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Daug sužeistų riau- 
šėse Silezijoje. 

Bavarija paims dali Vo- 
kietijos naštos. 

RIAUŠĖSE SILEZIJOJ. 
DAUG SUŽEISTŲ 

Berlinas, geg. 3 rl. — Smar- 
kus susirėmimas atsitko vakari 
len^ 11 sv. vokiečiais Ratibore, j 

Silezijoj, flel tautiniu žymiu. 
iXl jiejose pusėse daug žmonių ta-1 

po sužeista, nekurto sužeista sun 

kini. 

•Keli tūkstančiai lenkų, nešini 
lenkų vėlukus ir žymes parodavo 
gatvėse. Vokiečiai tvirtino, kad 
soverpniteto žymės yra talkininkų 
komisijos uždraustos įplebiscito 
r.rityj. Lenkai darė savo ir įvy- 
ko susirėmimas. 

BAVARIJA PAIMS DALI 
VOKIETIJOS NAŠTOS. 

" 

Muenchen. geg. 1 d. (per 
Kopenhagą, geg. 3 d.) — Beveik 
yra tikra, kad Bavarija pasiliks 
ištikima vokiečių respublikos 
valdžiai jei nebus smarkįų su- 

kilimu kituose kroatuose,f et pa- 
ims ant savęs <3ailtj Vokietijos 

\ naštos nežiūrint vienualinių ,»a- 
skolų, kad Bavarija pasirengusi 

^apsiskelbti atskira valstybe ir 

sudaryti pietinę vokiečių monar- 

chiją. Ga»::lai apie 7.adam.'j ko- 

munistų veikimą taipgi galima 
praleisti pro ausis. 

Apskritai padėtis Bavarijoj yra 
tokia. Žmonėms .pakako bolševi- 
kinės valdžios ir nenori jos dau- 
giau. Kad nedavus daugiai, pro 
gos atsikartoti pernai metu pri- 
tyrimai, .tam tikriems piliečiams 
išdalinta ginklai, kurie turi kuo 

ginti savo namus, nuosavybę ir 
t.t. šitie piliečiai sudaro F'avari- 
jos naminę sargybą skaitliuje 
apie 240,600 vyrų. Nedaug1 kas 
j 11 yra išlavintais kareiviais ir ių 
organizacija nėra karinio mulo, 
nors šituos žmones ima i skaičių 

w 

išgąstininkai, kalbantieji apie 
Vokietijos kariuomenę iš 1,000,- 
ooo vyrų. 

Xei vienas, kurs yra palinkęs 
prie radikalizmo, nėra priimamas 
Bavarijos gyventojų sarguosna. 
^Reikalaujama iŠ ats'šaukusio 

stoti sargus parodyti, koks 

jis buvo pilietis ir pr i pa ro- 

dyti. kad iis turi nuosavybę ap- 
saugojimui ir galiams jis turi ap- 
reikšti savo politines paž valgas, 
Taigi, nors šaudyklės yra 
išdalintos, bet jos nepateko j iš- 

lavintų kareivių rankas, ar tokių 
žmonių, kurie norėtų revoliuciją 
kelti. 

Pagal patikimus "bavarus, atei- 
tis priklauso nuo berliniškės vai 
dižios. Jei vokiečių sostinėje da- 

lykai bus prideramai vedami ir 

Bavarija gaus užtepkamą atsto- 

ję, tai nebus nei klausimo apie 
skyrimąsi. 

LENKU OFICIALIS PRA- 
NEŠIMAS TYLI APIE KIE- 

VQ PAĖMIMĄ. 

Varšava, geg. 3 d. — Karės 
raštinės šiandien išleistame pra- 
nešime nieko nesakoma apie Kle- 
vo paėmimą, bet pranešama apie 
paėmimą gef/kelio sujungimo ke- 
turiose dešimtyse mylių nuo Kie- 
vo i pietvakarius. 

PALMER GAVO VĖJO 
NUO RUBSIUVIŲ. 

Chicago, 111., geg 4 d. Tarp-j 
tautinės Moterų Drabužių Siuvėj 
j u l'nijos Konvencijoj vakar Car I 
men Hali svetainėje vyriausias i 

;>rokuroras I'almer buvo išvadin- 
ta "tamsiausiu žmogus, kokis ka 
da laikė viešą vietą įSuv. Valsti- 
jose'. Jis išvadinta melagiumi, 
veidmainiu ir žmonių pardaviku. 

Clarence Darrovv ypatingai kri; 
tikavo maj. gen. Vv'oodą ir sa- 

kė, kad "jei \V00d ir Palmer bus 
nominuoti Į (prezidentus, tai, Ame 
rikos darbininkams nefbus iš ko 
rinktis prezidentą''. 

'KalbėdauKts apf<? vyriausią pro 
kurorą p. Darro\v pastebėjo, kad j 
jis tironingai ir despotiškai elgė-j 
si streikuose. Toliams pranaša-1 
vo apie pramoninį nerimavimą, 
jei kas nebus daroma padėties 
pagerinimui, ir palikė, kad jis 
stoja už dabartim sovietų val- 
H/ią Rusijoje. 

Kiti kalbėtojai, kurie ipeikė 
vyriausią pokurorą, buvo Socia- 
listų Partijos nacionalis Sekreto 
rius Otto Branatater, Chicagos 
Darbo federacijos vice-preziden 
tas John Nelson ir sekretorius 
..d. N'orkels. Rranstater dau- 

giausia įpurijo ant Palmerio. 
Aštuoni tūkstančiai unijos na- 

rių yra C-hicagoje del konvenci- 
jos ir svetainė touvo pilnutėlė. j 

GEGUŽIO DIENA ANGLI- 
JOJ BE JOKIU ATSITI- 

KIMU. 

Londonas, geg. T (l- — Angli- 
joj nebuvo darbo sustojimo del 
gegužinės šventės. Gelžkelininkų 
sumanvmas griežtai laikytis tai- 
syklių nepavyko. Nekurie tik- 
rai bandė laikytis taisyklių, bet 
las pasirodė kitiems tokiu keis- 
tu dalykini, kad jie nepildė pa- 
'iepitno. Londone buvo didelė 
paroda amatinių unijų ir socialis 
tų bei kooperatyvių draugijų. Pa- 
rodoje (buvo nuo 15.000 iki 20,- 
00c žmonių. 

SKAITO LEVERO ĮSTA- 
TYMĄ BE VERTĖS. 

Louisville, Ky., foal. 30 d. — 

Federalis teisėjas .VValter Evans, 
benagrinėdamas bylą pri.es taria- 
mus ,|>elnininkus šiandien palaikė 
Levero aktą maistui kontroliuo- 
ti netinkamu laikytis. Girdi, ak- 
tas yra perdaug neaiškus ir jo 
kal'ba perdaug neryški. 

$J00,000 VERTĖS GINK- 
LŲ ŽUVO NUO GAISRO. 

San Antonio, Tex., geg. 3 d. 
Kanitloitj stoties krautuvėj ne- 

toli nuo čia Travis stovykloj, 
iškilo gaisras, kuris padarė nuo- 

stolių už $500.000; karr.ės val- 
džios spėja, kad gaisria prasi- 
dėjo nuo padegimo. 

Troboj buvo sukrauta šaudyk- 
lės, kulkasvaidžiai, automobiliai 
šautuvai ir revolveriai, visokie 
kasimlniai piliai, visi naujo dar- 
bo vertėje >700000, bet daugu- 
mas buvo išgel* 

AMERIKA GAUS POPIE- 
ROS 1§ NORVEGIJOS. 

I Christiania, geg. 3 d. — Norvc- 

igų 'popieros išdinbėjų draugijos 
viršininkai sako. kad bėgiu dvie- 

jų mėnesi 11 <btis atsiusta iš Nor- 

vegijos j Suv. Yaisti ja- didoka 

mpštis sipaudoniosios popieros. j 
Nor.cgų ipopieros dirbtuvės tik-j 

[ką Susitaisė ]>o įvedimui naujo 
aštuonių valandų jstatymo, kuris 

privertė visas dirbtuves j vesti tris 

permainas vietoje dviejų; trims 

permainoms buvo trukumas iš- 
lavintu darbininkų. 

.Norvegų darbininkų vadai sa- 

ko, kad pagaminamoji apštis ne-1 

padidės, kol darbininkų komite- 
tai negaus' didesnės galės visose 
pramonėse. 

DARO AMONiJĄ IŠ ! 
VANDENS IR ORO 

Marseiilė, geg, 3. d. — [žy- 
mus chemikas italų' cheminėj 

pramonė], IV. Casale sakosi iš- 
rišęs amonijos dirbimo klausimą 
vartodamas tam tikras mašinas 
ir savo įsrastą reaguotoją. 

Dirbime nereikia jokiu med-( 
Kiagų,* išskiriant orą ir vandenį 
ir mašinas, kurios automatiniai j 
dirba be jokių lėšų prižiurėji-! 
mui, energijai, ar 'medžiagai. Į 
Mašinų dūdelėse susimaišo se- 

litraganus siin vandeniam iu po 
250 oro spaudimu ir du gazai 
susidaro j gryną amoniją. 

Dr. Casale i n taisė dirbtuvę, 
kuri prr dieną padaro toną amo- 

nijos, bet jis tikisi netrukusi ga- 
lėsiąs intaisyti didesnes dirbtu- 
ves. kurios iper metus galės Tta- 

lijoj padaryti 300,000 tonų amo- 

ni jos trąšai, neskaitant tos, ku- 
ri bus ^adirbta išvežimui. 

VIRĖJU PATARNAUTO- 
JU STREIKAS NEPAVY- 

KO. 

Chicago, Illy geg. 4 d. — Iš- 
skiriant pi kietas viešbučių ir klu- 
bų priešakiuose, šiaip vnkar ne- 

daug buvo matyt, kad virėjai, 
patarnautojai <r patarnautojos 
streikuoja. \ alkiai 'buvo paduo- 
dami l>e sutrukime. 

Policija akylai dabojo streiki- 
ninkus. Ties Shermano viešbu- 
čiu tapo suareštuotas virėjas Al. 

Lucuzine, kuris vaikščiojo ša- 
lygatvių prieš viešbutį, šiandien 
bais jo 'byla. Streiko vadai, rei- 
kalaus, kad teistų posėdininkų 
teismas. 

NAUJOS ZELANDIJOS 
DARBININKAI RENGIA 
VISUOTINĄ STREIKĄ 

PRINCUI ATSILANKIUS. 

Londonas, geg. 3 d. — Svilig 
telegrama šiandien atėjusia laik- 
raščiui Londonan Times Nau- 
josios Zelandijos Pas. Pram. 
OaribiniJnkai įrengia visuotiną 
streiką apsilankius ten Yalijos 
pripeni, manydami, kad prie to- 

kių apystovų turės <buti išpį'ldy-i 
tais. 

AUGŠČIAUSIOJI TARY- 
BA ŽADA LAIKYTIS. 

Paryžius, geg. 3 d. — Londono 
tefiegrania laikraščiui Temps 
šiandien sako, kad augščiausios 
tarybos rateliuose tenai yra pa- 
linkimas palaikyti augščiausią 
tarybą, (padarant ją tarptatine 
valdžios organizacija. 

Telegra ma sako, kad net yra 
galimu daiktu priimti vokiečiu 
delegatus tarybon ir, anksčiau ar 

vėliau rusų delegatus. 
Tokiu budu tarptauitinė val- 

džios organizacija susidedanti iš 

mimisterių pirmininkų susidary- 
tų be tautų lygos. 

(rr = ^ 
LIETUVOS ATSTO- 
VYBĖS AMERIKOJE 

PRANEŠIMAI. 
Delei pinigu siuntimo 

Lietuvon. 

Tarp Amerikos lietuviu 
yra Įsigyvenęs prieprotis 
siuntinėti pinigus Lietuvon 
paprastuose arba apdraus- 

tuose (regįstered) laiškuose. 
Amerikoje tokie laiškai da- 
eina, da/.niauvsia neprapuo- 
la, bet siusti taip pinigai 
Luropon nepatartina. 

Lietuvos Atstovybė Ame- 
rikoje yra apturėjusi nuo 

Susisiekimo Ministerio 
\ aid. Čarneckio tokią tele- 
gramą 

"Praneškite lietuviams, 
jog pinigu siuntinėjimas 
paprastuose ir apdraustuo 
se laiškuose yra drau- 
džiama". 

l-jietuvoje yra valdžios nu 

statytas tam tikras mokes- 
nis '.i'. pinigų perlaida, o 

ka» nenori to mokesnio mo 

kėli ir siunčia paprastame 
•laiške, tai rizikuoja, jog' 
suradus, jo pinigai, kaip 
kokia kontrabanda bus kon- 
fiskuoti. l'er ipaštą tuo tar- Į 
pu negalima siųsti pinigu 
perlaidos iš Amerikos sta- | 
čiai Lietuvon nes nėra nu- 

sistovėjusios pinigų valiu- 
tos. Lygiu budu nepatarti- 
na daryti kak'2 nors draf- 
tai i Europos bankus, nes 

dažniausiai šie draftai pasi- 
lieka neišmokamais. 

Tuo tarpu persiuntime pi- 
nigų padeda Lietuvos Misi- 
ja (257 \V. 71-st St.. Xe\v 
York City — Lithuanian 
Mission), apsiimdama per- 
siųsti pinigus giminėms ir 
šiaip nuo Varo nukentėju- 
siems. Todėl kiekvienas', 
kursai norėtų nors mažiau- 
sią miusų pasiųsti, tesikrei- 
pia ^vrie Misijos, bet tegul 
nerizikuoja sitisti laiškiuose, 
nes pinigai nedaeis. 

J. Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Ameri- 
koje. ✓ I' 

Delei Paspcrtu ir Affidavitų 
Užvizavimo. 

Teko ipatirti, jog gaikurie 
žmonės, keliaudami Lietu- 
von tyčia atsisako užvidii'»- 
ti savo pa sportą arba a f t i- 
davitą Lietuvos Atstovybėje 
\Vashiwglone, nenorėdami 
ar tai mokėt*' nustatyto pen- 
kių dolarių \okesnio, ar tai 
prisibijodami, kad negaus 
vizofc. jie pasitiki gauti vi- 
zą ar tai Paryžiuje ar Ko- 
penhagoje ar Rerline nuo 

Lietuvos atstovu. 
Siuomi paaiškinama, jog 

Lietuvos Atstovybė Ameri- 
koje yra pranešusi visiems 
Lietuvos atstovams kitose 
valstybėse, idant be žinios 
Amerikos atstovybės nie- 
kam nebūtų teikiama viza 
jų pasporto ir kad sutikus|J 
•Lietuvos Atstovybei padėti | 
tokia viza nuo vicų butų 
imama nustatyta mokestis 
penki dolariai, arba sulig 
kurso tiek frankų, markių 
ir 1.1., koksai butų kursas 
vizavimo dienoj, ir kad šie 

I -pinigai butų užrašomi i Lie 
tuvos valstybės ineigas ir 
suteikiama apie tat žinia 
Lietuvos Atstovybei Ame- 
rikoje. 

J. Vileišis. 
Lietuvos Atstovas Ameri- 
koje. 

KIEVAS LENKŲ RANKOSE. 

Varšava, geg. 3 cl. — Specia- 
lėse laikraščių kiiilose šiandien 

skelbta čia, kad lenku karei- 
\fijos nedėtoje Už ė m C* 'Kievą. 

j Gen. l'ilsudski, lenkų valsty- 
j bes prezidentas nuvedė kareivius 
Ii miestą, sako laikraščiai. 
I Smarki kova eina atvirame 
'lauke pagal Telrovo upe Malino 
apielinkėje. 

bolševikai panaudoja samdy- 
tus cliimts 'atmušimui rytinio 

lenkų ir ukrainų karei \ i j ų spar- 
no. Daugelis clūnų patekę ne- 

laisvėn. 

Lenkai tar-p kita ko paėmė 100 

garvežiu, tris šarvuotos trauki- 
nius. kelias kubilines ir vieną 
orini eskadroną. 

Yinnica ir Zmierinka niaidaug 
už 150 myliu nuo Kievo j piet- 
vakarius, vėl pateko lenkams ir 
ii'krainams po trijų dienų kovos. 
Bolševikai tapo nuvaryti už liū- 
go upės. 

Oficialis pranešimas sako. kad 
12,000 ukrainų kareivių kovoju- 
siu su bolševikais ipasidavė len- 
kams. 

Bolševikai paėmė Perekopą. 
Londonas, gcg. 3 d. — Sovie-1 

tinė ofieialė telegrama iš Mask- 
vos, daduota vakarykščia data, 
sako: 

"Krymo sektore musų ša'r-j 
vuoti vagonai Įsilaužė Pereko- 
pan, užduodami didelius smū- 

gius priešui". 
Gruzinai spiečiasi atsilaikymui 

prieš bolševikus. 

Konstantinopolis, geg. 3 d. — 

Rusų bolševikams paėmus Baku 
vakariname 'Kaspijos juros pa- 
kraštyje bal. 28 d., gruzinai 
sukilo ginti savo kraštą, šauk- 
dami po ginklu dar keturias ei- 
les kareiviu ir sakydami, kad 
ie neįsileis bolševikų Gruzijon. 
(Paėmimas Baku suteikia bol- 

ševikams pilną kontrolę ant Az- 
erbaidžano ir stato pavojun Ar- 
mėniją, kadangi bolševikai gal 
gelbės Azerbaidžano Mahome- 
tonams prieš armėnus. 

Tokiu budu turku tautininkų j pajiegii vadas Mustafa Kernai 
Paša galės susi«i«'kti su a/.er-1 bakližan iečiai s ir per juos su Tuiį 
kestano mahometonais. I 

FRANCUZU STREIKAS j 
SULAIKĖ AMERIKIE- | 
ČIUS FRANCUZIJOJ. I 

Paryžius, geg. 3 d. — Paskel- 
bta apie neparibuotą atidėjimą 
išėjimo garlaivio La France Xev\V! 
Yorkan. kuris ketino išeiti šian-1 
dien. 

j Linijos viršininkai šiandienį 
negalėjo pasakyti kada laivas ga' 
lės išeiti, nors jie tikisi, kad jis 
galės išplaukti šios savaitės pa- 
baigoj. 

Marseillės uostas sukliudytas. 
Marseillė, geg. 3 d. — Šitas 

uostas yra visai suparalyžiuotas 
streiko. Nuo to laiko, kaip strei- 
kas prasidėjo, nei vienas laivas 
neišėjo ir dokai \ra tušti. 

BEPROTIS ŠOVĖ I 
PARODĄ. 

Madridas, geg. 1 d. — Tūks- 
tančiai darbininkų darė čia de-l 
montracijas. Nebuvo jokios su- 

irutės. Peruvietis šovė j proce- 
siją' darbininkų, kurie ėmė šau- 

dyti Į ji. Nei vienas nebuvo su- 

žeistas. Peruvietis tapo suareš- 
tuotas. Sako, kad jis beprotis. 

IVetra ištiko Okiaiiomą. i 

S. V. Kareiviai Mekslkon. 
VĖTRA IŠTIKO OKLAHO 

MĄ; 55 UŽMUŠTI. 

Muskogee, ()kla., geg. 3 d. — 

I'enkiosdešimtys žmonių tapo u> 

muštų ir daugiau kaip 150 su- 

ždistų, kuomet vėtra išgriovt 
nedideli miestelį Peggss Okla. 
Che rok ee apskrityj; miestelio 
trobų nelikę nei vienos. 

•Specialis traukinys su gydy- 
tojais, slaugėmis ir vaistais iš- 
važiavo iš Mmsko'gee ši rytą 
Tiesiai susižinoti su miesteliu 
negalima buvo šj rytą, kaadngi 
viso svielos tarp Muskogee ir 
l'eggs sutraukytos. 

Penki užmušti Chelsea'joj. 
Chedsea, Okla., geg. 3 <1. — 

šįryt jieškotojų būriai išėjo žiū- 
rėti, kiek vakar vakare ištikusi 
vėtra padarė žalos ir ligšiol su- 

rado penkis ■žmones užmuštus iT 
apie dešimtį sužeistų. Čia sa- 

koma. kad vėtra ištiko taipgi ir 
kitus aplinkinius miestus. 

KARLAIVIAI PASIUSTA 
MEKSIKON. 

" 

Du Suv. Valstijų piliečiai už- 
mušti. 

Washington, geg 3 d. — Du 
Amerikos piliečiai, Ehen Francis 
(ireenla\v ir jo nemetis su n iv- 

lapo vakar u/mušti Meksikos 
plėšiku; praneša tą valstybės 
skyriui Amerikos ambasada iŠ 
Meksikos 'miesto. 

Užmušimas atsiliko Palazado- 
se aipie už 125 mylių nuo Mek- 
sikos miesto. Greenlaw dirbo 
pa-' anglų firmą. 

'Valstybės skyrius paskelbė, 
kad jis pareikalavo Meksikos vai 
džios per Amerikos ambasado- 
rių. kad ji tuojaus pasirūpintų 
surasti kaltininkus ir nubausti 
i uos. 

Washington. geg. 3 d. une- 

rikiniai naikintojai tapo pasiųsta 
\ era Cruzan ir Tampiam ame- 

rikiečiams apsaugoti. 
Laivyno skyrius veikė valsty- 

bės liepiamas. Laivai nesikiš j 
Meksikos reikalus, jie vra siun- 
čiami ten tik del atsargos. 

JAMES'Ą LARKINĄ NU- 
TEISĖ PENKIEMS 

METAMS 

New York. geg. 3 d. — šian- 
dien buvo panaudota nepaprastas 
atsargumas beteisiant airių agita 
tariu J. J. Larkiną. kuris pereita 
savaitę buvo rastas kaltu krimi- 
nalio anarchizmo, buvo teisia- 
mas nuo penkių iki dešimts me 

tų kalėjimo prie sunkių darbų. 
Teismas kvvo pilnaš Larkino 

šalininki. ]neinant per duris 
buvo pas kiekvieną klausiama 
pavardės adreso. 

Vienu jauną moterį teisėjas 
ėmė barti u tai. kad ji, Larki- 
ną bejvedant atsistojo ir bandė 
paimti ji u"/, rankos. 

Pašaukta pas tribūną, moteris 
pasakė: 

"Aš tik atsistojau, manyda- 
ma. kad man bus leista Šituo 
budu išreikšti pagarba tam >lnio- 

gui. kurį aš gal gerbiu daugiau 
na^iih kas kitas. Aš maniau, kad 
man bus leista atsistoti taip. 
kaip yra atsistojama teisėjui be- 
einant teisman*'. 

PANAMOS MINIOS 
SULAIKĖ PERSHINGĄ. 
Panama, geg. 3 <1. — Nedėlios 

vakare keli tuksiančiai panamie- 
čių su dervokšniais maršavo gat- 
vėmis protestan prieš Suv. Yals 
tijų panudojimą\ didesnės Ta- 
bogos salos dalies aptvirtinimo 
tikslams Panamos kanai ii įmin- 
ti nuo Pacitiko krašto. 

Procesija sulaikė automobilių, 
kuriame gen. Persliing valiavo 
balitm, l'nijos Klu'bo iškeltan jo 
garbei ii jis buvo (priverstas 
grižti atgal Tivoli viešbutis. 

\ ėliaus gatvėse susirinko mi- 
nios ir karštieji pradėjo svai- 
dyti akmenimis Į Įžymesnius Pa- 
namos viršininkus, kurių dau- 
gel} sužeidė. Raitoji po>licija 
majoro Boydo prisakti išvaikė 
demonstrantus. 

WILSONUI INDAVĖ PLE- 
KUS KANADOS AT- 

STOVAVIMUI. 

Washington, bal. 30 d. — Pie- 
nai pilnam diplomatiniam 'Kana- 
dos atstovavimui AVashingtone 
dabar yra paduoti prezidentui 
\Yilsonui ir kol jis nenutars kaip 
apie juos, vargiai įbus kas daro- 
ma su .projektu Ottawoje. Pro- 
ponuojamojo kanadiiiio atstovo 

funkcijų didumas kol kas dar 
nenustatytas, bet apskritai yra 
manoma, kad jis ribosis rupini- !musi grynai Amerikos ir Kana- 
dos reikalais, apleidžiant klaiiu- 
simus paliečiančius apskritą poli- 
tiką. kuria rūpinsis Anglijos am- 
basadorių 

2.75 ALINIS PROJEKTAS 
PRIIMTAS MASSACHU- 

SETTSO SENATE. 

Boston, geg. 3 d. — Senatas 
! šiandien priėmė 2.75 inioš. alini 
j projektą 26 balsai prieš 6 ir pa- 
siuntė governorui Coolidge'ui. 

PINIGŲ KURSAS 
Užsienio pinigai apštimis po 

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

geg. 3 geg. 1 

Anglijos svaras $3.84£3.82'^ 
Francijos t už $1 ) fr. ifi.52 16.06 
Italijos (už Si) lirų 21.85 22.16 

j Belgijos (itž $1) f r. 15.60 1*5.f»o 
Olandijos 100 flor. $3'>-» $36'^ 
Danijos 100 kronų Si7.05 $17.05 
Švedijos ioo kronų 21.35 31.35 
\Tor\egijos 100 kronų 19.25 H>.25 
Vokietijos 100 markių 1.82 1.82 
Austrijos 100 kronų .50 .54 

[Suomijos 10c markių 5.35 5.35 
į Lenkijos 100 markių .60 .70 
Lietuvos 100 auksinų 1.82 t.82 
Kanados $1.000 — $900 $000. 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS 

C',e£. 12 d., 1571 m. numirė San- 
guška, narsus lietuvių kar- 
vcdis. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIEUNKEJE 

Šiandien labiaus apsiniaukęs: 
vėsu toliau: vidutiniai rytiniai 
vėjai. 

Saulėtekis, 4:43 v. r.; Saulė- 
leidis, 6:50 v. v. 
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VAIKAI ŠAUKIASI DUONOS 

Be abejonės visiems yra žinoma, kad 
Lietuvoje randasi šimtai našlaičių, kurių 
tėvai žuvo kovoje už neprigulmingą Lietu- 
vą arba kurie tapo atskilti nuo savo tėvų 
iš priežasties karo audros. Karo baiseny- 
bės, badas ir vargai išplėšė šimtus tėvų ir 
motinų ir jų nelaimingi kūdikiai pasiliko 
be globėjų. Lietuvos jaunutė valstybė, ap- 
krauta visokiais valstybiniais darbais, ne- 

turi laiko ir medžiagos priderančiai aprū- 
pinti savo našlaičius. Dėlto mums ir vėl 
prisieina ištiesti savo pagelbos ranką, kuri 
jau tiek kartų yra gausiai aukavusi Įvai- 
riems reikalams. 

Skaitytojai gal patėmijo laikraščiuose 
kad Kaune yra įsteigta Lietuvos Moterų 
Globos Komitetas, kurio užduotimi yra ru- 

pinties už Lietuvos nepriguimybę žuvusių 
tėvų vaikais ir abelnai našlaičių "likimu. 
Minėtas Komitetas iki šiol užsilaikė vien 
aukomis, bet nelaimingųjų skaičiui daugi- 
nanties, negalima tikėtis, kad Lietuvos Mo- 
terų Globos K-tas galės toliaus užsilaikyti 
vien iš vietinių aukų. Delei to minėto Ko- 
miteto pirmininkė, ponia D. Šleževičienė, 
ir atsišaukė į amerikiečius, prašydama au- 

kų tokiam šventam ir būtinai reikalingam 
tikslui. 

Brooklyn'o, Elizabeth'o., 5lewark'o ir 
apielinkių moterys, išgirdę kūdikėlių šau- 
ksmą. iniciatyvą dr-nės B- Bacevičienės iš 
Elizabeth, N. Y., sušaukė susirinkimą veik- 
lesniųjų moterų ir bematant Lietuvos naš- 
laičiams surinko $350.00. Minėtus pinigus 
nuveš Kaunan ir inteiks Lietuvos Moterų 
Globos K-to pirm-. D- Šleževičienei, p. P. 
Norkus, kuris išvažiavo į Lietuvą 24 Bai. 

Aukavusių vardai: $60.00 — d-nė J. 
Kaškevicienė; $50.00 — d-nė B. Bacevi- 
čienė; po $25.00 — d-nės M. Misevičienė 
ir J. Valukienė, B. Daunorienė, K. Garš- 
vienė, M. W. Bučinskienė, J. Mažeikienė; 
po $10 00 — J- Mikolainienė, J. Masiule- 
vičienė- J. Arnbrozevičienė, T. Kalibatas, 
M. Brazinskienė ir O. Liutvinienė; po $5.00 
— R. Milerienė, S. Vaišnorienė, A. Stepo- 
navičienė, R. Norkiutė ir J. Račiuniutė. 
<f*J"«wiiniMiiiniii —ji it ,Hi»rnw 

Prie progos paskelbiam taipgi daktarės 
A. Šliupiutės laišką, rašytą p. Becevičienei, 
o patys skaitytojai galės matyti, kaip greita 
pagelba yra reikalinga- Laiško turinys:— 
"Miela cl-ne Bacevičiene:— Noriu išreikšti 
Tau didelę padėką už tuos $25 00, kuriuos 
atvežė p. V. K. Račkauskas. Tai buvo su- 
naudota pašalpai musų našlaičiu. Tie pini- 
gai, rodosi, kiito iš dangaus. Musų vaikai 
prieglaudom daug vargsta — vien dėlto, 
kad stoka lėšų. Musų valstybinė prieglauda 
yra labai subiednėjusi — daug visako 
trukst'i ir iš Tavo pinigų padarėme šiokią- 
tokią pradžią pagerinimo. — tai yra užsa- 
kėm naujų lovų ir tt. Amerikonai dar vis 
mus daug apdovanoja. Jeigu ne jie — tai 
nežinia, koks butų likimas. Gauname ca- 

cao, pieno, ryžių, cukraus ir tt. Nesenai at- 
siuntė dovanai 13,000 porų batų, žekių ir 
tt. Bet šit'e geri žmonės žada iškeliauti ge- 
gužės mėnesyj, taip, kad nuo jų daugiau 
neturime ko tikėtis. Bus blogai- Ar nebūtų 
galima užinteresuoti Amerikos lietuvius su- 

šelpti šiuos vaikus, nes čia dolariai reiškia 
didelę sumą markių ir galima čia pirkt daug 
pigiau, negu Amerikoje". 

Laiškas viską pasako. Taigi, motinos, 
tėvai, broliai ir sesutės, atsižvelgkit į Lie- 
tuvos našlaičių padėtį ir kiekvienas aukau- 
kit sulyg savo išgalės! Lietuvos atei^s pri- 
klauso nuo šių nr Haičiu likimo, tat neleis- 
kit išnykti busiam.ems Lietuvos piliečiams! 
Nuo jų priklausys musų brangios Lietuvos 
laisvės ir neprigulmybės palaikymas. 

Gerb. J. Vileišis, Lietuvos Atstovas 
Amerikoje, išgirdęs apie Amerikos moterų 
pradėtąjį darbą, pasidžiaugė tuomi, ir pir- 
mutinis iš vyrų paaukavo $5.00. Kas pa- 
įsekb gerb. J. Vileisi? 

Iki Amerikos Moterų Globos K-tas ne- 
išrinks oficialę valdybą, aukas siųskite Ko- 
miteto pirm. šiuo adresu: B. Bacevičienė, 
161 Franklin St., Elizabeth. N. J- 

Komiteto Nariai: 
D-nė B. Bacevičienė, 
D-nė M- Misevičienė, 
D-nė J. Valiukienė, • 

P Daunorienė, 
K. Garšvienė, 
M. W. Bučinskienė, 
P. Jurgeliutė. 

oo 

Anglija pasaulinė imperija. 
ŠUa gelžkelių sistema sujungianti In- 

Idiją su Chinija parodo Anglijos troškimą 
j padaryti save viso pasaulio imperija. Ji 
i smagiai kontroliuoja Persiją ir Afganista- 
| ną ačiu slaptai sutarčiai su Rusija. Dabai 
ji nori kontroliuoti Chiniją, pradedant nuo 

pietų ir einant j šiaurę. Pavertimui į nie- 
kus vokiečių Berlino Bagdado linijos An 
glija sugalvojo dar didesnę liniją. Tai yra 
Capetowno, Kalkutos, Kairos liniją. Šita 
linija žada buti sujungta su Burinos Chi- 
nų linija. Tokiu budu Anglija turėtų maž- 
ne visą Afriką ir Aziją po savo jungu. Ka- 
dangi Vokietija išmesta iš lošimo, tai An- 
glijos pasaulinei imperijai nebus jokių kliū- 
čių. 

Pastabos- 
Bšvados. 

Klaipėdos srities lietu- 
viai, gerai suprasdami mo- 
kslo reikšmę, uoliai rūpinasi 
sutvarkymu mokyklų ir pa- 
rupįnimu joms reikalingų 
mokytojų, pastatant mokyk 
las ant grynai tautiškų pa- 
matų. Žymesnieji to kraš- 
to veikėjai ir tėvynainiai 
stengiasi išlengvo atgaivinti 
lietuviškumą tarpe savo vien 
taučių, pasinėrusių vokišku- 
mo rukuose. Nors vokiečiai 
ir jų rėmėjai bando slopinti 
lietuvystės dvasią, tačiau tie 
veikėjai tvirtai yra įsitiki- 
nę, kad greitu laiku tame 
krašte lietuvystė klestės tik- 
roje to žodžio prasmėje. 

Tik, girdi, ("Pr. L. B.") 
Lietuvių pareiga yra ne ran- 
kas į delmoną i.nkišus lauk- 
ti, kol jiems kits ką atga- 
bens. Jie patys tur tuomi 
pasirūpinti ir tam pasišvęsti. 
Visi, kas lietuviais jaučiasi, 
tur dabar tame r.varbiume 
laike prie tautos atstatymo 
darbo prisidėti ir jį kiek ga-| lėdami stiprinti... Kaslink 
mokyklų "Pr. L. B." štai kas 
pastebiama:— 

"Prie tokio atstatymo dar 
bo priklauso ir mokslo šel- 
pimas. Lietuviai turi pasi- 
stengti, kiek galint, tikrai 
lietuviškai atjaučiančių mo- 

kytojų insigyti. Juk atsieis 
kad vienam arba kitam po 
nauja valdžia nesmagu at- 
siras ir iš to krašto išsikraus 
tyti norės. 

| Todėl kreipias Lietuvių 
j Tautos Taryba į visus susi- 
pratusius tėvus ir jaunimą— 
spiestis visomis spėkomis 
prie atstatymo darbo. Jau- 
nikaičiai ir mergaitės nuo 

14 ki 20 metų senumo, ku- 
rie norėtų lietuvišku moky- 
toju arba mokytoja pastot, 
prašome kreįptis į" Tautos 
Tarybą Klaipėdoje — Liepo 
jaus gatvė, N 5. Ten gau- 
site tolesnių paaiškinimų. 
Kaip greit susitars kokie 30, 
galima bus lietuvišką skyrių 
Klaipėdos seminarijoje in- 
taisyti ir mokslą tuojau pra 
dėti. Lietuvai nepriklauso- 
ma valstija pastojus, lietu- 
viškas mokslas bus neapeiti- 
nas dalykas. Todėl, lietu- 
viai, neprasnauskite laiko". 

t Žinios Iš Lietuvos 
LUOKE. 

(Telšių ap.). 
Pas mus yra vartotojų Iben- 

tlrovė "Vienybė", kuri ligi šiol 
labai silpnai gyvavo. Prekes ga- 
bendavo nuo V okietijos pasienio, 
Kiurios labai 'brangiai atsieidavo 
dėlto, kad buvo perkamos iš žy- 
dų spekuliantų rankų. Dabar 
prisidėjus i>rie Šiaulių Vartoto- 
ju Bendrovių Sąjungos, dalykai 
žymiai pagerėjo: prekės gauna- 
mos iš sąjungos beveik du kartu 
atsieina pigiaiui. Sakysim, cuk- 
rus bendrovės krautuvėj kaštuo- 
ja 6 rub. -'5 k., o privatinėse krau 
tuvese po io—12 rb. svaras. Dar 
reikėtų valdybai pasidarbuoti, nu 

r'.nt pri'raukti daugiau narių, nes 

apyvartoj dar tėra kelios taikstan- 
tys rublių. O su tokia maža su- 

ma dabrtiniais laikais maža ką 
galima nuveikti. 

Yra čia ir jaunimo draugija 
"\ ytis"', kuri gyvuoja jau antri 
metai; turi ^avo Knygynėlį. Gy- 
vuoja silpnokai. 

Turim liauti.e( mokyklą, kurią 
seniau lankyda' o 30—40 vaiku- 
čiu. C) šie net, darbščios mokyto- 
jos G. dėka, Rinkosi daugiau kaip 
šimtas. Kalėdoms buvo sureng- 
ta eglelė su deklemacijomis, žai- 
dimais ir .šokiais. 

Šmiederio draugas. 
("L. U.") 

VALSTIEČIO ARTOJAUS 
BALSAS. 

(Luiškas Redakcijai). 
Prieš rinkimus j Seimą /privi- 

so visokiu partijų. Net galva 
ima suktis ir liežuvis klumpa nuo 

jų vardu. Kas viena giriasi, kas 
viena peršasi. Rinkit tik mūsų 
žmones ir viskas bus gerai, že- 
mė pavirs mums i& Jiuozapato 
pakalnės rojumi, o žmonėms ne- 
reiks dirbti, jau net ausis spen- 
gia nuo jų paižadų.« Ir taip4 k-'*š-j 
tai, taip įsi eižę sako pamokslus, 
kad net ba'su daros, rodos, kad 
jei jų nepaklausysi tai bus pa- 
baiga svieto. Jau jie nusibodo 
mums. Žiūrėk, net ir kunigai ir 
tie ne liek žodį Dievo skelbia, 
kiek apie partijas bažnyčiose pa- 
sakoja piršdami save arba savo 
žmones. Bijomės, k&d, išrinkus 
kunigltps atstovais, nelbus kam 
nei vaikų krikštyti, nei Mišių lai- 
kyt, nei j ligonius važiuoti, o k v- 

nigai visi pavirs ministeriais ir 
važinės po Kauna automobiliais. 
NVgali suprasti kam kunigėliam 
kištis j valdžią, ar dar ir taip 
jie neturi gero gyvenimo? Atsi- 
randa ir šiaip vaikėsų dykaga- 
1 ių, kurie landžioja po laidotuves, 
po vestuves ir bolševikų pamoks- 

<* U«i »|(UU4SM« 
lus drožia. Žiūrėk, toks dyka- 
galis nieko nedirba, o pasirėdęs 
ir apsivilkęs kitus ateina mokyti, 
ir labai išmintingas dedas. Mums 
artojams del to reikia gerai pa- 
galvot ir pasvarstyt, kad neiš- 
rinktiivme j mūsų Seimą tokių 
žmonių, kurie tik ant juoko Lie- 
tuvą pastatys, o musų artojų rei- 
kalų neapgins. 

Ko mes artolai norėtume iŠ sa- 

vo atsU'vų 6eime, mums labai 
gerai žinoma. 

Mes artojai valstiečiai gerai ži 
nome, kad kunigų ir vaikėsų pa- 
žadai rojaus Lietuvoje nepada- 
rys. Gerai, broliai artojai, atsi- 
minkime, kad tik gali duoną val- 
gyti, kas darbą dirba. 

Jei nedirbsi—gero gyvenimo ne 

turėsi, nors tu kaain kokius pa- 
mokslus sakytum. Bet valstie- 
čiui reikia žiiurėti, kad jo darbu, 
kitas nesinaudotų. Dėlto rei- 
kia, kad Lietuvoje butų ne ku- 
nigų ar ponų valdžia, o pačių 
žmonių. Kad žmonės Lietuvoje 
turėtų tikrą halsą. Juk mums, 
artojams, labaj skaudu, kaip 
koks valdininkėlis lipa tau ant 

sprando, o tu ir pasiskusti neži- 
nai kam, o ir -pasiskundęs nevisa- 
da teisybės randi. Ir gera dar, 
jei toks valdininkas lietuvis, bet 
buna ir lenkpalaikių, kurie ant 

mus nori joti, kaip joje, nebo- 
dami musų reikalų. 

Renkant reikia miums dar žiū- 
rėti, kad išrinktume žinomus ir 

.vertus (žmones, kurie jau iš se-Į 
no pratę ginti mus reikalus, o nei 

j naujus "prairus", kurių dar tik 
padaigai išdygę ir nežinia, kur 
jie, plunksnoms išdygus, lėks. T4 
programą, ką perskaičiau "San- 
taros'' Oiryje yra gera ir be di- 
delių pažadu, kad tįk ji ir kitų 
partijų butų vykinama. "Santa- 
ra" man tinka skaityti, tik kad 
dažniau pasiektų musų sodžių ir 
daiįvgiau raš\ tų. Atsiųskite dar 
septynis lakštus — praplatinsiu 
tanp savo kaimynų. 

Dumblynes Vargšas. 
("Santara".) 

TILŽĖ. 

Patyrę apie sugrąžinimą kai- 
zerio visi vokiečiai ir vokiečiuo- 
jantieji pasipuošė senosios vokie- 
čių valstybės vėliavomis ir kai- 
zerio ženklais. Miestas, taryt. 
švęstų kokią šventę. Vokiečiai 
sveikina vienas antrą, tarsi, lai- 
ke kokios didžiausios šventės.» 
Visos pasilinksminimų vietos pil- 
nos, viskas užia, jiuda. Gelūke- 
liuose, krautuvėse atsirado auksi-i 
nių ir sidabrinių pinigų. 

Klaipėdos krašte gali greitu lai 
ku kilti badas. Mat, franeuziš- 
koji to krašto valdžia leido lais- 
vai, be muito, iš to krašto išvež- 
ti į Vokietiją visa, ką tik kas 
norėjo. Tuo pasinaudodami, \\ 
kiečiai išgabeno iš krašto sta^' ** 

čiai visas 'prekes ir -produktu: 
ir dabar atskirtajam kraštui, ypač ^ 

miestams, gresia stačiai badas. 
Okupacinė valdžia tame krašte 
kreipėsi daba" j mūsų valdžią, 
prašydama isleisti į tą kraštą 
maisto. Bet unusų valdžia, rei- 
kia tikėtis, negalės išpildyti to 
prašymo, kol franeuzų valdžia 
neuždraus visa išvežti iš Klaipė- 
dos krašto į Vokiečius, nes esant 
ir toliau sienai atvirai iš to kraš- 
to visas atgabentas maistas iš 
Lietuvos, pateks j Vokiečius. 

Klaipėdos krašte ekonominė 
padėtis labai pablogėjo del to, 
kad atsiustieji franeuzų valdi- 
ninkai daugiau užsiima speku- 
liacija ir kontrabanda, negu pa- 
ties krašto reikalais. Lietuvos 
valdžia del numatymo ekonomi- 
nio krizio buvo padavusi Santar- 
vei tam tikrą pareiškimą, kuri 
franeuzai pro akis praleido. Visa 
tai atsitiko šitai kaip. Atskyrus 
Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos, 
vokiečiai j jį ėmė žiūrėti kaip Į 
užsieni, ir todėl visus daiktui, ^ gabenamus j tą kraštą, apkra-^m 
vė didžiausias muitas. Tuo tar- 
pu iš Klaipėdos krašto buvo j 
Vokietiją viskas gabenama, pa- 
galiau patys lrancuzai, naudoda- 
miesi vokiečių markės pigutruu, 
ėmė supirkinėti visokių daiktų ir 
gaibenti Į Francuziją ar gal kur 
kit ir. Tada okupacinė Klaipė- 
dos krašto valdžia kreipėsi j Lie- 
tuvos valdžią, prašydama leisti 
įvežti maisto iš Lietuvos, liet 
Lietuvos valdžia negalėjo tokio 
prašymo išpildyti, kadangi tai 
butų tolygu leisti vežti Į Vokie- 
tiją, nes kul Klaipėdos kraštas 
nuo Vokietijos muitinėmis nc- 

atklalytas, tol visi produktai tuo- 

janv butų vežami iš Klaipėdos 
krašto j Vokietiją. Kas kita bu- 
tų, jei Santarvė leistų Lietuvos 
vyriausybei išvesti muito sienas 
Nemuno upe ir paskui Ualtijo.f 
jura, tuomet galima butų be bai- 
mės vežti iš T :etuvos produk^*'111'1 
tus. (*'L. U.") 
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LIETUVIAI UŽKAUKAZYJ. 
Gauta iš Lietuvos konsulo Ba- 

ku p. Mickevičiaus (Vinco Krė- 
vės) žinia, kad Užkaukazy pa- 
silikę daug Lietuvos piliečių ir 
jų tarpe nemaža inteligentų. Pa- 
čiame Bakų mieste gyvena keli 
lietuviai aficieriai, vienas .pulki- 
ninkas, keturi karo gydytojai ir 
1.1. Visi nori grįžti Lietuvon, tik 
yra labai sutiki kelionė ir bran-^ 1 

gi, o jiems trūksta savo lėšų. ^ 

PIRKSfu... 1 
I. 

Jurgis greit ėjo nuo stubos lin 
kili kitos. Jis nei vienu durų 
neaplenkė, kiirr netbut užkišęs la- 
pelio, ar poros jų už klingės. 
Skubėjo eit, glaudė apikaklę, o 

sniegas savo veikė. Vors balan-į 
dis pusiaukelį ką-tik buvo ap- 
leidys, bet šaltas sniegas krito, 
o vėjas jį nejaukesniu darė: lyg 
tyčia — tai aki., lipdė, tai už 
kaklo ji kišo. Sniegas krito ant 
ranku ir tirpo, Jurgiui buvo šal 
ta. 

Kur tai toli bokšte varpas iš- 
mušė vieną .po pusiaunakčio, kuo 
met, peršlapo, nušalęs, išvar- 
gęs. Juvrgis grj/:o namon. Sun- 
kias kojas vos vilko paviršiumi 
turčių rojaus. Jos vėl sunkes- 
nėmis darėsi. — mat, jis lyg 
jautė-įsivai/dino kitus šiltose 
gryčioje miegant, kuomet jį pa- 
tį sunkus, vargingas gyvenimo 
kryžitiB prie žemės slėgė. 

— Tai surėdymas visam kal- 
ta--, — Jurgis sau manė ir pa- | 
.-kendo svajonėje apie tuos lai- : 

kus, kuomet turtuoliai klūpos;: 
prieš proletaru, kuomet pasriu-v 
vusiotnis ašarose akimis maldau$d 

tik gyvastį dovanot. Čia Jurgis 
pamiršo šaltį, .pamiršo visą sa- 

vo sunkią naštą. Jo žingsniai 
sutvirtėjo ir raukšlėtą veidą pa- 
lengė šypsą. .Mat, viskas lai- 

mėtu ir štiii tik žaislo klausimas 
nedrąsiai prašosi: ar dovanot, ar 
vertas jis pasigailėjimo? Gilios 
veido rukšlės greit pakeitė-šyp- 
-ą, kumščius sugniaužė. 

— A'e! — Garsas iš Jiurgio 
burnos išspruko, ji.-? lyg išbudo. 
Jam matonus paveikslas vis to- 
lyn skrido, pats Jurgis vėl su- 

linko susirietė, net: nuo šalčio 
lrebėt pradėjo. 

Štai ir narnai. Jurgis priėjo! 
prie sienos, medinės pakrypu-; 
sius str.belės durų. Čia namu 
katukė pamažėl sukniaukė, — 

n.at, vargšė prašėsi vidun, ka- 
Jangi lauke šlapia ir šalta, o pri- 
glaust nėra kur. Jurgis stai- 
;a pasviro katės linkui: 

— IJika-luone! — Tuom tar- 
v.: jis nuiėjo peliukių karalienei 
pirt, bet si pirmiaus Šoko tam- 
>on ir ten dingo. Jurgis žangėj iduu ir greit duris savęs už- j 
arė. Čia jis kiek lengviaus at- 

sikvope. Xors šlubele ir nebu- 
vo apšildyta, bet visgi dengė nuo 

šalto vėjo, nuo drimbančio snie- 
go. [ėjo savo mažan kambarė- 
liu, užsidegė šviesu ir, prisišlie- 

jęs prie sienos, ilgai tėmijo de- 
gantį gazą. I i sienos kyšojo ga- 
zo iš 'ada, kuri labai panešėjo 
j seno čigono Karolio pypkę. Ga-1 
zas degė, šnypštė, liepsnos lie- 
žuvėliai smigo i šalis, o Jurgiui 
labai norėjosi, kad tie liežuvė- 
liai didėtų, tolyn siektu, kad ap- 
šildytu jo šaltą prieglaudą, jis 
vi- artyn slinko! bet šilumos ga- 
zas skupėjo ir Jurgiui darėsi šal 
,xiau. Jis sta'iga siekė kišeniun. 
Jo veido uką pakeitė ramesnis 
'šešeilis, nes išsitraukė tabokos 
krabę. Jurgis turėjo patyrimą, 
kad, tarp daugelio idėjos draiugų, 
tik viena la'boka jam ištikimiau- 
sia dažnai buvo. Draugai daug 
kalbėjo, devynias galybes patari- 
mu davinėjo, o jau "užprašymų, 
lel idėjos veikt" — net ir apsa- 
kyt sunki.... Tai Jurgiui tik no- 

rėjosi, kad nors keturis j savai- 
tę vakaru-, oras butu graižus. 
Del tos idėjos neskundė Jurgis 
savo triiuso, liuosai ir kišenių del 
jos laikė, nes vargas, nei -auk-Į 
>as nieko nereiškė ;»rieš proleta-Ji riato pergalę, Jurgi:- taip įnanė.i' 
.Susuk:.) »;iįaretą. užde^c jį gazu i 

liepsii.ojo ir godži.ii patraukė net 

keletu kartų, giliai iukvėpdaniąs 
durnus. Abiem rankom apgobė 
degantį cigaretą, nuo kurio joms 
[buvo šilta ir pačiam Jurgiui lyg 
i smagiau darėsi. Tuom tarpu jis 
pamatė kampp ant vienatinės jo 
kambaryje krests kažką Greit 
priėjo ir pakėlė laišką. 

1 
— Tai jau bus niuo draugo 

Džiano, kad ryt vakare vežčiau 
lapelius Į "Nortsaidę", — mat, 
ten kalbės mušu garsusis kalbėto 
jas — draugas Murkelis; jis aiš- 
kins draugams, kad jie neapsi- 
gauni ir nepirktu kunigams ėe- 
batų. Jis aiškins 'draugams, kad 
tai tikra prigaVystė yra tie "lie-l 
tuviški bonai". 

f 
Tuom tanpu Jurgis priėjo prie 

gazo šviesos ir, su nustebusio- 
mis akimis, ilgai įžiūrėjo i vir- 
šaus dešinį kamputį, kur žirg- 
vaikio "paveikslas pilnoj drąaoj | 
pirmyn žvelgė. Čia vėl pagalį 
žir-gvaikį apskritėlyje aiški ant-! 
spauda lenkėsi "Lietuvos l'aš- 
tas". Jurgis lyg juto, kad jo 
įkys pamažu plečiasi. Žirgvai- 
cis vis didėja ir vis drąsyn pri- 
ekio link žvelgia. I'iriniaUS. ma- 
'.as skritulėlis, dabar dideliu l#n 
cit iniina visų žirgvaikį žodžiai', 
'Lietuvos Pastas". Jurgis/ lyg iš i 
niego atbudęs, grūdo biurnjon ci- į 

j garėtą. Cia greit suprunkštė, 
spjovė keletą kartų, — mat, ne 

tą galą apžiojo. Vėl greit pra- 
d'" io <papsėt, paleisdamas iš uurnos 
kurius durnų, juose pats skęsda- 
mas. Dar žvelgė į antrašą ir su- 

prato, kad laiškas tikrai jam bu- 
vo rašytas ir jis buvo iš pat Lie- 

įtuvos, kurios vardo jis negeidė 
Imatyt,o ir nemanė, kad tokis 
Į kraštas yra. l aiške buvo para- 
šyta : 

Brangusis Jurgj! 
Daimg metu p»aėjo nuo to 

laiko, kuomet paslapčiais mudu j 
dalinovosi laisvės troškimais. 
Daug nuo to laiko atmainų Įvy- 
ko. Dažnai Tavje, Brangusis 
minavojau, dabai Tavęs pasigen- 
du. 'l iesa, turiu širdingų drau- 
gų ; mes visi. užmiršę savo esy- 
bes, 'lyg liūtai nekartą leidomės 
ant priešo. Karštoje kovoje lai 
mingas tas iš priešų liko, kuriam 
mes nlienu akis užmerkėm, o( kuris (lai ^ pasprukt, tą bai- 
mė purtins; kad tik nesutikus 
lietuvio ar tai šiame, ar ana- 

me pasaulyje. Kaip butų sma- 

gu, Jurguti, kad mudu, pečius 
surėmę, galėtum kunyt anų die- 
nų svajones Kad dar daug dau 
įi'dU savo žemelei dabar duotu- 
me, negu tuomet mūsų liuosos 
svajonės galėjo kilt. Brangusis 
Jurgi, kova. \u Tavo ir mano gim'! 

tinės liuosybę mane džiugina. 
Man nešaltu, aš alkio nežinau, 
— vien siekiame prie mušu lai- 
mės. Žinai, Jurgi, kuomet mes 

pradėjome gint savo teises, mes 
tuomet stovėjome lyg ant ug- 
niakurio, gaisrui užgesus, liet 
mes sugebėjome tvarką padaryt 
ir priešams parodyt savo jiegą. 
Tiesa, mums daug ko stokuoja. 

i ir šj kartą mes atsikreipiame prie 
jūsų, amerikiečiai, duokite mums 

pinigu. Mes neelgetaujame, bet 
prašome paskolint. O už tai mes 

apginsime jūsų Tėvyne nuo žiau 
rių (priešu. Mes atstatysime ją 
ir lauksime jusu pagrįžtant. 
Kuomet mes užmiršome viską 
apie pačius save, o tik atsidavė- 
me kovai uiž varguolių žemelę, 
žinau ir tu, Jurgi, dirbi nž lais- 
vę, kiek jiegos leidžia. Jurgi, ai 
k voju, bet jeigu už gimtinės ; 

laisvę krisčiau kovoj, tai tik tau 

pavedu savo šventą pareigą. I)a- i 

baik mano kelius eit, — grįžk ir < 

stok mano vieton. i 

■Mušu kraštas buvo pritvinęs 
vokiečiais, bet mes jiem taip su- 

kirtome kur reikiant, kad vai- 
( 

<iai ir su asilu vokieti Į Lietuvą 
ntenuptum. Išlupom ir bolševi- 

j 
<am kailį. Dabar dar tin ime j I' 
■ ieną priešą, — tai klajotojus j x 

enkus. Ir su Šitais padarysime' 

■ I M iL-L į 

ta patį, ką padarėme su anais 
dviem prasižengusiais kaimy- 
nais. 

(jai nei neįsįvaizdiui, kiekūaug 
priešu mes turime. Apart anų, ką 
iš lauko tpusės tykojo mus pra- 
ryt, dar mes turime daug" dvar- 
ponių. ir šitie yra mušti priešai. 
— mat, Lietuva žengia vargdie- 
nių. darbo jžmonių respublikon, o 

aniems ilarosi karšta. 
Dirbk, Jurgi, dėk visą savo jie- 

į>ą, krul tik daugiausiai Lietuvos 
Bonų but išpirkta, nes tu žinai: 
kokia kaina mes jums atsimoka- 
me 

Sakysiu' tau, Jurgi, pasaka 
greit pinasi-audžiasi, bet mažai 
ką lėčiau mes karan išėjome. I'a- 
-it'kc gandas mūsų sodžių, kad 
priešas artinasi. Tėvynė savo 

>unus prie ginklo suūkia.... Ir 
įotrukus gale sodžiaus suskam- 
>o daina, 'pasiekdama musų na- 

nučius, filiai krisdama tų širdy- 
je, kurie mus augino, kurie mus 

šlydėjo. Musų -dainos gandui 
itliopė miškelyje gegutė, sode- 
yj verkianti sena močiutė. Dar 
iabar, kuomet tau, Jurgi, Šį laiš- 
ki] rašau, vis tebematau tą vaiz- 
ą, kuomet mes ėjome pro jusli 
ietną, —tavo sena matutė mus 

eržegnojo ir balsiai pradėjo 
erkti. 

(Pabaiga seka). 
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Šeimyniški Reikalai. 
APSIVEDIMAS IR PERSKI- 

ROS DANIJOJE. 
Žemiau paduodame buvusio 

premjero Zahles apžvalgą naujo 
danų apsi vedimo Įstatymo, at- 

spausto laikraštyje Politiken 
(Kopenhogaje). Nesenai danų 
Riksdago žemesnysis butas pri- 
ėmė ]>rcjjektą ir t>al. 17 d. pana- 
šų projektą ipTiemė abudu švedu 
parlamento butai. 

Kuomet šito projekto išlygos 
ir išlygos paskutinio sumanymo 
priimti moteris viešon tarnybon 
virs jstatymu, — kas, manau, 

greitai Įvyks, — tąsyk mušu le- 
gisleturoje bus įsteigta absoliuti 
lygybė tarp vyrų ir moterų vi- 
suose asmeniniuose dalykuose. 
Tas yra tik natiurale pasekme pa- 
matinio Įstatymo, išleisto birž. 5 
d., 1915 m., kuris suteikė mote- 

lius ta.-, pačias balsavimo ir tar- 

nybon rinkimų teises ką ir vy- 
rams ir padarė moteris pilnomis 
ir nepriklausomomis valstybe 

pilietėmis. 

Šitas projektas yra yipač svar- 

bus, kadangi jis yra pasekme 
darbo bendros komisijos, susi- 
dedančios iš nariu nub Danijos, 
.Norvegijos ir Švedijos. Šita ko- 
misija tpradėjo savo darbą 1910 
111. ir pateikė pirma apsibriežti 
įstatymu valdančio svarbiausius 
apsivados ir jos panaikinimo pro-' 
cesus, o dabar 'davė įstatymu pa- 
liečianti visas teisėtas ir teismi- 
nes apsivados išvaizdas. Pirmu- 
tinis jų, kuris buvo inteiktas 
kiekvienai minėtų valdžių, rug- 
sėjyj, 1913 m, virto įstatymu Šve- 
dijoje lapkr. 12 d., 1915 111. ir 

Norvegijoje gegužio 31 d., .1918 
m. Antroji dalis, kuri buvo pa- 
duota1 svarstymiui rudenyj, 1918 
m. yra švedų sujungta su Įsta- 
tymu 1915 m. į vieną apsivedi- 
nio įstatymą. Svarbu yra tas, kad 
abidvi dalys 1913 ir 1918 m. vi- 
sose trijose šalyse sutinka visuo- 

Įse pamatiniuose dalykuose ir vi- 
jsose svambesnėse sniulkmenyse. 
| Bendras priėmimas jų reiškia vie 

EXTRA! 

DIDELIS PRAKALBOS 
IR KRUTAMI PAVEIKSLAI 

įvyks 
UTARNINKE, GEGUŽIO 4 D«, 1920 M. 

MILDOS SVETAINEJE, 
3142 S. Halsted St. 

Pradžia 7:30 vai. vak. lnžanga visiems veltui. 
Tai yra viena iš geriausių progų išgirsti prakalbas, nes čia 
kaVhės geriausi kalbėtojai kaip lietuviškai taip ir angliškai, 
prie to dar bus rodomi Knita m i 'Paveikslai iš makslo ir svei 
katos sryties. Kiekvienas busite užganėdinti, tai mes užtikri- 
nant \ isus širdingai užkviečia, 
Liet. Krikš. Lit. Dr-gija. Juozas Vaitulis, Pirm. 

įodą apsivedimo j statymu skan-. 
linąvų šalyse. Ciu galiu pasaky- 
;j, *.>ad šituo veikmių mes paJa- 
ėme svarbu žingsni linkui kul-Į 
;urinės vienybės šiaurėje. 

DaTnir trumpai peržvelgsiu ats- 

kiras išlygas pasiūlytojo p-ojek- 
:o; kuris, taip sakant, istoriniai 
seka apsivcdimą jo Įvairiose vai- 
riose. Jis pradeda nuo sužieda- 
iini«, nustato apsivedimui reika- 
lingus butinumus ir kaip tokie 
būtinumai galima ištirti ar parū- 
pinti ir nustato apsivedimo įvy- 
kinimo formą. Toliaus jis susta- 
to a])sivedimo taisykles valdan- 
čias a>bi pusi; jis prisako abiem 

piusėm bendras paramos' prieder- 
mes, ipasako jų dalį globojime vai 
kų ir sutvarko jų nuosavybės tei- 
ses. (ialiaus jis kad'ba apie apsi- 
vedimo panaikinimą atsiskyri- 
mu, perskiromis, ar mirtimi. 

Straipsnis i. Susižiedavimas. 
Kadangi niusų naujoviniame su- 

pratime apie aipsivedimą kaipo 
etini sąryšį, nuolat plėtėsi toji 
idėja, jog negalima versti žmo- 

nių gyventi krūvoje ar buti su- 

rištais jokia kaina, tai visai aiš- 

ku, kad negalima nei vieno vers- 

ti prie apsivedimo. Vieno as- 

mens įstatymu atsakomybė už 

kitą gali buti kuodkližiaiu'sia; bet 
visuomenė negali su teismo pa- 
galba priversti jr apsivesti. To- 
dėl Projekto ipirmas straipsnis, 
turi keliatą patvarkymų atlygi- 
nimui už nuostolius padarytus 
sulaužymu žodžio, ypatingai svar 

biuose atsitikimuose ir juo la- 
ikaus atsitikimuose nėštumo. 

'Straipsnis ii kalba apie ap- 
sivedimo reikalus ir jo sąlygas, 
Didžiumą jų suteikia daba;" esan- 

tieji įstatymai. Vienok atnašiniai 
vyro ir moters amžiai turi buti 

>21 ir 18, vietoje daibar priimtų 
20 ir 16. nes jų negalima skaityt 
pasiekusiais reikalingą protinį ii 

fizinį su'brendimą pirmiau to am- 

žiaus. P>et, kaij) ir dabar, yra ga- 
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Farmu Exkiuršinas! | Antras exkiuršinas šio meto ir atidarymas sezonos arfmų pirkėjams lietuvių kalionijoj ^ YVOODBGRO \VISCONSINE. Randasi 7 mylios į pietvakararius nuo didelio- pavietavo miesto ||j Rhinelanderio, kuriame yra daugybė visokiu dirbtu vių-fabrikų, dideliu krautuvių, teatrų ir kitokių SE 
įstaigų.) = 

^xkiuršinas-išvažiavimas surengtas per Didžiausią Lietuvių Žemės Pardavojimo Bendro || vė, Liberty Land & Investment Co., žemių ir Ūkiu savininkų. H ĮVYKS PĖPNYČIOJ, GEGUŽIO (MAY) 7 DIENĄ, 1920 M. | \ isi susirinkite j bendrovės ofisą ne vėliau kaip 2-rą vai. i>op ietų, nes treinas išeina 5-tą vai. = 

nuo North Western stoties Madison ir CHnton gatvių. Kelionė Dykai visiems, kurie tik pirks farmas. 
H Sekančią dieną, Subatoj, Gegužio 8tą d., bus puikus pavasarinis balius, Woodboro vieš- || butyj (hotelyj) su prakalbomis, šokiais ir lietuviškomis dainomis. Bus puiki muzika po vado- |§ vyste Woodboro orkestros. Įžanga ir pietus farpirkėjams dykai. Į§ Lietuvių bendrovė paskirė 3000 akrų £2ri." Usios žemės Lietuvių kolonijoj, kuri turės but g išparduota ant šito exkiuršino už stebėtina žemį kainą; kad pamatęs, jokiu ibudu neiškesi || nc/pirkęs. Prekės nuo $15 ir augsciau už akeri inerkant tipmažiau Ar> olrm ar /•lonm'i.Mi amt 1a- 5^ 

r_ TT ".—.- O-" bai lengvų išmokėjimu. Žemė prieina prie gerų kelių-vieškelių, puikių vandenų, kuriuose yra daug žuvies; arti miestelio, kuriame kflėtas jau yra lietuvių 'biznierių ir dar yra proga dau- 
gumui atidaryti kitokius biznius. Geležinkelio stotis ant vietos, paeta, mokyklos ir tt. Žodžiu 
visi parankumai kokie tik reikalingi. 

Pirkusieji farmas nuo bendrovės gauna daug visokios pagelbos. Duoda gerą stub.'į mieste- 
lyje gyventi per vieną metą dykai; pakol savo pasiimdavo j a ant savo žemės. Duoda 5 akrus išdirbtos geros 'žemės pirmą metą del >pasisėjimo ir pasisodinimo reikalingų dalykų. Duoda arklius kelioms dienoms, del prasidėjimo lauko dirbti ir daug kitų pageltaų. Tamista nieko nelaukdamas mesk viską ir važiuok ant šito exkiuršino, nes turėsi geriau- sią progą pigiai nusipirkti ir išsirinkti geriausią žemę, pakol dar yra iš ko pasirinkti. Taipgi parsiduoda daug gatavų išdirbtu farmų, su budinkais, gyvuliais, mašinomis ir ki- tais Įtaisymais- Galima gauti dideliame pasirinkime artimoj apielinkėj. Kurie važiuosite ant šito exkiuršino. tai malonėkite pranešti į bendrovės ofisą kelioms dienoms pirmiau. Visi kurie gyvenate ne Chicagoje, tai galite tiesiai važiuoti «nt farmų Į Woodboro, Wis. O tenai visi susitiksite ir iinksmai laiką praleisit. Atsišauk pas, 

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 
3301 So. Halsted St., •Tei. Eoulevard 6775. Chicago, 111. 
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LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jergu tiktai norite, kad butų $§?SlŠ®5 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

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

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prigiųsd&mi pinigu*: 

257 VVEST 71 st STREET NEW YORK CITY 

tfcrju tuviai 

LIETUVA 

liana įgauti paliuosavim.as nuo bi- 
tų išlygų. Asmenys jaunesni kaip 
21 metų turi turėti sutikimą sa- 

vo tėvų, kiurio prie dabartinio įs- 
tatymo reikalauja iš visų jaunes- i: 

nių kaiip 25 metų. Apsivedimai 1> 
tarp giminių tiesioj eilėj yra 1 

draudžiami taip, kaip ir dabar, r 

Dabar sjpecialis leidimas reikia s 

!tureti tetai apsivedimui su gi- i 

i minaičių, bet dėdei su giminaite l 
'nereikia; naujas gi projektas j 
abiejuose atsitikimuose reikalau- 1 

Į ja sptcialio leidimo. Šitas ręįka- \ 
lavimas yra remiamas tam tik- 1 
rais atsižvelgimais j padermę ir i 
higieną; leidimas gali būti aptu- < 

retas, jei visos sąlygos yra tam : 

prielankios. Dvipatybė, žinoma, j 
yra draudžiama taip, kaip ir da- j 
bar. Dabartinis olicialis gėdėji- » 

1110 laikas numirus vienam apsi- 1 

vedusių, knif likusiam nevalia ves 

t i, yra panaikintas naujo sumany- 
mo kaipo esantis už įstatymda- 
vybės rybų. Vietoje jo jvesta "gy 
veliamasis laikas", neilgesnis kaip 
dešimties mėnesių visoms mote- 

rims, gyvenusioms su vyrais, vis 
viena ar jos butų našlės, ar 11c, 

kadangi jos gali buti nėščiomis 
nuo pirme?niojo aipsivedimo. Ši- 
tos islygo.. tikslu yra prašalinti 
visokį abejojimą tuo, kas buvo 
vaiko tėvu Šitas ''gyvenamasis" 
laikas gal galima bus sutrumpin- 
ti, ar iv visai panaikinti. 

Kas atsieina fiziniu reikalavi- 
mu apsivedimui, tai naujovinūj 
gentkartė pašventė daiing rimtoj 
svarstymo šitam Klausimui. Pa-j 

k 

ragrafai 10 ir 11 draudžia apsi- 
vesti nesveikiems protu ir užsi- 
krėtusiems sifiliu, bet yra gali- 
mybė gauti leidimą. Ypatingai 
aštrus varžymai dedama taipgi 
epileptikams (nuomariu sergan- 
tiems) ir sergantiems kitokiomis 
lyties ligomis; viena pusė turi pa- 
sisakyti kitai savo ligos būdą ir 
aibidvi turi taipgi gauti gydytojo 
nurodymus Į pavojus ir išsigy- 
dymą 

Straipsnis 111 apima taisyk- 
les daromai apsivedimo sutarčiai 
skelbti. Dabartinis paprotys ulž- 
Mikus garsinti bažnyčioje yra pa- j 
naikintas, o iperdaug lengvas bu-į 
das "karaliaus leidimu" gauti pa- 
liuosavima; nuo skelbimo pažado! 

I]apsivesti yra perdaug1 išimtinis. 
Į Straipsnis IV. Apsivedimo su- 
! tarties to..na arba ceremonija yra 
j sena debatų tt.na danų Rigsda- 
| ge. Turiu prisipažinti, kad tai 
j yra vienintelis svarbus pmktas, 
Į su kuriuo aš negaliu* sulikti pa- 
j gal nustaty. komisijos, duodan 
i čios valią pasirinkti 'bažnytini, ar 

Į civili šliubą. Dabar, ižinoma, daž- 
! niaus inianla 'batžnytinis šliuibas, 
j kadangi civilį šliubą Įstatymai 
Į leidžia tik ten. kur jaunavedžiai 
j yra skirtingų tikybų, arba kur 
; kaiikurių tikybų kunigai negali 
j duoti teisėto šliubo. Tuo žvilgs- 
i niu, kurio laikosi Folketbing 
j (žemuvtinis 'butas) a" skaitau civi 
: lj šliubą daimg pasekminge. .įių ir 
I tinkamesnių. Aioterystė yra c i v i 
j lč įstaiga ir todėl įstatymas jon 
Į turi <buti su civile ceremonija, pri-1 
! taikoma visiems... Todėl aš esu 
i tos nuomonės, kad civilis šliubas ■ i 
; turėtų but; ipriverstinis. Po to, 
j jaunavedžiai, ižinoma, gali imti 
; sau palaiminimą 'bažnyčioje, jei 
i jie to nori. liet komisijos 1913 m. 
i patarimuose ir prieduose prie pro 
Į jekto randame pilnai išdirbtas iiį- 
| į lygas liuoso pasirinkimo šitame 
I dalyke. 
( Straipsnis V liečia daugiausiai 

bendras abiejų apsivedusių pusių 
užlaikymo priedermes. Bet prie 
šitos dalies (pridėta, apskritas sa- 

kinys, kuris iprinciipc padaro abi 
pusi lygiomis. Sutartys turinčios, 
asmenyje šitą minti, reiškia, kad 
vyro globa yra panaikinta ir jis 
neturi išimtinių teisių šeimynos 
reikalams vėsti, jis jau negali 

I pats vienas nuspręsti, kur turi buti 
(namai ar gyvenimo vieta. Šito 
I projekto paragrafuose nėra nieko j Į tokio, k.is padarytų pačią pa-i 
jvergta vyrui. N. j 

Riešutų branduoliai seksis iš- 
imti iš lukštų 'dideliais šmotais, 
jei prieš spaimdant riešutus pamir- 
kysi karštame vandenyje. 

Žvejybos pramonėj Švedijoje 
dirba daugiau kaip 100,000 vyrų. 

DARBININKU BARAS. 
Naujausia įmone sulaikymui 

įoterų nuo išlikimo iš darl^o, 
urios griebiasi kaikurios mcc/vil 
ės dirbtuvės mažesnėse bendruo 
įenėse pietluose, yra intaisymas 
kaloiamųjų mašinų dirbančių jų 
eimynų skalbimams skalbti. Dar 
»o statistika šitose dii'btuvėse 

•arodo, kad daugelis dirbančiųjų 
iioterų panedėliais vienval išlie- 
:a iš darbo drapanams skalbti. 

)irbtuvėse, kur skalbiamos ma- 

inos yru operuojamos, dirban* 
•ios moterys atneša šeimynos 
.kalbinius dirbtuvėn, atiduoda 
uos skalbimo skyriun ir eina sau 

>rie savo darbo. Kompanija pa- 
kaito kiek už išska'l'bimą, bet 

aip mažai, kad darbininkėms ap- 
; i moka dirbti prie savo darbo ir 
itiduoti skal'bimą dirbtuvėje 
skalbti. 

Per ibertainj pasibaigusį rugs. 
;o d., 1919 111. Massachuisetts vals 

ijoje viso streikų buvo 188, kuo- 
net per bertainj pirm to buvo 
161. 

Skaitlinės parodo, kad auc}ė- 
jystės pramonė išnaikintuose 
1 raneuzijos kraštuose pasiekė 
;!u penktadaliu normalės išdir- 
bystės, 

Prieš karę Frausuzija įvairio- 
se dirbtuvėse suvartodavo 64,000,- 
doo tonų yn^lių per metus, o iš- 
kasdavo j 11 40,844,000 tonu; truks 
tarnas anglis gabendavo iš Angli- 
jos, Uelgijos ir Vokietijos. 

Iš '),055 Cilasgovo (Škotijoj) 
tramvaji.iių darbininku, 3,507 tar 

navo kariuomenėje karės laiku ir 
517' jų buvo uižmusti. 

įSuv. Kasyklų Darbininkų uni- 

ja turi 4.185 vietų unijas su 316,- 
193 nariais. 

Dela\vare, Lacka\vanna and 
Vv'estern Anglių Kompanijos pa- 
statyta už $1,000,000 laužykla 
Iūhvardsvillėj, Pa. y*"a vėliausiu 
šitos rųšies padaru, galinčiu pri- 
rengti pardavybai 6,000 tonų an- 

glių per dieną. Tai yra geriausia 
savo rūšies troba kietųjų anglių 
apygardoje. 

Didysis Su v. Valstijų Plieno 
korporacijos fabrikas Gary'je, 
Ind. samdo apie 10,000 darbinin- 
kų ir yra vienu didžiausiu pasau- 
lyje. 

LIETUVA EGZAMINUOJA 
AMERIKOS LIETUVIUS 

•'KAPITONUS". 

Lietuva: — Dabar pasisakyki- 
te savo vardus ir pasigirkite, ką 
geru mokate? 

1.—Aš esu Kaltasis ir moku: 
daktarauti, advokatauti, amba- 
sadoriauti ir C. K. skyrm „liau- 
ti. l'rie to kunigai padarė mane 

kapitonu ir po-pulkovninku. — 

Amen. 

2. —Aš esiui Lazdynas, o poli- 
tikieriai padarė mane kapitonu, 
ką aš pats patvirtinau. 'Dau- 
giau neatmenu ir, ir 

3.—Aš esu Milius, moku saky- 
ti prakalbas ir moku mišiaunas. 
Kunigai mane ipadirmavojo ka- 
pitonu. ką ir aš dasiprotėjau.— 
Amen. 

— Aš esu Purvis, kas reiš- 
kia: iš dulkės paeinu ir j dulke 
pavirsiu. Tai "viskas", ką aš ga- 
liu. 

Lietuva: — Ant "kros egzaini- 
neišion", tai štai ką aš jums pa- 
sakysiu: Baltasis, s u lyg vardo, 
linki baltai b 'tinti su vapna tvo- 
ras. Lazdynas, sulyg vardo, tin- 
ki riešutauti. Milius, sulyg var- 
io, tinki melninkauti. Dieve, 
Jums 'padėk savo amate ir eikit 
sveiki. 

— O tu, Plurvi. sulyg "prasto"1 
savo vardo, eik šią pas mane, 
nes esi tinkamas: — 

Bristi gilu purvynėlj, 
Nešti sunku vargužėlį: 
(Busi mano sunužė!is! 
Laukiu tave jaunužėlį! 

Pašalinis. 

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

CARR BROS. WRECKING CO. 
1003—2008 SO, HALSTED STREET CH1CAOO, UJj. 

"Lietuvos" Redakcijoj 
Gaunamos Sekančios 
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Knygos 

v No. 1. 
VĖLIAVOS 

AKYVAIZDOJE. 
Prancūziškai parašė Julės Ver 

ne, lietuvių kalvon verte J. A. 
Chmieliauskas. šioje knygeleje 
yra apsakyti senų laikų dideli 
stebuklai ir karės nuveiktos mari 
ninku po vandeniu jūrių gilumo- 
je. šitie stebuklai yra tuomi la- 
bai žingeidus, kad tada jie bu- 
vo pasakojami tiktai kaipo pa- 
saka, o šiandien jie pilnai išsi- 
pildė. šiądieninėje karėje Vo- 
kiečiai ir Alliantai. tartum ant 
šios apysakos pasirėmė, tokius 
submarinus, su kuriais nuveikė 
tokius stebuklus po vandeniu jū- 
rių gilumoje, apie kokius anų 
dienų autorius, Julės Vern?, rašė 
tiktai kaipo pasaką, kaipo sap» 
ną. Skaitytojas perskaitęs šią 
knygelę dideliai nusistebės, ko- 
kiu budu anų dienų rašėjui ga- 
lėjo ateiti mislln toki dalykai, 
kurie po daugelio metų išsipil- 
dys. šita yra viena iš vėliau- 
siai išėjusių knygelių lietuvlš- 
.koje kalboje. Puslapių 211. 
Kaina $l.Uv 

No. 2. 
EXPROPRIACIJA. 

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

No. 3. 
AKYVI 

apsireiškimai 
SVIETE. 

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

No. 4. 
TEISINGOS 
TASLAPTIS. 

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

.. 25 c. 

No. 5. 
INDEPENDENCE. 

For the Lithuauian nation b, 
T. Norus aud J. žilius. Issued 
by Lithuauian National Councii 
in y. S. ofAmerica Wasking- ton, D. C. 
Price 25 c. 

—'■ 

No. 6. 
ŠIRDIS. 

Parašė italų kalboje Ed. de 
Amici, vertė į lietuvių kalbą Ma- 
tas Grigonis. Didelis veikalas ir 
gausiai paveiksluotas. Tai yra 
pamokiuanCjos apysakos formoje 
parašytas veikalas, kuris tinka 
lygiai vaikams_ kaip Ir suaugu- siems. šita knyga yra išversta 
} visas civjlizuoto pasau'io tau- 
tų kalbas ir turėtų rastis kiek- 
vieno lietuvio namuose. Pusi. 
362. Kaina $1.00. 
Ta pati apdaryta $1.50. 

No, 7. 
LIETUVIŲ KALBOS 

GRAMATIKA. 
Sutaisė mokytojas J. Damijo- 

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

No. 8. 
THE FRATERNAL 

AGE. 
The Problems ot Peaco and 

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

No. 9. 
DEŠIMTS METŲ 

Tautiniai-Kulturinio darbo Lie 
tuvoje, nuo 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 ketvirtaP 
nių mylių žemės, kiek yra vokie- 
čių, rusų. žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai, Lie- 
tuvos pramonė, išdirbystėį, 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 

Tai yra viso svieto kulturos 
istorija, trijose knygose su dau- 
geliu paveikslėlių. Visų žalių ir 
tautų svarbiausi atsitikimai api- 
plėšti paveikslais, kaip antai: 
miestų, bažnyčių, stovylų. dievų, 
dievaičių, karatų, kareivių, kai- 
rių ir tt. Surengė J. A. Chmie- 
liauskas. Pusi. 505. Kaina $2.00. 
Gražiais audimo apdarais $3.00. 

No. 11. 
TECHNIKOS 
STEBUKLAI. 

Su daugeliu paveikslėlįų: or- 

laivių, zepelinų, vagonų, tūtų, 
submarinų, automobilių ir lutų. 
Apžvalga pasisekimų žmonijos 
jgytų oro. žfiues jr vandenų "už- 
kariavimų. Naudingas aprašymas 
kaip žmonės tokius išmislijo->- 
iSrado, 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. 

K 'urių veiksmų drama vaiz- 
delis. Parašė K. Vosylius, liuosai 
vertė J. J. Zolp. ši drama yra la- 
bai puikus vaizdelis, kuris per- 
stato turtingų žmonių nemiela- 
šlrdingumų ir žiaurumą, o dar- 
bininku r-uliudimus, kentėjimus 
lr vargus. 
kaina •• 35 c. 

čia paminėtos knygų kainos yra su prisiuntimu. 

Užsisakant knygas, iškirpkite žemiau pridėtą kuponą, ir išpildę 
siųskite sykiu bu pinigais, rnopey orderiut arba čekiu: 

X. IETUVA 
f 3253 S. MORGAN ST., 'CHICAGO, ILL. 
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, 

J Gerbiamieji: — 
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siųsti sekančias knygas: — 
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— 
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PO STASIO ŠIMKAUS IŠ- 

LEISTUVIŲ KONCERTO 

Xuti1o kanklių stygos balsas, 
Dinęo iš širdies plankiantjs ma- 

lonus, švelnus, o sykiu brangus 
lietuvio sielai dainų akordai. Nu- 
skrido jie beribėn erdvėn. širdyj 
vien .pasiliko negęstantis mttzi- 
kos-dainos vaizdas neišsemiama 
meili"-, troškimas jit nuolatos 
klausytis. 

Taip, iStasio Šimkaus Išleistu- 
vių Koncertas, atsibuvęs geg. 2 

<1., Aryan (1 rot to Temple teatre, 
kame gi musų koinp. Stasys šim 
kits atsisveikindamas su čikagie- 
čiais pasakė paskutini "su- 
diev", paliko visiems ten atsilan 
kiusiems ilgos, ilgos atminties. 

ftrdvus Aryan Grotto Temple 
teatras apsčiai buvo prisipildęs, 
kur tik neu/velgsi, ten sutikai sa- 

vo akia pažįstamą — lietuvio 
veidą. 

I>rasidėjus programai dainuo- 

ja "l'.irutės" choras: "Šėriau žir- 

geli", "Vienas vyras ne talka" ir 
"Vai gaidri, gudri girios paukštu- 
tė". 

K tek čia dailos skonio patiek- 
ta publikai! 

■Nespėjo tų dainų garsai pa- 
sitepti po lietuvio siela, kaip 
štai atsiveria nauja dailos era. 

Tai musų dainininkų, žvaigždu- 
čių dainininkių laikotarpis. 

Ona Pocienė ytin tyru iš šir- 
dies plaukiančiu balsu saldino 

klausytojaus sirclj. Kodos, ir tie 

dainos "Spring Time'' žodžiai 
šildė, gaivino kiekvieną pavasa- 
rio dvasia. Ona Pocienė šioje dai 

noje tikrai buvo čiulbančia paukš 
tute — apreiškiancia linksmą 

pavasarį visame jo gražume. Ro- 
dos, esi kur gimto sod'/.iaus 50- 

dne, ir klausai gegutės balso. 

Kukuok raiboji gegute, 
Čiulbėk, čiulbėk lakštute. 
(laida yr' brangi man tava. 
N'uskrisk tii mušu žvaigždute. 
Pagiuosk mano matutę, 
Čiulbėk, jau laisva Lietuva... 
Arba dainuojant "Leiskit j Tė 

vynę" lygi r matai, jauti kaip is 
dainininkės krutinės veržiasi ta- 

sai noras, troškimas jon grižti. 
O kiek saldaus, saldaus sie- 

los peno teikė M. Janušauskienė. 
Malonus, švelnus jos 'balsas tar- 

si, iguodžia tau širdj, vynioja ją 
ki'.to tokiu gaivinančiu — tėvy- 
nės dvasia. 

"Kur bakūžė samanota', pa- 

galiaus išsiveržė iš jos krutinės. 

Nejusčiomis klausytojaus mintis 
skrido vedama tų dainos žodžių 
tėvynės link, o užgauta širdies 

styga sužadino ne vienam nu- 

plautą tyros ašaros tėvynės mei- 

le/. M. Janušauskienė, tarsi tik. 
ir gimusi šiai dainai. 

•M. Xorkaitė gan jausmingai ir 

£al»i:ii atliko dainininkes užduot}. 

Jauna, vikri, gyva scenoje. Gali- 
ma tikėtis, jog ateityj susilauk- 
sime naujos žvaigždutės. 

Klausanties Marijonos Rakaus 

kaitės, jauti lygi r švelnumą jos 
halso, bet v ištik pas ją apsi- 
reiškia kaipir hutu savotiško ty- 

po dainininkė. 

Visų atkreipė domą Justinas 
Ktidirka. Taip ir norėtųsi klau- 

sytis jo prigyjančio širdyje bal- 
so. O to dailos meno daug. daaitg 
Justino Kudirkos galėję. 

"Nugrimzdęs Dvaras" yra tai 

'brangintinas meno kūrinys, rei- 

kalaująs gabaus, tvirtos dvasios, 
aiškaus balso dainininko ji atsa- 

kančiai atlikti. Sį kartą juomi 
kaip tik ir buvo P. Stogis. Jisai, 
visais žvilgsniais šj gilų kompo- 
zicijos tvarinj pilnai reiškiančioj 
'gilią to veikalo prasmę vaizduo- 

tėj. išipiktė ji. O vis tai didis 

nuopelnas mūsų g. komp. Stasio 
Šimkaus. 

Kiek tai dvasiai gyvumo sutei- 
kė gražus "Birutės" merginų cho 
ras. sudainuodamas: "Ką močiu- 
te padarei" ir '"Tu bernyti, apsi 
gausi". 

Arba vėl merginų kvartetas ž\ 
ma^s dailos skonio tiekė visų pa 
sinėrusioms dainų atmosferą 
širdims. r 

Pagaliaus "Piinutės" choras 

tarsi, apvainikuodamas kiekvie 

tią programo dali, apkloja klau- 
sytojaus jausmus, sielą; virkdi- 
na širdį, tai vėl ją Įsiūbavęs, tė- 

vynės dvasia nutildo. Jautiesi 
1 Imtum kūdikis arti matulės 

ratikų. 
Stasio Šimkaus paskutinis ''su- 

diev' cliica.ijicčiams reiškė tą pat 
ir *"l>irutci\ Jis išvažiavo, bet jo 
darbas pasiliks "birutieriu" ir 
visu darią mylinčiu 4 lietuvių šir- 

dyse. Auklėtinis. 

TARIMAI S. L. A. ii-TRO 
APSKR. SUVAŽIAVIMO LAI- 

f KYTO BAL. 25 D., ROSE- 
L%AND, ILL. 

Suvažiavimą atidarė apskr. pir 
mininkas 1 )r. A. L. Graičitnas. 
2:30 valandą po pietų. Sutvarky- 
mui mandatų tapo paskirta iš tri- 

jų nariu komisija, kuri po trum- 

po laiko pranešė, kad suvažiavi- 
me dalyvauja 46 delegatai, atsto- 

vaujantis 10 kuopų. Tvarkos ve- 

dėju vienbalsiai tapo išrinktas 
I)r. A. ].. (iraičunas, sekr. K. 

į Kalnietis, spaudos komisija iš- 
rinkta iš trijų narių. Toliau sekė 

Įtarimai: f) Nutarta, kad priklau- 
sančios 11 apskr. kuopos turi už- 
simokėti duokles Į apskr. iždą iki 
sekamos konferencijos, kitaip ne- 

teks balso apskr. reikaluose, 2) 
Pakeltas klausimas agitacijos sa- 

vaiitės reikale, tapo atidėtas iki 
sekamo suvažiavimo. 3) Svarsty- 
ta S. L. A. 280 kp. skundas ant 
il'iklomosios Tarybos, kas del 
užslopitno nominacijos balsų, kan 
didato ant centro sekr., kadangi 
ant kitų urėdų minimos kuopos 
halsai tilpo o r g". "Tėvynėje", tai 
nutarta užklaiusti <per apskr. sekr. 
centro valdybą, kodėl taip pada- 
ryta. 4) Nutarta, kad apskr. val- 
dyba paragintu centro sekr., kad 
pastarasis suteiktų susiv. konst. 
del 2&) kp.. kadangi minimos kuo 
•pos delegatai (pareiškė, kad jų 
kuopos reikalavimai esą igno- 
ruojami. 

Centro Valdybos rinkimų klau- 
sime suvažiavimas vienbalsiai nu 

tarė rekomenduoti n-ro apskr. 
kuopom sekamus kandidatus: 
Prez.—J. f. Baltrušaitienė, Pitts- 
burgh, Pa., sekr. — T. Dundulis, 
Chicago, 111.; ir/.d. — K. Varašius, 
Pittsburgh, Pa.; dr. kvot. — I)r. 
A. L. Graicunas, Chicago, 111.: 
kas. glob. — J. Al. Danielius. 
Brooklyn, N. Y., M. A. Ragins- 
ka Plymoutli, Pa. 

f>) Suvažiavimas išreiškė pa- 
geidavimo, kad bilia S. L. A. ii 

apskr. kuopa .paduotų busiman 
Susiv. Seimui sekamą įnešimą: 
būtent, bilia narys Pildomosios 
Tarybos, išbuvt-s du terminu 
centro valdybos, daugiau negali 
kandiduoti. J) Sekamas n-tro 

apskr. suvažiavimas nutarta lai- 
kyti Cicero, fll. Suvažiavimą už- 
tarė pirm. Dr A. L. Graicunas 

0:30 vai. vaKare. 

Spaudos komisija: 
P. J. Petronis. 

P. Kisielius, 
J. Izbickas. 

Žodis nuo komisijos. Sis suva- 
žiavimas buvo vienas iš pavyz- 
dingiausių 11-ro apskr. nuvažia- 
vimų. \' i s i pakelti klausiniai bu- 
vo rišami be jokiu užsikarščia- 
vimij. Suvažiavime dalyvavusieji 
kiiopų delegatai išreiškė dideli ne 

ulžsiganėdinimą dabartine org. 
"Tėvynės"' pakraipa ir visi pasi- 
žadėjo vesti neatlaidžią kovą per 
savo kp., kad prašalinus iš Su- 
sivienijimo politiką. 

UŽSTATĖ $25,000 PARANKOS 
Le\v If. Morris, sandraugas 

nuo Ben Marcuse & Co. delei ne- 

teisotos meklerystės buvo laiko- 
mas prieš federalius prisiekusius 
teisėjus apkaltinime kreivos pri- 
siegos. 

Jisai užsistotė $25,000 paran- 
kos. 

Teisėjas Landis pirm pradė- 
sįant tardymą pareiškė, kad Mor- 
ris'o liudijimo rekordai šiuo klau 
simu buvo labiausiai nustebint]? 
iš visų rekordų, kokius, jis gir- 
dėjęs teismo kambaryje. 

Jis liepė Morris'o advokatui 
■ kad pasidavęsis jo glo"bon, imtus: 

■Idomėn jo atsakymus pirm mėgi- 
nimo, taip, kad jo "klastos galė- 
tu Imti mažiau kvailos". v 

• 

Morris papuolė kebhtman pe- 
reitą pėtnyčią, kuomet jis luvvc 
klausinėjamas išaiškinti paskolą 
duotą jo šeimininkui. Kuomet jis 
hnvo klaustas kieno pinigai 1 »n\« 

naudojami paskoloje, ta i jis i: 

pimo atsakė, jo^ei ten hnvvo da- 
lis turto kasyklų Kompanijos, k;ir 

jis dalyvavęs. Valiau jis sakė, kad 
tai buvo dalis jo ir dalis kompa- 
nijos pinigų. 

Kuomet jis mėgino imti liu- 
dijimą tęsimui klausinėjimo to- 

liau, teisėjas Landis pasakė, kad 
esą 'butu bereikalingas tolimesnis 
klausinėjimas. 

Aukšta miera, sako teisėjas. 
"Jis kreivai prisiekė du syk iš 

Į t r i j u syki ų vakar". 

j "l)\i iš trijų galimos progos 
lyra, abelnai imant />'> kurie la- 
bai didi teismavietėje'". 

"Ir jis nei[)arodė inteligentišku- 
mo jo prisiegoje". 

Kuomet advokatas l'reinberg 
mėgino sumažinti jo paranką iki 
$10.000. teisėjas Landis pasakė: 

"Xėra tokio straipsnio teisėse 
rišančio gavimą pinigu per drą- 
sumą, suktybė ir prigavystė, kir- 
rios jis nėra sulaužęs. Nėra pro- 
gos apdumti akis šiam teismui, 
kur jis neėmė pasinaudojimo". 

SVEČIAS IŠ RYTŲ. 
"Lietuvos"' K-vės šėrininkų sn- 

sirinkiman buvo atvykęs iš Xew 
*Yorko j). A. 1>. Strimaitis, S. f.. 
A. Centro sekretorius, atstovavi- 
mui Liet. Atst. Bendrovės. Ciar- 
1 uis svečias porą kartų atsilankė 
"Liet." Redakcijoje. U/, vakar 
(geg. 2 d.) popietyje — (sulyg 

i;>. \. 15. Strimaičio pakvietimo) 
"Liet.'' l»-vės svetainėje atsibu- 
vo vietos biznierių susirinkimas- 
pasitarimas kaslink suorganizavi 
nin Lietuvių Prekybos Tarybos, 
(jalima pastebėti, kad biznierių 
susirinkiman atsilankė visai ma- 

žai. 
Ponas A. T>. Strimaitis atsi- 

lankė taipgi komp. iStasio Šim- 
kaus ''Išleistuvių Koncerte". 
Vakar, R vai. ryt m. p. A. B. 
Strimaitis išvasiavo atgal Į Xew 
Vorką. 

POLICIJA SUSEKA PIRMES- 
NI BĖGI UŽMUŠTOJO VAGI- 

LIAUS. 
Susekus laišką, kurio raidžių 

ž.vmė buvo ant sugeriamosios 
rašalą popieros, name 2214 North 

lark St., policijai .pavyko su- 

'.inoti James J. Harrigan, šiau- 
rinės dalies vagilius turįs savo ar 

timuosirs gerai pasiturinčius 
! Miilaclelphijoj. 

Harrigan, kuris mirė turėda- 
nn? dvidešimti kulkų savo ku- 
įe po sužeidimui dviejų polici- 
antų miesto policijos nuovadoj. 
>uvo pažintas tūlos ponios Ida 
\Tay Nėedham, 5634 Maync A\\, 
turtingos našlės, prie kurios už- 
muštasis nuolatos kreipiąsis, 
idant ji .su juom apsivestų. 

i 

"BIRUTIEČIŲ" DOMAI. 
įKviečiame visus "birutiečius" 

dalyvauti p. S. Kvietkos (Kviet- 
kausko) išleistuvių vakrėlyje 
šiandien (gegužio 4 d.) — Fel- 
Imvship Hanse svetainėje—831 
\V. 33 PI. (rerb. S. Kvietka ry- 
toj išvažiuoja Lietuvon. Kartu 
kviečiame atsilankyti šiame va- 

karėlyje abelnai visus jo drau- 
gus. —"Rinutė''. 

pe»* B. Digris. 

SANDARIEČIŲ DOMAI. 
Pranešimas. 

A. L. T. Sandaros 25-tos kuo- 
pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
utarninke, gegužio 4 d., 8:30 vai. 
vakare, Fello\vship House svet., 

1 ^ 33rd Palce. 
Kviečiame visus Sandariečius 

ir norinčius prisirašyti kuoskait- 
lingiausia atsilankyti; turime svar 

hių pranešimų nuo Centro Se- 
kretoriaus, yra laiškas iš \Va- 
shingtono ir daiug kitų reikalų ap 
kalbėjimui. Todėl visi, kas gyvas 
ateikite i ši svarbų susirinkimą. 

Valdyba. 

PIRKITE 
LIETUVOS 
LAISVĖS 

PASKOLOS 
BONUS. 

PRAKALBOS IR KRUTA- 
MIEJi PAVEIKSLAI 

'(ieg. 4 d., "Mildos"' svetainėje, 
3142 S. Ilalsted gatvė, atsiims 
prakalbos ir bus rodomi indomųs 
krutamieji paveikslai iš mokslo 
ir sveikatos sryties. 

Kalbos bus lietuviu ir anglų 
kal'bi >se. 

Juozas Vaitulis, 
i Prakalbų rengimo pirm. 

j50= MERGINŲ ,R 
1 MOTERŲ - 50 

PRIE SIUVIMO ŠILKINIU 
ANT LEMPU UŽDANGA- 
LU. TIKTAI PATYRUSIU. 
VISĄ ARBA DALI LAIKO 
GERA UŽMOKESTIS IR 
PASTOVUS DARBAS 
HAMILTON—ROSS SHA- 
LE FACTORY, 3540 SO. 
HALSTED STREET. 

Reikalinga apysenė moteris 
prie dabojimo dviejų vaikų. At- 
sišaukite: Lo\ve Aveniu.*, 
(hieago, 111. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart A ve. 

Parsiduoda nuosavybė su 

duonkepyklos ir grocernes biz- 
niu. (i eroj e vietoje, lietuvių ap- 
gy -entoje kolonijoje, parsiduoda 
pigiai. Kas pirmas atsišauks, pa- 
ims šitą nuosavybę su gerai iš- 
drbtiu bizniu. 225 Eckry St., Ham 
mond, Ind: 

LYTIES DALYKAI. 
Su Paveikslais. 

Audeklu apdaryta knyga, lietuvių kalboj, pa- duoda pilniausias žinias apie lyties dalykus, kuriuos privalo kiekvienas žinoti — paraįvta Svariu ir mokslišku budp. Knyga siunčiame u t $-.00. Pinigais, motvey orderiu arba štam- r.omis. I 
Afodern Book (Jo., Dept. B. 32 
Union Sąuare, New York City 

į ■ 

iPajieškau Franko Cipuolio. 
Paeina iš Kupcikiij vai., Meškių 
parap., Šiaulių apskr. Jis pats ar 

kas žinote, malonėsite pranešti 
šiuo adresu. Krank Miksas, T n 

Į-Brooklyn Ave., Hibbing, Minn. 

PARSIDUODA NAMAS 
PIGIAI. 

i 
Darbas kitame mieste priverčia 

mane parduoti savo namą, (sit 
bizniu arba be jo) Cicero, 111. 

Ant greito atsišaukimo parduo- 
siu laliai pigiai ir ant lengvu iš- 

llygų. Kre;,>kitės pas: I R. N. BARŠIS, 
611 Lincoln A^enue. 

Roc'-ford, 111. 

ANT PARDAVIMO. 

Hizii įavas namas, 4512 S. Iler-1 
mitale av.. medinis ant dviejų 
lubų, viršui trys pagyvenimai, 
apačioj storas, sale ir pagyveni- 
mas. randus neša i mėnesį $85. 
Prekė S7000. 

Medinis namas 1708 \Y. 4/th 
St.. ant bizniavus gatvės. Prekė 
$8000. 

'Medinis namas 4515 S. \Y00d 
M. Dviejų livbiĮ. du pagyvenimai 
po ipenkis ruimus, elektros švie- 
sa, vanos, naujai ištaisyta. Rau- 
dos neša j mėnesi $38. Prekė 
$3800. 

(Medinis namelis <>27 \Y. 54tli 
■-t., štorelis ir penki nuimai vir- 
šui. gražiai ištaisyta, gražioje apy 
gardoje, arti bu1varų, vertas net 

$4500. Parduos; ne už $3200. 
Medinis dviejų lubų namas, 

8427 Kerfoot ave., po penkis rui- 
mus. 'rgštas cemento beismon- 
tas, ir plytos 70 pėdų kampinis' 
plotas žemės. Ant kampo ibiz- 
niavos gatvės. Lietuvių apgyven- 
toje vietoje. Prekė $4200. 

Yiršmineti namai turi b u t i par 
duoti į trumpą laiką. Kreipkitės 
par: 

CCMMSRCIA1 REALTY į 
BURE/»u 

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

rn 1 

TEISINGOS DRABUŽIŲ KAINOS 
Kainos, kurios tinka kikevieno kišeniui. Gvarantuojame, kad ant 

kiekvieno pirkinio sutaupysite nuo 10 iki 50 procento. Nekurie daigtai parsiduoda pigiau, negu mrras kainuoja. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai Ir overkotai, padaryti ant orderio, su diržais, pamušai tik iki liemės, formališkai pritaikyti ir konservatyviškų modelių, b'et jų savininkai 
neatsiėmė. Todėl mes pnrtfuodauie nuo $32.50 iki $60. Matyk musų speciales vertės siutus ir overkotus po $15. $17.50. $20.00. $22.50. $25.00. ir $30.00. Juodi jutai nuo $45.00. iri $65.00. Blue serge siutai nuo $35.00. iki $60.00. Vaikų siutai ir overkotai nuo $6 50 ir augščiau. Vyrų keli- nės $4.00. ir augščiau. Blue serge kelinės nuo $5.50. iki $17.50. Ypač tiems, kurie perka siutus ir siunčia j Lietuvą, nule'džiame 5 procfintą. Krautuvė atdara kasdien iki 0 valandai vakaro. Sobatomis iki 10 valandai vakaro. Nedėliomis iki 6 valandai po pietų. 
S. GORDON. 1415 S. Halsted St.. CH1CAGO. ILL- 

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 

GRAMAFONU 
Grafonola C. 

kaip ant paties 
paveikslo su ge- 
ru dubeltavais 

Ispringsais 
moto- 

ru, išduoda gra- 
ži ir gr'ažų bal- 
są. K a'na $50. 

Labai paranki 
Lietuvą parsi- 
vežti 

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

E 4536 Jaunavedžio Pasiskundimas, Dialogas. 
7r. 4475 Girtuoklio Mėtavonė Ir Stebuklai. Dialogas. 
E 4474 Mielaširdystė ir Vai Verčia, Laužo, d'ainos. 
E Ą2~2 Spragilų Daina ir Strazdelis. 
E 2356 Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykei Xemunelis Teka. 
L 4237 Jonas Sinikis, Dialogas. 
E 4273 Padainuosiu Gražią Dainą ir Našlys. 
E 2582 Kariškas Maršas ir Kalnų Augštunias. 
E 34I7 Padespanas ir Mazurka. 
E 4181 Atvilo Ežero Bangos ir Pilviškių Valdas. 
E 4363 Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė Teka. 

Katalogą prisiunčiu kožnam DYKAI. 
Didžiausia Krautuvė Gramafonų, Knygų, Auksinių Daiktų. 

Krautuvė atdara nedėliomis. 

JUOZAPAS F. BUDRIK 
3343 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

H. Leibovitz 
Dabar persikele 
po No. 1703 W. 

12thSt. Ai busiu 
ofise nuo 10 vai. 
ryto iki f vai. po 
dietų kiekvieną 
pieną. 

leiei>Mune V »rdi 1532 

DR J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIFUJRGA8 
lydo visokias ligas moterų, Taikų ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

<269 9 HALSTED ST.. CHICAGO 

Sielcphone Yards 6492. 

AKUSERKA 
A. SHUSHG 
Turiu patyri- 
mą moterų li- 

gor-e; rupes- 
tirigai prižiū- 
riu ligonę ir 

Į kūdikį laike 
i ucros. f 

j3255 So. Halsted St. Chicago, 111.J 

John Kuchinskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. 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, Lotę. ar- 
ba Farmg, ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgeėių, ant 
lengvu sąlygų. m 
\Veat 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 

Dr. Maurice Kahn 
GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
kalba lietuviškai 

Ofiso vai. 8—io, i—3, 6—8. 

ir 

Dr, Leon, Stern 
DENTISTAS. 

Vai.: 9—12, 1—5, 6—g. 
4631 So. Ashland Ave,. 

Telefonas Yards 994. 

Severos Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikatą. 

Pavasariniai 
išbėrimai 

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

Severa's * 

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

A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PĖTRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE--INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortas 

NOTARIJIJŠAS 
3249 So. Haljteč Street, Chicago. Illinois 

TELEPHONE BOULE?)ARD 611 

L— 

j DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS 

j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
I Ofisat: £201 W. 22nd Street 

Telefonas Canal 6222 
j Vai: 1 iii'. 6 Ir 7 Iki 9 vai. Ttk. 
f Gyvenimo 3114 W. 42*d SU 

Pbone Carai 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

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

CHICAGO, ILL. 

f V. W. RUTKAUSKAS i 
* ADVOKATAS S 
E 29 S. LA SALLE ST., ROOM 324 * 

į Telephone Central 6390. jj 
* Vakarais. 812 W. 33-RD STREtfT, j * Telephone Yards 4681 * 

Lithuanian—American Inlormatior 
Burcau* 

Vladas J. Norkus, vedėjas, Paspor 
tai, Legališkl Dokumentai, Foreigu 

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

Tel. Boulevard 4899. 

»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ mm 

,id. Yards 3654. AKUŠERKAį 
Mrs. A. ;! 

Michniewich!; 
Baigųsf Akuierijoi ko-Ji 
legiją, Ug«i p rak tikt-J 
vusi PennsiUaaijof,1 
hos'itak-««, Pasekmini 
gai patarnauja priei 
gimdymą, Duoda rodą1 
/ijulriose ligose mote-J 
rims ir merginoms. , 

3113 S. Halsted 8ti 

(ant antnj lubų) , 

CHICAGO. ILL. « 

5 MUO 6 iki 9 ryto lr 7 iki vSlal vak-J 

Phono Canal 257 

D R. C. K. KLIAUGA 
DENTISTA8 

Naujienų Name 
Vai: 9 lkl 12 ryto ir 2 lkl 9 vakare 
1739 S. HALSTED ST CHICAGK: 

DR. JOHN N. THORPE 

Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i 1637 W. 61-ma ir kamp.Marshfield 
\ Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Dr. M. Herzman 1 
IŠ RUSIJOS | 

Gera! lietuviams žinomas per 16 meti} kai pi S 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akuieri*S 
Gydo aštrias ir chroni&cai ligas Tyrų, no jjj 
terų ir vaikų, pagal naujausiai met*das S 
X-Rav ir kitokius elektros prietaiaua. 

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W ; 
18th St. netoli Fisk Su E 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų Ir= 
8 vakarais. Dienomis: Canal ; 

f 3110 arba 357 E 
Telephonal: J Naktimis Drexe); 

[ 950 Drover 4136 •" 

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

DR. M. T. STRIK0L1S 
[ LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 8t 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. McKlrley 263 

ĮPhone "Varde 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVTS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

iOf: lr gyv: vi<»ta 3252 S. Halsted BtJ "j Vai: 9—11 ryte; 2—4 lr 7:30—9:80j 

Telephone Drover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENT1STA8 

(Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare, 
Seredomis nuo 4 iki 9 po pietų. 
4712 SO. ASHLAND AVBNU1 

arti 47-toa (Itrh 
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