma Į t'ai, Lietuvos valdžia pažymė- 
jo savo rašte, kad ji negalinti sutik- 
ti su latvių rinkimais tose srityse, 
del kurių eina ginčai. Užsienio mf- 

nisterija pasiūlė tokią sutarti: Abi 
pusi pažymi las ginčijamas sritis, 
kuriose neturės buti rinkimų, ligi 
bus susitarta ten del nuolatinės sie- 
nos. Tam darbui atlikti dabar yra 
atvykusi latvių delegacij'a Kaunan. 

MUSŲ BELAISVIAI IR /KAI- 
TAI BOLŠEVIKUOSE. 

Iš pasikalbėjimo su Latvių Val- 
džios atstovais Rygoje paaiškėjo, 
kad pervežimas lietuviu belaisvių 
ir Įkaitų, išmainytu su Sovietų Ru- 
sija, neturės •kliūčių iš Latvijos pu- 
sės, nors latviai yra uždarę visas 
savo sienas, išėmus Lietuvos, del 
šiltinių siautimo. Įgauniuose, Len- 
kuose ir Bolševikuose. Mainymasis 
Įkaitais ir belaisviais galės būti vyk 
domas latvių fronte \ ind'avos-Ri- 
binsko geležinkelių liniją. Per 
barakus latviai galės praleist ne 

daugiau per 200 žmonių kasdien, 
ligi nėi'a padaryta taika su bolševi- 
kais. 

("Liet. L'k.''). 

ANT KARSTO. 
(Iš Ropackio). 

Kareivių eina šit būrys, 
Jų ietys žybsi spinduliu. 
Vėjas siaudžia rožių kilimėliu. 

Kareivį vado žvilgėsis. 
Pervėrė ir kardu smailiu. 
Vėjas siaudžia rožių krumeliu. 

—Nepaklausei tiesų šventų, 
Pabėgai nuo sargybos tų, 
Paniekia sostą darbas šis 
Tą gėdą tavo plaus mirtis. 
—Klausykite, skiriuos aš jau, O broliai, jums sudiev sakau. 
Mintis nuskriejo tad tenai, Bakūžė mano kur sena, 
Kur liejas motinos daina, Bažnyčios mano kur varpai. Meilužės užgirdau verksmus, Kad be manęs jai neramu. 
Prižadino iš tų sapnų 
Mane dainavimas jautrus. 
Dainos pažįstama gaida 
Gimtinę priminė tada, Dar skamba nun daina jautri. 
Dainelę tą dainavo ji, 
Mane jos žadino garsiai. 
Sprukau į tėviškės sritis, Šiandieną man del jos mirtis. 
Tad, skirdamas amžinai, Tariu: "Palikis sveiki jus!" — 

Ir trenkė šautuvų griausmai: 
Širdis bernelio nebejus. 

Kareivio karstas yr tenai, 
Ant jo puokštelių daug meilių. Vėjaa siaudžia rožių krumeliu... 

M. Grigonis. 

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

CARR BROS. VVRECKING CO. 
J003—3009 80. HALSTED STREET CIIIOAGO, ILL. 

"Lietuvos" Redakcijoj 
Gaunamos Sekančios 

Knygos Knygos 

No. 1. 
VĖLIAVOS 

AKYVA1ZDOJE. 
Prancūziškai parašė Julės Ver 

ne, lietuviu kalbon verte J. A. 
Chmieliauskas. šioje kuygeleje 
yra apsakyti senų laikų dideli 
stebuklai ir karės nuveiktos mari 
ninku po vandeniu jūrių gilumo* 
je. šitie stebuklai yra tuomi la- 
bai žingeidus, kad tada jie bu- 
vo pasakojami tiktai kaipo pa- 
saka, o šiandien jie pilnai išsi- 

pildė. šiųdieninėje karėje Vo- 
kiečiai ir Alliantai. tartum ant 
šios apysakos paslfėme- tokius 
submarinus, su kuriais nuveikė 
tokius stebuklus po vandeniu jū- 
rių gilumoje, apie kokius anų 
dienų autorius, Julės Verne, rašė 
tiktai kaipo pasaką, kaipo sap- 
ną. Skaitytojas perskaitęs šią 
knygelę dideliai nusistebės, ko- 
kiu budu anų dienų rašėjui ga- 
lėjo ateiti mislin toki dalykai, 
kurie po daugelio metų išsipil- 
dys. šita yra viena iš vėliau- 
siai Išėjusių knygelių lietuviš- 
koje kalboje. Puslapių 211. 
Kaina $l.uv 

No. 2. 
EXPR.>PRIACIJA. 

Drama dviejuose veiksmuose 
penkiuose paveiksluose. Parašė 
A. P. Prazaitis. ši drama yra 
gana puiki, kurią, galima lengvai 
skaityti ir jos minti aiškini su- 
prasti. Labai naudinga drama, 
ypač tiems, kurie nėra pratę loš- 
ti. Ją galima greit išmokti ir 
mažai mokintis lošėjams, ir sa- 
vo užduotį gerai atlikti 
kaina 10 v 

No. 3. 
AKYVI 

APSIREIŠKIMAI 
SVIETE. 

Kurie nori sužinoti, iš ko da- 
rosi žaibai, grausmai, lietus ir 
sniegas, kas yra debesiai, ant 
ko jie laikosi ir t. t. Linkėtina 
perskaityti šią knygelę. Puslapiu 
T'J kaina 35 c. 

• 

No. 4. 
TEISINGOS 
PASLAPTIS. 

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

No. 5. 
INDEPENDENCE. 

For thc Lithuanian nation b.> T. Norus and J. žilius, lssued 
by Lithuanian National Councii 
in V- S. ofAmerica Wasbing- 
ton, D. C. 
Price 25 c. 

No. 6. 
ŠIRDIS. 

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

No. 7. 
LIETUVIU KALBOS 

GRAMATIKA. 
Sutaisė mokytojas J. Damijo- 

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

No. 8. 
THE FRATERNAL 

AGE. 
The Problems of Peace and 

the Rights of Little Nations 
šita maža knygelė yra laba; ver- 
ta išplatinti tarpe ,-merikonŲ, 
kad susipažintu su mumis ir mu- 
šu tautos pageidavimais. l'žsis- 
teliuok brolau bent penkias šias 
knygelias ir išdalink tavo kaimy- 
nams amerikonams. 
Kaina 15 c 

No. 9. 
DEŠIMTS METŲ 

Tautiniai-Kulturinio darbo Lie 
tuvoje, nuo 1905—1915 metų. 
Yra didelės vertės Informacijos 
knygelė, kurioje rasi viską kas 
per 10 metų buvo Lietuvoje nu- 
veikta, taipgi kiek yra lietuvių 
kiekvienoje Lietuvos gubernijoje 
Kiek lietuviai užima ketvirtai- 
nių mylių žemės, kiek yra vokie- 
čių, rusų. žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai, Lie- 
tuvos pramonė, išdirbystės, li- 
teratūra, darbai žymių lietuvos 
raštininkų, kaip tai: Daukšos, 
Poškos Daukanto, Dr. Basana- 
vičiaus, Viduno, literatų dailinin 
kų ir kitų žymių vyrų. taipgi jų 
fotografijos. Parašė M. Šalčius. 
Puslapių 99. 
Kaina. 25 c. 

No, 10. 
KULTUROS 
ISTORIJA 

T ai yra viso svieto kulturos 
istorija, trijose knygose su dau- 
geliu paveikslėlių. Visų šalių ir 
tautų svarbiausi atsjtikinui api- 
plėšti paveikslais, kaip antai: 
miestų, bažnyčių, stovylų dievų, 
dievaičių, karaljų, kareivių, ka- 
rių ir tt. Surengė J. A. Chrnie- 
liauskas. Pusi. 505. Kaina $2.G0. 
Gražiais audimo apdarais $:).00. 

No. 11. 
TECHNIKOS 
STEBUKLAI. 

Su daugeliu paveikslėlių: or- 

laivių zepelinų, vagonų, tiltų, 
submarinų, automobilių ir kitų. 
Apžvalga pasisekimų žmonijos 
|gytų oro. žemės jr vandenų už- 
kariavimų. Naudingas aprašymas 
kaip žmonės tokius išmislijo— 
išrado, padirbo ir praktikon Įve- 
dė. Sulietuvino J. A. Chmjeliaus- 
kas. Išleido T. M. D. Pusi. 142. 
Kaina 25c. 
Ta pati gražiais viršeliais .... 50c. 

No. 12. 
VALKATA. 

Keturių veiksmų irama vaiz- 
delis. Parašė K. Vosylių::, liuosai 
vertė J. .1. Zolp. ši drama yra la- 
bai puikus vaizdelis, kuris per- 
stato turtingų žmonių nemiela- 
širdingumų ir žiaurumą, o dar- 
bininkų r.uliudimus, kentėjimus 
ir vargus. 
kaina 35 c. 

Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiuntimu. 

Užsisakant knygas, iškirpkite žemiau pridėtu kuponą ir išpildę 
siųskite sykiu su pinigais, money orderiu arba čekiu: 

UETTJVA 
3253 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL 
■ KUPONAS ■ 

"LIETUVA" 
3253 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL. 

Gerbiamieji: — 

Siunčiu $ c už kuriuos malonėsite man iš- 

siųsti sekančius knygas: — 

Vardas ir pavardė 
No. ir gatvė 

Miestas Valstija 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "LIETUVA" c 



Vietines Žinios 
DOMKI L. L. PASKOLOS STO- 

ČIŲ VIRŠININKŲ 
(HTt'ACiC), ILL. 

Gerbiamieji:— 
Lietuvos Laisvės l'askols r.onai 

jau atspausdinti. šiomis dienomis 
bus siuntinėjami, <ir išva/iojami, ir 
įduodami Stočių Iždininkams, ku- 
rie išdalins užsirašiusiems, ir pi' .;ii 
užsimokėjusiems už L. L. P. Bonus 
žmonėms, Kad palengvinus L. L. P. 
Centrui Kontrolę ir kad išvengus 
'kh .du, yra būtinai reikalinga, k*ad 
ikožna stotis prisiųstų vardus, pa- 
vartles, antra-us ir subsk. dublika- 
to numerius, kurie yra pilnai uz.-l- 

mokėjf i»or fc\s stoties rinkėjus. Iki 
šiolei buvo siunčiami tik i> C liici 
go. arba yra ir tokių atsitikimų, 
kur užsisako vienoj stoty j. o dabai- 
gė mokėti kit<'j. Kaip greitai L. L. 
Paskolos Centras sulauks reikalau- 
jamus surašus, taip greit bus atsiųs-1 
ti L. L. Paskolos ?>onai. Įsitikinę 
esame, kad gerbiami L, L. I\ Sto- 
čių \ iršininkai darbuotojai neatsi- 
sakys. padėti del mūsų palaikymo 
tvarką. 

Linkėdami Tamstoms kuodid/.iau 
sio pasisekimo ir laukdami greito 
atsakymo, liekamės 

Si: p»!ia pagarba, 
L i: Lietuvos Mi i ją, 

F. B. Saliutias. 

AR VISI I'RISfRENY;fiT 
KONCERTAM? 

Stasio Šimkaus I šleistuviii Jv.vi- 
ccrtan chicagicčiai retini as i dalyvau 
ti kas tik gyvas, nes skubu? dideliu 
skaičium tikietn pardavimas aiš- 
kiausiai tai liudija. Oia tai ir prama- 
toma ai aka ir, l)eahejo, gali pralo:i 
tie, kurie nepasirūpins gauti Likic- 
tus iskalno. 

Ti kietai parsiduoda :iose vietose: 
r.) "I ietuva'*. 3253 S. Morgan 

Street. 
2.) ''Naujienos'*, 1*30 S. Hah- 

ted Street. 

3. • "Draugas", 1800 \Y. 46-111 
Street. 

4.) Pas "Tiirutės" narius. 

AR RITI MUMS Ti":\ V\f:, IR 
! AR I'.rSiM \ KRTI VADINTIS 

JOS St'.VAIS? 

šiandien yra šventa priederme 
kiekvieno lietuvio u/klausti savęs, 
ne- anksčiaus ar vėliaus pati musų 

i nė privers mus tai padaryti. To- 
dėl daira r yra laikas ir proga gerai 
!r teisingai apmąstyti,— 

Ar mes, Amerikos Lietuviai gy- 
venantis dvidešimtam šinitmetyj ir 

nešiodami taip garbingu vardą, no- 

rėtume j ?a s i rodyti niekšais, akyse 
pasaulio ir savo Tėvuiės Lietuvos? 

\rgi ir.es pasirodysim nevertais 
nešioti Lietuvio vardo, kurį mušu 

prabočiai taip branginę ir gynė iki 

paskutinės dienos savo gyvenimo, 
ir >u didžiausiu užsiganėdinimu lin- 

ksmai mirė už Tėvyne ? 

laipgi musų broliai Lietuvoje 
Imdami po žiauriu Rusijos jungu 
ir didžiausiai nuvargę laike pasau- 
linės k?res, bet, išvydę Lietuvos 
Laisvi-s žvaigžde. užmiršo visus var 

giu ir stojo Į eiles didvyrių, didžiuo 

damies, gavę piogą patarnauti Tė- 
nei. ir pasirodyti, jog pas juos 

tebėra Lietuvos didvyrių dvasia 

prieš kurią dreba didžiausių priešų 
spėkos. 

Su tuo savo pasiryžimu jie ap- 
galėjo tvirčiausius priešus, kurie 

norėjo pasinaudoti Lietuvos turtu, 
ir sugrąžii 'i jai amžiną vergiją, — 

rors jiems tas atsiėjo ir ne pigiau- 
si .i. bet atliko save užduotis kuo- 
^.eriausiai. palikdami .pavyzdį ant 

vi v o šypsojančių lupų: Tėvy- 
nę yra saldu mirti." 

Ir kaip t'ai yra linksma mąstant 
aj ie tokiu garbi.vnis Lietuvių dar- 
bus. Lieka lik apgailestauti savo 

padėjimą lietuviui gyvenančiam 

Didžiausias Turtas 
TAI 

Kaip tankiai žmogus nustoja sveikatos nežinodamas kaip ją 
užlaikyti. Veltui, jis tuomet vaįkšfiotu ir eikvotu sunkiai uždirb- 
tą skatiką, b^r prarastos sveikatos, .argiai besugrąž s. O juk 
bu., m to neatsitikę, jei butu mokėj?? kaip ją užlajkyti. ir tas vi- 
sai npsunku, tik reikia tam tikru žinių kurias galj kiekvienam 
sutelkti knyga "SVEIKATA". .Ii parašyta, lengva, visiems prjei- 
narna kalba. .Toje sutalpinta vėliausiu laiku patyrimai kaip už- 
lajkytl sveikatą Ir Išvengti visokiu ligų. štai keliatą svarbesnių dalyku iš jos turinio: 

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

Netik sau pravartu šią knygą jsigytl. bet jus suteiksire di- delį džiaugsmą savo namiškiams, pasiųsdami šitą knygą Lietu- von, nps .knygos j Lietuvą senai jau eina. Pagal paskutinių ži- nių gautų iš Lietuvos tonai siau'ia visokios ligos, o daktarų didelę 3toka. Si knyga jiems butų tikras kelias j sveikatą. 
KNYGOS KAINA $2 00. 

Reikalaudami tos knygos iškidpkite žemiau pridėtą kuponą lr išpildę siųskite sykiu su pinigais, monry orderiu arba čekiu', sekančiu adresu: 

LIETUVA 
3253 S. MORGAN STCHICAGO, ILL. 

KUPONAS 
"LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL. 

Gerbiamieji: — 

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

Vardas įr pavardė .... — 

No. ir gatvė 

Miestas .... Valstija 

j ..menkoj ir neturėjusiam progos 
prisidėti nors maža dalele prie tu 

brangiu darbu, kuomet jautiesi 
'esąs lietuvis, turis toki pat l.ietu- 

Į v i-ką kraują, dvasią, jog esi u/ne- 

j>iotas ant tu pačiu nuvargusiu ran- 

Į'ku Lietuvos-Močiutės, kuri dar ken 
čia didžiausius vargus ir persekioji- 
mus nuo visokiu .svetimu valdonų 
ir išnaudotoju. 

K' <dosi ir girdi josios graudu, nu- 

vargusi balsą kur tai padangėse:— 
Sūneli, kodėl tu užmiršai mane da- 
bar, k'ada man taip tavęs reikia. — 

bet ir tas turėjo užsibaigti vien 

apgailestavimu, nes platumas juriu 
pertraukdavo viltį, geriausią pasirį- 
žimą ir norą. 

Daugumas mtisų buvome privers 
Iii laukti,'ilgėtis tos valandos, kada 

1 galėsim pasirodyti, jog ir mes esu- 

jme Lietuviais ir branginant tą sa- 

vo prigimtą, š'alele, mylim savo se- 

jną močiutę tėveli, jog dar neužmir- 

įšom savo seseliti. kurios savo gražiu 
balseliu nuramindavo net ir didžiai 
nuvargr.sĮ ariojėlj. 

Ir *11 tais geriausiais norais, pa- 
sirižimais buvom priversti teukm- 
tis, jog vargiai teks mums ta pro- 

Šiandien pasirodo, jog buvom 
klaidingi, manydami, jog Lietuva 
užmiršo mus gyvenančius Ameri- 

koj. Lietuva netik kad atmena mu- 

mis. bet taipgi kviečia grįžti atgal 
Į tėvynę ir naudotis visomis Lietu- 
vos grožybėmis, jos laisve, kurią 
mūsų broliai atpirko savo tikru lie- 
tuvišku krauju. 

I- užtai Lietuva nuo mušu reika- 

lauju visai menkos dalelės darbo, 
už ką, aš tikiu, jog kiekvienas 
\merikos lietuvis sutiktų mokėti 

grynu auksu, kad tik gavus progą 
1 

prie to darbo. 
Lietuva reikalauja, kad Ameri- 

kiečiai lietuviai parvažiavę Lietu- 
von. paklaustų, pane paliokų, ką jie 
mano daryti su Vilniumi? O mes 

gerai žinome, ką jie atsakys ir kaip ] 

ilgai norės Vilniuje pasilikti. 
Paskui atstatyti savo močiutės 

1 gričią. kurioj galėtų sau ramiai gy- ! 
Įventi ir gėrėties gamtos grožybėmis, 
o tada ir patsai Amerikietis lietuvi s 

turės pilną teisę naudotis visa Lie- 
tuvos Laisve, taip kaip ir tie mūsų 
broli'ai, kurie ją iškovojo. 

Lietuvis kareivis J. J Z. 

TO\VX OF f. AK E SUBYTINO 
li RIDGEPORTĄ ANT 

$18,236.00. 

Nuo j>al pradžios LaisvCs Pasko- 
los vajaus, visi indomavome, katra 
i- kiloti i j ų turi daugiau s išpardavu- 
si L. L. I'. 1)Oiiu. liet tas, buvo pas- 
laptis, nes stotys to nesKelbč. Tik- 
tai nekurie korespondentai skaitė 
desėtkais tukstančiu. — Ypatingai 

j r.ri.'Igeporto kolonija. "Mildos'' te- 

j atre parduota bonų už $10.000.00. 
jšv. Jurgio parap. svet., už $40,000. 
per abidvi stoti ioo.o* .00; gi už- 
sibriežta parduoti už 200.000.C j 

dol. Labai puikiai sk am 1>0 j o iki šio- 

jlei. l»ct dabar ?slisijai paskelbus 
'lenktynių pasekmes, pasirodo, kad 

Į l'.ridgeportas pasiuntęs už bonus tik 
i tai 41,135.00 dol. O juk Bridgepor- 
tas, tai y ra Lietuvių Širdis. To\vn 
ot Lake kolonija užinia pimią vie- 
tą palei >irdi. tai yra plaučiai, liet 
tie plaučiai, kaip matytis iš skait- 
linės yra geresni, negu pati širdis, 
nes Toun ot Lake kolonija, pasiuu- 

į tusi už bonus $59.371.00, t. y. 
$18.236.00 (langiaus negu Bridge- 
portas. 

I>et tai dar neviskas. Pasibaigus 
bontj vajui, visus nustebins musų 
kolonija, nes čia paskola tebeina 

! 

visu smarkumu; gi Bridgeportas 
skundžiasi, kad bonų jtordavinėji- 
mas kai]) ir surištas. To\vn of 1.ri- 
ke kolonija visados turėjo sau už 

garbę būti pirmoje vietoje, kiekvie- 
name svarbiame del tėvynės darbe. 
Nors mušu kolonija yra paniekinta. 
"Stock Vardais" vadinama, vien< •; 

joje gyvena lietuviai, mylintis Tė- 
vy'iię-1 .ietuvąir trokšta del jos lais- 
vės ir nepriklausomybės. Taigi bro- 
liai ir sesers, nors mes ir stovime 

pirmoje vietoje, vienok dar perma- 
nai del mūsų taip didžiulės koloni- 
jos. Laikas jau trumpas, o mes dar 
turime tiktai ketvirtą (Kili surinkę. 
Taigi broliai ir sesutės, kurie dar 
neturite pirkę L. L. I\ Bonų, tai 

! pasistengsite trumpoje ateityje nu- 

pirkti. kad neliktų nei vienos ypatos 
užsitarnavusios sau negarbingo 
"slapuko" vardo, o l'aip elgdamiesi, 
a.cieksime tris tikslus: i ). sušelp- 
sime mūsų brolius Lietuvoje. 2.) 
Musų, To\vn >f Lake. 'kolonija tu- 
rės už gurbe būti pirmoje vietoje. 
?.) Padarysime T»ridgeport-ui didelę 
sarmatą. Taigi, broliai ir sesutės, 
suremkime petys petin, o pergalė 
užtikrinta. 

Jonas P. Parkauskas. 

cžmcšcs \'A(.;iLiy karštc)j 
KOVOJ, POLICIJA ATRANDA 

$100,000 vertės BRAN- 

GENYBIŲ. 

D11 patroliavimo vežimai, prilio- 
duoti iki stogu šilku, kailiais, brang 
;:kmenais ir kitais brangiais d a ik- 
rais. vertės beveik i 100,000, atva- 
žiavo vakar ryta pas To\vn Jlall 
policijos stotį. 

Turtas, kurį jie vežt", buvo "pa- 
laikai" mirusio vagiliaus, kuris bu- 
vo pereitą nedėlią nušautas. 

Prieš savo mirtį vagilius davė 

vardą esąs Harry J. James. Iš ras- 

tų pas j j popierų, policija sužinojo 
adresą jo buveinės — 2214 \orth 
Clark St. 

Ten jie rado dvi sunkias skrynias 
ir dvidešimtį ar daugiau delei ke- 
lionės maišų ir rankinių skrynių 
prikimštų brangiais daiktais. 

Nukentėję nuo vogimų, bus lei- 
džiami issirinkti savo daiktus. 

Kovoje su vagiliu sužeista du 

policijantai. 

EAMMON DE YALKRA CIIT- 

C.AGOJE. 

Eammon de ValerVi. prezidentas 
nuo Airijos respublikos vakar at- 

vyko Chicagon. 
Delei i a sūkių streiko trauki- 

nys neineina stotin ant Polk ir 
iDearborn gatvių, tai Arijos vadas, 
keleto delegatų buvo patiktas prie 
Hngleu'ood stoties. 

l)e Valero palydovais yr'a šie: 
Dr. A. H. Invin, presbiterijonų ku- 
nigas i> Airijos, Maj. Eugene I\in> 
kead, buvęs kongresmorr s iš Xe\v 

Jersey ir Capt. Lian Meilo\vs, or- 

ganizatorius airių liuosanorių, ku- 
ris du kartu paspruko iš Anglijos 
kalėjimų ir yra nariu Airijos kon- 
grese. 

Programas delei De Valero bui- 
ties Chicagoj talpina ir pietus Con- 
gress vieŠbutyj, duodamus per Ed- 
\vard Ifines, D. F. Kelly, Josepb 
P. (iriftin ir Francis J. Lc\vis. Po- 
nas Kelly bus pokilio vedėju, (ii 
ktin. YVilliam J. McNamee mels pa- 
laimos. 

ATSITMKITE LAIŠKUS. 

J "Lietuvos" ofisą yra atėję laiš- 
kai šioms vpatoms: 

Karolis Banobis, Albinas J. 

Pinigų*. į Lietuvą Siųskite per 

ĘUROPEAN AMERICAN BUBEAU 
A. PETRATIS & CO. Vedejai 

3240 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 
BOULEVARD 611. 

Pinigus išmoka paštu gyvais pinigais ir pristato siuntei'iins kvi- 
tą su parašu gavusio. 
LAIVAKORTES PARDUODA. PAŠPORTUS PARUPIN'A. 
Piiuras atd'aras: nuo 9 ryto iki 6 vakare. Utarninkais, Ketver- 
gius ir Subatoinis, vakarais, iki *) valandos. Nedėliomis iki;, po piet. 

Chmieliauskis, Mykolas T)agis, St. 
Gimbutaitė, Jonui, Antanui ir Ka- 
zimierui jonaičiams, J. Jank'au9kas 
\ in. Jankauskai, Jonas Kelpšas, 
Joe Mozeris, Frank Mikšis, Ignas 
Pacevič, Al- Sutkaitis, Jonas Stik- 
lius. Frank Toliušis. 

Norintieji atsiimti laiškus kreip- 
kitės j '' Lietuvos" adm. 3253 So. 
Morgan St., Chica&o, 111. 

CHICAGOS CENTRALIAM 
PAŠTE LAIŠKAI: 

126 Žilnis Ignacas 
127 Žilina Juozapas. 
1146 Jasinskas Antanas. 
1011 Sakalauskas Antanas. 
1 o2<> Supetis Jurgis. 
1030 Sutka Petras. 
1042 Yerpeėinskienė Marijona. 

The 
Fraternal 
Age 
The Problema of 
Peace and the Rights 
of Little Nations. 

* 
Mažoj knygelės formoj žur 

nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui, šis numeris veik 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalms. čia rasite apart kl- 
'ų šiuos straipsnius; 

# * 

VVHO ARE THE 
L1THUANIANS? 

* * 

THE NEW LITH 
UANIA. 

* << 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

* * 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

♦ * 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio su musų 
tauta Ir musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok eavo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 
nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

"LIETUVA" 

3253 So. Morgan St 
CHICAGO ILL. 

Reikalingas posenis nevedęs 
vvras Į karčiamą (saloon) už 

-porteri. Laikia m a/, r pietų turi 

pritarnauti ant stalu, už ką duo- 
siu kanrbarj, valgį ir gerą algą. 

'Kreipkitės: Max Geis, 3829 S. 

Morgan St., Chicago, 111. 

Reikia rinkėju ir suolu padevinė- 
tojų. Pastov sudarl/as. Gera užmo- 

kestis. Mason—Davis & Co.. 7740 
So. Chicago A ve., Chicr.go, III. 

Reikalingas barzdaskutis. scrc- 

domis, ketvergciis pėtnvčiomis ir su 

batomis, atsišaukite pas J. Konce- 
vičią, 4356 S. Mozart St., kampas 
44tos gatves, Chicago, 111. 

Reikia ioo dailydžių (carpen- 
ters), del dirbimo tavorinių ka- 
rų. Taipgi 25 leberių. Atsišau- 
kite: ROCK ISLAND LTNDS, 
I24th St. ir Ashland Ave., Blue 
Island, 111. 

Pajieškau Pranciškos Gedvi- 
laitės. Paeina iš Kretingos aps., 
Gardžių miesto. Girdėjau gyve- 
nanti Philadelphia, Pa. ^uriu 
svarbų reikalą. Ji pati ar kas ją 
žino, malonėkite pranešti man se 
kam'i u adiesu: Matilda Pusnec- 
kilite, i3o5 AVisconcin Street, 
Racine, Wis. 

PASPABTŲ BLANKAS 
PILDOME » 

DYKAI. 
Baltic Consultation Bureau, Inc. I 

! 
35 S. Dearborn St. Chicago. 

Room 206. i 

Telephone Yanls 6492. 

AKUSERKA 
A, SHUSHO 
,,, I uriu patyrimą 
moterų ligose; 
rūpestingai pri- 
žiūriu ligonę ir 

kudikį laike li-! 
gos. 

3255 So. Halsted St. Chicago, 111. 

jok Kudiiaskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICACO. ILL. 
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
LegaliSkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgečiy, ant 
lengvų sąlygų. « 
\Vest Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET. 
Cor. Leavitt. ® Tel. Canal 2552 

NAUJAS BUSINESS IR 
TEISINGAS 

PATARNAVIMAS. 
Sn šiuomi pranešu 
savo visiems pažjs 
tamfems; kad aš 
užsidėjau ofis:): 
Namu pardavinėji- 
mui ir farmų. Taii: 
gi skolinu pinigus 
ant Namu ir Far 
m it, už mažą. uuo 

šimtj, ir apsaugo 
ju namus, Rakan 
dus, ir automobi i 

ui!s nuo ugnies, geriausiose kompani- j jose. Aš turiu ant pardavimo daug Į 
namu — naujiu ir senų — brangiu ii 
l>igią — mūrinių ir mediniu. Taipg! 
turiu ir gražiu farmų ant pardavimo 
ir ant randos, su gyvuliais ir su vi. 
fais {taisymais kas tik yra reikalinga j prie gyvenimą. Eik tuojaus ir gyvenk 
nes viskas yra gatava. Tos farmas yra J valstijoje. Wisconsin ir Michigan. To- i 
dėl nepraleiskite tos geros progos: I 
nes dabar yra laikas važiuot ant far 1 

mu ir pradėt gyventi ir kad vėliaus nr Į 
pigailėtumet; ale ateikite j mano ofi I 

Ir galėsit gauti daugiaus informa Į 
riju apie namus ir farmas. 

GEORGE PETKUS j 
Reni Estate Loans & Insurance , 

Foreigs Exchange & Steamship Tickts j 
H402 So. Halsted St. Cbicago. 111. 
Tel Yards 5379. 

Š Gyduoles užlaiko 
lynos sveikata. 

Pavasarinius 
išbėrimai 

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

Severas 
Biood Purifier 

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

W. F. SEVERĄ CQ. 
q CEPAR RAP1DS, IOWA 

I 
LYTIES DALYKAI. 

Su Paveikslais. 
Audeklu apdaryta knyga, lietuvių kalboj, pa- 
duoda pilniausias žinias apie lyties dalykus, 
kuriuos privalo kiekvienas žinoti — parajyta 
Svariu ir mokslišku budu. Knyga siunčiame 
už $2.00. Pinigais, money orderiu arba įtam- 
pomis. 
Modern Book, Co., Dept. B. 32 
Union Square, Ne\v York City 

PIRKITE 
LIETUVOS 
LAISVĖS 

PASKOLOS 
BONUS. 

DR. S. BIE2IS. 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 
Ofisas: 2201 W. 22nd Streel | 

Telefonas Canal 6222 
Vai: 1 ilii B lr 7 iki 9 vai. rak. 

Gy »'enlaio vieta: 3114 W. 42md 8t 

Phone Ca'al 6222 I 

DR. C. K. CHERRYS ! 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 lk! 12; 1 Iki 8 vak. 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT 8T8. 

CHTCAGO. ILL. 

V. W. RUTKAUSKAS ! 
ADVOKATAS J 29 S. LA SALLE ST., ROOM 324. 

Telepbone Central 6390. 
Vakarais. 812 W. 33-RD STREET, 

Telepbone Yards 4681 

Lithuarnaii--Ajuericaxi Inlormatiou 
Burcau' 

Vladas J. Norkus, vedėjas. Paspor- 
tai, Lcgaliiki Dokumentai, Foreign 

Exchange, Reul Eastate. Parduodam 
laivokartes. 
3114 So. Halsted St., Chfcago, 111. 

Tel. Boulevard 489S». 

Te!. Yards 3654. AKUŠERKA 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigas! Akušerijos ko 

ilgai praktika 
vu»l PennsUvaaijot 
hospitalėse, Pasekmio 
gai patarnauja prie 
gimdymo, Duoda rodį 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted 8t 

(ant antrų lubų) 
CHICAGO, ILL. 

Nuo 6 Iki S ryto lr 7 iki vėlai va k. 

Phone Canal 267 

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 Iki 9 vakare 
1739 S. HALSTED ST CHICAGO 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas Prospect 1157 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 neti) kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akuieria. 
Gydo aStrias ir chror.iSicaa ligas rynj, mo- 

terį) ir vaikų, pogal nr.ujausiai metodai 
X-R»v ir kitokius elektros prietaisus 

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

VALANDOS: Nuo 10_12 pletŲ Ir 

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

A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
į Mort^age Bank 
> REAL ESTATE —INSURANCE 

tunoPESK American Buremi 
Siunčia Pinigus Parduoda Luvokortas 

NOTARIJL'ŠAS 
3249 ^o: Halitac. Street, ChicJto. Illinois 

Xeuephone^Boo,le^abo 611 

DR, M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1767 W. 47 Bt Boulevard 160' 
Ofiso vai. 10 ryto Iki 2 p. p. ir 6:30 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 diena 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

Phone Yarda 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIFUJRGA8 

Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted 8t 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 Ir 7:30—9:30 

t 

Tclephone Drover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTA8 

iValandos: nuo !) ryto iki 9 vakare, 
Seredomis nuo 4 iki 9 po pietų. 
4712 SO. ASHLAND ADENUI 1 

arti 47-to» gatve* 

relcpbone Yarda 1532 

DR. J. KŪLIS 
LJETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo vis* <ias ligai motery, raikų ir vyrų Specialiai gydo Hmpan&iaa kui ir 

paslaptingai rytų Uga» 1269 8. HALSTED ST.. CHICAGO 
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