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Vokiečiai atšaukia kareivius 
iš Ruiire apskričio. 

Frau darbininkai reikalauja atšau- 
kimo kareiviu iš Partinio. 

VOKIEČIAI ATSIŠAUKIA 
KAREIVIUS Iš RUHRO 

APSKRIČIO. | * 

Zurich, Šveicarija, l>al. 19 d.— 
SuUįlj \\ oltfo 'biuro telergama iš 
I'crlino vokiečiu vald/ia prisakė! 
valdžios kareiviams evakuoti Ru- 
hro apskriti bal. 24 d. 

i : 

FRANCUZŲ DARBININ- ! 
KAI REIKALAUJA AT- 
ŠAUKIMO KAREIVIU 

IŠ PAREINIO. 

Paryžius, bal. 19 d. — Yisuo- 
tinos Darbininku Federacijos iš- 
leistame manifeste, kuriame šau- 
kiama darbininkai prisidėti prie 
gegužio dienos streiko, reikalau- 
jama, kad visos trancuzų pajie- 
gos, pasiųstos i Vokietijos mie- 
stus rytinėj Reino pusėj butų 
atšauktos, rengimas ekspedicijų 
j naujas kolonijas, pav. Syrijon, 
butų sustabdytas ir kareiviai pa- 
imti 1918 m. butų paliuosuoti nuo 

tarnybos. 

DENIKINAS LONDONE 
PAILSĘS IR PARSIRGĘS. 

Londonas, bal. 19 d. — Viuvu-1 
sis 'bolševiku priešų pariuon\£nės 1 

vadas pietų Rusijoje, gen. 'eni- 
kinas subatos vakare atvyko 
Londonan iš Konstantinopolio. 
Atklausiamas pasakė, kad jis 
pailsęs ir parsibaigęs ir kad jis 
norėtu surasti sau nameli, kur 
jis galėtu pasilsėti per kokius 
tris mėnesius. Su juo buvo su>- 

nus ir duktė gen. Kornilovo bu- 
vusio vyriausio rusų kariuome- 
nes vado. kuris taipgi vedė re- 

voliucija 'prieš rusų laikinąją vai- 
zdžia pradžioje rudens 1917 m. 

P* Semenovas Atsišaukia j Japonus. 
Tokio, bal. i3 d. (Pavėluota). 

— Užsienio raštinė šiandien pa- 

skelbė, kad gen. Semenovas, pa- 
sivadiniusis "pasekėju vienintelės 
teisėtos rusų valdžios" įprašė Ja- 
ponijos apgynimo rusams ibesi- 
laikantiems ''teisėtos valdžios," 
ypatingai tiems, kurie yra Chinų 
rytinio gelžkelio srityje. 

REIKALAUJA FRANCU- 
ZŲ KARIUOMENĖS DI- 
DUMO 700,000 VYRŲ. 

Paryčius, bal. 19 d. — Val- 
džios viršininku nuomone, sako 
vietos laikraščiai, Prancūzija tu- 

ri palaikyti kariuomenę iš 700, 
000 vyru iki priešu šalys nepa- 
rodis noro išpildyti savo sutar- 

čių išlygas. 
Rengiama nuolatai laikyti tar- 

nystėje 350,000 kareivių, reika- 

laujant iš kiekvieno vyro aštuo- 
niolikos mėnesių tarnavimo. 

Algos kareiviams bus moka- 
ma tiek pat kiek ir pramonės 
darbininkams, atėmus lėšas mais- 

tui ir butui, kurie bus aliodami 
valdžios. 

Taisyklės kas del plaukų il- 

gumo, tisų ir barzdos, kurios ka- 

y rės laiku buvo aštrios, dabar 

taipo sušvelnintos. Ateityj, ka- 
reivis gale? esioti barzdą kaip 
jam patinka ir nereikalaus kirp- 
ti plaukų trumpai, jei jis to ne- 

norės. 

S. V. DAR NENUSPREN- 

DĖ KAS DEL RUSUOS. 

Stockholmas, bal. tq d. — Tai- 
kos tarybų pažanga Pabaltijos 
šalyse ir Lenkijoje ir taipgi lū- 
kestis, kad talkininku šalys pra- 
dės prekiauti sn sovietine Rusi- 
ja, sukėlė skandinavų šalis. Jie 
nori apsaugoti savo reikalus Ru- 

sijoje ir drauge su Anglija, Fran- 
cuzija ir Suv. Valstijomis veikti 
išvien teisingam išrišimui visų 
klausimų. 

Premjeras Branting užklausė 
čia Amerikos atstovybės, ką Suv. 
Valstijos žada daryti klausime 

prekyb&s su rusais. Jis tluojaus 
gavo atsakymą iŠ \Vasliingtono, 
kad Suv. \";ilstijų valdžia nėra 
dar pasirengusi galutinai nu- 

spręsti. 
Pranešimai nuo Suomios pa- 

sienio rodo, kad tarybos su so- 

vietiniais komisarais eina spar- 
čiau negu tikėtasi ir yra galimy- 
bė, kad jos patinkamai pasibaigs 
kitos savaitės pradžioje. 

Sovietinė valdžia sutinka stv 

tuo, kad Suomija pasilaikytų Ka- 
reliją i** matomai parodo pilną 
norą ant pusės nusileisti visuose 
kitutose sumanymuose, kad tik 
padarius taiką ir atnaujinus pre- 
kybą. Jie nori gauti tam tikrą 
dalį ipagelbos iš Suomijos su- 

tvarkymu: gelžkelių, bet jie ne- 

daug siūlo vaizbos santikiuose. 

GRUNAU PASIUSTAS I 
KALĖJIMĄ; STREIKO" i 

VADAI LAIKO SU- 
SIRINKIMĄ. 1 

Chicago, 111., bal. 19 d. — Chi- 
cagos kieminiu darbininkų drau- 
gijos prezidentas John .Grunau 
šiandien tapo nugabentas i WiH'o 
apskričio kalėjimą Joliete, jam 
atsisakius nusistatyti kauciją. 

Laiko Slaptą Susirinkimą. 

T'egiasukių streiko vadai iš vi- 

sų šalies kraštų šiandien turėjo 
slaptą susirinkimą Cornvy svetai- 

nėje įprie Lake gat. ir \Yestern 
A ve. 

Susirinkimas buvo sušauktas 

pirm areštavimo Grunau'o ir 29 
kitų vadų už menamą peržengi- 
mą Levero akto. Grunau paliuo- 
suotas iš kalėjimo po jo paties 
žodžiu ir sulig pasižadėjimo ne- 

dalyvauti susirinkimuose, šiame 
susirinkime nebuvo. 

Naujas Streikas Kįla. 
Nežiūrint vakarykščio gelžke- 

lių alginio komiteto patvarkymo 
YVashingtone, kad į jokius strei- 
kuojančių gelžkelių darbininkų 
pasiskundimus nebus atkreipta 
domos, kol jie nesugrįž prie dar- 

bo, šiandien vakare 8,000 važ- 
mos darbininkų ir gal 3o,ooo kler- 
ki] Chicagos apskrity j svarstė 

apie išėjimą j streiką. 
Aštuntą valandą vakare Gelž- 

kclių Klerkų Brolijos apskričio 
taryba turėjo susirinkimą \Yal- 
lace Hali svetainėj, 56 E. Ran- 
dolph gat., kad pasitarus apie 
konferenciją su įvairių gelžkelių 
vedėjais, kuri buvo laikyta die- 
nos laiku ir kurioje gelžkelių ve- 

!dėjai atmetę unijos reikalavimus. 

- ANGLIJOS AMBASADO- 
RIUS PR A SERGSTI S. V. 

! NESIKIŠTI I AIRIJOS 
REIKALUS. 

New York, bal. i<) d. — Nau- 

ja.-i.s Anglijos ambasadorius Suv. 

Valstijose, Sir Auckland C led- 
des. pribuvęs čia šiandien pasa- 
kė'. kad šitoj gentkartėj nėra gin- 
čų tai'}) Anglijos ir Airijos ir kad 
airiams Airijoje reikia leisti pa- 
tiems išrišti savo politinius klau- 
simus -be kišimosi Į juos pašali- 
niu žmonių. 

Ciirdi. kada savivaldybės pro- 
jektą.^ virs Įstatymu, tąsyk visit 

Anglijos valdinių, nepriskaito- 
mii prie Airijos bus priedermė 
•pasitraukti i šalį ir leisti t: 'ins, 

kurie ten gyvena išrišti savo 

klausimą. 
Tuo tarpu gi, sako jis, ''butų 

gera, kad daugumas žmonių vi- 
sose 'pasaulio dalyse, kurie nėra 

Anglijos valdiniai*, bet yra tr?.- 

rnteresuoti Airija, tai-pgi pasi-* 
trauktų i šalį ir leistų airiams 

patiems su savo politinėmis sun- 

kenybėmis grumtis." 

Rusija Gyvas Veiksnys. 

Apie Rusijos padėti Sir A'iuck- 
land pasakė, kad kol Rusija ne- 

sugrįš j gaminančių ir prekiau- 
jančių šalių ratą, tol ekonominės 

pasaulio sąlygos ir pragyvenimo 
brangumas nesiseks atvaryti i 
normales vėi!es niekur. Jis pri- 
dūrė, kad Suv. Valstijos ir An- 

glija atsidėję riša klausimą at- 

naujinimo vaizbos f>il Rusija. 

LENKIJA UŽDARĖ 

RUBEŽIUS. 

Varšava, bal. 19 d. — Lenkija 
vakar uždarė savo rirbežius. Visi 
rivbežiai imlaryti dešimčiai die- 
nų valdžios paliepimu: šitą ji 
padarė tuoju tikslu, kad išmai- 
nius ir sužynojus Austrijos kro- 
nas. Šitą padarius markės ir kro- 
nos ibtis vienokios vertės. Lig- 
šiol austrų kronos buvo 30 pfeni- 
gų brangesnės 11/. lenkų markes. 

KANSASO ANGLIAKA- 
! SIAI STREIKUOS, KAD 
: PAGELBĖJUS KLER- 

KAMS, SAKO 
HOWAT. 

Į Pittsburg, Kan., bal. iq d. — 

Distrikto angliakasių unijos pre- 
zidentas Alexander ITmvat, va- 

kar kalbėdamas Frankline Į 5.000 
angliakasių pasakė, kad 12,000 

S n v. Kasyklų darbininkų 14 ap- 
skričio narių parems vietos kler- 
kų uniją, kurios nariai tapo išva- 
ryti iš darbo dėlto, kad jie perei- 
ta ketvergą po pietų dalyvavo 
Hovvato demonstracijoje Girar- 
de, girdi, net jei mes patys turė- 
tume streikuoti. Šita Hoįvato 
kalba yra pirmu viešu užreiški- 
mu >po to kaip jis ir kiti trys 
a n gili akas i ų vadai taipo paleisti 
iš kalėjimo, padavus augštesnin 
teisman nusipreridimą, kur an- 

gliakasių vadų atsisakymas stoti 
streikinin pramonės santikių teis 
man skaitoma išniekinimu teis- 
mo. 

INDIANOS UNIVERSITE- 
TAS APVAIKŠČIOS 100 

METŲ SUKAKTUVES. 

Bloomington, Ind., bal. 19 d 
— Indianos universitetas Bloo- 
mingtone rengiasi apvaikščioti 
šimtmetines savo gyvavimo su- 

kaktuves. Apvaikščiojimo prog- 
ramas trauksis nuo geg. 30 d 
iki birž. 4 d. 

LIŪDNA PADĖTIS 
VARŠAVOJE.. 

Nesenai sugrįžus iš Lenkijos j 
Suv. \"al>tijas jaUin. .Mot. Krik.š. 

Draugijos s(forcfu>rė p-lė Lois 
Douns, išbuvus ten še'šis mė- 

nesius bety rinėdama Lenkijos 
moterų ir merginu sąlygas. Ji 
pasakoja, kad Varšavoj kasdien 
bmo (>o ar 70 šermenų. II c t Var- 

šavoje padėtis esanti artesnė 

normalei 11/ padėt i kituose Len- 

kijos miestuose, ''Kaikuriose vie- 
tose marumas siekia 50 nuoš. 

Tarp dirbančiosios klesos vaikai 

taip išmirė, kad beveik nei vie- 
no neliko 4—5 metų c.mžiaus 
Man paklausus, kodėl nėra 

pa 11 kšri 11, jie atsakė, kad paukš- 
čiai senai išpiaiuti maistui. Tas 
maistas, kuris siunčiama Lenki 
j*>11 iš kitu šalin, padaro tik pusę 

to, kas reikalinga vien gyvasties 
palaikymui. 

"Trūksta ne tik gyvenamųjų 
namų, bet ir maistų su drabu- 
žiais. i'er kary daugelis namų 

tapo sunaikinta. Vyrams dar vis 

tarnaujant kariuomenėj -prie 11a- 

,mų statymo dirba daugelis mo- 

terų — diiba netik darbininkės 
moterys, bet ir mokytojos, ko-j 
legijų mokinės, nešiojamos ply- 
tas ir atlikdamos darbininkų dar- 

bą. Jas verčia prie to badas." 

AIRIAI ĮSISTEIGĖ 
SAVO "PAČTĄ. 

Dublin, bal. 18 d. — Sitin 
Ftin'ai Įsisteigė savo p actą Dub- 
line. Visi dokumetai, kurie bntų 
naudingi Anglijos valdžiai, jei 
patektų Į jos rankas, yra prista- 
tomi šita .s-peciale paėta. 

Pirmiaus laiškai adresuotieji 
Airijos respublikonams, ypatin- 
gai įSinn Feimi judėjimo vadams, 
visuomet bučiavo sulaikomi, ati- 
daromi ir dažnai pasiunčiami 
Dublino ruman Anglijos paėti- 
nės valdžios žiniai, nors ten la- 
bai retai kas svarbaus būdavo 

Anglijos valdžiai. 
Dabar airiai įsitaisė savo pač- 

t.r ir visi svarbiausieji laiškai vra 

per ją siuniciami. 

RUSAI SULAIKĖ LENKU 
ŽENGIMĄ. 

Londonas, bal. 19 d. — Rusu 
sovietinė valdžia savo pranešime 
išleistame nedėlioję pranešė apie 
smarkims mušius lenku fronto 
sektoruose. 

Taipgi pranešama apie rusų 

pasisekimus Juodųjų jurų apie- 
linkėje. Pranešimas skamba se- 

kamai : 

"Borisovo aipielinkėje mes at- 

varėme priešą atgal. 
"\Iozyro apielinkėje mes smar 

kiai mušamės su priešu ties Be- 
rezina. 

Kamenec-Podolsko aipielinkėjo, 
nuo Ušicos Į šiaurryčius įbolše- 
vikų kareiviai pasekmingai veda 
kova. 

"Juodųjų jurų pakraštyj mes 

atvarėme priešą atgal iper septy- 
nias mylias nuo 'Lazarevskos i 
pietryčius." 

CARUSO GAUS PO $10, 
000 UŽ VAKARA 

KUBOJE. 
New York, bal 10 d. — Enrico 

C'aruso, šią savaitę pasibaigus 
Metropolinės Operos sezonui ir 

po trumpai kelionei pasibaigian- 
čiai geg. i d. Atlantoje, pirmu 

(kartu pasirodis Havanoje, kur 
"jis gaus po $10,000 per dvyliką 
vakarų, didžiausią mokestį, ko- 

'kią operinis dailininkas yra kuo- 
met gavęs. Havanos operos lan- 
kytojai tarės mokėti po $35 už 
(sėdynę. 

SUMUŠĖ JAPONUS 

CHAILATE. 

Pekin, bal. iH d. (Pavėluota). 
— Japonu užgriebimas kontro- 
les ant gelžlkelio ties Chailatu 
urti IV.baikalio pasienio ir apka- 

binimas keliu rusu darbininku iš- 
šaukė susirėmimą. kuriame kri- 
t:> rusu, japonu, čekų ir chinų. j 

I»al. n d. įvairiose gelžkelio 
vietose tarp ('barbino ir Kvvan-; 
clienze tapo pastatyti japonai 
darbininkai ir visose stotyse ja- 
ponai kareiviai. 

Delei šito japonų pasielgimo 
rusai dubininkai sušaukė masi- 

;nj susirinx;mą, kuriame jie nu- 

peiki- japonų darbą. Japonai tuo- 

jaus suareštavo septynis vadus. 
Svarbesnės rusų organizacijos 

pasiuntė protestą chinų genero- 
lui PacKuei-ching ir Chinų ry- 
tinio gelžkeHo prezidentui, ku- 
riame jos skundėsi tuo, kad rusų 
ir chinų suareštavimas ant rusui 

žemės yra svetimos šalies teisiu I 
peržt ngimu. 

Čekai t°;pgi protestavo prieš 
suareštavi darbininkų, nes tas. 

kaip jie sakė, gaT'jo iššaukti 
visuotiną streiką ir tuomi sutruk- 

dyti jų išvažiavimą. 
1 ial. 12 <1. japonai sodino kali- 

nius traukiniu, norėdami nuvež- 
ti juos japonų sėdybon; rusai 
darbininkai metė Į japonus ka- 
reivius tris bombas. Japonai at- 
sakė šaudyklių šūviais. 

Čekai tąsyk paleido veikiman 
kulkasvaidj iš šarvuoto vagono. 
MuvŠis tęsėsi keturias valandas. 
Chin.ii norėdami mušj sustabdy- 
ti. taipgi Įsivėlė i jj patys. (ia- 
įliaus japonai pasitraukė. Kritu-į 
siu buvo: čekų. vienas užmuštas. į 30 sužeistų; ebinų vienas užmuš- į tas. septyni sužeisti; rusų kali-1 
niit vienas užmuštas ir vienas t 
sužeistas. Japunų kritusių mano- j ma buvo daug. 

Japonų padėjimas Sibire bai- 
siai pavojingas ir sunkas. Rusai 
yra pasirižę atmesti japonų kon- 
trolę ir visose Sibiro dalyse lai- 
koma susirinkimai nutarimui 
kokius budus vartoti japonams 
išvaryti. Spėjama, kad bus var- 

tojamos bom'bos. pasalinis šau- 
! lymas ir užmušinėjimai išpasa-Į 
Į lų. I 

| DUONKEPIAI REIKA- j LAUJA $50 Į SAVAITĘ. 
Chicago, 111.. bal. 1 Qd. — Du 

tūkstančiai penki šimtai duon- 
kepių žada išeiti streikan bal. 25 
<1., jei jų reikalavimai nebus iš- 
pildyti kas del algų pakėlimo. 
Kepyklų savininkai pakėlė $8 Į 
savaitę, bet jie nesutinka su tuoj ii reikalauja kad jiems butų mo- 

kama nuo $4;.50 iki $^0 i savai- 

!?•' 
'CARRANZOS KAREIVIAI1 

PRISIDEDA PRIE 
SUKILĖLIŲ. 

Agua Prieta, Sonora, hal. 19 
d. —• Sonoros pajiegų vadas, gen. 
J M. Pina šiandien pranešė, kad 
Chihualuioj didelės Carranzos pa- 
jiegos sukilo ir pi Įsidėjo prie 
Sonoros revoliucijos. 

1 Washington, <bal. 19 jl. — Car- 
ranzos kareiviams nebus leista 
pereiti per Amerikos žemę, jei 
•pasienio valstijos neduos savo 

pritarimo. 
Šitą pasakė karės skyrius at- 

klausęs valstybės skyriaus sek- 
retorių Colby. 

Kadangi Arizona jąu išreiškė 
savo priešingumą tam, tai gali- 
ma tikrai sakyti, kad leidimas 
Meksikos kareiviams pereiti 
Amerikos žeme bus atsakytas. 

švedai nubalsavo už 

lyčiųJygybę. 
30,000 moksleivių Chinuose strei- 

kuoja <fel tarybų su japonais. 
ŠVEDAI NUBALSAVO 

UŽ LYČIŲ LYGYBĘ. 
Stockholm. bal. .19 d. — Rik- 

sdagas didele didžiuma 'balsų 
nusprendė paliuosuoti švedu mo- 

teris, priimdamas naują apsive- 
rtimo įstatymą, kuris siivteikia 
moterims lygią teisę su vyrais 
namuose, bi/.nvje ir visuose ki- 
tuose dalykuose. 

Nors šitas įstatymas nedaug 
pasiekia toliau už panašius įsta- 
tymus A merijoje, bet kaip Šve- 
dijoje, kur vedusių moterių pa- 
dėjimas buvo be atmainos per 
šimtą metų, jis yra revoliucingas. 

oaoa- MOKSLEIVIU 
UOJA CHI- 

NUOSE DELEI TA- 
RYBŲ SU JAPO- 

NAIS. 

Šanghai, bal. 14 d. Pavėluo- 
ta). — Pekino valdžiai nedavus 
atsako į reikalavimus, kad slalp- 
tos tarybos su Japonija Šantun- 
go klausime butų pertrauktos ir 
kad butų paskelbtas įprisakas pa- 
naikinantis s-laiptas sutartis, 
moksleiviai sukėlė streiką ?n- 

imantį keturiolika provincijų. 
Prie streiko prisidėjo trisdešimts 
tūkstančių moKsleivių devynios- 
dešimts dviejose mokyklose. 
Darbininkai nestreikuoja. 

EUROPA GILIAI NU- 
KUMPUS FINANSI- 
NIAI, SAKO BAN- 

KININKAS. 

Londonas, bal. 19 J. — Be- 
laukiant valdižios biudžeto pro- 
jekto, Anglijos 'bankininkas Lord 
Rothermere 'pasakė: 

"Kiivropa kas sykis vis giliaus 
skęsta finansinėn dumblynėm Jei 
ir yra kur idenos šviesa, tai aš 
jos nematau. 

"Vakarinė civilizacija yra daug 
daugiau sutrunėjusi negu ji bu- 
vo metai tam atgal ir klastingie- 
ji popieriniai pinigai, kurie vie- 
ni palaiko j.'}, yra dabar tuja ^ie- 
na nuo sugriuvimo, kuri dabai 
visiems vienodai gresia. 

"'l iesa, kad mes dar vis ge- 
riaus stovime negir musų kai- 
mynai. 

Tiesa, kacl šaltuose ir blaiviuo- 
se rtiusų žmonių protuose mes 

turime turtą didesnės vertės ne- 

gu kokia auksinė atsarga. 
''Mes išliksime nuo sukrėtimo, 

jei valdžia pamatis, kad praktiš- 
kiems tikslams Anglija yra ne- 

palyginamai biednesnė dabar, ne- 

gu ji buvo šeši metai atgal. 
'kalėjimas išsimokėti yra vie- 

nintelis svarbus dalykas mušu 

išganymui. Be jo mes žuvę. Mes 
tuvrime pasirinkti galėjimą išsi- 
mokėti. ar puolimą, ir turime 
pasirinkti tuojaus. 

"Dar du tokie biudžetai kaip 
tas. kurį išdininkas nori šiandien 

paduoti ir musų kaipo impeiijos 
ir didelės galybės išnykimas bus 
užtikrintas. 

Jie tiesiog atneš badą ir pra- 
žūtį susrbankrutijusiems sąmo- 
nėms priklausantiems nuo -užsie- 
nių pristatymo jiems didžiumos 
maistų." 

TURINO STREIKAS — 

REVOLIUCIJA. 

t Rymas, bal. 17 d. — (iiornale 
d'Italia da'bartjnij darbininkų 
streiką Turine vadina "ruusi.ron- 
džia'mąja kova." Darbininkai ne- 

sitenkindami statymu finansinių 
išlygų, dabar reikalauja, kad vi- 
sose pramoninėse įstaigose butų 
pripažintas darbininkų šapinių 
tarybų autoritetas. Savininkai, 
matydami sau ipavojų, susivieni- 
jo it* nubalsavo sudėti 7,000,000 
lirų (normaliai $1,400,000) kaipo 
streiko fondą. 

T nogi tarpu visi darbininkai, 
drauge su valdžios <geli>l:eUų, 
pačtos ir telegrafo darbininkais 
ir kiti išėjo i streiką ir Turiną 
suparalyžiavo taip, kad jis be- 
veik visai atskirtas nuo aplinki- 
nio pasaulio. 

ŽUVO NUO VĖTROS 
20 ŽMONIŲ. 

Little Rock, Ark., bal. 19 d. — 

Kaip menkos žinios praneša, vėt- 
rai sugadinus telegrafo vielas, 
vakar vakare keliuose šiaurvaka- 
rinio lA'rkansaso apskriciuose iš- 
tikuvsios audros užmušė apie "dvi- 
dešimti įmonių ir daugybę su- 

žeidė. 
Harkev Valley'je, dvylikoje 

myliu nuo D'.uvilės j išaiiirę, sep- 
tyni žmonės tapo užmušti, šeši 
jij vienoj šeimynoj: taipgi daug 
su žeistn. 

PINIGŲ KURSAS. 
Užsienio pinigai apštimis po 

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

•bal. 19 bal. 17 
Anglijos f v a ra s S 3.93-1 $ 3*(>5':i 
Francijos (už $0 fr. 16.00 ih.22 

Italijos (už S O lirų 21.70 21.1)0 

Belgijos (už $0 fr. 15.30 15.20 
Olandijos 100 florinų 36% 37's 
Danijos 100 kronų 17.80 17.85 
Švedijos 100 kronų 22.25 22.10 

N'orvegijos 100 kronų i ".35 20.20 

Vokietijos 100 markių 1.65 1.65 
Austrijos 100 kronų .57* .57 
Suomijos 100 markių 5.25 5.25 
Lenkijos 100 markių .75 .75 
Lietuvos 100 aiuksintį 1.65 1.65 
Kanados $1000 — $990 $990. 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

Bal. 22 d., 1228 m. mozūrai, pa- 
sitelkę kryžiuočius, pradėjo 
karę su Lietuva. 

Bal 23 d.,'1290 m. kryžiuočiai 
sunaikino lietuvių pili Ka- 
lainę. 

Bal. 24 <1., 1.^98 m. Vytautas pa- 
žadėjo kryžiuočiams Žemai- 
tiją. 

Bal. 24 <1.. 1806 m. gimė Lietu- 
vos rašytojas Fridrikas Kur- 
šaitis. x 

jBal. 28 d.. 1512 i?i. lietuviai per- 
galėjo totorius ties \"ilniumi. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINKCJE 

Šiandien lietus; nedaug -per- 
mainos temperatūroje; aštrus 
stiprus vėjas. 

Saulėtekis, 5:03 vai. ryto; 
Saulėleidis. 6:35 va^- 



LITHUANIAN DAILY 

LIETUVA 
Publi»h«d daily escept iSuudayd and 

Holidaya, by the 

UTHŲAN1AN PUBL1SHINO COMPANY, INC. 
3263 S. Morgan Street Chicago. Illinois 

Telephone Boulevard 4250. 

J. GEDMINAS, ED1TOR. 

Entercd as Second-Class Matter Ju'y 13, 1893, at the Post 
Office at Chicago, 111. under iict of Mareli 3, 1807. 

SUBSCRIPTION PRICE; 
In Chicago. by mail — 

One year ^ $0.00 
montha .. $3.50 

Three inonthn «... $1,86 
In Chicag®, by carrier ■ £ 

One copy L.!......„..~ t .02 
Per week «... 12 
Per month 50 

In the United States, outslde of Chicago, by mail 
One year $5.00 
8Ix months $3.00 
Thre« raontha $1.65 

To Canada, Lithuauta and all othor foreign countrlss — 

One year $7.00 
Six raontha $1.00 

PRAMONINIS NERAMUMAS 
JAPONIJOJE. 

Pramoninis neramumas Japonijoje yra 
tik vienas apsireiškimas atsimainiusio žmo- 
nių upo, kuris drauge su ateinančiu iš Si- 
biro sovietizmu varo daugeliui baimę. 

Policija, kurios ištesėtumas yra mato- 
mas iš to, jog per dvidešimti metu nėra 
buvę nei vieno apiplėšimo Tokios gatvėse, 
skundžiasi, kad $50 mėnesinės mokesties 
neužtenka ir todėl rengiasi streikuoti. 

DarbininKai kariniame Koišikava arse 
nale ir Tsukdži laivyno arsenale streikuo- 
ja; visi jie yra valdžios darbininkai. 

Ligšiol japoniniai streikai buvo ramus 
ir niekam nebuvo pramušta galva plyta- 
Streikininkai net nesustoja dirbę. Vietoje 
mesti darbą, darbininkai dirba palengva. 
Streiko laiku gatvekariai eina pamažu, ne- 

paisant grūmojimų iš važiuotojų puses pa- 
skubos valandomis. Kiekvieną kartą ki- 
rai užsuka į daržines neva taisymui. 

Valdžia atleido 600 "taigyo' ininkų" 
(taigyo-eik pifmažu), o pasilikusiems 6000, 
kurie apsiėmė paskubinti, išpildė reikalavi- 
mus. Darbininkai dabar sako, kad juos 
apgavo, nes jie reikalavo aštuonių valandų 
darbo dienos ir dviejų valandų kasdien per 
mainymui drabužių, pasijsiui ir tarp važia- 
vimų, kurios turėjo ineiti j aštuonias darbo 
valandas, o ne atskirai, kaip kad dabar 
yra sutartyj padaryta. Jie taipgi reikalau- 
ja, kad pradimams butų mokama $30 mė- 
nesiui, augščiausia mokestis $65 ir vidutinė 
$50. Elektros biuras atsako, kad tokios 
augštos algos sudemoralizuos visą pramo- 
nę. 

Taipgi neraminančiu atsitikimu augš- 
tesniuose visuomenės rateliuose buvo atsta- 
tymas iš imperinio universiteto ir atidavi- 
mas tieson ir nubaudimas dviejų profeso- 
rių padėjėjų už Kropotkino anarchistinių 
teorijų platinimą. Po ilgo nagrinėjimo pro 
fesoriai nubausta dviem mėnesiam kalėji- 
mo ir po $20 užsimokėti bausmės. Abuau 
padavė savo bylas augštesnin teisman. 

oo 

^ERSAL. SUTARTIES "LANKSTYMAS." 

Versalinė sutartis yra, kaip toji kalė- 
linė pančiaka, be dugno. Kas moka ja 
iaisti, išveda naujus, netikėtus dalykus 
įpie ją. Pav., straipsnį 429, francuzų ko- 
nisijos naiys taikos konferencijoje Andre 
l'ardieu, ištraukia iš tamsos ir pastato jį 
įaujoje šviesoje. Jis sako, kad šitas strai- 
)snis yra mažu nusileidimu iš p. Wilsono 
>usės. Štai kaip Tardieu pats supranta ji: 
'Jei po penkiolikos įetų okupavimo Reino 
vairiojo kranto Francuzija neturės kitokių 
saugumo užtikrinimų", tąsyk "tasai oku- 
pavimas galima pratęsti iki tokio laiko, 
\ada atsiras kiti užtikrinimai, ar jie bus 
įvykinti Amerikos, Angį'jos ir Francuzijos 
sutartimi, ar kitais tolygiais užtikrinimais". 
A.r apskriti Tautų Lygos užtikrinimai bus 
jžtenkamais? Nurodymas aiškiai sako, kad 
tie. Tardieu reikalauja specia'lio trijų par- 
tijų susivienijimo, ar jam "tolygaus''— 
reikalauja to speeiaiio trijų partijų susivie- 
nijimo, kuris, buvo sakoma, yra grynai lai- 
kina pi iemone spragai užkišti, iki lyga pra- 
dės veikti. Kaip ten nebūtų, Tardieu ma- 

no, kad Francuzija turi spręsti apie tai, ar 

esamieji užtikrinimai yra užtenkami ar ne. 

"žodžiu, nesant užtikrinančių sutarčių, ne- 

bus evakavimo 1935 m." Ar tas 429 straips 
nis Ištikro tą reiškia? Amerikiečiai turėtų 
tą žinoti, pirma negu jie pasirašys po "kont 
traktu" su Europa. Straipsnis 429 labai 
atrodo kita francuzų realybe, apmaliavota 
p. Wilsono amerikinių idealų raudona, bal- 
ta ir mėlyna spalva. 

Nežiūrint protesto keliamo daugelio 
grupių AngMjoje ir Amerikoje, Iloyd Ge- 
orge ir Millerand tvirtina, kad sultanas 
turi pasilikti Konstantinopolyj. Jis neuž- 
simena &pie francuzų bankinių firmų spau- 
dimą, bendrą užsienio raštinių neužsitikė- 
jimą, ar Anglijos militaristų Dainę, kad 
Ang'ijos įsikabinimas i Indiją yra perdaug 
menkas, kad galima butų rizikuoti maho- 
metonu pasiskundimais. Vietoje to, jis 
sako, kad palikti turkus Europoje nuspręs- 
ta dėlto, jog talkininkai nenori turėti lesų 
ir atsakomybės už Konstantinopolio valdy- 
mą. Prezidentas Wilson savo dabartinėj 
notoj protestavo prieš šitą nusprendimą. 
Ar premjerai (mandagiai) atsalus, kad 
amerikiečiai ne dalyvavę parašyme sutar- 
ties, vargiai begali protestuoti prieš jos 
išlygas? Į tokį atsakymą p. Wilson galėtų 
pasakyti premjerams, kad amerikiečių ne- 

padėjdmas parašyti sutaities nėra jokiu 
pamatu tam, kad jie lyga * r susivienijimu 
turėtų užtikrinti tas išlygas, kurias jie vi- 
sai atmeta. 

i—o n 

Vokietijos revoliucijoje kol^kas jokia 
partija negali pasigirti pergale. Komunis- 
tai vis dar laiko daugybę svarbių pramonės 
centrų. Podraug toji klesa, kurią, jie gy- 
rėsi, yra sutruškinę, dar vis švaistosi po 
Berliną nekliudoma'. Von Jagow ir gen. 
von. Luettwitz dabar dienraščiuose aiškina 
savo padėtis. Didžiumos laikraščiai—bent 
ant popieros — turi pergalę. Bet jie neap- 
gaudinėja savęs tuomi, kad tvirtina galybė 
dar vis yra rankose darbininkų unijų, ku- 
rios gali iššaukti visuotiną streiką, ir dar- 
bininkų, kurie kol-kas gali prisitaikinti prie 
jo, kaip jiems tinka. Jei militaristai ir se- 
nosios tvarkos partijos dar vis yra sceno- 
je. tai jie žino, kad tas yra dėlto, jog jie 
rra toleruojami, o ne dėlto, kad jie turi 
galybę savo likimą pagerinti. 

Pastabos 
Išvados. 

Premjeras Nitti itall] ats- 
tovų bute pasakė, kad atėjo 
laikas, kur pergalėjusios ša- 
lys "privalo visos parodyti 
užuojautą ir pasigailėjimą 
sumuštosioms'. Premjeras 
Nitti turi tiesą. Eur jpa žūs- 
ta del krikščioniškos dvasios 
stokos. 

Nitti užreiškimas ypatin- 
gai tinka tam, kas dabar 
dedasi Vokietijoje. — Ką 
mes nebūtume manę apie 
vokiečius ii jų darbus, lai- 
kas parodyti jiems užuojau- 
ta ir susimylėjimas. Sveiku 
protu žmonės suteikia šitą už 
uojautą, bet tie, kurie dar 
vis apimti neapykantos ir 
įnirtimo, galėtų pamatyti 
bent tiek, kad Nitti šiuomi 
užtaria geriausius talkininkų 
reikalus. Jei Vokietija 
grius, tai ji nutrauks su sa- 

vim ir kitas valstijas. Amen 
kos delegacija Paryžiuje, iš- 
skyrus p. Wilsoną, matė tą 
laiškiai pernai metais. Nuo 
I to laiko, kas atsitiko Rusi- 
Ijoje ir kas atsitinka Vokie-| 
jtijoje — parodo be mažiau-j 
| sios abejonės, ko yra verti i 
("sanitariniai kardonai" su j 
akstinuotų vielų tvoromis 
bei durtuvų eilėmis. Idėjos 
ir propaganda peršoka per J 
viską. Vienintelė apsauga 
nuo platįnimosi pragaištin- 
gų mokslų yra patenkinime 
teisingumu ir prideramu pa- 
sielgimu tų, kur.'e kitaip bu- 
tų verčiami imtis smarku- 
mo. 

Apšvieta Lietuvoje, kaip 
matyti iš Lietuvoje išeinan- 

! čių laikraščių, kila labai 
smarkiai. — Jau yra gan di 
Įdėlis skaičius pradinių ir vi- 
duriniu mokslainiu. Štai ko c c 

j kį skaičių Švietimo Minis- 
terijos mokyklų paduoda 
"L. U.": 

Mokinių skaičius švietimo 
ministerijos mokyklose. Šių 

i mokslo metų pirmą pusme- 
įtį augštesniose mokyklose, 
vadinamose gimnazijose, bu 
įvo išviso 7733 mokiniai, t. 
y. buvusioj Suvalkų gub. 
2088 mokiniai, o buvusioj 

'Kauno gub. 56^5 mokiniai, 
j Augštesniose pradedamose 
mokyklose mokėsi 898 mo- 

Ikiniai (Suvalkijoj — 305, 
i Kauni joj—593). Pradeda- 
jmųjų mokyklų buvo 1166; 
jose mokėsi prie 1460 mo- 

kytojų (696 vyrų ir 764 
mot.) per 70,000 mokinių. 

Žinios Iš Lietuvos 
NUOMININKAI IR 

DVARININKAI. 

Tur but Lietuvoje nėra to dva 
ro arba yra visai maža, kur ne- 

būtų nuomiiiinkų-ukininkų. Tų 
nuomininkų dar prieš karą buvo 
sunki padėtis, o dabar dar sun- 

kesnė 'Daugiausia prie dvarų 
nuomininkai turi dvarininkams 
mokėti keleriopą nuomos mokes- 
nj, pavyzdžiui: jie moka dalį 
nuomos pinigais, nudirba rugių 
margą (5 purų sėjimo), važiuoja 
važiuoti dvaro laukų dirbti su 

dalgių ir grebliu eina po kelias 
dešimts dienų. Tai visa j krūvą 
sudėjiu's, nuomininkui tenka neš- 
ti nepakeliama našta. 

Kad geriau galima butų įsi- 
vaizduoti dvarų nuomininkų ne- 

šamas sunkenybes, nurodysiu čia 
man labiau žinomą dvarą, bū- 
tent: Keturakių dvarą Telšių 
apskrity. Prie šio dvaro yra Ša- 
šaičių sodžius už 6 varstų nuo 

dvaro, kurį valdo išimtinai Ke- 
turakių dvaro nuomininkai (dau- 
gelis jų buvo įsikūrę 'prie rusų 
valdžios). Nuomininkas nuo- 

muoja iš dvaro apie 30 deš. že- 
mės ploto. Moka už tą žemės 

plotą nuomą šiaip: daugiau še- 
šių šimtų auks. pinigais, nudirba 
apie 2 dešimtines rugių lauko, 
važiuoja slv pyura arklių ir dviem 
žmonėmis 10 dienų dirbti, ir tiek 
pat pjauti ir grėbti šieno, turi su- 

kirsti 5 sieks. (kub). malkų, jas 
suvežti į dvarą, smulkiai suskal- 
dyti, duoda 10 svarų linų nuošu- 
kų, apie tris sv. suverptų linų, 
2 žąsi, 4 gaidžiais, 60 kiaušinių 
"Velykoms"' ir kiek džiovintų 
grybų. Be to, nuomininkas ei- 
na visas Valstybines ir savival- 
dybines pareigas, o taip-pat ir 
žemės mokesnius moka. Jei tai 
paversti pinigais, pagal šių me- 

tų kainas, tad pasirodys, kad tas 

nuomininkas sumoka nuomos mo 

kesnio vien tik dvarininkui apie 
4000 'auks., o kur dar valdžios 
mokesniai ir visos kitos prievo- 
lės. Iš to visa lengva suprasti, 
koki turi tie ūkininkai nuominin- 
kai kesti skurdą. Gyvena dau- 
giausia ne trobose, bet kai ko- 
kiose lindynėse, kurios greičiau 
panašios Į kiaulinyčias, negu į 
žmonių gyvenamas trobas. Dva 
rinmkai miškus porduoda viso- 
kiems vertelgoms, o jei reikia 
duoti nuomininkui pataisyti tro-! 
bėsiams, tad dvarininkas atsako: 
"Jei tau bloga gyvent, taisyk kad 
nori. o jei nenori, išeiki!" Ir 
nuomininkas gavgs toki atsaky- 
mą, arba taiso iš paskutinosios 
arba puna ^avo liūdinėję. Išeit! 
Lengva pasakyti, bet kur rasi ge- 
riau?! 

Tokia, manau, visoje Lietuvo- 

je yra nuomininkų padėtis, gal! 
kuriame nors dv. ir yra geresnė, 
bet tai labai retai. 

Šiais metais dar didesnė ne- 

laimė užgriuvo ant nuomininku. 
Dvarininkai pamatę, kad valdžia 
ne juokais yra nusistačiusi žmo- 
nėms žemės duoti, o žemė, žino- 
ma, bus paimta iš dvarų, subruz- 
do pardavinėti žiemes, o nuomi- 
ninkus ėmė mėtyti iš nuomtto- 

iamų ūkių (Keturakių dv.) ne- 

žiūrint j tai, kad kai kurie nuo- 

mininkai gyvena 10—20 ir net' 
30 metų tose vietose (ukOse). 

Valdžia turėtų (pasirūpinti, kad 
tie nuomininkai, kurie jau gyve- 
na kelerius metus,, butų įstaty- 
mo keliu ipalikti išmokėjimo tei- 
sėmis. Žinoma, valdžios nusta- 

tytą už 'žemę išmokėjimo kainą 
ir laiką siu aprėžlmu žemės valdy 
mo nęrmos. 

Tai padarius, mano nuomone, 

galėtų dali Žemės Reformos dar 
bo atlikti ir sulaikyti daugiau že- 
mės, valstybės žemės fondan. Jei 
nebus sulaikytas pardavinėjimas 
žemės ir bus kilnojami seni nuo- 

mininkai iš senai nusėdėtų vietų, 
galima susilaukti labai nemalo- 
nių vaisių, nes "bolševizmas ran- 

da tame savo "idėjomis" tinka- 
mą dirvą ir tuo traukia biednuo- 
menę savo pusėn. Ir perka že- 

mę kas?! bgi visi tie, kurie karo 
metu lengvai yra pralobę ir žy- 
dai, kurie taip-pat ėmė žemės 
jieškoti pirkti. Žinoma, ne ūki- 
ninkauti joje, bet kad geriau ga- 
lėtų šmugelį varyti. 

Taigi turėtų buti musų val- 
džios pareiga galų gale paversti 
ir tuos nuomininkus, dvarų ver- 

gus, lygiaps Lifiuvos pilieeias, 
kad nebūtų -žemes išplėšiamos iš 
jų, kurią tiek kentėdami ir tarp 
sunkiai dirbdami ją ligi šiol iš- 
laikė. D. Burna. 

("Liet. Uk.") 

AMERIKOS BALTIJOS 
KOVOS FRONTAS. 

Riga. — Šiandien Amerika tu-j 
ri tutiną kovojančių frontu Bal- 
tijos Valstijose sulaikymui 
'baisų sukilimą ligų, kurios 
gresia sunaikinti čielas pro-' 
vincijas abra apskričius ir 
Amerikos gydytojai su seseri- 
mis tutiko neišpasakytų sunkeny 
bių vargų ir pavojų šiuose ko- 
vojančiuose frontuose bestenė- 
dami gelbėti žmonijai. 

Amerikos Rand. Kryžius daro 
as pastangas užlai ky t uolumą, 

vilti ir pa? tikėjimą Baltijos žmo 
nių. ^Vyriausioji kvatera ran- 

dasi Rigoje, personalas randasi 
pavojingiausiose vietose Balti- 

jos valtsybėje. 
Rytuose, turi 20 gydytojų Xar- 

yoje, kurie kovoja šiltinės (typ- 
hus) epidemija. Pietuose, jos 
darbininkai dasiekė Dvinską, ku- 
rį laimėjo Lenku armija, ir kur 
jie suteikia 40,000 ėiepijimų del 
apgalėjimo rauplių (small pax) 
plėgos. Vakaruose, Lietuvoje, 
jie pasilsi nuo tų visų epidemijų, ^ bet čia jie veikiau kovoja lig^ 
nukreipimo (apidemijų) darbą, ir 
mėgina sutvarkyti ligonbučius. 
Skersai Baltijos jūrės, drapanas 
išdalins 1O0 miestuose Finlandi- 
ioje ir Laplandijoje kur žmo- 
nės nieko neturi kai]) t'k skudu- 
rus del apsirėdimo, ir dabar or- 

ganizuoja svarbią pabėgėlių pa- 
šalpos projektą Karelije ir I11- 
goimannlande. 

Šiose valstybėse, — Lietuvoje, 
Estonijoje, Latvijoje, Finlandijo- 
je, Laplandijoje, Karelije ir In- 
germannlancle — Jaunutis (Ju- 
nior) Raud. Kryžiaus skyrius už- 
siima darbą, didinimo drabužių 
tarp vaikų. 

Adv. M. Sleževičius trauk'a 
teisman V. Bičiūną ir Koopera- 
cijos Departamento instruktorį 
AkmenskĮ ir Teisiu gimnazijos 
direktorį Valicki. 

Y. Bičiūną kaltina ftitž tai, kad 
rašęs panemunės kareivių suki- 
limo metu atsišaukimą "Broliai I k 

Kareiviai ir Darbininkai", kuria- 
me buvo melagingu ir giliai 
džančiu M. Sleževičiaus garbe 

,, žinių. Traukiamas teisman pa- 
gal 531, 533 ir 539 str. Krim. 
Kod. 

Akmenskis traukiamas teis- 
man už tai, kad bivvo pareiškęs, 
viešai taip: "M. Sleževičius, bū- 
damas ministeriu pirmininku, iš- 
aikvojo daug milijonų pinigų ir 
jokios atskaitos valdžiai nedavė". 
O Valickas traukiamas už tai, 
kad buvo pasakęs del Sleževi- 
čiaus šitaip: "Jis yra socialistas 
liaudininkas demokratas ir soe. 

liaud. demokratai sykiu su kito- 
mis kairiausiomis partijomis, t. 

y. komunistais ir revoliuciniais 
socialistais liaudininkais taktikos 
žvilgsniui su Lietuvos nepriklau- 
somybės priešais ir tik neišdrįs- 
ta tą visą oficialiai paskelbti". 

("Darbas"). 

FELČERIŲ REIKALU. 

Visų profesijų organizuojąs 
žmonės, spiečias j draugijas, tik 
vieni felčeriai iki šiol vis dar tyli. 
O jau labai metas ir mums or- 

ganizuotis! Juk Sveikatos De- 
partamentas savo aplinkraščiais 
labai susiaurino musų teises. 
Mes turim savim pasirūpinti, nes 

niekas iš pašaliečių musų nesu- 

tvarkys. Būtinai mes privalou>rf 
susi važiuoti savo padėčiai apiarn^ 
ti: suvažiavimui vieta butų pa- 
rankiausia .Kaunas. Atsiliepkit. 
Iniciatyvą turi paimti Kauniškiai. 

J. Briedis. 

Pranašauja Revoliuciją Kuboje. 
Kuboje laukiama kitos revoliu- 

cijos. Šitos nuomonės likosi įžy- 
mus italas Havanoje Emilio Cas- 
si, kuris nuvyko ten 1898 n,, su 

pulk. Roosevelto "r?.>jeriais" 
kūpo signalistus. Jis yra labai 

akytus tėmytojas ne tik Kubos, 
bet ir pasaulinės politikos. 

Reikia pasakyti, kad kili /mo- 

vai nesutinka su jo pesimistiniu 
pranašavimu apie'politin/ Kubos 
ateitį. Optimistai sako, kad Ku- 
bos politinis gyvenimas niekuo- 
met nebuvo tvarkesnis kaip da-j 
bar, kad prezidentas Menocal, 
kuris pasitrauki?, nuo tarny'ios 
neįstengia .paskirti savo pasekė- 
ją ir kad pagal 'naują rinkimu 
įstatymą, sustatytą geti. Crovv- 
dero yra kiekviena proga teisin-j 
gierris rinkimams. Vienok yra i 
pripažįstama. !<ad al i didėsės ppr' 
tijos yra susiskaldę į frakcijas, 
kuitos atkakliai kovoja viena su 

kita. Cassi sako, kad tokia pa- 
dėtis visuomet nuveda prie suki- 
limo. Nei vienas nedali ko^itro- 

iii'oti tiek. kad jis galėtų pasi- 
laikyti paloje. 
Politika tokia kaip S. Valstijose. 

Čia paduotas aprašymas Kubos 
politikos daugiausiai iparemtas 
žiniomis suteiktomis Uassio'o, 1 »cl 

tas žinias .patvirtina ir kiti šli- 
tiniai. 

Lotynu amerikia^ų politika, ku 
ri yra Kuboje, labai panaši j Suv. 
Valstijų politiku. Ten, kaip ir, 
Suv. Valstijose, partijos nedaug 
ką atstovauja ir j u programai i 
didžiumoje susideda iš skambiu, 
bet tuščiu žodžių. Užpakalyje 
šitų partijų ir jų programų yra 
pas i-ir; > visokios pajiegos—fi- 
nansinė, tikybinė, politinė, as- 

n enine, tautinė, kurios kiek ga- 
udamos pasinaudoja partijomis 
savo asmeniniems tikslams. 

Skirtumas tarpe Kubos poli- 
tikos ir Suv. Valstijų politikos 
vra daugiau temperamente, kaip 
kame nors kitur. Demagogas 
Suv. Valstijose savo nesitenkini-! J 

t 
mn padaro svarbi įsteigdamas 

J naują partiją, ar surasdamas nau 

i ją vaistą visokioms šalies ligoms. 
'Kuboje jis padaro ji svarbum 
j suorganizuodamas revoliuciją ir 

j Tatai konservatyviosios ir li- 
| beralčs partijos Kuboje atsto- 

vauja toje šalyje veikiančias vi- 
suomenės ir ekonomijos pajie- 
gas nedaugiau kaip demokratų 
ir respublikonu partijos šitoj ša- 
lyj. Norėdamas tikrai suprasti 
Kubos gyvenimą, turi jieškoti pa- 
jiegų stovinčių užpakalyj parti- 
jų. Indomiausia šitų pusiau pas- 
lėptų pajiegų Kuboje, amerikiečio 
žvilgsniu yra ispanų elementas 

gyventojų tarpe ir naujeji pla- 
čiais troškimais Ispanija, kuri 
stovi uy.pakah";^ jo. 

Kuboje yra apie 800,ono ispa- 
nų, t. y. trečia, ar ketvirta dalis 
gyventojų yra ispanai. Ispanu 
suprantama gimusis Ispanijoj, 
arba gimusis iš ispanų tėvų. jei 
jis eina išvieno su- ispaniškuoju 
elementu. Negali būti didesnės 
paklaidos u>. manymą, kad is- 
panas ir kubietis iš grynai is- 
panų tėvų yra tuo patim daly- 
ku. Tarpe kubiečių naujokų kil 
mes ir ispanų šeimynų, kurios 

atsikraustė čia po 1898 111. ka- 
rės yra kiioastrialusias visuome- 
ninis ir politinis pasidalinimas. 
Abudu šitie elementai turi kas 
savo visuomeninį gyvenimą, sa- 

vo ratelius ir, iki dideliam laips- 
niui, savo papročius. Nariai 

senų aristokratinių kubiečių šei- 
mynų apsigyvenusių čia nuo 

šešiolikto ar septyniolikto šimt 
mečio 'jokiu budu nesituoks su, 
ispanais. 

Šitas visuomeninis skilimas de- 
ki kulturos •panašumo ir kalbos 
vienodumo iki tūlam laipsniui 
pranyksta žemesnėse -klasėse. 

L" jut J > ispanų ir kubiečių nėra di- 
delio atkakliu neprietelingumo 

ar visiško visuomeninio atsisky- 
rimo. bet saloje yra du elemen- 
tui turintįs atskirus troškimus. 

Norint suprasti palitiuę ispa- 
ninio elemento intekmę Kuboje 
reikia bent paviršutiniai supras- 
ti naujovim- Ispaniją. Prieš Ame 
rikos karę su Ispanija, pastaroji 
Hirvo žemyn puolančia šalimi, 
<uri per dvejetą šimtmečių žu- 
lė pasaulinę imperiją. Amerika 
>u šautuvo pagalba paėmė iš jos 
>askutinius tos imperijos liku-j 
čius. 

Šitas plėšimas įprikėlė Ispa- 
niją iš ilgo miego. Nuo to lai- 
ko Ispanija pradėjo rodyti nau- 

iją energiją visliose savo tauti- 
nio gyvenimo apsireiškimuose. 
Xors apsunkinta dykaduonių že- 
mininku aristokratijos ir apleis- 
ta visokių politinių kliūčių, ji 
yienok -padarė didelį žengsnį 
priekiu. 

^ 
Karaliais, Alfonsas nesenai reti 

gėsi atvažiuoti lotyniškojon Ame 
'rikon. Šita kelionė delei nenusi- 
j stovėjusių politinių sąlygų Is- 
panijoje tapo atidėta. Bet 'Mad- 
rido laikraštis, pripažintas pu- 
siau oiieialis valdžios organas 
nesenai atspaude redakcini strai- 
psnį, kur sakoma, kad šita Is- 
panijos karaliaus kelionė i buvu- 
sias kolonijas įvyks savo laiku. 
Redakcija (priduria, kad -pasauly- 
je ispanų kalba kalbančių žmo- 
nių yra daugiau kaip 100,000,000 
ir kad jie reikia sulieti j kultūri- 
no visiumą pajiegiančią padaryti 
veikmę į pasaulio politiką. 

Tai yra lygiai ta 'pati idėja, ku- 
rią turėjo Vokietija prieš karę. 
Vokietija stengėsi palaikyti vo- 

kiečius visur prisirišusius prie tė •; 
fynės ir sulieti juos j kulturi- 1 

nc visumą tuoju tikslu, kad pie- 
tus vokiečiu idealus ir troški- 
mus. 

Gana aiški, kad Ispanija turi 
beveik tą ipatį programą ir var- 

toja tuos pačius budus — ramti 

įsiskverbimą pietų. Amerikon, 

j I >c albejo, Ispanija turi teisę plės 
ti ispanų kulturos idealus ispa- 
nu kalba kalbančiose šalyse. 

Bet negalima perdaug perdė- 
ti, kad šitas ispanų troškimas 
yra stipria politine intekme Ku- 
ll>oje ir lotyniškoje Amerikoje 
apskritai, kuri labiausiai yra de- 
dama niekais Suy- Valstijose. Jei 
kas abejoja šita intekme, tai jis 
lengvai gali įsitikinti pats. Šitai 
svarbiausias islpanų šalinin'kys- 
tės laikraštis. JĮ veda Ispanijos 
pilietis, kurį nesenai Ispanijos ka 
ralius paciarė ispanų grafu už 

jo nuopelnus Ispanijai Ameriko- 
je. 

Bažnyčia labai laik(>*i ispanų 
pusės. Ji taipgi kontroliuoja dau 

giau kaįp puse mokyklų. Šitos 
jažuytinės mokyklos yra pagal- 
ia ispanų laikraščiams ir ispa- 
įų rateliams kaipo įrankiams 
jropagatulos už ispanų šalinin- 
cystę. Svarbiausiu šitos propa-' 

gandos dalyku yru tas, kad is- 
panų kalba kalbantieji žmonės 
visame pasaulyje turi susivieny- 
ti sentimentu ir troškimais, liet 
Kuboje yra taipgi pricmaištis 
ir priešingumo amerikonybei. 
Ispanas visuomet; ipasakoja kulne 
eini, kad Suv. Valstijos valdo 
jo šalį, kad jis nėra laisvu žmo- 
gum. Kiekviena Amerikos įsi- 
kišimo proga yra panaudojama 
šitam argumentui. 

Bet didflriuma kubiečiu yra ame 

rikiečių šalininkais ir ispanų prie 
šininkais. Ant jų turi viršų aris 
tokratinės kubiečių šeimynos, 
kurios vis dar neapkenčia Ispa- 
nijos, su kurią jos vedė kovą per 
dešimtį metų, pasibaigusia tik 
25 metai tam atgal. 

Tokiu budlu dvi pajiegos. ,^al 
svarbiausios politiniame salos gy 
venime ir tikrai svarbiausios' 
Suv. Valstijoms, yra pajiegos, 
kurių viena pritaria ispanų .sen- 

timentui. kita amerikiečių. Ame- 
rikiečiai siunčia kubiečiams "Iii- ^ 
verius" (automobilus) ir šiaudi- 
ries skrybėles. Ispanai siunčia 
jiems knyga> ir paveikslus su 

užiuojautos ir gerų norų pralie- 
jimais. H. 



LOPŠINĖ. 

(Imitacija). 
Motina Paryžiun jau 
Spruko. Niekis. Mik, sunau! 
A-a-a! užmerk akis! 
Pasekmes tvers priežastis. 

Tarakanas. it anglis, 
Po kanapos mųs palys. 
Ir Paryžiun jo žmona 
Neišbėgs... Širdie mana! 

Čia ilgu. Tiesa gyva. 
Naujas jai tarsi Bova, 
Naujas jaunas ir švelnus: 
Bus smagu... jiems šilta bus. 

A-a-a! Ges žiburys. 
Sniegą purtina šiaurys. 
Miki, zuiki, a-a-a! 
Svietas — tai usnis viena. 

Kurmiai bijosi dienos... 
Trauki koją iš burnos! 
Miki, žvaigžde tu jauna, 
Jau Paryžiui motina. 

Tu kieno? Gal tu jau jo? 
Miki! Saulė švies ryto... 
Kalu vartai dar tu akis? 
Buvo ožkos ir luokys... 

Katinas Paryžiun jau 
Ožką išvežė, brolau! 
Ji po,metų atkeliaus... 
Pagimdytų man... sunaus. 

M. Grigonis. 

logika. 

(Iš J. Petri). 

Kartą kritikui poetas rūmų nepatiko 
Ir jį išpeikė. Dvasiškiai kritiką apniko, 

Rėkė: "Tu karalių įžeidei!" 
Kunigų nepeik. EiliakaJikams jie prilygsta 
Kai jų mr dėmes sakai, tai jie tuojaus užpyksta, 

šaukia: "Tai tu Dievą įžeidei! 
M. Grigonis. 

Darbininkų Baras. 

Phoenix'e, Ari/., vaizbos butai 
gelbsti- darbdaviams panaikinti 
amatinių unijij judėjimu, įvedant 
derybas su pavieniais. Šitas ju- 
dėjimas prasidėjo uždarymu or- 

ganizuotų elektrikininkų; vaizbom 
butas skatina darbdavius nesam- 

dyti organizuotu darbininku. 
Darbdaviai bando sukviesti daug 
darbininku iš kitur. Šitas taip į 
vadinamas atdarašapio judeji-1 
mas yra ir kituose miestuose 
pietvakariuose, ypatingai Texase. I 

Stiklo cfirbėjai Japonijoje aps-j 
kritai gauna po $10.83 j mėnesį 1 

dru 'ge su užlaikymu. 

Kontraktorių firma darbuojan-' 
ti Karnforde ir Thorolde. Kana-' 

1 doje geriausiems stiklams duoda 
$1.30 j valandą. 

Suvienytoji Dailydžių Brolija 
Ontanjos provincijoje, Kanado- 
je išleido prisaką draudžiantį' 
dirbti viršlaiki amate, išskiriant į 
greito reikalo atsitikimus, ir tai I 
tik,sutinkant darbininkams. 

Nesenai atrastos fosfato kasyk-Į 
los Italijoje yra gal gausiausios 
ir (plačiausios pasaulyje. 

Visuomet saugokis nuo skau- 
džiamos ""crklčs. Kartais ženk- 
las užkrečiamų ligų kaip tai dif- 
terijos ir skarlatinos. 

'Per pirmus vienuolika mėnesių 
1919 111. Škotijos laivų darbinin- 
kai padirbo 330 laivų nuo 582,- 
501 tono. 

Anglių kasyklos Zmnguldake, 
Turkijoje kasdien išduoda 2,000 
metrinių tonų anglies. 

Pradedamasis amžius vaikams 
darbininkams Japonijos dirbtuvė- 
se norima nustatyti nuo 15 metų. 

Oklahomos plytmur:'»i reikalau 
ją $11 j dieną, tai yra $2 dau- 
giau negu gauna da'bar. 

Tabako auginimas yra viena 

svarbiausių pramonių Paragiu'a- 
juje. 

4 Anglijoje yra lik dvi briežtu- 
kų dirbtuvės. 

Paroje, Brazilijoje, 95 nuoš. 
vartojamų motorų yra ameriki- 
nės dirbtuvės. 

Šeimyniški Reikalai. 
RŪPESTIS VAIKAIS. | 

Mokykla visai nesiskaito su j 
tais ii/'ologiniais ir psichologi- 
niais apsireiškimais, kurie buvo 
pas jos mokinius. C'ia viskas su- 

siveda prie vieno: per tam tik- 
rą laiką pereiti paskiitą progra- 
mą, ir pereiti taip, kad mokyklų 
\yriausyil>ė butų patenkinta. Dau 
gumui tėvų svarbu daugiausiai 
tas, kad jų vaikai kuogreičiausiai 
-pabaigtų kursą ir pradėtų reng- 
tis prie kokio-nors darbo. Klaup- 
simas apie tai. ką per ta laiką 
pergyvena kūdikis, mažiausiai ap 
eina ir tėvus, ir mokyklą ir jei j Į tą ir atkreipiama doma, tai tik 
tuomet, kada šitos pergyvena- 
mvbės i ilgy j a aiškiai ligotą iš- 

vaizdą ir tokiu budu verste pri- 
verčia aplinkinius atkreipei i ?a- 

v jų domą. 

Paprastai gi, jei nemetis pa- 
rodo kokius nepageidaujamus pa 
linkimus, kas tokiame amžiuje 
neretai atsitinka delei nurodyto- 
jo ipsiehinio stovio, tai šitame į 
dažniausiai matoma tik išdyku- 
mas, pasileidimas, kurių praša- 
liniinui 'tėvai ir mokykla imasi 

visokiausių baudų, t. y. šiurkš- 
čių fizinių ir dvasinių prievar- 
tų, kurios neatneša nieko kita, 
kaip tik blogą. 

'^Pereinamojo amžiaus" laikui 
didžiausia daugybė kraujo subė-: 
ga į lyties organus ir dėlto te- 

kėjimas kraujo j nervus smege- 
nų centrus sumažėja. Tokiu bu- 
di smfcgenų maitinimas supras- 
tėja ir jiį veikimas sumenkėja. 

Tokiu 'bhidu išmokimas pamo- 
kų, reikalaujančių padidinto pro- 
tinio intempimo dar daugiąus 
pasunkėja. 

Nelengvai duodasi mokiniams 
mokslas; daug karčių ašarų jie 
išlieja rūsčiuose mokyklos suo- 

luose besistengdami pasiekti kny 
ginio mokslo išmintį. liet dar 

j sunkesnis yra mokslas paaugu- 
; r.iems mokinjiams. Musų mo- 

kykla nesigaili pateikti vieno- 
kias, ar kitokias baudos įmones 

taip vadinamiems "tinginiams 
mokiniams'', — ir jei aštuoneme- 
tis, dešimtmetis vaikiukas ir už- 
sitarnauja mokytojo akyse kokio 
susimylėjimo, tai ipaaugusis jau 
to visni nega'li tikutis. Ant jo 
galvos, kaip iš gausos rago, pi- 
lasi išmetinėjimai, pastebėjimai, 
išrugojimai, 'bausmės. "Esi ne 

aštuonių metų — 'gėdykis", "tu 
jau didelis, o tingi", ir penkio- 
likametį Vaiką palieka be pietų, 
rašo jam du ir vieną, už kuriuos 
jam dar reikės atsiimti ir namie, 
ir begalo, dažnai įžeidžiamaisiais 
ir skaudžiausiais žodžiais jam ka 
la vieulentę, kad jis jau didelis, 
ir todėl jam reikėtų gėdytis. 
"Pienbluirnis", "vaikiūkštis", "iš- 
augo didelis, o proto nėra", — 

paaugusis girdi mokykloje ir na- 
mie. Suprantama, kad jis ne- 

kenčia mokslo, kuris jam taip 
sunkiai pareina, u# 'kurj j it turi 
kentėti tiek daug nesmagumų, 
įžeidimų ir visokios prievartos; 
dar labiaus jis nekenčia moky- 
tojų dažnai supyksta ir ant tė 

vų. < J 
(ii jis nekaltas tame, kad jis 

jau didelis, o, tuo i->rpu, šitas 
jam (prikišama ant kiekvieno ži- 
ngsnio; jis nekaltas tame, kad 
jam sunkiau, o dažnai ir visai 
negalima išmokti, o bet ji la- 
biau spaudžia, matyt nenori to, 
kad jam sunku — ir bet reikalau- 
ja, grūmoja, gėdina, baudžia. 

Į jj jau nežiūri kaip j vaiką ir 
todėl su juo apsieina aštriai, dau 
giau iš jo reikalauja ir nepa- 
rodo nusileidimo jam; jis suau- 

gusių akyse jau yra toks dide- 
lis, kad jo negalima paglamonėti 
ir apsieiti siu juo minkščiau, kaip 
su jaunesniais. vaikais, bet po- 
draug jo neskaito tiek išaugusiu, 
kad jam 'butų galima •pripažinti 
savistovybę, išklausyti jo nuomo 

nės, pripažinti jame asmenišku- 
mą su visomis priklausančiomis 
jam teisėmis ipaeiam apsispręs- 
ti. gerbti kitus ir klausyti jų. 

1 okis senesniųjų atsinešimas į 
paaugus] kuoliudniausiu bud u at- 

siliepia j jo psichiką. N. 

Laikinosios Taisyklės (Jaunesniojo Pradedamosios 
Mokyklos Mokytojo Vardui įgyti. 

1. I'rie Šiaulių, Mariampolės, 
Panevėžio ir Kauno "Saules" 
mokytojų seminarijų sudaromos 
Komisijos, asmenims, norintiems 
įgyti jaunesniojo mokytojaus var- 

dą, kvosti (egzaminuoti). 
2. Komisijas kiekvienu atveju 

sudaro seminarijų direktoriai iš 
seminarijų mokytojų, ne ma- 
žiau kaip iš penkių žmonių, tris 
kartus per metus: Balandžio, 
Rugsėjo ir 'Gruodžio mėnesiais, 
ir dirba ne ilgiau, kaip 14 dienų. 
Kvotimų terminai skelbiami iš 
anksto laikrašty. 

3. Uia dat'bą Komisijos nariai 
gauna atlyginimo iš kvočiamųjų 
asmenų, kurie, įdtoodami Komi- 
sijos '.pirmininkui >prašymą, įmo- 
ka po 50 auksinų. 

4. Asmens, norintieji įgyti iš 
kvotimosi jaunesniojo mokytojo 

Ipirk pirk pirk 

! LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų v lfil 

I SCTISU H ^a*sva Nepriklausoma 
L i L I U V r* Demokratiška Respublika 

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

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 

: 257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY j (» 

vardą, ipaduuda vieną mėnesį 
prieš praskilsiant 'kvotimams 
prašymą, prie kurio prideda: 

a) gimimo metrikus, 
b) mokyklos, kurioj yra mo- 

kęsis, pažyminį, 
i c) Švietįmo Ministerijos prade 
darnu jų mokyjklų instruktoriaus 
pažymėjimą, kad yra mokyto.- 
javęs mokykloje ne mažiau kaip 
dvejus metus. 

d) savo gyvenimo aprašymą. 
e) du atvaizdus (fotografijas). 
Visi dokumentai paduodami 

drauge su jų nuo-TŠais. 
Pastato a. Visai nemokyto-, 

javusiciųs ar mdkį toja'vusiems 
mažiau, kaiip dviejus metus taip- 
pat leidžiama kvostis šiomis tai- 
syklėmis, bet jie 'gauna jaunes- 
niojo mokytojo vardą tiktai po 
dviejų metų praktikos pradeda- 
moje mokykloje. 

5. Kvotimai esti ištisi ir su- 

trumpinti. 
6. Sutrumpintąjį kvotimą turi 

teisės laikyti visi asmens, kurie 
yra išėję ligi 1919 m. 1) rusų 
aukštesniąsias mokyklas, 2) du | 
mokytojų seminarijos ar "įSau-j 
lės" mokytojų kursų kursus, 3) J 
"R} to" mokytojų kursus, 4) kc 1 

turias vyrų ar penkias moterų 
gimnazijos klases ar joms lygų 
kursą, 5) vasaros mokytojų že- 
mesniuosius kursus, ir gavę tam 
tikrus pažymėjimus. 
I 7. Asmens, kuriems leista lai- 
kyti sutrumpinti kvotimai rak) į 
k votim ii Komisijos skirtus pai- 
dagogikos, lictiuvių kalbos me- 

lodikos ir aritmetikos rasinius, ir 
jei šie rašiniai Komisijos bus 
pripažinti tinką, tai kvočiami 'žo- 
džiu § 8 pasakyta programą tik- 
tai iš tų dalykų, kurių nėra pa- 

sakyto kandidato pristatytame pa- 
žymėjime, ir atlieka pradedamo- 
joj mokykloj lietuviu kalbos ir 
aritmetikos įbandomasias pamo- 
kas. 

8. Asmens, neturintieji § 6 
įvardintų pažymėjimų, laiko išti- 
sa kvotimą. 

Ištisas kvotines laikomas raš- 
tu ir žodžiu. Laikas kvotimą ra- 

šo duotąja tema paidalgogikos, lie 
tuvių kalbos ir aritmetikos me- 

todikų rašinius. Kvotimų Komi- 
sijai pripažinus rašinius tinka- 
mais 'parašytus, daromas kvoti- 
mas ižodi/iu iš Švietimo Ministe- 
rijos patvirtintų iyiy m. Rugsė- 
jo 12 d. "Laikinųjų programų 
pradedamosioms mokykloms jau- 
nesniojo mokytojo teisėms Įgyti." 

Atsakymai žymimi žodžiais 
"patenkinamai", ar "nepatenkina- 
mai". Išlaikęs (patenkinamai iš 
visų programoj pažymėtu daly- 
kų kvotimą atlieka lietuvių kal- 
bos ir artimetikos bandomąją pa 
moką .pradedamoje mokykloje. 

9. Patenkinamai išlaikiusiems 
kvotimą ir bandomąsias pamokas 
išduodami tam tikri pažvminiai, 
kurių pavyzdi* '<n pridedamas. 

10. Neatlaikiusiems patenkina- 
mai kvoirr.o leidžiame laikyti 
antrą ir trečią kart tiktai pus- 
mečiui praslinkus. 

11. Kvotimų komisijos rašo pro 
tokolus, kurių nuorašai siunčia- 
mi Pradžios Mokslo Departamen- 
tui. 

12 Be kvotimų, šiose taisyklė- 
se numatytų, jaunesniojo mokyto- 
jo vardas jgijamas išeinant du 

mokytojų seminarijų kursus ir 
du metim praktikuojantis mokyk- 
loj. (Pastaba prie 43 § Laiki- 
nųjų įstatų mokytojų seminari- 
joms). 

13. Išėjusieji rusų mokytojų 
seminarijų tris kursus. Saulės 
mokytojų kursus, penkias vyrų 
ar šešias moterų gimnazijos kla- 
ses ar jiems lygaus kurso mo-< 

kyklą arba įgiję iš kvotimų pra- 
dedamųjų mokyklų mokytojo var- 

dą lkg .1919 m. ir mokytojavę ne 

mažiau, kaip vienierius metus, 
laikomi jaunesniaisiais mokytojais 
nuo šių taisyklių paskelbimo 

įdienos. 
I 14. Nelietuvių pradedamųjų 
mokyklų mokytojams kvostis prie 
švietimo Ministerijos Pradžios 
Mokslo Departamento sudaro- 
mos kiekvienlu atveju ypatinga 
kvotimų komisija iš vietos 1110- 

kyklu mokytojų. 
15. Minėtieji 14 § asmens laiko 

jaunesniojo mokytojo teisėms 
įgyti kvotimus 8 § pažymėta 
programa, išskyrus lietuvių kal- 
«bą, kurios privalo mokėti tiek, 
kiek išeinama mokytojų semi- 

narijų rengiamosiose klasėse. 
Gimtosios kalbos turi mokėti 

[gramatiką (etimologiją ir sintak 
sę) literatūros teoriją ir istoriją. 

•Pradžios Moksjo Departamen- 
to Direktorius (ipas.), 

J. Vokietaitis, 
Pradedamųjų Mokyklų Sky- 

riaus Vedėjas (pas.), 
A. Vireliunas. 

,,.T X 

Pirmieji Valstybes Kūrybos Metai. 
Užsienių p ilitikoj. 

Kas buvo 1918 metų pavasarį ir 

vasarą Lietuvoje, !'as turėjo pro- 
gos prisižiūrėti, kokiose aplinkybė- 
se brendo Lietuvos nepriklausomy- 
bės idėja mūsų visuomenėje ir 

šviesuomenėje. Visuomenės nusis- 
tatymas, naremtas vienu būties ins- 
tinktu. buvo a'škus. Jis galima ke- 
li'aLv žodžiais išreikšti: kuo toliau 
nuo vokiečių ir Dieve saugok nuo 

lenkų! Eilinė šviesuomenė pana- 
šiai galvojo. Bet jos priešakyje 
stovintys naujai kepamieji diplo- 
matai. susispietę Į Y. Tarybą. įvai- 
rių žinių, veiksnių ir impulsų įta- 
koje, įvairias kombinacijas darė. 

Lenkų klausimu ir pas juos tada 

dviejų nuomonių nebuvo. Vokiečių 
jie taip pat nemėgo. Bet jie žut but 
norėjo "realiais politikais' pavirs- 
ti. \ okiečiai jiems išrodė neperga- 
limi—ergo, visuomet reikės skai- 
tytis su jų reikalavimais. Dėlto sa- 

vos rūšies kodylų smilkymas (a la 
saulės šviesai palyginimas) ir ieš- 
kojimas paspirties šiaip ar kitaip 
užinteresuotuosc sluogniuose bei as 

menyse. Šitokia politika savaime 

Lurėjo vesti ir atvedė prie Uracho. 

Kas gyveno Vilniuje pažymėti- 
nomis rugpiučio mėnesii. dienomis, 
šiuo, kaip uždarytieji B. Tarybos j 
posėdžiai, kur buvo slaptai tariama 
ir '"renkama" Urach'as, intrigavo 
visuomene. Vilniaus lietuvių val- 

gyklose tik apie tai ir kalbėdavo. 

Socialistų liaudjininkų demokratų 
ir socialdemokratų atstovai del tų 
rinkimų- buvo išėję visai iš Y. 

Tarybos. Išėjo, nes tikėjo į demo- 

kratijos laimėjimą ir del laikino 
cliplonVat;: io laimėjimo, jei tai lai- 

mėjimu galima vadinti, nenorėjo 
eiti prieš visos tautos reikalus ir 
jos nusistatimą bei uzurpuoti Stei- 
giamojo Seimo teises. Bet \ Tary- 
bos didžiuma ir net žymi dalis de- 
mokratiniu veikėju tik per Urachą 
tikėjosi prie Lietuvos nepriklauso-' 
mvbės jpriejti. Prisimena v :nas 

.šventadienis Verkuose, kada be- 

vaikščiojant po parką... ir kai kurie i 
kui, 4,-:rt'ai įsitikinę savo politikos 
neklaidingumu, vaikščiodami rimtai 
svarstė ir skaičiavo, kiek kainuos 
valstybės iždui Verkų rūmų toksai 
įtaisymas, kad naujai išrinkto ka- 
raliaus rezidencijai tiktu. 

Nuo to laiko praėjo beveik pu- 
santrų metu. Visi melai jau turime 
s-avo valdžią, tik ik iš vokiečiu 
t'racho malonės, o kaip ti!: del to. j 
kad vokiečiai bejėgiai paliko. Vi- 
suomenė šiandien 1'iip pat nusieta-! 
čiu'si. kaip ir prieš pusantrų metu,] 
tik dar aiškiau savites, nuo įliekeno; 

nepriklausomos būties reikalauja, 
dar grieščiau prieš visa k?.s svetima 
ginasi. Vokiečiai, lenk'ai ar rusai— 
visi lygus Lietuvos žmonių priešai, 
ir jeigu del ko ginčijamasi, tai ne 

dėlto, kuris iš jų geresnis, o—kuris 
biauresnis, žiauresnis, neteisinges- 
nis. Šviesuomenėje tas pats įsitiki- 

HSUiii z'isi svetimieji iš 
Lietuvos žemes, leiskite mums pa 
tiems savo reikalus tvarkyti!— tai 
yra vienas ir vienintelis liaudies ir 
[šviesuomenės nusistatymas 1919 
metų pabaigoje. 

Bet ir čia, kaip 1918 metų va- 

sarą, yra žmonių, kurie netoli ma- 

tydami, o ilsėtis dar nenorėdami, 
mano pasaulį nustebinti savo "rea- 
le politiką" pozuodami'. Vokiečių 
markės kursui ligi septynių ska- 
tikų nukritus, vokiečių kunigaikščių 
ar princų importu užsiimant, "rea- 
lio politiko" vardo neįgisi ir nie- 
kam—net sau nepatarnausi. Bet 
Vilniaus Verkų rūmai dar ir šian- 
dien tebestovi, tik Į juos pažiūrėti 
norint, reikia ne Gilzės ar Koegle- 
lo\vskio...O jei panorėtum apskai- 
tyti, kiek k'ainuotų valstybės iždui... 

Ir '"ost'ai" bei markės mainomos 
i svarus "komiso pamatais' apsi- 
imima supirkti ir pristatyti linus, 
kuriuos anglų pirklys parduos 
aukščiausiomis biržos kainomis," 
o lietuviškos femidos garbingas lar 
nas atgal rankas sudėjęs sako: o 

gali kartais ir taip susidėti aplinky- 
bės. kad reikės sąjungą ar uniją su 

lenkais padaryti (Noreikos paskai- 
ta gr. 22 d.). 

Štai kaip šiandien žiuri j dalykus 
tie, kurie pernai dešitnčKti metų 
padarę kontraktą su Urachu lenku 
klausimui išrišti tik vieną vaistą te- 
matė: vokiečių šarvuotą kumštį. 

Bet kur mes nueisim, jeigu dai 
ilgiau svetinių pagalbos lauksim j 
savo jėgas visai netikėdami? Ką 
duos mums 1920-ieji metai? 

("Varpas"). 

Vyrai darbininkai rakandų pra 
įmonėje Sttv. Valstijose viduti- 
niai gavo ipo $17.80 j savaitę ui 
penkiasdešimts vienos valandos* 
darbą per kalendorinius 1919 
metus. 

Iš Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoje 

PITTSBURGH, PA. 

Lietuvos Misijos Maršrutas 
f^ittsburghe ir A nelinkęje. 
Lietuvon Minija lankysis' šioje 

apielinkėje L'ttuvos Paskolos 
reikalais šiomis dienomis: 

Subatoj, balandžio 24 d., 7:30 
vai. vakare, Homestead, Pa. ir 
tą pat dieną, Braddock, Pa. 

Nedčlioj, bal. 25 d., 1 :oo vai. 
po pietų, Ducfuesne, Pa. ir 7:30 
vai. vakare South Side Pitts- 
burgh, Pa. 

Panedėlyje, bal. 26 d., 7130 vai. 
j vakare, Bįjentville, Pa. ir toje 
pat dienoje, Donoro, Pa. 

Seredoj, bal. 28 d., 7:30 vai. 
vakare, Soho Pittsburgh, Pa., 
taipgi ir Allegheney, Pa. 

Ketverge, bal. 29 d., 7:30 vai. 
vakare, McKees Rocks, Pa. ir 
PennAve, Pittsburgh, Pa. 

Pėtnyčioj, bal. 30 d., 7:30 vai. 
vakare, Bridgeveli, Pa. ir Van- 
derrift, Pa. 

Utarninke, bal. 27 d., vakare; 
bus iškilmingas priėmimas Lie- 
tuvos Pasiuntinių Fort Pitt vieš 
būtyje, 10-th Penn. Ave., Pitts- 
burgh, Pa. Taigi visi Pittsburgo 
ir apielinkčs lietuviai ir lietuvai- 
tės, malonėkite dalyvauji šiame 
iškilmingame pokilyj, nes čia bus 
apart Lietuvos Misijos, užkviesti 
iš Pittsburgh'o ir Penn. valstijos 
įžymesni Amerikonai. 

Įžangos tikietus malonėkite įsi 
gyti iš anksto pas vietos sto- 
ties komitetus, kurie randasi vi- 
sose apielinkėse, aiiba pas Pitts- 
burgo stoties iždininką, Kos- 
tantą Stravincką, 1807 Carson 
Str., S. S. Pittyburgh, Pa. 

Presos Komisija: 
Pranas Pikšris, 
Juozas Virbickas. 

Per paskutinę dvidešimtį me- 

tų Sut'V. Valstijose padirbta 7,- 
700.000 automobilių. 

Tke 
Fraternal 
Age 
The Probtems of 
Peace and the Rights 
of Little Nations. 

* ♦ 
Mažoj knygelės formoj žur 

nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų klausimui. Sis numeris veik 
visas paskirtas lietuvių rel- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius: 

♦ * 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

* # 

THE NEW LITH- 
UANIA. 

* ♦ 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

* * 

L1STEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

♦ ♦ 

Geriausia proga supažindi- nimui amerikiečio &u muRtj tauta lr musu reikalavimais. 
Nusipirk žių knygeliu bent kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 
nedaug teliko šio num. Kai- 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St 

CHICAGO, ILL. 

PIRMA NEQU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ, RĖMU IR STOGAMS POHKRIO Specialiai: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už gallouf CARR BROS. WRECKING CO. 

8003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO. 1.LL 



Vietines Žinios 
CHICAGIEČIAI ŠTURMAVO 

•BIRUTĘ". 

Kai. 18 d., Meldaž.io svetai- 
nėje. "Birutė' s tau" scenoje ope- 
retę* "Lietuviška- Milijonierių*''. 
\a, o juk matyti "miljonicriu" 
savųjų tarpe, tai tik laimė ir 

džiaugsmas. Taigi ir nuspren- 
džiau tos laimės bei džiaugsmo 
nors ma/ą dalele del snvęs i-i- 
?>'ti. 

Vakaras. Saulutė jau senai 
buvo paslėpusi savo akis nuo 

dangaus skliauto, kuris dar vie- 
tomis sesutės raudono veido is- 
vazda save puoš?. Juo vakaras 
brido toliau tylion tamsumon, 
tuo labiau jis save slėpė nuo 

(pasaulio akių. Globojamas ty- 
lios tamsos ir nejutau, kaip at- 

siradau įprie durų, kur aiškiai 

spindėjo elektros šviesa. Eisiu 
vidun, lipsiu trepais augštyn, o 

via, lyg ant nelaimės, tik gal- 
•VDs ir galvos; nejaugi lip>i. Cia 
dar baimė, kad gali tikietu pri- 
stygti. Taigi slinkdamas po tru 

pūtėt j augstyn, dasigavau prie 
tikietu pardavėjo ir didei nu- 

džiugau, kad tikieta pavyko 
gauti. Turhut žinojo, kad man 

jo reikės. Risiu svetainėn, o čia 

jau kad tik kiek, tai ir kojai 
vieto.s nebūt u. Kam teko pir- 
miau vklun ineiti, tas džiaugia- 
si gavęs atsisėsti, o kas vėliau, 
tas jau linksmas bile tik pritil- 
po; o jau sėsti tai nėra taip 
svarbiu () cia juk pasirodys 
"milijonieriais'', reikės jam ne- 

maža pagarbos išreikšti; taigi 
stovintis geriausią pagarbą šiuo 

žvilgsniu tik ir tegali atlikti. 
Pagaliau uždanga išlengvo 

pasikelia. Svetainėje užviešpa- 
tauja tyla. '"Milijonierius" sa- 

Ivujit tarpe... Džiaugiasi, did- 

j/iuoja^i tapęs .turtinau; kiti gar 
Ibina jo milijoną. <) tie balsai. 
Ir. dos> tau tiesiog i širdį ir.* ta- 

rytum, kalba: -- Gerbk "mili- 
jonierių' r*.: ^k jam pa godonę, nu 

silenk jam. — faai buvau galvą 
belenkiąs ir .jei ne tūlos ponios 
smaili, kyšanti skrybėlės spil- 
k;i ir. jei nebūčiau atsiminęs, 
kad ištikruju Čionai tik vaidi- 
nama. bučiau žemai, žemai savo 

galvą nulenkęs. O prie pro- 
gos už tą pagarbą, bučiau gavęs 
raudoną tašką kakton. 

Nors "milijonierius" scenoj 
pranyko, bet atsilankiusieji išti- 

Uą vakarą jautė džiaugėsi gėrė- 
,'jo-i tuo ispudr/iu, kiuris bus il- 
įgai chicagiečiu minimas. 

O jTTs. dainos, dainos mielos! 
Penas ir paguoda sielos... Skam 

į bėkit nuo ryto ik tamsai nak- 
I ties, — saldu pasidaro, leng- 
viau ant širdies. — Ir gęstančią 
\ilti meilės ugnyje, o daina man 

brangi, randu aš tavyje: kas do- 
r'1, prakilnu, kas širdi masina, 
kas lietuvio dvasią nuo mažių 
gaivina. 

.Vejančiomis veržiasi šie žo- 

džiai klausantės Lietuvos sielos 
balso — dainų, kuriomis šį va-! 

[karą 'T.irufė'' gausiai apipylė.] 
I'ierh. St. Šimkus ir jo darbas 

į saliko visiems ilgos atminties. 
O kas tau, varguoli, skaus- 

mus aprakuos, — krutinę pri- 
glaus bei širdį paguos?.— Kas 

'dvasią prislėgtą iš miego prikels. 
! kuri jau nuo savo jaunystės— 
I » 
mažens užmigo, atsalo nuo savo 

tėvynės?...— D<iina ją išbudins, 
laina ją sušildys, ir taką nu-l 

išvirs į laimingą rytojų žvaigždėj 
[atgimimo gadynės... 

Tad plaukite dainos iš dai- 

Dar gal ne visiems gerai žinoma. 
Jog Amerikoj randasi dideliausi Lietuviu Ūkininkų Kolonijų 

visoj Amerikoj. lai yra iSCOlTYILLE MIC11 'r su 

aplenkiu miesteliais. 
SCOTTVILLE V ra geriausi ir derlingiausi žemė 
SCOTTVILLE Yra didžiausios del Ūkininkų mašinerijų 

krautuvės 
SCOTTVILLE Y ra (ierfausi targa* pardavimų ūkiškų produktų 
SCOTTVILLE Y ra Kenavimo produktų fabrikas yra Sviesto 

išdirbvste ir t. t. 
SCOTTVILLE I lietuviai turi geriausios brangiausios farmas 

ir su geriausiais {taisimo sistema, kaipo su 
šviesa *ir vandeniu suvestu ir t. t. 

SCOTTVILLE I .ietuviai farmeriai pralenkia \isas kit; s koloni- 
jas. £emes našumu ir kurie g'auna geriausi 

pelną už savo vasaros darba, 
SCOTTVILLE Dabar atvikau Ch'cago- su Automobiliu sn 

tikslu k*ad Apvažinėjus ir apmačius i/isas čion 
apgyventas l etuvias kolonijas, kad galėčiau kuodaugiausiai 
apipasakoti *ugrižųs už keliu dienų Chicagon.. Kas norite su 
Automobilium iŠ Chicagos važiuoti i SCOTTVILLE MICH., 
del apmatimo lietuviškų kolonijų ir pasirinkimo savo geros ukios. 
Ateikite pas manės aš nuvešiu arba suteiksiu paai^kinima kaip j 
ten geriaus nuvažiuoti mano Adresas: 

W. Strygas, 3022 W. 40 St., Chicago, 111. 

į n i u krūtinių, paakstink širdis 
mylėti vien dailę, suminkštvs jas 
greitai n ars ir akmeniniu sunų. 
dukterų tėvynės bent meilę. 

Aur-letinis. 

BĖGIASUKIŲ STREIKAS 
BAIGIASI. 

fiel/kelio ir kitn unijų perdė- 
tiniai pareiškė, kad bė^iasukių 

;>treikas, kuris ^gręsė stiparalyžia- 
! \ imti Suvienytų Valstijų gelž- 
keliams per ištisas dvi savaiti, 
pasibaidė sykiu su neoficialiu pri 
pažinimų jų vadų. 

I Jobu (irunau sukilimo organi- 
zatorius, IT. K. Reading, galva 
L'nited Fnginemen's susivieniji- 
mo ir kiti aštiuoni streiko vadai 

I 

įarešttK'ti foderaliame užpuolime! 
antru kartu, kuomet jie buvo su- 

'ėję pasitarinutn "baigti streiką", 
kur jie turėjo pareikšti naujus 
reikalavimus aukštesnių algų ir 

pripažinimo jų organizacijos. 

STŪKSO KITAS GELŽKELIO 
KEBLUMAS. 

Esant beveik normaliame sto- 

vyje Cbicagos gelžkelių kie- 
mams ir esant streiko vaidui ir 
kitiems dvidešimts devyniems po 
valdžios globa, gelžkelio virši- 
ninkas atkreipė jų domą i antrą 
streiką, knr 8.000 prekių per- 
kraustytojai ir 30,000 gelžkelio 
klerku teiks pirmutiniams" su- 

kilėliam-" pagalbą. 

Hėgiasuikiai iš visu Sr.v. Valst. 
kraštu susiėjo su (irunau ir ki- 
tais vadais apkalbėti padėtį tų 
miestų, kur maištas nepadarė jo- 
kios i n tėkmė s. 

Streikas gali kilti vienos die- 
nos bėgyje, jei darbininkų rei- 
kalavimai nebus- išpildyti. Visi 
darbininkai yra pasirengę tvirtai 
kovai. 

NUŠAUTAS BANDITAS. 

Vakar rytą vienas gatvinis | 
banditas, mėginės pasinaudoti 
proga — laimikiu, netikėtai pa- 
sirinko slaptos policjpos seržan- 

tą, kuris užpuoliką mirtinai pa- 
šovė ir tpastarasai, nuvežtas Sv. 
Bernardo ligoninėn, mirė. 

Prieš mirti pasisakė esąs Leo 
\Vi1de. 

Pas ji atrasta penki pluoštai 
pinigų, du auksiniu laikrodžiu ir 
keliolika vienodos rūšies spilku- 
čių. 

Bridgepovto Kareiviu Atydai! 
Į iŠ. A. L. K. 3-čios kuopos svar 

bus susirinkimas įvyks utarnin- 
Įke,'balandžio 20 d., 7:30 vai. vak., 
šv. Jurgio parap. svetainėj. Kiek 

į vienas narys šios kupos privalo- 
te būtinai atsilankyti, nes yra 

J daug svarbių dalykų aptarti ir 

užbaigti visus rengiamo baliaus 
'reikalus, kuris įvyks bal 24 d. 

i Lyberty liall. F. J. K. kp rašt. 
I 

KAS TURI AUSIS TEKLAUSO SKAITANČIŲ; KAS TURI AKIS. PATS TE- 
SKAITO musu karžygiškos kariuomenės leidžiamą laikraštį 

"Kariškiu Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" 

aprašo visus Lietuvos kariuo- 
menės žygius, kovas, smar- 

kius rausius, kad brangiai Tė- 

vynei laisvę iškovoti, kacl ap- 

ginti mūsų broliu turtą, gy- 

vybę nuo lenku plėšiku piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- 
bonių plėšriųjų. 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
ryškiai atspindi karštą Lietu- 
vos kariuomenės Tėvynės mei 
lę ir jos pasiryžimą ginti Lie- 
tuvą iki paskutinio kraujo 

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

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

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės išsiilgęs, kuris onri žinoti, k'aip Lietuvos 
kariuomenė savo krauju musų žmonėms laimingą kelia, kloja, teskaito ir teplatina. 

"Kariškių Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" eina vieną kartą į savaitę. Kaina metams 2 dolariu, kuriuos 

galite pasiųsti registruotame laiške. 

Adresas: 
"KARIŠKIŲ ŽODŽIO" REDAKCIJA 
KAUNAS 
LITHUANIA 

SALDUSIS JAUNAVEDŽIŲ 
MĖNUO VIRTO TRAGE- 

DIJA. 

Tiktai po ketlurių dienų apsi- 
vedimo tulo \lexander Mctiui- 
gan mote ri ištik.) nelaiminga 
mirtis, (iri'/, t ant namo po pa- 
sivaikščiojimui pereitą nedėlios 
naktį lies Manlison ir Clark gat- 
vėmis jo moterį prislėgė po 

įshvo ratais Suv. Valstijų kra- 
sos automobilius ir nepoilgam 
ji mirė. Jisai taipgi sužeistas, 
užgauta koja. 

Vežėjas yra suareštuotas. 

PAMĖGKIME ŠVARUMĄ. 
Neretai pasitaiko užeiti na- 

mus, kur visokie rakandai ir ki- 
tokie daiktai esti nesavo vieto- 
se. Tuos pastebiu pirmiausia,! 
nes jie geriausiai susiduria sn 

akimi. Ir kaip tai darosi nema- 
lonu ant žiūrėtojo širdies, jie | 
tik pažvelgus vienan kitan kam-1 
pan kambario pastebi ir kitokius 
švarumo trukumus, ':as didei 
kenkia sveikatai tu, kurie nesi- 
rūpina švariai užlaikyti namus. 

) i n i< tas padarvti la'bai vra leng 
va. 

Čia tai didžiausia kaltė puol; 
ant namu semi įlinkės, kuri turi 

pilnoj savo galėj palaikyti na- 

muose sanitartškumą. 
Nesenai man teko aplankyti, 

titulą šeimyną, kuri gyveno gan 
gražioje iš lauko pusės murinėję 
pirkėje. Ir kaip nudžiugau j ja 
žiūrėdamas! Sakau, ot čionai 
tikrai poniška* gyventi galima. 
Atidarau duris, lipsiu augštyn, o 

čia ant trepu piimėtyta ipopie- 
rų. na. ir purvyno nemažai ant 

jų yra. Apsilankiau, užlipęs, vi- 
dun, ten dar didesnė stoka na- 

mų ruošos. 
Tai tau ir poniškilimas. O juk 

tasai taip lengva iugyvendinti. 
Tik g. šeimininkės truputi dau- 
giau atkreipkite i sanitariškumą 
domesio, o jttsų namai bus jusų 
pačių papuošalu ir sveikata. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 
Chicagos Centraliniam Pašte 

yra šiems asmenims laiškai: 
33 Galvida Silvestrą.:-. 
37 Gleiznis Jonas 
51 Jakaitis Pranas 
53 Jozaitis Adomas 
56 Kangailienė Marijona 
58 Kazlauskas Domininkas 
59 Kemeza Andrius 
72 Martikonis Stanislovas 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 
J "Lietuvos" ofisą yra atėję laiš- 

kai šioms ypatoms: 
Karolis Banobis, Albinas j. 

Chmieliauskis, Mykolas Dagis, St. 
Gimbutaitė, Jonui, Antanui ir Ka- 
zimierui jonaičiams, J. JatikJauskaF 
Yin. Jankauskas, Jonas Kelpšas, 
Toe Mozeris, Frank Mikšis, Ignas 
Pacevič, Al- Sutkaitis, Jonas Stik- 
lius, Frank Toliušis. 

Norintieji atsiimti laiškus kreip- 
kitės j *' Lietuvos" adm. 3253 So. 
Morgan St., Chicago, 111. 

Apart Reading. kiti liuosi. 
Po ištyifhui, išskyrus Rea- 

ding. visi kiti paliuosuoti. Rea- 
ding gi ipaimtas valsčiaus ka- 
lėjimai!. kur jis bus laikomas iki 
bal. 24 d. 

SVETIMTAUČIAI. 

Mokinimas dalies Amerikos ar- 

mijos laike karės tikrai perstatė 
žmonėms baisia nežinyste milijo- 
nų musų piliečių. Dabartinio gyve- 
nimo brangumas, dabartinis kvailas 
barstymas pinigų ir didelis pirki- 
mas bevertingų kapitalų labiau p'a- 
rodo nežinvstę taupyme ir abelną 
nežinojimą musų gyventojų. 

Daugelis žmonių mano, jog per- 
vėlu pataisyti pinigišką nežinyste 
dabartinės gentkartės — jog ^nas 

šuva negali mokytis naujų išdyka- 
vimų. Net ir žmonės, kurie gerai 
pažįsta mokslinių dalyku stovį taip- 
pat manė, bet fa nuomonė klaidin- 
ga. Daugelis senų šunų daug įsimo- 
kina nuo gerai išlavintų šuniukų. 

Daugelis piliečių, ypatingai tarp 
svetimtaučių, nemoka skaityti arba 

rašyti, rokuot ar atitraukt, bet jų 
nacių skaičius didinasi. Ir tik per 
jų U dauginimą, per jų vaikus, ku- 

jrie dabar mokinasi Amerikos mokv 

klose. jų jfačių mokslas eis geryn. 
Suprantama tai p mokytoju, jog 
tie be mokslo, turi <li-lj pasididžia- 
vimą ir vaikioką tikėj'imą j j u vaikų 
įgytą mokslą musų mokyklose. Jie 
turi vilti ir seka viską k n vaikai 

įjsinvokina mokykloje. Jeifju vaikai 
gerai -atpranta ir mokinasi taupymo 
budus, jie ir senesnius namie galės 
pamokint. 

Mažos vertės yra žinoti nemoky- 
tam dirbtuvės darbininkui kiek my- 
liu drato yra reikalinga pastatyt 

įtvrrą aplink šiek-tiek ten žemės, 
bet šimfai tūkstančių tokių žmonelių 
yra pirkę Amerikos Laisvės Pas-1 
koks Bonų, ir daug jiems reiškia 
savo vaikų mokslas nes vaikai gali 
jiems pasakyti kaip nuošimtis su- 

sikrauna. kaip žmonės apsaugoti ir 
koki sautikiai tarp pirkėjų bonų ir 
valdžios, kurios tvirtumas stovi už 

tų pareigų. 

Šiomis dienomis kuomet žmonės 
uždirba dideles algas šis kraštas 
užpuldinėtas visokiu plėšikų, ir va- 

g'iku, kurie stengia atskirti lengya- 
tikiškius ir nežinančius nuo jų 1 Jo- 
nų ir algų konvertr Jų pastan- 
gos kenkia gerovę tautų- 

Mokytojų priedermė prirodyt 
moksleiviams vertę taupymo ir sar- 

gaus idėjinio pinigų valdiškose pa- 
skolose. etc. Dabartinės Paskolų 
kainos tai pasekmės ne valdžios ne- 

išpildymo savo pareigų, bet neiš- 

pildymo pareigų pncių žmonių, ku- 
rie be jokios priežasties ir reikalin- 

gumo atsiima savo jdėtuo ius pini- 
gus. 

Pirkit ir laikykit Laisvės Bonus 
ir Karės Taupymo Ženklelius. 

Parsiduoda (irosernėir Hneernė ge 

roj vietoj. Priežastis pard'avimo. sa- 

vininkas eina kitan bizniu. Atsišauk 
antrašu: A. /.. 3248'J.ime Street. 
Cliicago, 111. 

Parsiduoda mabogany (raudon- 
medžio) viršais pianai. Ir taipgi ga- 
su kūrenamas pelius. Pasiteirauk 
pas: 

SelnvarU P»ros. 
(>40 E. Aist St., Chicago, 111. 

Reikia 100 neamatininkų vyrų. 
mo'.erų ir vaikų norinčių mokyties 
paveikslam8 rėmus dirbti ir finišiuo 
ti. Mes išmokinsime jumis amatą ir 
mokėsmie gerą algą ir parodysime 
kai]) uždirbti nuo 25 iki dohrių 1 

savaitę; gera darbo padėtis atsišauk 
gatavas dirbti. 

lllMiois Moulding Co., 
2^rd St., & \\'estern Ave., Chicago. 

Pajieškau savo giminių ir pažin- 
stamų iš Žalvinių kaimo Marcin- 
kui! parapijos. Pirmiau jie visi 
gyveno l'ranford. Conn.. Dabar ne- 

žinau kur. Taipgi Pptras Yilkisis 
paj ieško draugų ir pažisstamų. Tu- 
rime svarbų reikalą, nfalonėkite at- 

sišaukti. Elesora Yilkisiutė ( po vy- 
ru Tamuliesė.). 

3330 So. \Yallace St., 
Chicago, 111. 

| PRAPUOLĖ MERGAITE. 
Alesa Petrauskaitė nedėlioję, ba- 

lasdžio n d. 1920 m., 4:30 po pie- 
tų išėjo Į teatrą ir sesugrįžo-. Kiek 
teko sužinoti, buk viPn'1 ** kaimynų 
moteris atkalbinėjusi ją iš namų 
su pagelba >kir tenais Brighton 
Parko biznieriaus ir atidavusi tar- 
nauti Į svctimti'kių žmonių namą. 
Mergaitė yra I5 metų amžiaus, 
molinomis akimis, tgmsiai geltonais 
plaukais. Kas patėmysite naujai at- 
siradusia mergaitę? Meldžiu praneš 
ti žemiau paduotų adresu arba arti- 
mesniai policijos stotei. 

Stanislovas K. Yaitekaitis, 
2521 W. 451h St., Chicago, 111. 

Ant Pardavimo- Didelis Bargenas. 
Parsiduoda labai pigiai storas, biz- 
nio vieta išdirbta per 4 metus, apie- 
linkė lietuviais apgyventa. Priežas- 
tis greito pardavimo- — savininkas 
išvažiuoja i Lietuvą. Platesnių infor 
inacijų kr ipkitės prie savininko ad 
res: 3221 Lime St. Chicago, 111. 

i LYTIES DALYKAI. 
Su Paveikslais. 

Audeklu apdaryta knyga, lietuvių kalboj, pa- duoda pilniausias žinias apie lyties dalykus, kuriuos privalo kiekvienas žinoti — paraįytn švitriu ir mokslišku budu. Knyga siunčiame už $2.00. Pinigais, money orderiu arba štain- 
f omis. 
Mod«rn Book Co., Dept. B. 32 \ Union Sąuare, New York City 

PASPAPTŲ BL'ANKAS 
PILDOME 
DYKAI. 

Balv'c Consultation Bureau, Ine, 
35 S. Dearborn St. Chicago. 

Room 206. 

: LAIVAKORTĖS 

Pinigus Siunčia 
A. M. MAKARUS 

3256 So. Wallace Street 
Chicago, 111. 

jefen Kachinskas 
LAWYER 

LIETUVIS advokatas 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 36S4 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmų ir padirbu visokius 
LegaliJkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgečių, ant 
lengvu sąlygų. $ 
West Sid'e Ofisas atdaras vaka- 

rais "uo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt. ® Tel. Canul 2552 

.Pranešimas, 
I 

Daktaras 

nions kahn 
ką tik sugrąžau iš 

Kalifornijos. 
Jau priima ligonius. 

Dabartinis jo adresas 
tokis. 

DR. MORRIS KAHN, 
4631 So. Ashaland Av. 

Chicago, 111. 

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 

Severas 
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. 
i Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 

$1.25 ir 5c mokesčių. 

W. F. SEVERĄ CO. 

CEpy R' R AP ID S, IO W A 

Pa j ieškau savo pusseserės Onos 

Šerpytaitės (po vyru Vasiliaus- 
kienė). Paeina iš Tauragės apskr. 
Žvingių parap., Lelekienų sodos, 

Girdėjau, kad turi savo ukę Mieli, 
valstijoje. Turiu svarbų reikalą. 
Malonėkite atsišaukti. Petras 
Starkutis, 939 W. 33rd Place., 
Chicago, 111. 

Pajieškau savo brolio sunų Po- 
vilo ir Stanislovo Kryžanaitskų. Pa 
eina iš Kėdainių apskričio. Pašušvio 
valsčiaus. Girdėjau kad jiedu ešą 
atvažiavę Į Ameriką, bet nežinau 
kur jiedu yra. Turiu svarbu reika- 
lą, Malonėkite atsišaukti sekančių 
adresų: Ignacas Kryžanauskis, 

2450 So. \Vestern \ve. 
Chicago, 111. 

Pajieškau pusbrolio, Mykolo 
Meilono. kątik gavau laišką iš Lie- 
tuvos mto jo moteries. Malonės jis 
pats ar kas apie ii žino pranešti 
sekančiu adresu. 

Petras Kiuras, 
P. O. Box 581, 

Melrose Park, T11. 

|Litfiuanian-American Information 
Burcau- 

Į Vladas J. Norkus, vedėjas, Paspor- 
Į tai, Legališki Dokrmental, Foreign 
j Exchange, Real Eastate. Parduodam 
| lalvokartes. 

3114 So. Halated St., Chicago, 111. 
Tel. Boulevard 4899. 

Pboua Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vai: 9 iki 12 ryio ir 2 iki 9 vakare] 
1739 S. HALSTED ST CHICAGOj 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVI 3 

GYDYTOJAS i R CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Streei 

Telefonas Canal 6222 
Vai: 1 IL1 5 ir 7 iki 9 vai. vak. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42fcd St 

Tel. Yards 3654. AKUŠERKAJ 
Mrs. A. j 

Michmewich j 
Baigusi Akušerijos ko-] 
legij); ilv;ai praktikai 
rusi Pennsilvanijosi 
hospitalčac. Pasekminį 

patarnauja prie: 
gimdymo Duoda rocU] 
visokiose ligose mote-j 
rims ir merginoms. į 

3113 S. Halsted St] 
(ant antn] lubų) i 

CHICAGO, ILL. į 
rNuo 6 Iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vafc? 

Phone Ca;al 6222 I 

DR. C. K. CHERRYS ! 
Lietuvis Dentistas 

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

CHICAGO. ILL. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S. LA SALLE ST., ROOM 324. 
Telephone Central 6390. 

Vakarais. 812 W. 33-RD STREET. 
Telephone Yards 4681 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

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

Telefonas Prospect 1157 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 
Gydo aštrias ir chroniškas iigas Tyrų, mo- 

terų ir Tailnj. pagal naujausias metodas 
X-Rnr ir kitokius elektros frietaiau* 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 

ISth St. netoli Fisk St. 
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų ir 

8 vakarais. Dienomis: Ganai 
f 3110 arba 357 

relephonai: J Naktimis Drexel 
[ 950 Drover 4136 

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

A, PETPATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

į> J4EAL. EStATE--INSURANCE 

European American Bureau 
Siunti* Pinigus Parduoda Laivokortas 

NOTAHIJL'ŠAS 

i 3249 So. Halateb Street." Chieago, Illinois 
i Telephone JJouleQahd 611 

DR. M. T. STRIK0L1S 
LIKTU VIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 16( 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:31 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 diens 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 26:' 

Phone Yarde 2644 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
Of: ir gyv: vl^ta 3252 S. h-JBtod Sf. 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 

jTelephone LroYer 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DKNTISTA3 

Valandos: nuo 9 ryto <k< 9 vakare 
Ncdėldieniaii pagal nitarimą 

4712 SO. A8HLANU AVENUB 
arti 47>to* gaivi* 

felepbonp Ysrds 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokiu ligas moterų, vaikų ir vyrų Specialiai gydo limpančias, senai ir 

paslaptingas vyrų ligas 
8269 H. HALSTED ST., CHfCAGO 
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