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Daniją keblioj padelyj def i 
Jūreiviu streiko, j 

DAUG UŽMUŠTŲ STREI- 
KE FKANCUZIfJOJ. 

Paryžius, grg. 4 d. — Visuo- 
tinasis streikas ja.11 dabar yra 
skaudutn Prancūzijai, ypatingai 
Paryžiui. 

Demonstracijos ir riaušės, ku- 
^ rias užpuolė raitieji kareiviai su 

kalavijais ir revolveriais, pasibai- 
gė daugeliu miičių ir sužeidimų; 
tarp sužeistųjų yra ir du atsto- 

vų buto nariai. Bet visa tai at- 

rodo tik šniokštimu audros, k,,!ri 
verda Prancūzijoj. 

Reikalauja visuomenijimo 
pramones. 

Prancūzų Visuotinoji Darbo 

uSederacija, kuri yra judė- 
jimo centru, per ilgą laiką 
.praeityj ,vis darės revoliucir.ges- 
nė. Dabar ji reikalauja pageri- 
nimo stovio gelžkelininkams ir 
kalnakasiams suvisuomenijant ne 

tik gelžkdius. ir frasvklas, bet ir 
visas didžiąsias pramone. 

Žiūrint i' dabartiniu isšiv v-tir- 
mii krypsnį nenoroms prisieina 
klausti, ar net šitaip toli siekian- 

tieji nusileidimai, kuriu reikalau- 

ja j u programas, patenkins darbi 
ninkns? Ar čia ne aiškiai so- 

vietinis tikslas? 

Streikas nuo senai rengtas. 

Dabartinis streikas nėra vien 

paprastu gegužinės dienos de- 

monstracijų išplėtimu. Jis buvo 
su atsidėjimu pienuojamas per 
ištisas savaites. Valdžia gal su- 

taijkis išiivefržimąf bet. kliūtis 

neišvengiama su ateinančiomis 

bangomis, kuriu kiekviena se- 

kanti yra didesne už paskutinę. 

* DANIJA KEBLIOJ PADĖ- 
TYJ DEL JŪREIVIŲ 

STREIKO 

Kopenhaga, get<*. 4 d. — Ju- 
reiviii streikas stato Daniją Į 
koblų ,padėjimą. Unijos atsisako 
tartis su (larDfiavjais, jei jų rei- 

kalavimai nebus prupažinti iš an- 

kasto. Ginčai liečiasi netik algų 
pakėlimą, bet ir visšką pamario 
įstatymų ipeimainymą, rda'U vir- 
šininkai tatretų maižiatis p^alės. 
Šito reikalajvimo darbdaviai ir 
nenori pripažinti. 

Centralč Amątinin Unijų Fe- 

deracija yra priešinga streikui, 
kuris Mvvo iššauktas visuotiniam 
streikui pasibaigus, bet jūreiviai 
kurių unija yra radikalė? rūšies, 
atsisakė klausyti ir streikuoja 
toliau: šitas jų streikas lLbai 

brangiai atsieina šaliai. Liuosa- 

norių darbininkų ko1-kas r.eban- 

dyta gauti, nes naujoji valdži? 
žada imtis taikymo streiko. Ta« 
laibai reikalinga, kadr.gi išveži 
ir.as suparalyžiuota per kelias sa- 

vaites. 

Siųs delegatus į Suv. V. 

Pas streikininkus vis dar ge 
ras upas. Susirinkime laikyta 

| me nedėlioje u.iijos nariai nu 

spfęndė pasiųsti delegatus j Suv 
Valstijas, Kanadą, Australiją i 

Naująją Zelandiją prašyti pas tt 

šalių unijas ekonominės par" 

tihis danu streikininkams. Po- 

draug delegatai bandis padaryti 
atitarti su ivžsienių unijomis, pa- 
gal kurią jos atsisakis padaryti 
koki nors darbą danu laivu kom- 

panijoms streiko laiku. 
Jūreivių ir doku darbininkų 

unijos sekretorius Christian Borg 
land sako, kad bėgiu šešių mė- 

nesių laiko nei vienas, garai i vis 
su Danijos vėluku negalės išeiti 
iškokio nors uosto pasaulyje ir 

Danijos vaizba bus suparalyžiuo- 
ta, jei unijos reikaiąviniai nebus 

išpildyti. Jis sako, kad unija 
turi pinigų ir gali streikuoti kad 
ir metus laiko. 

Delegatas važiuoja Maskvon. 

■Jūreiviai taipgi siunčia atsto- 
vus Norvegijon ir Svedijon, kur 

jief'tikisi gauti dideles sumas pi- 
nigų j kelis tėnesius laiko. Kad 
streikininkai t'uri artimų ryšių su 

bolševikais tai parodo, tas, kad 
kelios dienos atgal delegatas iš 

Kopenhagos išvažiavo Maskvon, 
Ktif jis matysis su Leninu. 

Yra kalbarru, kad so\ iclinė 

valdžia sutikusi paremti jūrei- 
vius pinigais. Šitas judėjimas pri- 
skaitoma Maksimui Litvinovui. 
kuris bitjVP čia sąryšyje su kitais 
reikalais 

OELŽKELININKAI GAU- 
NA MAŽIAUS NEGU BA- 

DAUJAMĄ ALGĄ. 

Washington, geg. 4 rl. — Ke- 
lių Užlaikymo darbininkų ir 
G ei'/keli u šapų darbininkų suvie- 
nytos brolijos (prezidentas R. F. 
Grable pas gel'ž kelių darbininkų 
komitetą šiandien pasakė, kad 

perdidelis skaičius žmonių val- 
gančių pyragus ir perdidelis skai 
Sius, kuriems neištenka gana 
duonos yra pamatine priežasti- 
mi neramumo šalyj2. 

Reikalaudamas pridėjimo ma- 

giausiai 7 centų įprie dabartinės 
augščiausios 53 centų mokesties 
jis pasakė, kad didžiuma jo or- 

ganizacijos n"ri« dirba 11 i ma- 

žiaus negu badaujamoji alga. 
Jei žmonės negali gauti gana 

duonos, tai negalima jiems iiep- 
ti, kad jie valgytų pyragus, pa- 
sakė jis. 

PERORGANIZAVO TO- 
KIOS MOKYKLĄ. 

Tokio, geg. 4 d. — Tokios 
svetimšalių mokykla senai įsteig- 
ta amerikiečių ir anglų vaikams, 
vpatingai misionierių vaikams j sviesti augo ir vystėsi /pamažu 
ikj sulaukė suvirs 100 mokinių 
įvairių tautybių Daugiau negu 
pusė jų yra amerikiečiai, o penk 
ta daiHs anglai, likusieji yra rit- 

mai, japonai, europiečiai ir pie- 
tiniai amerikiečiai. Apie 60 nuoš. 
mokiniu priklauso misijiniarns 
elementams, o likusieji bizniams 
ir diplomatiniams rateliams. 

Nors sudėtis yra tarptautinė, 
bet pastangos surasti visiems pa 
t inkam.-į būdą mokyklos vedimui 

nepavyko ir gaLiaus nutarta per- 
1 organizuoti ją visai pagal ame- 

rikint švietimo sistemą. 

PRIEŠINASI AIRIJOS 
PRIPAŽINIMUI. 

Des Moines, ]o\va, geg 4 d. — 

Metodistų episkopatų visuotinoji 
konti re'1 :ija siaiįvlicn įpriėmė re- 

zoliucijas raginančias kongresą 
atmesti vi šoki sumanymą, kuriuo 

Airija butų pripažinta atskira res 

publika. 
Rezoliucijas padavė Dr. J. C". 

lXicirolson iš l'altimorės. Jose 
primenama, kad kongrese yra pa 
duotas projektas paskyrimai al- 
gų ministeriams ir konsuliams 

airių respublikoje ir toliau sa- 

koma: "Mes šiuom pažymime 
savo pasipriešinimą visokioms 
tokioms pastangoms vedančioms 
mūsų valdžią Į šitokj nepateisi- 
namą kišimosi Į naminius An- 

glijos reikalus". 

TELEGRAFU VEDIMAS 
VALDŽIAI LĖŠUOJA 14 

MILIJONU DOLERIU- 

Washington, geg 4 d. — Tele- 

grafų ir telefonu kompanijų ve- 

dimas karės laiku lt" ša v o val- 
džiai 14 milijonų dolarių. Vyriau 
sis pašto perdėtinis Rurleson 
šiandien pranešė Vongresui, pra- 
šydamas tuojalus paskirti tą su- 

mą federalės -viielų administraci- 

jos reiklų likvidavimui. 

Burleson sako, kad jei valdžia 
butų palaikiusi linijas kelis mė-1 
nesius ilęfidtts, arba jei kaimų 
p akėti imą nebūtų laikinai sulai- 
kiusi teismo drausmė, tai neda- 
tek'iaus nebūtų. 

TAIKOS PROJEKTAS BU- 
SIĄS ATMESTAS W1L- 

SONO. 

Washingtoi <geg. 4 d. — Nuo- 
mone administracijos viršininkų 
stovinčių arti prezidento \Yilso- 
no Knoxo taikos rezoliucija bu- 
sianti tikrai atmesta prezidento, 
jei kongresas priims ją. 

Bailtnamyj šiandien buvo sa- 

koma, kad niekas nėra ingalio- 
tas kalbėti su tikru autoritetin- 
gumu ui prezidentą \Vilsoną, bet 
apskritai yra laukiama tų, kurie 
turi jo užsitikėjimą. kad jis grieš- 
tai laikysis to užreiškimo prieš 
visokią atskiros taikos formą, ku 
ri jis padarė (pernai vasarą. 

TORREONAS SUKILĖLIŲ 
RANKOSE. 

EI Paso, Tex\, geg 4 d.— Tor- 
reon, svarbi gelžkelių keliogalai ir 
Meksikos medvilnės apygardos 
centras, piuiolė. Gen. Obregon 
ir jo kareivija ipaėniė j| šiandien, 
be pasipriešinimo, — sako tik- 
ką čia apturėtas pranešimas. 

A'baprale Amya, revoliucionie- 
rių valdžios nesenai paskirtas 
muitų rinkėjas šiandien apėmė 
muitinę J«.«areze, bet rado 'be- 
veik tuščią kasą. 

Chihuahua "rami". 

Pairutė Cliihuahuoj suvaldyta 
ir traukiniai pradės vaikščioti 

rytoj. 
Francisco Gonzales 'busiąs re- 

voliuciniu Jluarezo majorumi. 

Maištininkai skiria kabinetą. 
Naco, Sonora, geg. 4 d. —Re- 

voliucinio judėjimo vadai šiau- 

rinėje Meksikoje šiandien susirin 
ko čia paskyrimui kabineto lai- 

kinajai Klžiai. Govcrnoras 
Adolfo de ia Hucrta iš S0110- 

ros "paskirtas laikinuoju prezi- 
dentu. 

Gen. P. Elias Calles paskirta 
karės m'nisteriu. Gen. F. Serano 
štabo perdėtiniu, o gen. Salvador 
Alyadado finansų ministeriu. 

MEKSIKOS MAIŠTININ 
KAI RENGIASI ANT 
MEKSIKOS MIESTO. 

| Juarez, Meksika, geg. j d. — 

Bekraujis vakarykštis Juare/o su 

kihnas ir pasidavimas gen. I'ran- 
ciseos l'hbaillajo's s\i j o j a k i in- 

dijonais (.'asas Giandese aiškiai 

j davė Sonoros revoliucionieriams 
kontrolę ant Oiihualiuos valsti- 
jos ir atidr.'" kelią liuosam puo- 
limui ant Torreono. iš kur bus 
vedama kova }>rieš Meksikos 

i Miestą. 
į Nuotikiai Įvyko greitai. Antrą 
valandą sukilo garnizonas ir po 
to žmonės (padarė iškilmę. Fe- 
deraliai aticieriai nepatinkami re- 

voliucijai. tapo pakeisti. Ruvu- 
sis nacionalis senatorius Abel S. 
Kodriguez taipo paskirtas laiki- 
nuoju goycrroru. 

Juarezui pasidavlus revoliucio- 
nieriams tenka |koiTtro>lė antaki/i u 

mos muitinių, per kurias šimtai 
tūkstančių dolariii inplaukų ėjo 
Meksikos valdžiai. Palyginamai 
maži būreliai kareiviu pasiliko 
ištikimais Carran^ai kituose pa- 
sienio miestuose stovinčiuose nuo 

čia Į rytus. 

Jua. ezo puolimas yra palengvi- 
nimu Suv. Valstijoms. 

4 

VVashington. geg. 4 d.,— Val- 
džios rateliai ir čionykščiai rcvo- 

liucinieriai agentai šiandien 
lengviau atsiduso, išgirdę, kad 
Juarez, kur re-oliucinė kova vi- 
suomet gailėjo buti tarptautiniu 
pavojum, iperėjo į maištininkų 
pusę be mūšio. Berengiant ap- 
saugą amerikiečiams Meksikos 
rytinio pakraščio uostuose pa- 
siuntimu daugiau laivų ten ir be- 
laukiant atsako nuo Carranzos 
i aštrų šios valdžios už.reiškimą 
dalyke užmušimo dar dviejų ame 

rikiečnt arti Meksikos miesto, 
iiuiomiausiu dalyku yra' .permainy 
mas karės pienų, kuris turėjo 
atsitikti pas revoliucijos vadus 
paėmusius pasienio miestą. 

Liigšiol maištininkai paėmė 
iš Carranzos beveik pusę jo teri- 
torijos <be mušiu, bp4- esantieji 
čia karininkai, kurie tėmija re- 

voliucijos bėgį. sako, kad keli 
smarkus susirėmimai -blus neiš- 

1 vengiami, jei nesiras tolesnės kliu 

Į lys federalėse pajiegose. 

ULTIMATUMAS DAILY- 
DĖMS. 

Chicago, 111., geg. 4 d. — Ketu- 
ri tūkstančiai dirbtuvių darbi- 
ninkų. Dai'lvdlžių unijos narių 
gavo laiko iki ryt ryto sugrįžti 
»prie savo darbų, kuriuos jie ap- 
leido subatoj. reikalaudami po 
$t.io j valandą. Kiekviena vi- 

dujinio ištaisymo dirbtuvė mies- 
te del šito streiko yra uždaryta: 
darbininkai vakar po susirinki- 
mui paskelbė, kad jei darbinin- 
kai negrjš prie darbo rvtmetyj, 
tai dirbtuvės pasiliks uždaryto- 
mis. Darbdaviai žadėjo pakel- 
ti algą nuo birželio i d., bet dar- 
bininkai neapsiima laukti. Kitas 
streikas vakar iškilo tarp gele- 
žies liejyklų, apimantis 1200 dar 
bininkų; jie 1 reikalauja mažiau- 
siai $10 ii dieną. Pa-prasta lie- 

jikilų mokestis buvo $6.40 ivž aš- 
tuonių vaflandų dieną, kuri bu- 
vo pakelta iki $8.40 ir fouiyo pri- 
imta 90 nuoš. darbininkų. 
★☆★★★★★★★★★♦★★★★★★♦★★★★"A k-ir 

{ LIETUVOS PASIUN- } 
J TINYBĖS PARYŽIŲ- } 
I JE ANTRAŠAS. J 
J Kuo balandžio 30 d. yra *e- * 

* kantis: $ 
+ * 
* Legation de Lituanie 52 į 
* Av. Kleber, Paris (XVI). } 
*' * 

POLICIJA SU ŠAUDYK- 
LĖMIS SUSTABDĖ STREI 

KININKŲ PARODA. 

Waterbury, Conn. geg. 4 d.— 
Policija šiandien dabojo tvarkos 

į gatvėse su šaudyklėmis riau- 
.št-nib malšinti, kuomet keli tuv- 

Įkstančiai streikuojančių misingio 
| ir metalo darbininkų u/reiškė, 
kad jie išt'is iparodon ir bc po- 

įlicijos leidimo. Streikininkai xi>- 
,«"i ėjo poromis šaligatviais, bet 
i k e 1 i jų tapo suareštuoti už gas- 
'dininia. 
I 

ŽUVO 14 LAIVU 
JUODOSE JUROSE. 

i 

į Londonas, geg. 4 d..— Sulig 
šios dienos bevieline telegrama 
iš Maskvos daug rusų. burž'irazų. 
kurie 'bėgo iš pietų Rusijos .Ma- 
žojon A/.ijon, pražuvo nuo aud- 
ros Juodose jurose. Nuskendo 
keturiolika laivų <pilnų pabėgė- 
lių. j 

Rusų liuosanorių kariuomenės 
likučiai Stočy'o apygardoje skait 
liuje kelių tūkstančių .pasidavė 
balše»vikams. 

Paskutinė žjinia iš Maskvos 
sako, kad fa.ooo kareivių pasi-j 
davė. 

LENKU KAREIVIAI SU- 
SIRĖMĖ SU MINIA. 

Varšava, geg. 4d. — Dvi vyrai 
taip o užmušti ir devyni služeisti 
susirėmus nekareiviams su ka- 
reiviais Varšavos .priemiesčio 
Pragos gelžkelio stotyje, kur ka- 
reiviai iš Pbznaniaus vakar sė- 

do traukininin važiuoti frontan. 
Karinė vyriausybė sako. kad su- 

sirėmimas kilo tarp kareiviu ir 

grupės žydų. 
Vienas žydas perdurtas pasi- 

mirė. Pašaukta policija rado pa 
supriešinimą kareivių. Ji ir ka- 
ri'i via panūdo jo šautuvus ir vie- 
nas policistas tapo užmuštas. 

Paskui karinė vyriausybė pa- 
siuntė kulkosvaidį ir riaušės ėju- 
sios valandą laiko, tapo numal- 
šintos. Kareiviai dalyvausieji 
riaušėse tapo suareštuoti. 

DIDELĖ AVIŲ GANYKLA 
PARDUOTA UŽ $400,000. 
Montrose, C'olo. — Avių ga- 

! nykia pasini i rūsio (iabrielles Ala- 

Isseės, apimanti 17,000 akrų ga- 
niavos ir 10,000 avių buvo par- 
duota apie už $400,000 jo pasi- 
likusios pačios. Pardavėja pasi- 
liko šių metų kirptą vilną, kuri 
esanti verta apie $70,000. Senės 

avys buvo skaitomos po $1^, o 

jauniklės po $12. 

AZERBAIDŽANAS APSKEL- 
BĖ KARĘ ERIVANEI. 

Londonas, ges;. 4 d. — Diplo- 
matiniai pranešimai sako, kad 
Azerbaidžano valdžia su'batoj pa 
siluntusi ultimatumą armėnų res- 

publikai Erivanei, reikalaudama, 
kad toji išsineštų iš ginčijamos 
pasienio teritorijos, o jei to ji ne- 

padaris, tai Azerbaidžano pajie- 
gos eis Armenijon. Armėnija at- 

sisakė išpildyti ultimatumą, bet 

jokio karinio veikimo kol-kas dar 
nebuvo; yienok padėtis yra rūsti. 

ATIDĖJO PLEBISCITĄ 
SILEZIJOJE DVIEM MĖ- 

NESIAMS. 
Paryžius, geg. 4 d. — Amba- 

sadorių konferencija šiandien nu 

tarė atidėti plebiscitą Tescheno 

apskrityje, Silezijoje dviem mė- 

nesiams. Balsavimas nuspren- 
dimui šalies' tautiškumo bus lie- 
pos 12 d. -yietoje ką turėjo buti 
geg. 12 d. 

Smarki kova eina 
ties Kievu. 

Turkai prašo daugiaus laiko 
; Trakijos klausime. 

SMARKI KOVA EINA 

TIES KIEVU. 

Varšava, geg. 3 d. (pavėlinta). 
— Bolševikai apsikasė kalnuose 

ant vakarinio Dniepro kranto 
dideliu pusračiai" savo užpakliais 
i Kievą, kaip yra pranešama 
šiandien iš fronto. Kova už 

Kievą yra pačiame Įnirtime, ei- 
nanti dieną ir naktį ant linijos 
einančios per klonius ir upes. 
Abi pusės vartoja artileriją, bet 
lenkai dar nebonrbardavo Kie- 
vo. Pranešama, kad lenkai, sto- 
vėdami 45 kilometruose (apie 28 
myliose) nuo Ivievo, pasekmingai 
vartoja šarvuotus traukinius, 
šarvuotus automobilius ir kitus 
natrjovinius pabuklus. Nuo šiau- 
rės lenkai eina pietų linkui že- 
miau Pripetis ir Dniepro upių 
su flotile, panaudodami šarva- 
laivius nesenai paimtus Černo- 
biliuje. bolševikų flotilės bazo- 
je. 

Apturėti čia pranešimai sako, 
kad bolševikų karės ministerio 
Trockio pienai Kievui ginti rei- 
kalauja gen. Miezeckovo pakei- 
timo gen. švezdovu. 

Pergreitas apvaikščiojimas. 
Di^leli subruzdimą padarė Var- 

šuvoje perankstyvas paskelbi- 
mas lenkų paėmimo kievo, jiems 
besiveržiant Ukrainon. Pasiro-I 
džius laikraščiams su apskėibi-l 
mu pergalės, žmonės pasiipylė 
gatvėse ir kareiviai siiv mizika 

pradėjo maršuoti. Visur plevė- 
savo vėl ūkai ir gen. Pilsudskio 
paveikslas pasirodė sankrovų ir 
bustų languose. 

Beveik visą savaite Yaršava 

vaikščiojo ant galų pirštų, be- 
laukdama žinių apie Kievo paėmi 
nn ir, kada pasirodė netikėtos 
laidos, kiekvienas paskaitė žinias 
teisingomis. 

TURKAI PRAŠO DAU- 
GIAU LAIKO TRAKIJOS 

KLAUSIME. 

Konstantinopolis, geg. 4 d. — 

Didysis vizyras Damad Ferid 

prašė talkininkų valstybių, kad 

jie palauktu su okupavimu Tra- 
kijos kol taikos konferencija Pa- 

ryžiuje neišklausys turkų dele- 

gacijos. 
Keturios grekų divizijos Salo- 

nikuose laukia prisaku eiti Tra- 
1 rkijon. 

Sukilėlių vadas Mustata Kė- 
niai Paša, kalbėdamas tautininkų 
kongrese kuris atsidarė Ango- 
roje bal. 2~ d., pasakė, kad tau- 

tininkai nenori kovoti (prieš sul- 
toną. "'Priešingai, — sakė jis— 
jie meldžiasi, kad j išgelbėjus 
nuo užsieninio užvaldymo ir da- 
ro visą, kari paliuosavus ji nuo 

svetimšalių kontrolės". 

BEDUINAI APIPLĖŠĖ 
JERICHO 

i 
Jeruzolima, geg. 4 d. — Ne- 

dėlioja beduinų būrys užpuolė 
nuestčį Jerichą ir nusivarė dide- 

jlv bandą galvijų. Anglų karci- 
\iai -pasųsti juos vytis. 

PASIDALINO KITAIS VO- 
KIEČIU LAIVAIS. i 

Londonas, geg. 4 d. — Suli^ 
apreiškimu atstovų bute šeši bu- 

vusieji 'vokiečių kariaiviai —I»a- 
den Helgoland, I'osen, Rhein- 
land, \Yesttalen, ir Nurnberg— 
ir 124 submarinai yra paskirti 
Anglijai. Suv. Valstijos gaus 
Ostfreislandą ir Frankfurtą. 

Sulig apreiškimu Thuringen ir 
Emden ir trisdešimts aštuoni sub 
marinai paskirta Prancūzijai. 
Japonija gaus Oldenburgą, Nass- 
au ir Augsburgą, o Italija gsttrs 

j septynis stuibmarinus. 
Laivai paskandinti Scapos pra- 

stokoj eisią Anglijai. 
1 Paskirstymas likusių dvylikos 
lengvų skraiduolių, 59 naikinto- 
jų ir 50 torpedinių valčių pri- 
klausysiąs nuo Francuzigos ir 
Italijos pasirinkimo iš laivų ati- 
duotų pagal Austrijos sutartį. 

JUAREZ SUKILO, 
i 

-EI Paso, Teyt> geg. 3 d. — 

Juarez šiandien sukilo ir pertrau- 
rė ryšius sa Carran/.os valdžia, 
bet miestas ir garnizonas nepri- 
sidėjo įprie Sonoros revoliucijos. 

Komanudiuotojas Juareze gen. 
J. (ionzalo paskelbime šiandien 
pranese tą sakydamas, kaci ne- 

utrališkumas bus u/laikomas kol 
pastovi valdl/ia nebus įsteigta 
Meksikoje; tąsyk Juarez ap- 
reikš savo ištikimybę tai val- 
džiai. 

PINIGU KURSAS. 
Užsienio pinigai apštimis po 

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

geg. 4 geg. & 
nglijos >vara£s— $3.88 83.85% 

į Francijos (už Si) fr. 16.20 16.54 
[Italijos (už Si) lirų 21.25 31.80 
į Belgijos (už $1) fr. 15.30 15.44 
Olandijos 100 flor. $36.50 $36.50 
Danijos 100 kronų 17.25 17.15 
>V£dijos 100 kronų 21.50 10.35 

1 Norvegijos 100 kronų 19.45 21.45 
\ okietijos 100 markiu 1.85 1.81 
Austrijos 100 kronų .60 .55 
Suomijos 100 markių 5.35 5.35 
Lenkijos 100 markių .65 
Lietuvos 100 auksinų 1.85 r.8i 
Kanados S1,000 — $*900 $000 

i LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS 

Cicg. 12 d., 1571 m. numirė Snn- 
guška, narsus lietuvių kar- 
vedis. 

/ 

(leg. 13 d.. 1434 m. numirė 
Jagėla, Lietuvos kunigaikš- 
tis. 

fleg. 20 d., 1550 m. numirė Did. 
Liet. Kun. Augusto Žmona. Ger-- 
turlė. Lietuvos kunigaikštaitė. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINKĖJE 

Šiandien daugiau apriniaukęs: 
į vėsus; vidutiniai šiaurrytiniai vė- 

j jai. 
į Saulėtekis, 4:42 v. r.: saulčlci- 
dis, 6:51 v. v. 
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SUIRUTĖ MEKSIKOJE 

Meksikf pagal savo konstituciją yra 
tokia jungtinė respublika kaip Suv. Valsti- 
jos. Atskiros valstijų ^administracijos nau- 

dojasi dideliu apsisprendimo laipsniu, jai 
Meksikos mieste nėr* smarkaus despoto, 
kuris paveda valstybės vietas savo asmeni- 
niams pasekėjams- Kuomet centralė galybe 
silpna kaip tas buvo nuo Diazo nuvertimo 

-laiko, tai tūlos atokesnės valstijos veikia 
beveik nepriklausomai nuo respublikos. 
Taigi pranešimas apie tai, kad Sonoros 
valstija, kuri guli toli šiaurėje Amerikos 
pasienyj, atsisakė leisti lederaliams karei- 
viams pereiti per valstijos sieną, yra ne 
tiek nuostabus Meksikos žmonėms, kiek 
nesmagus Meksikos valdžiai. 

Guoernatorius Adolfo de la Huerta ir 
valstijos kongresas Heimosillo'je pertrau- 
kė ryšius su Meksikos Miestu ir paėmė 
muitinę Agua Prietoje Suv. Valstijų pasie- 
nyj- Jie sako, kad prezidentas Carranza 
stengėsi nuversti sonoriečių valdžią ir už- 
pildyti valstijos svietas savo pasekėjais tuo- 
ju tikslu, kad sustabdžius judėjimą besi- 
taikantį pasodinti į prezidento vietą gen. 
O bretoną. Gen Obregon yra sonovietis ir 
jo -kandidatūra nepatiko Carranzos admi- 
nistracijai. Amerikiečiui atrodytų keista, 
jei sakysime- prezidentas Wil3on pasiųstų 
kelis pulkus kariuomenes į New Hampshirę 
pagazdinimui gen. Woodo salininkų, o 
New Hampshirę paskelbtų savo nepriklau- 
somybę nuo ^.Vashingtono ir konfiskuotų 
muitinę Kanados pasienyj. 

Jei šitas išeitų nauja revoliucija, tai 
meksikiečiai nedaug nusistebėtų, bet joje 
yra tokie elementai, kurie parodo daug 
svarbesnį dalyką, atsiskyrimo krypsnį. 
Sinalva, gulinti į pietus nuo Sonoros, sako 
pritarianti Sonoros žingsniui, o šitos dvi 
valstijos drauge padaro visą rytinį Cali- 
fornijo*: užlajos pakraštį! Jei laikinas So- 
noros atsidaiinimas virstų pasiliekami;, tai 
nauja šiaurvakarinės Meksikos respublika 
galima butų «utverti iš šitų vaJstrų, kurios 
panorėtų atkartoti Texaso respubliką ir 
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bėgdamos nuo Meksikos miesto sauvalios 
glaustųsi prie Suv. Valstijų. 

Tuo tarpu governoriui de la Huertai 
apėmus pietinį Meksikos pacifinį gelžkelį, 
kuris priklauso amerikiečiams, yra tiesiu 
ibudu paliečiami Amerikos nuosavybes rei- 
|kalai- Meksikos federale valdžia žadėjo 
paimti gelžkelį ir operuoti jį po kariuome- 
nės kontrole, kad sulaužius streiką, kuris 
buvo sustabdęs visą judėjimą. Bet Sonoros 

! valdžia užbėgo Cairanzai už akių ir dabar j gelžkelis yra valstijos kontrolėje. Šitaiposj 
| naminiai Meksikos respublikos kivirčai pa- 
liečia reikalus galingos savo kaimynės Suv. 

: Valstijų ir todėl atrodo, kad be nebus ap- 
Isieita be Suv- Valstijų įsikišimo. 

oo 

Moterys auklėja labai indomų paprotį 
—paprotį pasakoti tą, ką jos mano, vadinti 
politikierius jų tikrais vardais, teisingai 

| pažymėti savo veikmę į politiką, su kuria 
jos susipažįsta pirmu kartu ir teisingai pa- i sakyti mums tai, ką jos mano. Pa v. turime 
vieną iš Nevados, Anne Martin. Ji vėl ban 
do įsigauti Senatan ir jei jos valstijos žmo- 
nės bus išmintingi, tai jie išrinks ją. 

Į 
•Ji yra priešinga sutarčiai su Vokietija 

lir Tautų Lygai jų dabartinėj formoj, bet 
įstoja už taikos lygą su visomis šalimis ir ji 
!stoja už daugelį kitų dalykų, randamų La 
iFallette'o delegatų programe, tokių kaip 
jatsteigimas žodžio hisvės, spaudos lais- 
vės ir susirinkimų laisvės. ,!i taipgi stoja- 

| už visuomeninį valdymą ir operavimą 
'i£,elžkelių, valdžios valdymą ir plėtojimą 
visų gamtinių turtų, kurie dar vis yra vi- 
suomeniniai valdomi, ir už pirklybinį lai- 
vyną. Beto ji norėtų apdėti mokesčiais tur-j 
tus, žemės vertybes ir kitus gamtos turtus, j 
laikomus spekuliavimai; ji reikalauja pra- 
šai inimo visokių nelygybių, daromų mote- 
liams pramonėje, civilės tarnybos moksle ir 
! viešoje tarnyboje. 

oo 
Visuotinos prievartinės karinės tarny- 

bos judėjimas pilnių pilniausiai susmuko 
Ipo savo paties sunkumu. Jo rėmėjai, ku- 
Irie tik nesenai buvo pilnai įsitikrinę, kad jį 
senatas lengvai priims, neišdrįso paduoti 

• jam nubalsuoti. Taigi jie greitai pakeitė 
jį liuoso noro karinės tarnybos planu, ant 
kurio, kaip New Yorko laikraštis Times 
teisingai sako, jie nebūtų sutikę, jei butų buvusi bent mažiausia proga įbrukti Ame- 
rikos žmonėms šitą keturių mėnesių karinį 

11 lavinimą valdžios lėšomis. Tokiu budu, !tuo tarpu, pasikėsinimas įsteigti prūsinį mi- 
jlitarizmą Amerikoje nuėjo niekais. Žino- 
ma, tie žmonės, kurie tikėjosi, kad visuo- 
tinoji tarnyba suteiks jiems kitą lengvą 
progą streikams laužyti prisakant streiki- 
ninką lis apsisiausti kareivių uniformose, 
labai apsivylė. Bet kiti šalies žmonės 
džiaugiasi, kad tokis neamerikinis ir ne- 
demokratinis sumanymas tapo atmestas. 

oo 

Pasirodė pirmas numeris laikraščio 
'•'The Russian Problem". Tai yra savaitinis 
laikraštis leidžiamas angių kalba,-kurio už- 
daviniu yra informuoti Amerikos biznie- 
rius apie sąlygas ir klausimus Rusijoje ir 
veikmę į Amerikos reikalus ir teisingiau! 
atstovauk rusų reikalus Amerikoje. ' 

—— —; r*~— ——n ii 

I Fastabos- 
1 išvados. 
Ii 

''Paštininkų Balsas", — 

išeinąs Kaune Kartą per 2 sa 
vaiti, — pasiekė mus šiose 
dienose — beveik po mėne- 
sio kelionės. Tai profesi- nis paštininkų laikraštis, 
(4 pusi.), kuris savo skilty 
se visu smarkumu kritikuo- 
ja dabartinę Lietuvos val- 
džią, — delei ko N. 2 cenzū- 
ra (straipsnyje "Del Stei- 
giamojo Seimo") "padarė" 
daug baltų-tuščių vietų. 

N. 1. paduota to laikraš- 
čio pasirodymo priežastis ir 
jo siekiai, štai kas tenai pa 
sakyta: i 

"Pašto įstaigų tarnautojų 
materialinis aprūpinimas to- 
li gražu negerai pastatytas. 
Žemesnieji tarnautojai ir 
apskritai visi. neužimantie- 
ji augštų vietų gauna tie- 
siog grašius, už kuriuos šiuo 
metu nieku budu išgyventi 
negalima ir daugeliui ten- 
ka vesti kovą su badu. 

Mūsų užduotis šioje sri- 
tyje, išreikalauti visiems tar 
nautojams materialio aprū- 
pinimo, kokio reikalauja šio 
meto brangenybė ir apskri- 
tai gyvenimo sąlygos. 

Visi viršminetieji klausi- 
mai ir ankščiau daugeliui 
musų skaudėte skąudėjo, ta- 
čiau. mes buvome nebyliai, 
neturėjome kaip jų svarsty- 
ti ir spręsti. Kiti už mus 

tą darbą darė ir, žinoma, 
ne taip darė, kaip reikėjo 
daryti. 

Šiandieną mes išleidžia- 
me pirmąjį numerį savo 

"Paštininkų Balso". Juo 
mes reikšime savo teises, 
juo mes svarstysime, spręsi- 
me visus musų skaudamuo- 
sius reikalus. "Paštininkų 
Balse" ras vietos visa kas 
tik pašto, telegrafo ir tele- 
fono įstaigų tarnautojų, jų 
darbą, jų gyvenimo sąlygas 
liečia. "Paštininkų Balsas" 
dės kertinį akmenį paštinin- 
kų profesinės sąjungos or- 

ganizavimui. 
Sunkaus ir atsakomingo 

darbo imamės, tačiau tikri 
esame, kad visi draugai tą 
musų darbą visa kuo rems 

ir padės musų troškimams 
gyveniman vykdyti. 

Tat griebkimės darbo — 

dar nejudintus dirvonus 
plėšti". 

Žinios Iš Lietuvos 
DAR VAISTŲ SANDĖLIŲ 

l REIKALU. 1 

"Lietuvos" 25 Nr. p. Butaus- 
kas, rašydamas del vaistu san- 

(dėlių patariu šaukt suvažiavimą 
tik Suvalkų vaistu sandėlių sa- 

vininkų. 'Aš manau, kad reikia 
šaukt visos Lietuvos vaistų san- 

dėlių savininkų suvažiavimas. 

Tiesa, rusų metu Suvalkuos 
•būdavo kitokiomis taisyklėmis 
atidaromi vaistų sandėliai, negtu 
kitose iLietuvos dalyse, nes da- 
bar vaistų sandėlių padėtis vieno- 
kia. Vaistų sandėlis 'beliko tik 
popery, nes pardavinėti tegali- 
ma tik kvepalus, kosmetiką, ką 
ir kiekvienas krautuvninkas ga- 
li daryt. 

Panaikinus vaistų sandėlius, lie 
ka tik vienos vaistinės, ytpač mies 
teliuos, kurios, vienos tebudamos 
ir neturėdamos konkurentų, ma- 

iža tesirūpina vaistų pigumu ir 
įvairumu. J. Briedis. 

("Liet.") 

J. Karosėlis. 
Ciaudlžia trimitai. 
Žiiba kardai: 

Joja kareivių 
Pulkų pulk&i. 

O mylimasis 
Jų viduryj; 
Jis mane jaučia 

Savo širdyj. 
Nepasakysiu, 
Kaip gražu čia-.. 
Man jausmai reiškia 
Vien paslapčia. 

Oi, kad taip butų 
Mano valia, 
iSu mylimiuoju 

1 Jočiau drauge. 

NAŠLAITĖLĖ. 
■Ūžia gaudžia giružėlė 

\ ėjo pučiama, 
Gailiai verkia mergužėlė 

vargo spaudžiama. 
Josios mylima matutė 

jau s<*nai kapuos, 
Ją nešiojusi sesutė 

svetimuos kraštuosi 
Jos tėvelis ižilgalvėlis 

jain senai danguos. 
O mielasis brolužėlis — 

kaujas apkasuos... 
Tyslevas. 

DEL BALTINIŲ STOKOS. 
Daugelis kareivių visai teisin- 

gai nusiskundžia delei baltinių 
stokos. Tačiau valdžia nejsten- 
gė baltinių patiekti, ųes Lietu- 
voj nėra atatinkamų fabrikų 
ir Lietuvoj vi?a*: negalima jų 
gaminti, o iš Amerikos gauta 
vien šilti baltiniai. Be to čia 

apsireiškė labai peiktina mūsų 
žmonių ypatybė: labai daug so- 

diečiu atsiuntė savo sunus ka- 
riuomenėn 'beveik pusplikiais, 
dažnai tedavę jiems vien tik, 
kad nebūtų visai nuogi, padė- 
kime tik vieną baltinių porą, ir 
tą suplyšusią. Buvo nemaža at- 

sitJkimų, kad pasiturinčių uki- 
įlinfcų (vaikai ateidlavo karjuo- 
menėn visai basi. Valdžia ne- 

galėjo įsakyti naujokams tesi- 
nešti skalbinių ir atiduoti juos 
valdžiai už pinigus, nes valdžiai 
tuomet ypač stokavo pinigu. 

! Šiaip ar tai»p valdžia, kaip mums 

teko girdėti, daro viską, kad tik 
suteikus kareiviams skalbinių. 

("Kar. Ž.") 

LENKAI IŠVEŽĖ KUN. 

GRIGAITĮ. 

Telefonograma iš Lazdijų pra- 
neša, jo,; kovo 6 d. 7 vai. vakare 
lenkų valdžia suėmė Seinuos Vys- 
kupo padėjėją, kun. kan. Al. Gri- 
gaitį ir tuojaus, nedavė tinkamai 
apsirengti, išvežė j Suvalkus. 
Kun. Grigaitis buvo vos t'k po li- 
gos, sirgęs infk.enza. Gauta ži- 
nių, bet dar nepatikrinta, jog 
suimtas ir Punsko dekonas kun. 
Simonaitis. (Elfa). 

("Liet.") 

Ruoškimės Seiman. 
1 evynės Mylėtoju Draugijos 

Seimas prasidės Bingelio 20 iš 
ryto. T4 dieną atsibus dvi se- 

sijos, ir jeigu tą dieną nebus 
viskas atlikta, galės Birželio 22, 
vakare, draugijos reikalus už- 
baiigt. Seimas atsibus toje pa- 
čioje svetainėje, kurioje atsi'bus.l 
ir S. L. A. seimas. Tik mūsiš- 
kis prasidės vieną dieną 'pirmiau 
ir, reikalui esant, užims dar vie- 
ną vakarą po SLA. seimui. Jau 
Birželio 19, vakare, delegatai pri 
valėtų 'bait Bostone, kad gavus 
ganėtinai laiko poilsiui, po ku- 
rio but įgalima eit prie svarbaus 
darbo. 

Aš* jeigu taip galima pasakyt, 
stoviu viduryje organizacijos ir 
dažnai jaučiu jos širdies plastė- 
jimą, tai vieno, tai vėl kito na- 

rialio nusiskundimą a^t kitų kū- 
ne darbininku. Čia noriu pasa- 
kyt, kad girdžiu iš vienur, kitur 
nusiskundimas ant centro val- 
dybos, nes ji neišleidžianti na- 

riam knygų. Tai apie šį klausi-j 
mą, Gerbiemieji, gerai pamąsty- 
kite, nes nusiskundimai bent ant 
ko šj kartą nieko nepagelbės. Vi- 
si tie TMD. nariai, kurie savo- 
mis akimis į musų reikalus žiu- 
ri, aiškiai mato, kad kumpos ne- 

davė tiek pinigų, kiek jų rei* 
kalinga išleist 'bile ant rankų 
esančiam veikalui. Šių dienų do- 
laris gal tiek pat vertas, kiek de- 
šimt metų atgal buvo vertas 
dešimtukas. Čia gal prisieis de- 

legatams but prisirengusiems 
prie klausimų apie pakėlimą me- 

tinės nario mokestieš, arba atsi- 
žvelgt į Europos spaustuves su 

mūsų veikalais. 

Prisimenant ir tai, kad žmonių 
randasi su klaidomis, ar tos klai- 
dos įvyksta del neatsargumo, ar 

"grieko" vedamos, mums never-j 
ta apie tai kalbėt, bet iškalnoj 

apsilenkt tokių klaidų 'galima ir 
verta, atidalinant knygiaus-sek- 
retoriaus mėdą vieną nuo kito. 
Praktikos žvilgsniu žiūrint, at- 
rodo, kad sekretorius-redaktorius 
sudarytų gerą lustelį, nes pas 
sekretorių rasis j TMD- sky- 
rių medlžiagos, kadangi sekreto- 
rius greičiausiai jaučia organi- 
zacijos aplinktaką. 

Šiiui laiku prekyba musų kny- 
gomis yra neminėtina ir vargiai 
ji tbus geresnė, iki TMD. turės 

knygų su pilna alga (ant visos 
dienos). Tokis knygius galėtų^ 
susirinkt agentus ir pastatyt ši 
departamentą ant prekybos pa- 
mato, nes pasišventimas, kokis 
yra laukiamas nuo kuopų, ma- 

čiau, yra tušti viltis. 

Kuopos rinkite j delegatas ge- 
riausius savo narius. Patarčiau 
duot pirmenybę tokiems nariams, 
kurie ilgiausiai prie organizaci- 
jos priklauso. Šitą patarimą 
duodamas turiu mintyje tai. kad 
musų gyvenime jau yra buvę to- 

kių atitikimų, kur j tokius žy- 
gius spraudžiasi idėjos įpricšai. 
Tokie žmonės įstoja į organiza- 
cijas tik tam trumpam laikui. 

Kiucupos paskubėkite alps i mo- 
kė t metines mokestis ir Seiman 
siekite tik tuos savo kuopos 
narius, kurie yra apsimokėję. 

Pabaigoje šio Gegužės mėnesio 
išsiųsiu centro knygas tam tik- 
rai komisijai ant peržiūrėjimo. 
Taigi visi, kurie turėsite pini- 
giškus reikalus su manimi, ma- 

lonėkite tai atlikti anksčiau. 
Dar pavelykite. Gerbiamieji, 

užkviest Jus į iš seno apšvictą 
nešančios musų Organizacijos Sei 
ma. kuris atsibus Birželio 20-22 

d.d. So. Boston, Mass. 
Su pagarba. 

M. Stapulionis D. N.r 
TMD. Sekretorius. 

\ 

PIRKSIU. 
(U^lbaiga). 

Žinok, Jurgi, kad jeigu tik per 
tavo artimu lavonus priešas ta- 
vo Tėvynę išniekintu, bet neki- 
taip! — Mes perdaug atsidavę ap 
gynimui varguolių ir toclel mes 

eScttie nepergalimi. 
Bet tu, Jurgi, dirbk, ir dirbk, 

kad daugiausiai Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonų butų tarp mūsiš- 
kių ten toli nuo varguose skęs- 
tančios Tėvynės išparduota, nes 

tie pinigai duos duoną, pridergs 
nuo šalčio tuos. kuru. stojo taip 
didelio skurdo ir tavo senos matu 
šėlės, kurios malda, žinau, tyra, 
bet ją tik musų ginkias nuo prie- 
šų teužtars. 

Pameni, Jurgi, kitados svajo- 
jome apie kaimiečių laisvę. Liki- 
rui-s išpildė mudviejų troškimus, 
— jis ir darbą tarp ni.nlviejų pa- 
dalino: tau davė rupestj, man li- 
ko ginklas. 2inaru tavo drąsią 
tu šavo dalį garbingai atliksi. Bet 
nesibijok nei už mane, nes Žirg- 
vaikj flfcu turim už vadovą. Anuo- 
met mudu svajoj o va, dabar dirb- 
kivą !.... Tavo Krinčinietis". 

Jurgio sunkios rank:>3 nukaro 

J/.cmyn. Mintys nubėgo akiu ke- 
į liu Vnž-kur toli. Žiburys vis 
Įdegė, plasteno'. Jis matė save 

daug dirbantį vis del labo žmo- 
Inijos; čia lapelius nešioja, tai 
| skubina prie kurio "draugo", su 
kokia nors žinia, ar tai laiškiu. 
Mintimis jis pradėjo apžiurinėti 
tavo draugus, nuo kurių tik pa- 
kopimus gauna. Jie didžiumo- 
je buvo tik "draugai". Ką tokie 
"draugai" dirbo kasdieninės duo- 
nos delei — Jurgis nežinojo. Jam 
pradėjo rodytis, kad šitie "dra- 
gai" iŠ kur-tai ateina, duoda Įsa- 
kymus ir vėl kur tai nueina; jie 
ragina dirbt, aukaut, ibet patys 
pradžios tam nedaro. Jie aukas 
paima. 

C: a vėl prošal] slinksta, lyg 
užburtas šešėlis, pergyventos su 

Krin.'iniečiu dieno?. O jos to- 
kios aiškios savo darbais, nes 

tas (pats Krinčinietis jį visuo- 
met išvesdavo iš kokių nebūt 
painų. Krinčinietis visuomet 
rasdavosi vargdienių parama, 
jis lyg ant sargybos bietlniems 
stovėjo. Jis vienatinis fcuvo žmo- 
gus, kuriam Jurgis laimę ir vii-' 

jtį patikėjo. 
| Tuoni tarpu Jurgio akys 1111- 

i krito nuo lapelio, kuris buvo pa- 
| mestas ant kampe esančios Jur- 
jgio skrinutės; — jis perskaitė 
| stanibias rajides: "Darbininke, 
nepirk tų Lietuvos Bonų, nes 

tuom sau ir draugams vergiją tu 

būda vosf". 
— Kiumel vagiai ! — Jurgis 

garsiai sušuko. Jo balsas atsimu- 
šė j nuplikusias sienas; pats sa- 

vo balso persigando. Jurgis kri 
j to į lovą. apsikniaubė ir skauditv 
j jam -buvo, nes pajautė tarnau- 

jąs žmonėms, kurių praeitis jam 
tamsi; neigi dabartis ne švieses- 
nė, — tarnavo amžiniems savų- 
jų priešams. 

Pamažu Jurgiui lengvėjo, lyg 
dideliausias akmuo slinko nuo jo, 

į nes kartojo: pirksiu, (pirksiu... 
ITuomet jis pasižadėjo su Krin- 
įčinieciu kartu dirbti ir mirti. 

Ankstyvas ryto vežimų dun- 
dėjimas Jltrgį užmigdė su pasku 
line mintimi "Pirksiu Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonų". 

M. Diemedis- 
4-', «■; *: f 

Rinkime Karinę 
Tautosaką. 

Jau ir atlėkė gulbių pulkaitis: 
O ir pavarė į karą joti. 

Aš buvau didžiam kare. 
Ten didi mūšį mušė... 

Cia gul, Čia miegti mano sunutis. 
Ant jo kapelio rasužė krinta... 
Rczos dainos I-» D. L- Iš M. l>ir/. 

Viskas, viskas praeity. Ką šian- 
dien žmogus turi, -r ar tai butų me- 

džiaginis, ar proto turtas, — vis 

J būtojo laiko, dingusios minute?, 

j praėjusios dienos savaitės, praslin- 
kusių vienų, dešimties, šimto, tūks- 
tančių... metų padaras. Momento, 
gyvenamojo cirtamojo, kūryba yra 
nežinomas kuo viena praeitis 
išsprendžia ir paskui tik žmogui 
apreiškia. Todėl kas iš gyvųjų ką 
negalvotų daryti, pirmių pirmiausiai 
atsižvelgia j pfacitį, kaip ten senai 

jau numirusių žmonių buvo daro- 
ma. Išeina, kad numirėliai gyvuo- 
sius mokina ( kai kas sako •'valdo")- 
iiet ar miršta žmogus? Daug daug 
jau jis tūkstančių metų gyvena že- 
mėj, o nieks dar nepasakė nei kada 
jis gimė, nei kada mirs... Tik il- 
gus tuks. metų begyvendamas ji? 
sukrovė didelius turtus žemėj... 

Ar šiandien mes tesukurėm savą- 
\r \ ją? JVles sena; jau turėjom, dabar 

tik ją gaivirfam. Armiją turėte, tu- 
rim. bet ar turim reikalingiausi jai 
daiktą — literatūrą? Kaip ir ne. 
Ar jos mes neturėjom? Sav^s ne. 

Turėjom ir turim tik gyvą tauto; 

žodj, tautosaką: padavimus, pasą. 
kas, dainas, raudas, patarles mįs- 
les, burtus. Tas tautos žo<,lis sake 
visą' ką buvo tauta padariusi, ko 

Vy4" J 
# 

buvo išmokusi'a čia tebegyvendama 
Ta tautosaka ir turi buti musu ka- 
rinės literatūros pamatu, gyvu šal- 
tiniu. 

Daug-, labai daug tarini savos li- 
teratūros veikalu: i) reikia save 

pažinti, kaip istorinį objaktą ir atei- 
čiai nutiesti evoliucijos kelią; mes 

gi. kaip rodos neturėdami nei s'avo 

psichikos, nei buto, nei praktikos, 
kiekviename gyvenimo reikale žval- 
gomas :kas i rytus, kas j vakarus, 
kas kur kitur; 2) reikia gaminti vi 

są be galo plačią karinę tcrmiuolo 
giją, ir kam verčiam.: razviedka, 
die I^ekegnosziereing -sekimas; 
nebliudenije die Beobaelitung — 

žvalgymas; zadieržka, die Aufhal- 
iung — atspara, stabdalas... ir ne- 

susikalbam ir viens kito nesupran- 
tam; 3) reikia mokintis dailiosios 
raštijos; šiendien mūsų dainiai be- 
dainuodami apie tautos kovą su ru- 

sais, vokiečiais, lenkais visur kiša 
žirją, kaip ginklu pirmaeilę rūšį. 
kardą, kaip krutvuiu simboly, £ir- 
2&is joja, lekia, kaidais (lietuviš- 
kiau kalavijais) mojuoja, kert'a da- 
bar lietuviai priešus vydami (Juodo 
Mikoliūno "Iškeliaujant i karą", 
'K. Ž. 28 N r.; f yslevo ''Gailiai j 
verkė" "k. Ž 2<) Nr.; Vargo Po-1 

eto "i-ietuyio malda" "K. Ž. 3oXr. 
į literatūrą yra įprasta žiūrėti, kaip 
j gadynę, vaizduojančią veidrodį. 
Už tūkstančio metų žmonės beskai- 

tydami musų karinę poeziją stebė- 

sis, kai]> mes vielomis apipintu ap-. 
kasų ir galingos artilerijos upuies 

epochoj teip fantastingai kar ». 

Reikia mokintis momentą vaizduoti, 
kaip jį vaizdavo kitados musų tau 

ta... Tų veikalų nesuskaičiuosiu! 
— jų daug. Atliksim gerai juos tik 

tada, jei gerai žinosim savo tauto- 

saką, o ji dar pačioj tautoj tebėra 
nesurinkta, nesurašyta, norsj&u keli 
šim'.mečiai praėjo ją renkant, ra- 

šant. M. Biržiška savo Lietuvių Dai 
nų Literatūros Istorijoj spėja, kad 
bene pirmasis bus susidūręs su mu- 

sų istorine daina Lyvžcnuo Ditlebas 
von Alnpeke (XIII amž.). Toliau 
matom rūpestingai tautosaką ren- 

kant, tiriant mozūrą Motiejų Stryj- 
ikovskf (154"—1382 m.); Liudą 
Rėžą (177C)—i84i m.), broliui Juš- 

| kits, J. Basanavičių ( XIXšint.) ir 

[musų laikais — "Ateitį", ''Aušri- 
ne". Surinktame folkliore randam 
ir karinės tautosakos, tik ii plačiai 
išsisklaidyta iš»nėtvtfa ir reikia spėti, 
toli gražu neišsemia karinės musų 
tautos kūrybos. Todėl \ ra didelis 
rerk'alas mums patiems ją rinkti ir 
surinkti. ''Kar. žodžio" Redakcijai 
t u rimt, atskleis jei lapą, kitą, kur 
ją spausdinsime, skelbsime visiems: 1 

tesiskaito, tesimokina, terenka snu 

reikalingos medžiagos, pavizdiių. 
Bet ką rinkti rašyti? Padavimus^ 
pasakas, dainas, patarles, mįsles, 
burtus, kur kalbama: 

a) bendrai apie karus; 

į b) apie kareivius, vadus, karžy- 
gius^ karalius (senovės žodis—ka 
re i vis); 

e) apie karo ginklus, rubus; 
d) apie kautinių eigą ir jų vietas; 
c) apie protavimus (sesučių rau- 

dojimus, budėjimus), galvojimus, 
kurie rišasi su karais? kariuome- 
ne.. 

iN'esunku šiendien tą darbą dirb- 
ti : mes gyvenam tfanpe žmonių kai- 
muose 

? 
kur ta tautosaka gludi. 

Skubėkim užsirašyti tautas žodi, 
kol jis dar nenutilo amžiams (o lai- 
kas jj tildo, marina), iš jo mokinki- 
niės literatūros dVirbą dirbti ir save 

tvarkyti. 
Laurinaitis J. 

KUO RED. Užrašant paminėti: 
a) kas padainavo (papasakojo) 
b)kur gyvena (bent parapija nuro- 

dyti). c) kuriais metais ir net me- 

nes j padainavo, d) kiek pats jis 
.tiri metų. e) iš kur ir iš ko jis tą 
lainą yra girdėjęs, išmokęs, f) kaip 
:r. daina vadinas- Jei galima tai už- 
rašyti ir gaidą. Apskritai užrašinė-^ 
ant nieko nekeisti, nieko savaip 
įerašynėti. 

("Iš K. Ž.') 



Sveikame Kune-Sveikas Protas. 

SKILVIO IR VIDURIŲ 
KLIŪTYS. 

Kuomet nėra gero virškinimo,! 
tai ir viduriai neveikia krnp rei- 

* 1 ant. Vienok gali buti ir taip, 
kad yra kliūtys su viduriais, o 

skilvys visiškai sveikas, arba 

antraip. Nevirškinimo ligos įvai- 
rius žmones įvairiai paliečta. Tie- 
sa pasakius, vargiai surastum du 

dispeptikus, t. y. žmones, kurių 
viduriai nesuvirškina maisto, pas 
kuriuos butų tokie pat apsireiš- 
kimai ligos. Arba vėl sergantis 
nevirškinimti gali jausti vienokius 
nesmagumus šiandien, o kitokius 
nesmagumus už kelių mėnesių 
vėliau. 

Dispepsijos, ar nevirškinimo 
formų yra beveik tiek pat, kiek 
yra sergančių tiįja liga. Vienok 
apsireiškimai, kurie yra bendri, 
nors vienas, ar kitas gali nebū- 
tų tuo įputim laiku, yra tokie: 

Apklotas liežuvis, širdies py- 
kimas, vėmimas, išbėrimas, svai- 

gulys; galvos skaudėjimas, dė-| 
mės akyse, sunkumas aut vi<lu-' 
riu, arba priešingai gnybantis 
skausmas ties skilia, skrepliavi- 
mas, negalėjimas valgyti sykis j 
syk j, neturėjimas noro talgyti, 
arta perdidelis noras ir ėmimas. 

Nevirškinimas yra daug dides- 
ne k':utimi negu paprastai jis | 
yra skaitomas. Tas lengviaus bus 
n.urns suprasti, kuomet mes at- 

siminsime, kad k• °k v ienas orga- 
nas ir kiekviena kuno mechaniz- 
mo dalis gauna iš virškinimo 
aparato kuralą, pajiegjį ir gyvy- 
bę. Jei prisižiurės'me tikram 

į skilvio suirimu fondui ir pavojin- 
Įgumui, atsižvelgdami j svam- 

biausius jų apsireiškimus ir susi- 
rišančias su jais negales, jei iš- 
tirsime kokio nors didelio miesto 
marumo statistiką, tai pamaty- 
sime, kad didesne pusė mirčių 
šitoj dispeptikų šalyj tiesiu, ar 

aplinkiniu 'bi'du paeina nuo ne- 

virškinimo. Galima drąsiai saky- 
ti, kad net džiova, skrofula, vė- 

žys ir kitos sunkios ligos atsiran 

da iš netinkamo virškinimo. 
Žmonės sergantieji šitomis sun- 

kiomis li', >r*'s paprastai įbuva 

patbuvusio amžiaus vyrais ir mo- 

terimis ir kiekvienas gali įsitikiu 
ti prisižiūrėjęs jų sirgimo bė- 

giui, kad viduriniame amžiuje, 
ar jaunystėje jie turėjo virškini- 
mo kliūtis. Tas, kad gydytojai 
paprastai nepripažįsta šito, kad 

jie gydo greičiau pasekmes kailp 
priežastis, yra viena priežasčių, 
kodėl tokios ligos kaip džiova, 
ar vėžys yra dažniausiai skaito- 
mos neišgydomomis — kuomet 

jos nėra neišgydomomis. 
Kitu ypatingu ir apgavingu 

jnevirškinimo dalyku yra tas, kad 
kartais šitos ligos paliečia kitus 

[organus, o kartais tik atrodo pa- 
liečiančiomis, kuomet ištikrų jų 
to nėra. Tokiuose atsitikimuose, 

jei diagnoza yra klaidinga, tai, 
žinoma, ir gydymas buva klai- 

dingas. Pav., daugedis sergančių 
šita liga turi drebėjimą vietoje 
ša'le skilvio, kuris buva paskaito- 
mas širdies drebėjimu. Taigi jei 
ligonis buva gydomas nuo šir- 
dies ligos, tai gydymas bus tiek 
pat klaidingas, kaip ir diagnoza. 
Skilvio, ar vidurių ligose taip-pat 
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vokiąs turi blogą išvaizdą ir, ma- 

žiausiai pasakius, 'butu neišmin- 
tinga 'bandžius gydyti ji nuo 

odos ligų. Norint išgydyti liga, 
reikia eiti prie jos sakiiies ir ją 

1 

prašalinti. 
Galima tikro 1 pasakyti, kad tu 

rintis virškinimo kliūtis taipgi 
turi turėti kitas klintis. Viena 
paeinančių nuo tų ligų yra ke- 

penų kliūtis. .Kad.-ngi skilvys! 
yra laibai arti prie kepenų, tai 
skilvio išsipūtimas, ar nenorina-! 
lumas dažnai atsiliepia ir į ke-! 
penis, kurios paprastai p: iidėja. j 
i ugarkaulio klintis taipgi dažnai į 
pagimdo skilvio kliūtis, n.tgarkau 
lio sulinkimas paeina nuo šitos 
priežasties dažniau negu yra 
manoma. 

\ idurių užkietėjimas, žinoma, 
taipgi dažniausiai paeina nuo ne 

ti'kusio virškinimo. Kuomet vi- 
įduriu už'kietėjimas paeina nuo 

šito, tai jo kitaip neišgydys*, 
kaip tik atitaisant virškinimą. 

Apie virškinimo ligas galima 
butų parašyti di'delį. knygą. Bet 
gydymo išaiškinimui nereikia di- 
delės knygos rašyti; plačiai kal- 
bai) t, yra tik viena liga — blo- 
ga sveikata. 

Gera sveikata reiškia gerą 
j virškinimą ir neturėjimą jokių 

skilvio, ar viduriu ligų, ar pe- 
cinan'čių nuo jų nesmagumų. 
Tas nuveda mus prie išvedimo, 
kas reikia atitaisyti gamtinės 
sąlygos, o kiekvienas organas bus 
sveikas ir veiks gamtiniai. Visi 

jie veiks sandermingai ir ligos, 
ar silpnumo negalės buti. 

Kas del specialio gydymo skil- 
vio ligų, tai pirmiausiai turime 

atkreipti doiuą j tą maistą, kurį 
priimame, j jo kiekybę 'r koky- 
bę. Viena civilizacijos paklaidų 
yra bandymas nustatyti valgy- 
mui pienas — ar kokius kitus 

pienus — tinkamus visiems at- 

sitikimus, kuomet mes turėtu- 
me žinoti, kad įvairus žmones, 
įvairiose apystovose turi nustaty- 
ti valgymą pagal savo 'padėjimą. 

Kiek reikia valgyti, kiekvienas 
turi numanyti pats. Paprastai bū- 
va, kad žmonės apsivalgo. Mes 
turime atminti, kad ne tiek yra 

I svarbu, ką hies valgome, kiek 

sv.'rbu, kas eina kunan; taigi 
galime pasakyti, kad daugumas 
nevirškinimo kliūčių paeina nuo 

j persivalgymo. Bet mažame nuo- 

j šimtyje kitų atsitikimų būva at- 
bulai: žmogus valgo mažai, o 

ima į vidurius alkoholinius gė- 
rimus, kavą, arbatą, nikotiną ir 
kitus nuodus. J. 

SSGYVENIMŪLIETUVIU AMERIKOJE-1 
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PITTSBURGH, PA. 

L. F. Misija jau Pittsburghe, | 
Į atvažiavo stvbatoje, bal. 24 d., 
{ ant Penn. stoties, kur juos pu- 
l sitiko Pittsburgho piliečių bu- 
Į relis iš 12 nariu. Svečiai apsis- 
| tojo Fort Pitt viešb ityje, kur 

f prabus visą laiką savo maršruto. 
Į Pirmos prakalbos surengtos su , 
Į batos vakare, Homestead ir Brcul 
L dock, Pa. 
K 

Gerbiami svečiai turės padir- 
bėt Pitts'burghe, kad atlankyti 

j visas kolonijas j taip trumpą lai- 

ką; per visą savaitę bus vis dve- 

jos prakalbos kiekvieną vakarą 
1— iš svetainės j svetainę. Kad 
išaiškinus dabartini Lietuvos pa- 
dėjimą, nes pas mus išgamų ne- 

truksta, kurie sklckl/ia visokius 

lapelius, kad nepirk t Bonų. Dau- 
gelis gerai nesuprasdami ir abe- 

joja apie Lietuvos likimą, atsisa- 
kinėdami nuo Bonų. Šiems sve- 

čiams apleidus Pittsburghą, dar 
vienas gana svarbus svečias su 

stos Pittsburghe, tai ger. Stasys 
•cMukus, važiuodamas Lietuvon. 

I 
Su stos i'ittsburųhe gegužės 3d. 
Ci'i bus išleistuvių koncertas, sve- 

tainėje 51h \Vard School, ant Pa- 
ga gatvės, N. S. Pittsburgh, Pa., 
kur drauge dalyvaus ir p-le Ma- 
rijona Rakauskaitė. 

Pittsburgietis. 

INEW PHILADELPHIA, PA. 

Bal. 24 d. apsivedė Jonas Ku- 
naitis (jaunikaitis) su Marijona 
Burinskiene (našle). Gali būti, 
kad lietuvių istorijoje, tai bus 
seniausia jaunavedžių pora. 

Jonas Kunaitis paeina iš Suval- 
kų rėdybos, gimęs 1851 m. į šią 
šalj atvyko 1871 m., ir visa laika 

(49 m.) dirbo kasyklose. Kunai- 
tis dažnai prisimena apie tuos 

laikus, kuomet pirmieji lietuviai, 
čia atvykę, turėdavo atsilaikyti 
prieš "uodeginius" (taip vadina 
airius). Sako, kad airiai buvę la- 
bai "zajadli'' ant 'ietuvių. 

Al. Burinskien<. turi 2 užaugu- 
sius suni"' ir ;ia 58 metų am- 

žiaus. Velionis jos vyras, Burins- 

Kas, mirė 2 metai atgal, būdamas 

78 metų sena.'). Amerikoje išgy- 
veno 50 metų. 

Balandžio 27 d. vietos kun 

Durys išvažiuoja į Lietuvą. 
Koresp. 

KENOSHA, WIS. 

Vasario 18 d. "Birutės" dr-j; 
laike paprastą susirinkimą. Ap 
svarsčius d»i*-jos reikalus, IT. La 
banauskas įnešė, kad paaukaut 
dr jos knygas Lietuvos Karino 
menei, kas 'buvo visų priimta 
Nutarta taipgi atsišaukti ir 
\ietos dr-jas ir pavienius, ka( 
suneštų atliekamas knygas b< 
skirtumo turinio. Knygos bus pa 
siųstos "'Kariškių Žodžio'' P'*d. 

Lietuvoje. Pasiuntimo lėšas aip 
'mol-os "Birutės'' dr-jal 'Komite 
tas išrinktas iš š"šių ypatų. A 

Kvedaras, F. Zakareviče, II. La 
banauskas ir S. Gadeikis. 

Knygas meldžiame sunešti šiuc 
adresu: 39 N. Ed\vard St. Tel 

3386. 
P. S. Aukaudami knygas, 111a 

lonėkite indėti i knygas savt 

vardą, pavardę ir adresą čia 
\merikoje ir nors Apskriti i 

Kaimą, Lietuvoje. 
Varde komiteto, 

F. Zakareviče 
A. Kvedaras 

Gražus t)laukai 
M 

yra augami garbė kiekvienos moters ir merginos, — puikumas 
kiekvieno jauno ir seno. Todcl yra svarbu užlaikyti šilą gražų 
ir sveiką, plauku augimu iki senatvės, vartodamas 

Severa's 
Hair Tonic 

(Severos Plaukų stiprintoją). Jis yra puikiausias del trinkimo 
galvos plaukų. Ir sukelia plaukų augimą, kur tik plaukų šaknyse J atsiranda gyvybe, "o vartojimo jų jautiesi priimniai. Mėgink jį. 
Kaina 65c ir 3c taksu. 

Plaukų Tepalas- 
yra kas toks nepaprastas, kuo- 
met plauku priežiūra yra at- 
mesta. Severa's H^ir Pomade 
(Severos Plaukams Pomada), 
padaro gražius plaukutį minkš- 
tus ir švelnius. Ji priduoda 
švelnumu plaukams sutaisyme 
del vaiku ir suaugusių. Kaina 
25c ir 1c taksŲ. 

Del Čystijimo. 
galvos arba trinkimo, vartok 
muilą, kuris liuosai putoja ir 
yra antiseptikas. Del. šito da- 
lyko Severą'.*; Medica/ed Skin 
Soap (Seevros Gydantis Odinis 
Muilas) yra geriausiai reko- 
menduojamas. Jis taipgi yra 
geras del barzdos skutimo.1 Kai 
na 25 centai. 

Severos šeimyniški prietaisai yra. ant pardavimo visose up- 
tiekose. Jeigu įųsu aptiekprius negali jums pristatyti, užsisakyk 
tiesiau nuo mūsų. Priiųsk reikalingu sumį priskaitanl taksus. Adr: 

W. F. SEVERĄ CO.. CEDAR RAPIDS, IOWA. 

| PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 5 ANT DURU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO 

CARR BROS. WRECKING CO. 
8003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO, 1LL. 
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Knygos 
★★★★★★★★★★★★ 

f f.ff.TfT 

Knygos 

No. 1. 
VĖLIAVOS 

AKYVAIZDOJE. 
Prancūziškai parašė Julės Ver 

ne, lietuvių kalbon verte J. A. 
Chmiellauskas. šioje knygeleje 
yra apsakyti senų laikų dideli 
stebuklai ir kares nuveiktos mari 
ninMų po vandeniu jūrių gilumo- 
je. Šitie «*teb'!k!ai yra tuoml la- 
bai žingeidus, kad tada jie bu- 
vo pat.: kojami tiktai kaipo pa- 
saka, o šiandien jie pilnai išsi- 
pildė. šiųdieninėje karėje Vo- 
kiečiai ir Alliantai. tartum ant 
šios apysakos pasirėmė, tokius 
submarinus, su kuriais nuveikė 
tokius stebuklus po vandeniu jū- 
rių gilumoje, apie kokius a».ų 
dienų autorius, Julės Verną, rašė 
tiktai kaipo pasaką, kaipo sap- 
nų. 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 išūjusių knygelių lietuviš- 
koje kalboje. Puslapių 211. 
Kaina $i.ų0 

No. 2. 
EXPROPRIACIJA. 

Drama dviejuose veiksmuose 
penkiuose pa-eiksluose. Parašė 
A. P. Brazaitis, ši drama yra 
gana puiki, kurių galima lengvai 
skaityti ir jos mintj aiškiai su- 

f prasti. Labai naudinga drama, 
ypač tiems, kurie nėra pratę loš- 
ti. Jų galima greit išmokti ir 
maža' mokintis lošėjams, ir sa- 
vo uzduotj gerai atlikti. kaina 10 

No. 3 
AKYVI 

APSIREIŠKIMAI 
SVIETE. 

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

No. 4. 
TEISINGOS 
PASLAPTIS. 

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

No. 5. 
INDEPENDENCE. 

Por the Lithuanian nation b> T. Norus and J. žilius. Issued by Lithuanian National Councii in Ų. S. ofAmerica Washing- ton, D. C. 
Price ...» 25 c. 

No. 6. 
ŠIRDIS. 

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

No. 7. 
LIETUVIU KALBOS 

GRAMATIKA. 
Sutaisė mokytojas J. Damijo- 

naitis. Vienatinio lietuvių 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 labai ver- 
ta išplatinti tarpe Amerikonų, 
kad susipažintų su mumis ir mū- 
sų tautos pageidavimais. Užsis- 
teliuok brolau bent penkias šias 
knygelias ir išdalink savo kaimy- 
nams amerikonams. 
Kaina 15 c 

No. 9. 
DEŠIMTS METŲ 

Tautiniai-Kulturinio darbo Lie 
tuvoje, nuo 190o—19i5 metų. 
Yra didelės vertės informacijos 
knygelė, kurioje rasi viską, kas 
per 10 metų buvo Lietuvoje nu- 
veikta, taipgi kiek yra lietusių 
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 t&i: 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 v 

ISTORIJA 
Tai yra viso svieto kulturos 

istorija, trijose knygose su dau- 
geliu paveikslėlių. Visų šalių ir 
tautų svarbiausi atsjtikimai api- 
piešti paveikslais, kaip untai: 
miestų, bažnyčių, stovylų dievų, 
dievaičių, karaljų, kareivių, ka- 
rių ir tt. Surengė J. A. Chmie- 
liauskas. Pusi. 505. Kaina $2.00. 
Gražiais audimo apdarais $3.00. 

No. 11. 
TECHNIKOS 
STEBUKLAI. 

Su daugeliu paveikslėlių: or- 
laiviu zepelinų. vagonų, tiltų, 
submarinų, automobilių ir kitų. 
Apžvalga pasisekimų žmonijos 

igytų oro. žemė* jr vandenų už- 
ariavimų. Naudingas aprašymas 

kaip žmonos tokius išmislijo— 
išrado, padirbo ir prnktikon jve- 
dė. Sulietuvino J. A. Chmjeliaus- 
kas. Išleido T. M. D. Pusi. 142. 
Kaina 25c. 
Ta pati gražiais viršeliais .... 50c. 

No. 12. 
VALKATA. 

Keturių veiksmų drama vaiz- 
delis. Parašė K. Vosylius, liuosai 
verte J. J. Zolp. ši drama yra la- 
bai puikus vaizdelis, kuris per- 
stato turtingų žmonių nemicla- 
širdinguniij. ir žiaurumą, o dar- 
bininkų r.uliudimus, kentėjimus 
ir vargus. 
kaina •• 35 c. 

čia paminėtos knygų kainos yra su prisiuntimu. 
Užsisukant knygas, iškirpkite žemiau pridėtą, kuponu ir išpildę 

siųskite sykiu su pinigais, inoney orderiu arba čekiu: 

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

"LIETUVA" f v 
3253 B. MORGAN ST., CHICACIO. ILL. -*\ 
Gerbiamieji: — * 

Siunčiu $ c už kuriuos malonėsite man iš- 

siųsti sekančias knygas: 

Vardas ir pavardė 
No. ir gatvė -— 

N 

Miestas Valstija 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "LIETUVį" 
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Vietines Žinios 
/U'tAyvi*! 

CHICAGOS GYVULIŲ SKER 
DYKLŲ DARBININKAI 

GAUS ii CENTŲ DAUGIAI 
I VALANDĄ. 

Gyvulių skerdyklų unija ne 

11 u ilstančiai darbuojasi. Xors d ai 

tebėra nauja ir-^itpna, bet ^ali 
rna tikėtis, kad ateityje bus vic 
na iš stipriausiu organizacijų 
yra Amalgamated Meat Cutter? 
& Butehf's \Vorkmen ot Xort!' 
America, A. i;. ol L. Kiekvienam 
lietuviui yra gerai žinoma, ką ji 
nuveikė per pereitus dvejus me- 

tus. Trumpai apibriežiant. iško- 
vojo tri- kartui algų padidinimą 
aštuonių valandų darbą dienoje: 
laiką ir puisy už viršlaiki ir dukart 
tiek už šventes ir "back pay". Mė 
sos baronai nusigando, matyda- 
mi, kad unija veikia taip pasek- 
mingai ir nusprendė praleisti ke- 

letą milijonų dolarių jos sugrio- 
vimui. Pri samdė visokių šnipų, 
kurie stengės visokiais burtais 
sugriauti darbininkų vienybę, ir 
jau buvo beatsisektą tikslą. Su- 
kėlė darbininkuose neapykantą, 
suskaldė tautas. o ant gatlo ir 
pačią organizaciją. Bet tas jųjų 
darbas paliko bergždžias. Dar- 
bininkai suprato, kad tai yra 
įpynklės paspenstos jiems ant 

praaitities. Susivienijo. Padavė 
vienas kitam brolišką ranką, su- 

tarė ant toliaus darbuoties iŠ 
vieno, nežiūrint tautos ir spal- 
vos. nes sako: — Juodas, baltas. 
lietuvis, lenkas, visi esame bro- 
liai darbininkai. Padėkavojant 
centra'iniam rast.-iždininkui bro- 
liui Dennis Lane, dabar tapo 
iškovotas ketvirtas algos padi- 
dinimas, kuris nustebino visus 
darbininkus, nes darbininkai nie- 
ko apie tai nežinojo ir daugu- 
mas dar ir dabar nežino. Taigi 
aš čionai ir norėjau apie tai pra- 
nešti visiems darbininkams ne- 

gavusiems pakėlimo 3e gruodžio 
mėnesyje, 1919 m., dabar yra pa- 
kelta 3c Į valandą ir "back ^>ay" 
nuo balandžio (april) 5 d., IQ20; 
m. "Back pay" privalo biuit išmo- 
kėta laike 20 dienu. Visiems la- 
bai gerai žinoma $3.50 dovana J 
(bonus) pradedant su gegužės 3 i 
d., bu§ įpriskaityta prie ,regulia-! 
rės mokesties. 

Del sužinojimo, kiek pasida-1 
rys reguliarės mokesties, reikia 
išdalinti $3.50 ant 48 valandų. 
Tą padarius atrandame, kad pa- 
reina po 7 ir 3—to dalis cento 

j valandą, sudėjus 3c si* 7 ir 3—io 
bus išviso pakelta mokesties 
10 ir 3—10 dalys cento valandai. 
Pirmiaus buvo mokama prastam 
darbininkui -\2y\ cento j valan- 
dą. o dabar pakelta 10 ir 3—10 
dalys cento, tai sudaro mažiau- 

sią mokestį skerdyklose 52 ir 
7—10 dalis centu i valandą. 

Vugščiaus paminėtą padidini- 
mą algos privalo gauti ir dirban- 
tieji nuo štukų ir gaunantieji sa- 

vaitines mokestis. Tai viskas yra 
iškovota tiktai pasidėkavojant 
susipratusiems darbininkams ir 

tarpininkaujant Suvienytų Vals- 
tijų administratoriui Samuel Als- 
chuler. I »et didžiausia garbe pri- 
klauso tiems darbininkams, kurie 

sunkiausioje ir pavojingiausioje 
valandoje, turėdami prieš save 

daugybes visokiu klinčių ir pa- 
vojaus, ncatsižiuredami ant to, 
nešė ant 'savo nuvargintų pečių 
ta garbingą naštą. Kovojo už pa- 
gerinimą būvio savo neištiki- 
miems broliams darbininkams ne 

atsižiūrėdami, kad daugybės tų 
darbininkų juokės, tyčiojos, nie- 
kino sakydami: "kvailiai moka 
pinigus bereikalo" ir t. t. Bro- 
Lau ir sesute, darbininke. Ar. ir 
dabar nesuprasi vienybės svar- 

inimo? Ar ir dabar atsisakinėsi 
nuo unijos? Nedaryk to daugiau. 
Ateik tuojaus nieko nelaukt-s ir 
prisirašykie, jeigu dar nepriklau- 
sote. Ateidamas ir savo draugą 
atsivesk. Nelauk, kol negalėsi 
ineiti per vartus j skerdyklas, nes 

nuo gegiužės aštuntos dienos uni- 
ja mano pradėti didelį vajų, kad 
suorganizavus visus vyrus rr mo 

teris dirbančius skerdyklose. 

mmų 

Nelauk, kol busi verčiamas ta- 
v brolio darbininko, bet ateik ir 

r >: »k Ihtosanoriai j eiles, kovo- 
toju u v. pagerinimą būvio darbi- 
ninkams, o kada visi kaip vie- 
nas stovėsime eilėse kovotoju,! 
apsiginklavusiu tuo galingiaiiusiu i 

ginklu-vienybe, tai kovos laimė-1 
jinias yra užtikrintas. Nes kur 

ra vienybė', ten galybė. 
Jonas P. Parkauskas. | 

ATEITIES ŽIEDO VAIKU 
CHORUI. 

Ateities Žiedo Vaikų Choro 
repeticijos atsi'buna žėdną nedėl- 
('icnyj, 10 vai. iš ryto, "Mildos'' 

'svetainėje (ant trečių lubų), 
į^ 14- So. Halsted St. 

(ierbiami tėvai, kurie leidžiate 
j 'iv< > vaikelius prie minėto dho- 
ro dainuoti, pasirūpinkite, kad 
jusų vaikinėjai atsilankytų paskir 
tu laiku ir kad visas choras imtų 
dalyvumą sykiu. 

l boro vedėja, p. P.igeliutė, vi- 
suomet atvvksta prieš dešimta 

1 % 

valandą. Stai ir pereitą nedėlią, 
nuėjęs j svetainę 15 inin. prieš 
dešimtą, radau jau musų ir.oky- 
toją bestatant j eiles kėdės, o vai 
kų buvo tik keletas atėjusių. 

Komitetas: 
R. Shinikas. 

18-TOS IR UNION GATVIŲ 
KOLONIJOS LIETUVOS PI- 

LIEČIŲ ATYDAI. 
I 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
abiejų stočių komitetų šios ko- ■ 

lonijos bendras susirinkimas 
Įvyko bal. 26 d., Apveizdos Die- f 

vo parapijos svet., su tikslu ben- 
<: r< > pasitarimo del pasekminges- j 

1 i o darbo u/.sirašinėjime L. I.. 
Paskolos bouų. 

Susirinkime dalyvavo abie jų I j 
•točių valdybos bei visa eilė už- 

rasytoju. Po rinito ir atydaus 
apkalbėjimo dalyku stovio, lie- 
čiančio Lietuvos Paskolą, likosi 
nuorganizuota abiejų stočių už- 
rašinėtojai i poras taip. kad i 
kiekvieną pora Įeina po vieną 
iš ko/nos stoties. Minėtas suor- 

ganizavimas pasirodė esant rei- 
kalinga del pasekmingo ir 
bendro veikimo tolesnei. 
Xors si kolonija pagal sa- 

vo gyventojų skatlių yra apsčiai 
pirkusi L. L. P. Bonų ligi šiolei, 
bet del tulų -priežasčių dar vis 
randasi nemažas skaitlius Lie- j 
tuvos piliečių. klurie nėra 

pirkę bonų. Taigi kaip del 
naudos Tėvynės-Lietuvos, taip 
ir del parankamo visų norinčių 
pirkti bonų ir tuorni prigelbėti 
savo tėvynei atsistoti tvirtai ant 

Nepriklausomybės paipėdės, liko- 
si nutarta, kad minėtos poras už- 

rašinėtojų. lankysis po namus 

suteikdami progą kiekvienam 
Lietuvos sutini ir dukteriai 
mylinčiam savo gimtinę, užsira- 
šyti L. L. Paskolos honų. 

Del visu žinios čia paduodame 
vardus ir /pavardes visų užraši- 
nėtojų. kurie yra pilnai ingalioti 
lankyti es po namus ir rinkti, 
.-n'.ihskripcijas del Lietuvos Lais- 
ves Paskolos, Taipgi nurodome 
gatves ir kokios y pa tos jose lan- 
kysis : 

Juozas Selenis ir Matas Zizas 
lankysis ant i8-tos gatvės. 

Stasys Grisius ir Jonas Grisius 
('broliai), ant 19-tos gatvės ir 
(O-to Plare. 

Liudvikas Antanavičius ir Sta- 
sys Matas — ant Se\vard, Bur» 
lington ir Jefferson gatvių. 

Jonas' Jakubonis ir Stasys Ši- 
mulis — ant i/tos gatvės ir ijto 
Place ir 16-tos gatvės. 

\*. F. Andrulis ir Viktoras 
Juodelis — ant I'nion gatvės. 

Izidorius Vedeckis ir Jonas 
Naujalis — Lietuvių kolonijoje 
i šiaurę nuo 16-tos gatvės. 

Jonas Lenteris ir Juozas Ge- 
raldauskas — ant String ir R11- 
ble gatvių. 

Vincas Miccvičius ir Pranas 
Mockus — ant Canalport ave. 
ir Canal gatvės. 

i Leonas Norkus ir Pranas Kup- 

rionis — ant Halsted ir .Peori 
'gatvių. 

J. Stftl'ginskas ir Antanas Cm 
sius lankysis ant 21-inos gatvė 
ir J!-tno IMaco. 

(icrbiatni Lietuvos piliečiai' i 
f' 

piiietėtf šios' kolonijos, pasitiki m 

jumis,' kad atsilankius užrašinė 
tojams, j 11 s maloniai sutiksit 
ir priimsite juos. Taipgi i: pa 
gal savo išgale ko/.nas uyžsira:y 
'kito I ietliVos bonu. Kurie esat* 

paėmę bonus ant išnjokėjimo, ga 
U'site dabaigti mokėti u/ j u> 

■pas atsilankiusius užrašinėtojus 
Prisidėkime vi>i kiek išgalimi 
prie t<> prakilnaus darbo — stci 
gir. 10 Lietuvos, kaipo Laisvos ii 
N'eprigulmingos šalies. Dabai 
arba niekados. 

L. L. Paskolos 
Bendras Komitetas. 

KAZYS GINEITIS IRGI IŠ- 
VAŽIUOJA LIETUVON. 

Ateinančią savaitę Kazys (V\- 
neitis. buvęs "Lietlnvo.s" redak- 
torius ir pastaruoju laiku lankęs 
Čikagos un-tą. apleidžia Čikagą 
r trauks i Tėvyne. Tulą laiką 
n a no sustoti Xe\V Yorke. 

CICERO. ILL. 

Lietuvių Xamų Savininku Są- 
ingos mėnesinis susirinkimas 
tlsibus seredoje, gegužio 5 d.. 
* valanda vakare, |. N'etfo sve- 

ameje, 1500 ko. 49-tn A ve. 

A. Balčiūnas. 

AKUŠERIŲ DOMAI. 

Pirmo Susiv. Akušerių Clii- 
:?goj susirinkimas atsibus sere- 

'oj, gcg. 5 d., 8:^0 vali vakare. 
Turner Hali svet. \Yest 12-ta 

;at. ir \Yestern ave. 

Kalbės Dr. John Dili Rnbert- 
011, Miesto Sveikatos komisijo- 

The 
Fraternal 
Age 

I 

The Pi'obtems of 
Peaėe and the Rights 
of Little Nationg. 

♦ ♦ 
Mažoj knygelės formoj žur 

nalas 64 pusi. Augių kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui, šis numeris velk 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius: 

* * 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

* * 

THE NEW LITH 
UANIA. 

* * 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

« * 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE* LITHUANIAN 
LANGU AGE. 

* * 

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

• * 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan Si 

CHICAGO, ILL. 

įlnierins, atstovas nuo Illinojaus 
sr> ra unijos k;:M>ės apie padėjimą 

J akiu vaikuose, 
" 

Was kartais yra 
i, pasekme ueregėjimo. H u s ir kiti 

kalbėtojai delei sveikatos žvil- 
Igsmio. 

Visas akušeres kviečia atsi- 
lankyti. 

i Su pagarba, 
Marion A. Campled, sek r. 

50= MERGINŲ LR 
MOTERŲ - 50 

PRIE SIUVIMO ŠILKINIU 
I ANT LEMPU UŽDANGA- 
LU. TIKTAI PATYRUSIU. 

VISĄ ARBA DALI LAIKO 
GERA UŽMOKESTIS IR 
PASTOVUS DARBAS 

1HAMILTON—ROSS SHA- 
įLE FACTORY, 3540 SO. 
1HALSTEL STPEET. 

Reikalinga apysenė moteris 

prie dabojimo dviejų vaiku. At- 
sišaukite: 32(>o Lo\ve Avenue, 
(. hieago, 111. 

REIKIA LEBERIU 
4» 

į faundry. Pastovus darbas. 
Atsišaukite Employment 

Office., 
LINK BELT & CO. 

29th & Stewart Ave. 

Pajieškau Franko Cipuolio. 
Paeina iš Rupeikių vai., Meškiu 
parap., Šiaulių apskr. jis j)ats ar 

kas žinote, malončsite pranešti 
šiuo adresu. Frank Mikšas, m 

Brookiyn Ave., Ilibbin^, Minu. 

PARDUODU NAMA ir Sale 
namo kampinį lotą. Šita nuosa- 

vvbė turi būti parduota j trumpą 
l.iiką, nes mes turime tris vie- 
tas ir gyvename 340 mylės nuo 

Chicagos. C'ioi.ai turime bizni 
ir daugiaus Chicagon g.įžti ne- 

manouu: Namas randasi geroje 
vietoje, 1931 X. Movne Ave.. Chi- 
sago. 111. Namas yra mūrinis, 
frontas akmeninis, 3 flatai po 7 
kambarius, beismente 4 kamba- 
riai; apšildomas garu, arba no- 

rint galima šidlyti pečiumi, ne? 

yra po 3 kaminus visuose f!a- 
tuose yra šiltas vanduo ir mau- 

dyklės: garadžius del karo, rau- 

dos neša $125.00 j mėnesį; par- 
duosime kartu narna ir lotą už 
S 10,500, be agento. Įmokėti 
$4,000. Likusią pusę duosime 
ant mėnesinių išmokesčių. Gali- 
te apsižiūrėti, ant antrų lubų 
> y vena lietumis. Del platesnių 

[informacijų rašykite savininkui: 
M. A. Sharka, 

Rhinelander, W:5. I 

PARSIDUODA NAMAS 
PIGIAI. 

Darbas kitame mieste priverčia 
Imane parduoti savo nai.ią, (su 
jbizniu arba l>e jo) Cicero, 111. 

Ant greito atsišaukimo parduo- 
siu labai ;pigilii ir ant lengvu iš- 
lygų. Kreipkitės pas: 

R. N. BARŠIS, 
611 Lincoln Avenue, 

Rockford, 111. 

Parsiduoda nuosavybė su 

duonkepyklos ir grocernės biz- 
luiu. (Ievoje vietoje, lietuvių ap- 
gyventojo kolonijoje, parsiduoda 
pigiai. Kas pirmas atsišauks, pa- 

jinis šitą nuosav bę su gerai iš- 
drbtiu bizniu. 225 Eckv St., Ham 
mond, Ind. 

ASHLAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Deimontai laik- 
rodėliai lr juM- 
lipriski daigtai. 

.Columbia grama 
■fony ir nauju He 
tuvišku rekordų. 

ftVK. CHICAGO. 
Tel. Boub-vard 491. 

Amerikos Lietuvių 

MOKYKLA 
Mokinama: angli Icos ir lietuviįkos kai- 
bg, aritmetikos, knygvedystės, strnogra- 
fijos, typevvriting, pirklybos teisių, Sviv. 

f Vatst. istorijos, abelnos istorijos, guog- 
iu rafijos, politinės ekonomijos, pilietustčs, 
•» dailiarajystčs. 
J* Mokinimo valandos: r.uo 9 ryto iki 4 

^ vai. po pietg. Vak. nuo 6 iki 10 vai. 

t 3106 SO. HALSTED STREET 
| CHICAGO 

DR- VOITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių 
specialistas 
Palengvjs akių {tempimą, kas yra prie 
žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių ir 
užaugusus karščių akių krth os akis 
katarakta, uemiegė trumparegystė, to- 
liregystč atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- 
rodintis mažiausias klaidos. Speciai« 
atyda atkreipamo } mokyklos vaikus. 
Feisingiai prirenkomi akiniai. Valau- 
ios nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
Iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppti.cimuro štoro 
Kampas Ashland Ave. Tel. Di.iver 966tf 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 0 iki 12 lr 4 Iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

5 3 

TEISINGOS DRABUŽIŲ KAINOS 
Kainos, kurios linka kikevieno kišenini. Gvarantuojame. kad ant 

kiekvieno pirkinio sutaupysiie nuo 10 iki 50 procento. Nekurie daigtai parsiduoda pigiau, negu mums kainuoja. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai. padaryti ant orderio, su diržais, pamušai tik iki liemės, formališkai pritaikyti ir konservatvviškų modelių, bet jų savininkai neatsiėmė Todėl mes parduodame nuo $32.50 iki $60. Matyk musų spec'ales vertės siutus ir overkotus po «15. $17.50. $20.00. $22.50. $25.00. Ir $30.00. Juodi iutai nuo ? 00. iri ?G5.00. Blue serge siutai nuo $35.00. iki $00.00, 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 i Lietuvą, nuleidžiamo 5 procentų.. Krautuvė atdara kasdien iki 0 valandai vakaro. Subatomis iki 1.0 valandai vakaro. Nedėliomis iki 6 valandai po pietų. 
S. GORDON. 1415 S. Halsted St, CHICAGO, ILL- 

AS ADOMAS A. KARALIAU£.»aS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

A3 lat J sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 'evirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. 
Kraujo, lukštų, Nervų ir abelaas spėkų nustojimas 
vioO kuno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amc.inoj ir už rubezitj. bet niekur negavau tavo 
sveikatai pagelbos. 

liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatcną, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minCtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt Krauiai 
ifslvalė. Nervai ėmė stipiiai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas j/ranyko, dingllai nebandė po krūtine. 
Vidurių rėžimas išnyka po užmušimui visų ligų. Bi- 
giu o iuc/iesiy isgeroavaut i:ns savaiti po butelį ~Sa- || lutaraa, Bitterla, ir po 3 mėn. «s»o paveiksle pa m a čiau tokį skirtumą kaip tarp = dienos ir naktie*. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu. linksmas ir 1000 sykiu dėkoju M Galutaus mylistų geradijlstei ir linkiu ri-šiems savo draugam* ir pažįstamiems [§ iu tokiai* atsitikimais patariu n. „irdžiai kreiptis prie SaluUrat: 

SAL''TARAS CHEMICAL INSTITUTICN. J. BALTKENAS. Prof | 
1707 So. Halsted 8t., Phone Cana 6417 Chicago, illinols f 

~ 

GREITA PAGELIA 
Silpnybės, paeinančios nuo pcrsidirbimo, pailsimo, «—' iu ir raumenu sustingimo, skausmu strėnose, yj-a greitai pra&alinamos, vuuojant 

PAIN-EXPELL3EBJ 
"Draugų lu*ik"le" 

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančiu jiegn, daugiaus bc jo neapsieina. Yra tik vienas Pain-Expelleris :** del jutu apsaugojimo, jis yra paženklintas muau vaizbaženkliu 

^ (Įls.ara.s) ^ 
Jeigu ant pokelio nėra vaizba ženki io ikaro, tai jis r "•va tikra® ir .it tokio neimkite. Visose aptiekose po 8.~»c ir T0«* Taipgi gaiirua gauli pas iSilirbi-jus : 

F. AO. RICHTER & CO.. 3 26-330 Broidway, Ne v/ York 

I!. Leibovitz 
Dabar persikeie 
po No. 1703 W. 
12th St. Aš busiu 
ofise nuo 10 va!, 
ryto iki 2 vai. po 
pietų kiekvieną 
dieną. 

n icltjiuoue icatūu 1532 

DR J. KŪLIS 
LIETUVIS 

3YDYT0JAS IR CHIRURGAS 
lyclo visokias ligas moterų, vaikų ir vynjj Specialiai gydo limpančias, »ena« ir 

paslaptingas vyri) ligas 
<2R9 R HALSTED ST.. CHICAGOH 

J Telephone Yards 6492. 
AKUŠERKA 
A. SHUSHO 
Turiu patyri- 
1114 moterų li- 

goje ; rnpes- 
ti'igai prižiū- 
riu ligonę ir 

kūdikį laike 

ligos. v 

S3255 So. Halsted St. Chicago, 111.■ 

John Kuchinskas 
LAWYER 

lietuvis advokatas 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. U-L. 
Telcphone Central 3684 

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

Egzaminuoji: Abstraktus perkant 
nrba parduodant Namą, Lota ar- 
ba Parmą ir padirbu visokius 
Lcgališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patpftmus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortpęčlų, ant 
lehgvŲ sąlygŲ. <a 
\Vest Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ran- 
kos. 1:201 \V. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt. • Tel. Canal 2552 | 

Dr. Maurice Kahn 
GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
kalba lietuviškai 

Ofiso vai. 8—10, i—3, 6—8. 

ir 

Dr. Loon. Stoni 
DENTISTAS. 

7al.: 9—12, 1—5, 6—9. 
4631 So. Ashland Ave,. 

Telefonas Yaras 994. 

A. PETRATIS S, FABIJONAS 

A. PETKAUS & CO. 
.. _ 

Mortgage Bank 
REAL ESTATE-INSURANCE 

Eu ropean American Bureau 
Siunčia Pinigus P»rduod«*l.aivokort«s 

r^OT^MJJlJŠAS 
3249^So: Habted $t(eet,, Chicajo, Illinois 

TRUgPHOflE EJCHŲllg^ARD; 611 

PIRMAS ŽENKLAS 
MAŽĖJIMAS ĮŽIUROS 

I Galvos skaudėjimas, diegimas, 
kaitymas antakių, mušimas, skau- 
smų j kaktiį, mirgėjimas akių, ap 
svaigimas ir nuvargimas akių po 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 
nurodo, kad jūsų akys reikalauja 
akinių. 

JOHN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVE.. CHICAGI 

Kampas 18-tos pat vis. 
3-4io» lubos, virš Platt'o aj-tiekos. TSmjr 

kite į mano paraki 
Valandos: nuo 9tos vai. rrto iki 8 vai. Tik I 
Nrdėlioj: nuo 9 vai. rjto iki 12 vai. diec n j 

j DR. S. BIEŽIS. 
♦ LIETUVIS 

i 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*. 
OfiBa»: 1:201 W. 22ud Stre* 

Telefonas Canal 6222 
Vai: 1 i»'. B ir 7 iki 9 vai. rak. 

j Gyvenimo vfcta: 3114 W. 42md St 

Phone Carai 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 rak 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS 

CHICAGO. ILL. 

★★★★★★★★★★★★★★♦★★★★★★★★★★į t V. W RUTKAUSKAS 5 
* ADVOKATAS * 

{29 S. LA SALLE ST.. ROOM 324 * 
+ 1 Telephone Central 6390. jj * Vakarais. 812 W. 33-RD STREET, * 
£ Telephone Yards 4681 * 
************************** 

Lithuaman—Amencan Information 
Burcau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas. Paspor 
tai, Legališki Dokumentai, Poreigr 

Exchange, Real Eastate. Parduodan 
laivokartes. 
•U14 So. Halated St„ Chlcago, III 

Tel. Boulevard 4899. 

!»■■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ u u mrvvvwn 
, i el. Yards 3654. AKUŠERKA^ 

įvirs. A. 

Michniewick 
Baigusi Akuierijoi ko-' 
legija; ilgai praktika 
vuci PennsilTuijoi! 
hospitalisa, Pasekmini 
gtl patarnauja priei 
gimdymo, Duoda ro4ąa 
.isulriosc ligose mote-' 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted Sti 

(ant antri) lubu) 
CHICAGO, ILL. 

Ctfuo 6 iki 9 ryto ir 7 Iki veiai ratj 
mwwww^wvwwwwi 

Phone Caoal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

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

■ IIMII(llllfc4llllll|llillh4tllllllllillUtlllllllilli 

D R. JOHN N. THORPE| 
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 1 

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

Telefonas Prospėct 1167 

Dr. M. Herzman i 
IŠ RUSIJOS i 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kai pu ~ 

patyręs gydytojas, chirurgas ir akuierilS 
Gydo aštrias ir ckronifca* ligas Tyrų, nto-^ 
terų ir vaikų, pagal naujausias metodas ~ 

X-R»v ir kitokius elektros jrietaisui :::: 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W E 
18th St. netoli Fisk S*- 

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

f 3110 arba 357 ■= 
Telephonai: J Naktimis Drexel= 

Į 950 Drover 4136= 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.= 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 5 

DR, M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 BouleTard 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. McKlsley 263 

jPhone Yarde 2644 į 
DR. S. NAIKELIS j ^ LIETUVI3 ■ 

m GYDYTOJAS IR CHIRURGAS E 
■ ■ 
■Of: tr gyv: vl*»ta 3252 S. Halsted Stg S Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—8:30a 
n ■ 

Telephone Drover 7042 

TR. C. Z. VEZELIS 
i 

LIETUVIS DENTISTA8 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare.j Seredomis nuo 4 iki 9 po pietų, j 4712 SO. ASHLAND AV1JNU1 

•rtl 47-toi ptrti 
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