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Lenkai veja bolševikus 
■ v a/* 

is Kievo. 
Rusai paėmė Baku 
LENKAI VEJA BOLŠEVI- 

KUS Iš KIEVO. 

Varsa va, geg. i <1. — Lenku 
raiteliai pasiekė l'kraino'.; sostinės 
Kicvo priemiesčius. Bolševikų 
komanda išsikėlusi j Charkovą. 
Pastininkai sparčiai ciną linkui 
Kievo. 

70 ir 44 bolševiku divizijos ta- 

po atkirstas lenkų jėlininkų nuo 

/rlidžiųjų pajiegų ir dabar yra 

apsuptos l'erdičevo ir Zitomirio 
apielinkėje, bet jos stengiasi iš- 
tnukti. 

l'tarninke tarp kitų daiktų pa- 
imta 44 garvežiai. 
Trockis, bando išgelbėti apsuptuo 

sius. 

Perimti cia šiandien bevieliniai 
prisakai parodo, kad Trotfkis sten 

giasi išgelbėti tas divizijas, bet 
kol kas tas jam nepavyksta, len- 
kams žinant io planus. 

(ifilicijos ir t rainos būriai, ku 
rie kovojo išvien su bolševikais 
sukilo prieš juos ir pasiuntę de- 
legatus lenkų vadui, gen Pilsuds- 
kiui ir Ukrainų vidui S. Petlurai, 
pasiūlydami prisidėti prie lenkų. 

Lenkų miestai pa>pi!ošti ir ren- 

giama apvaiksčiojimai laimėjimų. 
Pasveikinimai pilasi sostmėn iš 
visų pusių. 

Laikraščiai sako, kad Trockis 

yra kur Kievo apielinkėje ir žiu- 
ri kaip išgelbėti bolševikus nuo 

galutino sumušimo. 
Per kelias dienas buvo prane- 

šama, kad 'bolševikų pasipriešini- 
mas stiprėja, ypatingai pagal 
Rugo upę. 

Sovietai nepasiduosią. 
Londonas, geg. r d. — Kievo 

ir Charkovo sovietai, kaip praneša 
bevielinė telegrama iš Maskvos, 
paskt'bė savo nusprendimą "gin- 
ti revoliuciją nuo lenkų užpuoli- 
ku". Ju rezoliucija skamba: 

"Tarp rusų ir ūktai n ų su len- 
kais prasidėjo galutinė karė, ku- 

ri pasibaigs tik tąsyk, kada lenku 

bajorai "bus išnaikinti". 

RUSAI PAĖMĖ BAKU. 

Londonas, geg. [ d. — Šian- 
dien rytmetyj oficialiai buvo pra 
nešta, kad rusu bolševikų pajie- 
gos bal. 2() d. užėmė labai svar- 

bu žibalo sėmyklų centrą vaka-, 
riniame Kaspijos juros pakraš- 
tyj. Baku. 

Rusų sovietinių pajiegų pa- 
ėmimas Baku panaikina talkinin- 

kų nutarimą nesenai padarytą 
Snn Remoje, pagal kurį anglams 
buvo ipavedama kontrolė ant Kau 
ka/o žibalo sėmyklų. 

Bakų yra sostinė totorių res- 

publikos Azebaidžano, kurioje 
kelios dienos tam atgal iškilo 

'evoliucija. Šita revoliucija, ma- 

tomai, buvo bolševikinių elemen 
tų paėmimu galės naujoj toto- 

rių respublikoj, ačiū kuriam ša- 
lis atsidūrė rusų bolševikų ka- 
rei vijoms. 

Geležies, anglies ir javų kraš- 
tus sovietinei Rusijai atėmus iš 
Kolčako ir Denikino jau keli mė- 
nesiai tam atgal, tik žibalo te- 

ritorija buvo pasilikusi svetim- 
šalių rankose. Taigi puolus Ba- 
ku Rusija atgavo visus didžiuo- 
sius gimtos turtus, kuriuos val- 
dė Rusijos imperija. 

115,000 KANADOS KALNA 
į KASIU IŠŠAUKĖ GEGU- 
j ŽIO DIENOS STREIK4. 

Toronto, ( )nt., gegužio 1 d.— 
iegtižio dienos veikimai Kanado 

je atsižymėjo 15,000 angliakasių 
streiku .Naujosios Škotijos di^- 

trikte, kur darbininkai nėjo Į 
darbą protestuodami prieš val- 
džių atsisakymą paliuosuoti \Vin 
nipego streiko vadus j)o kaucija 
kol byla yra aukštesniam teisme. 

\Yinnipege buvo laikomos di- 
t dėlės demonstracijos protestan 
prieš kalinimą streiko vadų, bet 
minios buvo ramios. Darbinin- 
kai nrvai indomavo taip vadi- 
nama milžinška demonstracija 

Torontoje. Mažesniuose Kana- 
dos miestiuose streikai turėjo tik 

į vietinę reikšmę. 

GENEROLAI PATARIA 
į CARRANZAI REZIG- ; 

NUOTI. 

Washington, geg. 1 d. — Pre- 
zidento Carranzos generolai kon- 

ferencijoje laikytoje kelios die- 
nos tam attgal patarė jam rezi- 
gnuoti. u/leidžiant vietą vietinin- 
kui. kur j jis ar N kongresas pa- 
skirs. Carranza atsisakęs paklau 
syti patarimo, bet jis sutikęs 
atšaukti ambasadoriais Suv. 
Valstijose Tgn. P.onillas kandi- 
datūrą į prezidentus ir pasiųsti 
komisiją tartis su rcvoliucionie- 

jriais. 
Konferencija, kurioje dalyvavo 

visi sostinės apiclinkės generolai 
ir veikiantysis karės ministeris! 
Urquizo, buvusi sušaukta Carran-j 
zos apkalbėjimui Sanoros atsis- 
kyrimo. 

['■/. Carranzos atsistatydinimą 
buvo pašluoti ilgi argumentai, 
svarbiausiu jų buvo tas, kad at- 

sisakymas nuo prezidentystės 
prašalintų Suv. Valstijų jsi!*iši- 
mo pavojų. 

VADINA UKRAINĄ 
LAISVA. 

Washington, geg. t d. — Len- 
kų atstovybei šiandien pranešta, 
kad Lenkija pripažino Ukrainos 1 
nepriklausomybę po gen. Tetlu- 
ros direktoratu. £itas buvo pra-Į 
našaujama kelios dienos atgal 
spaudos pranešimuose is Varša-1 
vos. Po to lenkų ir ukrainų pa- 
jiegos siusivtenijo žygiui prieš 
IK ieva. 

GELŽKELIU STREIKAS 
VĖL IŠKILO BUFFALOJE. 

Buffalo, X. L., bal. 30 d. — 

v. I Dviejų savaičių bėgiu šiandien 
antru kartu išeina j streiką dar- 
bininkai visuose gelžkclimuose 
miesto kiemuose; streikuoja be-1 
giasukiai ir konduktoriai, kurie 

yra nariais nesenai susitvėrusios j kieminių darbininkų draugijos. 
Streikuoja dėlto, kad nieko ne-' 

daroma su jų reikalavimais pa- 
kėlimo algos. 

Gelžkeliai rengiasi paskelbti 
drauda prekėms ateinačioms Į 
miestą ir išeinančioms iš jo. Pa- 
sažierinis susisiekimas nėra pa-j 
liestas streiko. 

LAIKRAŠČIU KAINA PA- 
KILSIANTI IKI 10 CENTV. 

Washington, i d. — Pen- 

kių dienraščių ir trijų žurnalų 
ne\vyorkinis leidėjas. Krank A. 

Munsey pas senatinj tyrinėjimo 
komitetą šiandien pasakė, kad 
valdžia turi suvaržyti spaudo- 
mosios popieros vartojimą. 

Jo nuomone neliks -pasaulyje 
medžių medžio^. minkŠčnii dary- 
t jei per ateinančius dvidešims 

penkis melus ])opieros suvartoji- 
mas eis tokiu pat plotu kaip per 
paskutinius metus. 

"AŠ žinau, kad tas skamba pla 
eiti užreiškimu, bet tas tiesa'*, 

pasakė jis. 

Pranašauja 10 certų kainą dien- 
raščiams. 

Liudininkas -pasakė, kad net 

dabar šalis turi tikėtis išvysti to- 

ki laiką, kur dienraščiai bus par- 
davinėjami po penkis ir dešini- 
ti centu. 

"Vienintelis išėjimas iš tos pa- 
dėties. kaip aš matau. — pasakė 
p. Munsey. — tai įvedant šalies 
valdžios suvaržymus visų žmo- 

nių labui". 
Reikalaudamas valdžios stivar-1 

žymų Munsey pasakė, kad kito 

išėjimo pavieniams leidėjams nė-i 
ra. Jokis bendras leidėjų vei-j 
kimas nėra galimas. 

'"Kiekvienas leidėjas laikraš-J 
čio didumą ir kitus klausimus ( 

skaito grynai asmeniniais daly- 
kais. Susitaikyti ibendro veiki- 
mo klausime visti šalies plotu ne- 

galima. Pa v. XeAV Yorke. ne- 

g?'ima butų visiems leidėjams 
susitaikyti sumažinti popieros I 

vartojimą pusiau, nors tas turė-j 
tij buti padaryta. Aš pats mie- 
lai tą padaryčiau", pasakė jis. 

StU'maižinimas laikraščių didu- 
mo, Munsey'o nuomone neatsi- 
lieps Į leidėjų inplaukas, o ap- 
saugos miškus. 

"Kada miškai bus iškirsti pa- 
keisti medį ne'bus kuo. Mes tu- 
rime laukti net dabar, kad ateis 
laikas, kuomet dienraštis bus par 
davinėjamr po 5 e. ir po 10 cen- 

tų. vietoje ką po 2 c. dabar ir 
po vieną centą pirmiaus. 

Jo nuomone valdžia turėtų nu-į 
statyti laikraščių didumą laips- 
niškai, o nedčldienio laikraščių 
didumą sulyginti su kasdieninio 
laikraščio didumu. Laikraštis 
nuo 12 iki 18 puslapių, jo nuo- 

mone. butų užtenkamu kadir 
didžiausiame mieste prie dabar-! 
tinių sąlygų. 

<P-nas Munsey pataria valdžiai j 
paimti kontrolę ant visų miškų, 
konstitucijos pataisymu ir nu- 

statyti tam tikrą apsti medžių 
popierai daryti iki ataugs nauji 
miškai. 

Detroito laikraščiai bus parda- 
vinėjami po 3 c. 

Detroit, 'Mich., geg. i d. — 

Detroit Xe\vs ir Detroit Jour- 
nal, abudu vakariniai laikraščiai 
pasakė, kad nuo geg. 3 d. šitie 
laikraščiai bus pardavinėjami 
po 3 centus. 

GELUMBIU FABRIKAI 
ATLEIDO 2,000 DAR- 

BININKŲ. 
Passaic, iN. J., bal. 30 d. — 

Delei netikrumo gelumbių rinkos 
padėties ir del panaikinimo dide- 
lių užsisakymų gelumbių fabri- 
kai atleido naktinius darbininkus. 

Du vietos fabrikai jau atleido 
2,000 darbininkų, o kiti tuojaus 
rengiasi atleisti naktinius darbi- 
ninkus. Fabrikai dirbo pilna pa- 
jiega nuo to laiko kaip karė pra- 
sidėjo. 

FALMERIO "PRANAŠA- 
VIMAI" IR GEGUŽINĖ 
DIENA AMERIKOJE. 

Washington, geg i d., — Vy- 
riausias prokuroras Palmer šj va 

karą ap/.iitvrėjęs didžiulį federalį 
valką (tinklą), užstatytą kiek- 
vienoj šalies užkampėj ir trau- 

kiamą visos .^uv. \*alstijų val- 
džios. valstijų' galybių ir mies- 
tų viršininkų, rado jame lliją 
\ idovičią. 

\'idov,ič(ią suėmė Cleve ande, 
O. Jis dalino brošiūrą rau<tonais 
viršeliais su antrašu "Valio 1S0- 
vietai'! Po manifestu ]>asira- 
Šęs pildomasis Amerikos Komu- 
nisų Partijos Komitetas. 

Nugrudus Yidovicą j kalėji- 
mą ir konfiskavus io dokumen- 
tus, vyriausias prokuroras ir į- 
vairios rytų pakraščio metropoli 
jos atsigulė ramiai »po tokios 
dienos, kur kiekvienas sučiaudėji 
mas buvo padegama dūdele, kiek 
vienas trinktelėjimas durimis bu- 
vo bomba ir kiekvienas praeivi* 
su barzda suvo anarchistu pasi- j 
gvėšusiu ant ]>ikto. 

Sostinė akylai dabota. 
1,4 

Kuomet kiek\'ienas Amerikos; 
miestas ir kaimas, vyriausiu pro! 
k'iiroro gerai išanksto prasergė- Į 
ti. laukė bolševiku ir j u pasiuty- j 
;)iu, šalies sostinė taipgi buvol 
gerai saiii'gojama. Viešas trrtbas, 
VVashingtono paminklą ir Tai- 
kos stovylą saugojo tyčia tam 

pastavti sargai. 
Xew York ypatingai buvo at- 

sargus. Vienuolika tūkstančių 
policijos laukė atsidėję: karei- 
viams ant (iovernoro salos buvoi 
išdalinta šoviniai, o milicininkai j 
padavė savo telefono numerius 
savo viršininkui, 

Rutgers pleciuje Xe\v Vorkeį 
policija išvaikė darbininkų susi- 
rinkimą. Nieko aršesnio, mato- 

mai, negalima buvo padaryti; 
Jokių streikų sujungtų su li- 

tą diena nebuvo saukta; niekas 
bomtbų nemetė; policijos užpuo- 
limų nebuvo: niekas nešaukė 
revoliucijos ir apie joki susirė- 

mimą su valdžiomis negirdėt. 
Vyriausio prokuroro pranašavi 

mas neišsipildė ir podraug išsi- 
pildė. t. y. darbininkų sukilimo į 
(legužio dienoj nebuvo, o buvo! 
daug kalbama, kaip ir kad jis pa-1 
sakė, kad ibits kalbama, apie jo 
prasergėjimą apie Raiudonąją re- 

voliuciją. Vėlai vakare p. Pa'l- j 
mer neparodė, ką jis padaris. su 

j). Vidovičiu Clevtlar.de. 
•Vėliaus: Visi '''dūdiieji žmo- 

nės" pažymėti užmušimui tapo 
suskaityti. Xei vienas nepra- 
puolė ir visi atsiduso lengviau. 

RIAUŠĖS SUOMIJOJ. 

Helsingfors, Suomija, geg i d. 
—'Pėtnyčios naktį darbininku 
kvartale iškilo didelės riaušės 

žmonių sargų su policija, muš- 
tynėse daug buvo Sulžeistit. 

BERLINE RAMU. 

Berlinas, įgeg. i d. — Saulėta 
geguižin diena išvedė berliniškius 
Į parkus ir atviras aikštes. Tvar-: 
kios vyrų ir moterų procesijos 
parodavo Thiergartno kvartale; 
pažymėtinos buvo mokyklos vai- 
kų procesijos su žaliomis šake- 
lėmis ir ^balsiais: "Mes taipgi 
streikuojame Gegužio Pirmoj", 
ir "Mes norime pasaulinių mo- 

kyklų". 
Gegužio Gatvekariai shocmf\vv 

Gatvekariai augštutinieji ir apa 
tiniai nevaikščiojo ir didžiuma 
sankrovų buvo uždarytos. Visur 
buvo ramu. 

■TEGUL SAU RAUDONIE- 
JI KALBA,—SAKO TAFT; 
BAUSTI TIK UŽ DARBUS. 

New York, geg. i d. — Buvu- 
sis prezidentas šiandien .savo kal- 
boj išreiškė savo pasipriešinimą 
ištisiems deportavimams. Jis nu- 

rodė i tai. kad atigščiausis Suv. 
\ ;il >t i j u teismas užreiškė, kad 
svetimšalius galim? deportuoti be 
teismo. Jis patėmijo: 

"Vis viena, !tą nė pasakytų 
kas, jo negalima baiįvsti be pi 1- 
niausio ištyri.\o, ką jis yra, ar 

ką jis galėjo padaryti sąryšyje su 

tuo. 'le,'ui sau kalba. 

"Vis viena ką žmogus nepada- 
rytu! kaip baisus jo prasižengi- 
mas nebūty, jo negalima bausti 
nedavus progos jam gintis"'. 

FRANCUZAI PERVARĖ 
PENSIJŲ PROJEKTĄ 

DARBINIKU NURAMINI- 
MUI. 

Paryžius, geg. i d. — Valdžia 
ši.yt ant greitųjų oiišaukė neti- 
kėta senato ])osėdj ir pervarė pr> 
jektą, kuriuo priskr.itoina' darbi- 
ninkai dirbamieji prie uolų ir 

laužyklose prie gavimo aukštes- 
nių pensijų nesenai pripažintų 
kalnakasiams, šilas parodo, kad 
vaUliia geriau nori nusileisti, 
kaip turėti kibei]'. 

ROCHESTERIO GATVE- 
KARIU DARBININKAI 

SUSTREIKAVO. 

Rochester, N. Y., geg. i d.— 
Visa K och esterio gatvekarių 

sistema taipo sustal>d|yta šian- 
dien motorinmkų ir konduktorių 
streiko. Kompanija suliė darbi- 
ninkams ]>o 10 c. į valandą dau- 
gians; streikininkai reikalauja 40 
c. lieto sustreikavo 5.000 sta- 

tymo amatų darbininkų ir lau- 
kiama. kad sustreikuos 6,000 

čeverykų dirbėjų po masiniam 
susirinkimui. 

FILIPINŲ LAIVUS SU- 
STABDĖ JUREIVIU 

STREIKAS. 

Manila, Filipinų salos, ibal. .21) 
d. — Jūreivių streikas išgavimui 
didesnių algų sustabdė laivų 
vaikščiojimą viso Filipinų salų 
grupėj. N eikiantysis governoras 
Veator bando sutakyti ginčus 
tarp jūreivių ir laivų savininkų. 

40,000 REIKALAUJA ŠKO 
TU SOVIETO; PRITARIA 

LENINUI IR AIRIAMS. 

Londonas. geg. i d. — Ge- 
gužinės Dienos apvaikščiojinie 
(ilasgo\ve minia iš 40.000 žmo- 
nių priėmė rezoliuciją reikalau- 

jančią įsteigimo kopertyvčs vals- 
ty1>ės. Rezoliucijoje yra broliniai 
pasveikinimai sovietinei Rusijai 
ir paskelbimas airiu teisės pasi- 
skirti sau valdžios formą. 

PROEKTAS KARĖS STO- 
VIUI UŽBAIGTI. 

tr~«diington, gcg. 1 d. — (ie- 

orgijos ^ torius (deni.) Srnith 
šiandien padavė įstatymo pro- 
jektą panaikinimui galės visokiu 
karės laiko Įstatymų. 

34 BADAUTOJAI BEL 
FASTE PALIŲOSUOTI. 

Belfos.t geg. J d. — Trisde- 
šimts keturi badautojai tapo 
paliuosuoti šiandien iš vietos ka- 
lėjimo. Visi buvo nu^ilpntjusia- 
nu- stovyje ir buvo nugabenti j 
ligonbutine. 

Vokietija mokės Latvijai bilijo- 
l na markių nuostolių. « 

Trys mirtys Gegužio Pirmoj Paryžiuje. 
| VOKIETIJA UŽMOKĖS , 

i LATVIJAI BILIJONĄ 
! MARKIŲ NUOSTOLIŲ. 
I 

Berlinas, geįj. r d. — Sutarty- 
Ije tarp Vokietijos ir Latvijos, 
j kuri manoma bus pasirašyta 
! šiandien, yra sutarimas, kad Vo 
Kietija užmokės bilijoną mar- 

kiu ir atiduos tam tikrą skaitliu 
garvežiu ir kitokios medžiagos. 
Karės stovis tarp šių dviejų vals- 
tybių prasideda nuo to daikto, 
kaip pulk. Avalav-Bernmont pra- 

I dėjo veikti Pabalti joje rugsėjo j 
mėnesyje pernai metais. ! 

TRYS MIRTYS GEGUŽIO 
PIRMOJ PARYŽIUJE. 

Paryžius, geg. i d.—Xors trys 
įmonės buvo užmušti mažes- 

niuose susirėmimuose minių su 

{policija, bet gegužinės dienos 
demonstracija Paryžiuje perėjo 
palyginamai ramiai. Šita diena i 
buvo tyčia inarinkta išmėginimui 
darbo federacijos pajiegos 'ir 

Prancūzijos valdžios pajiegos. 
Nors visos pramonės buvo su- 

stoję ir susisiekimas buvo <.iek j 
tiek sukliudytus šimtams tuksratff 
čių darbininkų rpetus darbą, bet 
valdžia sulaužė gelžkelio strei- 
ką ir palaikė miesto susisiekimą' 
judėjime su mašinistų mokslei- 
vių ir paprastų streiklaužių pa- 
galba. Antra vertus senatas ne- j 
tikėtame rytmetiniame savo po-, 
sėdyje pripažino kalnakasių uni- 
jos reikalavimus, kad dirbau-Į 
tiems prie uolų darbininkams 
valstybė mokėtų pensijas. 

Gatvėse buvo didelės minios, 
bet dažniausiai tvarkios. Žan- 
darai nuogais durtuvais vaikš- 
i-iujo po bulvarus poromis: gat-. 
vėmis jodinėjo raiteliai. Minios, 
kartais sušukdavo, bet apskritai 
viskas atrodė greičiau šventadie- 
niška iškilme. Šimtuose darbi- 

ninkų demonstracijų dalyvaujan- 
tieji Imvvo prisisegę raudonas gėj 
les ar kaspinus, bet "raudonosios 
radikalizmo liepsnos" nedaug 
buvo matyt. Nebuvo nei bari- 
kadų, nei pikietuojančių linijų 
— nieko tokio, kas butų trukdęs 
minių judėjimą. Darbininkų va- 

ilova/i patys nupeikė /prakalbas 
gatvėse ir procesijas. \ 

Bušai padarė sumišimą. 

Kad ne busų ir tramvajų ope 
ravimas, tai gal jokios klinties 
nebūtų atsitikę. Sumišimai, kur 

atsitiko užminsimai ir sužeidimai. 
br.vvo tose vietose, kur streiklau-1 
žiai operavo busus. 

Gražiai apsitaiso moksleiviai 
valdė husu ratus, o šalc sėdė- 

jo "blekepuriai" kareiviai. Civi- 
*.ai konduktoriai ant užpakalinės 
pletfortnos taipgi turėjo karei- 
vius sargus. \'ėlai po pietų m i-- 
nia Didžiajame bulvare tarp 
Portes St. Denis ir St. Martin 

pradėjo mėtyti akmenimis. Iš- 

daužyti stiklai sužeidė kelis pa- 
sažierus. Žandarai ir raiteliai 
pradėjo vaikyti žmones mušdami 
juos savo kardų šonais. Buvo 
daug sužeistų, bet sunkiai su-Į 
žeistų nebuvo nei vieno. 

Mušis ties kazarmėmis. 

Susirėmimas, kur atstiko ne- 

laimės, įvyko 5 valandą Republi- 

(įuo pleciuje prieš Respublikos 
sargų kazarmes. Apie 300 de- 
monstrantu, kurie buvo laikinai 
laikomi kaliniais kazarmių kie- 
me nuo pat pietų u-ž jų pęrdi- 
delį demonstravimą, tapo paleis- 
ti. Jiems išėjiu* pro vartus, juos 
pasitiko šauksminga minia it' iš- 
kėlus ant pečių nešė juos šauk- 
dama ant policijos. Žandarai iš- 
sitraukę savo buožes ėmė mi- 

nią vaikyti, Gražiai apsitaisę 
moterys išėję iš minios grūmojo 
policistams kumštimis tpo nosia. 
Toliaus jos pradėjo juos trau- 

kyti už tisų ir kolioti. Policija 
k<~ 1 tas apdaužė ir po to prasidėjo 
muštvnė. 

( 

ŽaAdarai šaudo. 

Žandarai puolė su plikais kar- 
dais. šmagodami jais 'be atsi- 
žiūrėjimo. Aštuoni, ar dešimts 
žmonių tapo sukapoti. Kittiose 
atsitikimuose žandarai pavarto- 
jo revolverius. Spėjama, kai 
mirtys buvo nuo šūvių. Uliniai 
išsiblaškius, ant vietos liko daug 
sužeistų. Juos nusinešė jų draiu 
gai i dabrininkų federacijos sė- 

dybą, netoliese. 
Vienai moteriai bežiūrint per 

langą pataikė jai atklydusi kul- 
ka ir ji vėliau pasimirė. 

Pagal apskaitymą judėjime iš- 
laikyta apie 50 nuoš busų ir 40 
nuoš. gatvekarių. Viešbučių 
streikas labiausiai nepavykęs, di 
dieji viešbučiai ir daugumas ma- 

žųjų aprūpinę savo svečius. Vie- 
nok daugumas laike duris užda- 
rytas ir Įsileido tik pažįstamus. 
Kavinės beveik visos buvo už- 

darytos. Apskritai biznis visas 
buvo sustabdytas. 

PINIGŲ KURSAS 
l '/.sienio pinigai apštimis po 

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

geg. r t>ql. 30. 
Anglijos svaras 83.82'- $382' 
l'rancijos duiž $1) fr. 16.66 16.62 
Italijos (už Sl) lirų 22.16 22.20 

l'elgijos 111/ Si ) fr. 15.60 -15.' o 

l Mandijos 100 flor. $36-}-į* $3^5-8 
Danijos 100 kronų $17.05 $17.10 
Švedijos 100 kronų 21.35 -M° 
Norvegijos 100 kronų 19.25 19.30 
Vokietijos 100 markių 1.82 t.78 
Austrijos 100 kronų .54 .55 
Suomijos 100 markiu 5.35 5J5 
Lenkijos 100 markių .70" 170 
Lietuvos 100 auksinu 1.82 1.78 
Kanados $1000— &)00 Sorx) 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

Geg. 1 d., 1533 m. numirė Ostra- 
ga. gabiausi? lietuvių karve- 
dis. 

Heg. 3 d.. 1791 m. konstitucijos 
apskelbimas Lenkijoje ir 
Lietuvoje. 

r,eg. 12 d., 1571 m. numirė San- 
guška, narsus lietuvių kar- 
vedį s. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINKĖJE 

Šiandien turbut lietus ir vėsu; 
įSaulėtekis, 4:44 vai. r.: saule- 

lei lis, 6:49 v. v! 
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MATERIALIS KLAUSIMAS 
LIETUVOJE. 

Materialis klausimas — tai svarbiau- 
sias klausimas visose valstijose, visame pa- 
saulyje. Baisioji kare suardė ekonominį 
žmonių gyvenimą kiekviename krašte, ku- 
ris buvo paliestas karės audros. Sąryšyje 
su ekonominių pamatų sugriuvimu ir su 

augštu pabrangimu ar aštria stoka valgio 
produktų visur apsireiškia nesustojantys 
darbininkų judėjimai, kurie apsireiškia ne 
tik streikuose, bet ir smarkiuose sumišimuo 
se. Nebereikalo vienas žymus Europos 
ekonomistas pasakė, kad bedarbes ir val- 
gio produktų perdidelis brangumas arba 
pritrukimas — tai svarbiausioji priežastis 
bolševizmo plėtojimosi. Kitas gi politikas 
pridėjo, kad talkininkų netaktiškumas ir 
peržiaųrus elgimasis su pergalėtais kursto 
bolševikišką ugnį. 

Lietuva po visasvi etinės karės atsidū- 
rė ytin blogoje padėtyje ekonominiu žvilgs- 
niu. Mat, Lietuvoje po caro valdžia ne- 

* galėjo išbujoti pramonė ir prekyba. O kur 
pramonė ir prekyba stovi žemai, ten visas 
žmonių gyvenimas yra lyg apmiręs. Taigi 
Lietuva, pradėdama savistovį-liuosą gyve- 
nimą pasijuto nepaprastai opiame ir nelem- 
tame stovyje, — hadangi ekonominiai ry- 
šiai su Rusija, kuri iki tam laikui "tvar- 
kė" pramonę ir prekybą Lietuvoje, tapo ga- 
lutinai sutraukyti. 

Kainos už visus daiktus, — ypač val- 
gio produktus ir drabužius, neapsakomai 
pakilo, o uždarbių buvo labai mažai ir tie 
patys žemai apmokami. Suprantama, kad 
ytin sunkioje padėtyje atsidūrė paprasti 
darbininkai, khrie delei savo iškrikimo, ne- 

galėjo surasti del savęs jokios pagalbos ir, 
tokiu budu, turėjo kęsti visokios rųšies ne-' 
dateklius. 

Tos sunkios aplinkybės ir pastūmėjo Lietuvos darbininkus prie organizavimosi, 
prie spietimo&i j profesines organizacijas, 
prie tvėrimo koperatyvių bendrijų. Tą opią darbininkų padėtį ir organizavimosi rei- 
kalą gan vaizdžiai, — nors, tiesa, "savotiš- 
koje formoje", — perstato vedamajame 
straipsnyje "Past. B." Taigi susipažinsime 
su išreikštomis tame straipsnyje minti- 

mis. — 

"Opus šių dienų klausimas—tai ma-| 
terialinis klausimas, kurio sprendimas jo- j kiu budu atidėlioti toliau negalima. i 

Neatsižvelgiant Į prekių ir produktų: 
'r. ■■■II.. I Į —ui 

kainų kilimą, musų darbo apmokėjimas* 
lieka toks pat, kaip ir 1919 metais. 

Tiesa, nuo 1920 metų pradžios ture- į 
jo buti šiek-tiek padidintos algos, bet be ; 
"laimingųjų" \iskas liko po senovei. 

Negeresnėje padėtyje ir visi kivi musų 
socialinio pobūdžio reikalai, kaip aprūpi- 
nimas ligoje ar mirusio rankpelnio-maitin- 
tojo šeimynos sušelpimas, senatvės apru 
pinimas. 

Jei pažiūrėsime į patį darbą, tai pa- 
matysime, kad jis reikalauja keitimo ir 
pertvarkymo iš pamatų. 

Mėtymas tarnautojų iš vienos vietos į 
kita, neatsižvelgiant į šeimyninę ir materia- 
linę padėtį, ignoravimas prityrusių tar- 
nautojų ir globojimas "gerų pažįstamų" bei 
pataikaujančių, klestėjimas kaikuriose di- 
desnėse Įstaigose biurokratizmo liekanų, 
šalinimas iš vietų nenurodant jokios prie- 
žasties vien dėlto, kad tarnautojas admi- 
nistratoriui nepatinka, tai yra reiškiniai, 
kurie ilgai negali buti kenčiami. 

Be to, niekas musų nelaiduotas, kad ei- 
nant tarnybinės pareigos, neišpildžius ko- 
kio nors milicijos nuovados viršininko 
"kaprizo" ar nesąmoningo reikalavimo, ne- 
atsidurs "klabandėje" ar nepatirs kitų ku- 
rių nemalonumų. 

Kaip reaguoja į visa tai Paštų Valdy- 
ba, netenka nieko kalbėti, nes ir taip pui- 
kiai matome. 

♦ 

Tokioje tai atmosferoje prisieina dar- 
buoties. 

Toliau taip nebegali buti. 
Kame gi išeitis? 
Žinoma, kad musų balsų, musų rei- 

kalavimų, kuomet mes juos reiškiame kiek 
vienas atskirai, niekas neklausys. 

| ('ionai mums reikalinga susiburti, su- 
siorganizuoti ir bendrai reikšti savo rei- 
[kalavimus, ir tik kuomet mes ginsime sa- 
ivo reikalus bendrai-suorganizuotai, su mu- 
mis negalės nesiskaityti. 

Taigi draugai-drauges, organizuoki- 
Imės Į pašto, telegrafo ir telefono tarnau- 
j to.įg profesinę sąjungą. Susiorganizavę !netik tinkamai apginsime savo reikalus, bet Ii)- pagelbesimė pačiam darbui. 

Kaune jau veikia Valstybinių ir visuo- 
meninių įstaigų tarnautojų profesinė są- 
junga, su kuria ir mes bendrai turime ei-i 
ti. 

Organizuokimės savo tarpe; o susi- 
organizavę Įeisime į bendrą visų tarnau- 
tojų sąjungą ir bendrus reikalus bendrai 
ginsime. 

Tad į darbą draugai". 
oo 

ANGLIJA NORI TIBETO. 
I ^ t į* • •' •' 

Dar yra kita vieta, kurios Anglija j | labai nori. Tai yra didelė Tibeto teritori-1 ja; kada Tibetas pateks į Anglijos rankas,j tąsyk jos apvaldymas Azijos bus užbaigtas, j Tibetas yra Chinų kraštas, bet anglai nori! 
ji užvaldyti. Anglai pasinaudojo labai pa-j togiu laiku užvedimui tibetimų* ginčų. Tai į buvo paskutines Mančų dinastijos dienos, i 
nelaimingiausias Chinų laikotarpis, kada' 
Anglija pareikalavo Tibetui savivaldybės,! nepripuolamiausio ir kiršinančio daikto. Jai 
norėjosi turėti Kuosas rankas Tibete taip, j -kaip Laukutinėj Mongolijoje turėjo rusai, j Ir ji ligšiol spiria Chinų valdžią, kad toji j patenkintų jos norą. Ir galima drąsiai sa- i 
kyti, kad Chinai ankščiau ar vėliau neteks! 
Tibeto; o kada tas bus, tai ir ji pati liks| tik išnykstančios šalies "šešėliu". 

I Pastabos-1 
į Išvados. | 

Delei taikos su bolševi- 
kais, — apie ką mums pri- 
siėjo nekailą išsireikšti, pa- 
siremiant tai ant praneši- 
mų, tilpusių svetimtaučių 
laikraščiuose, tai ant kitais 
keliais gautų žinių, — kau- 
niškėje "Liet." nuo bal. 2 
rt. užtinkame šitokį praneši- 
mą: 

"Kaunas (Elta). Kovo 31 
rl. 12 vai. dieną yra išsiųsta 
per Lietuvos atstovą Rygo- 
je d-rą Zaunių tokia tele- 
grama čičerinui, Sovietų Ru 
sijos Užsienio Komisarui: 

"Kadangi nė vieno rusų 
kareivio jau nebėra Lietuvos 
Respublikos teritorijoje; 
antra, kadangi lietuvių tau- 
ta yra pasiėmusi ginklą tik- 
tai tam, kad atgaucų ir ap- 
draustų savo nepriklauso- 
mybę, o ne užiminėtų rusų 
teritorijas, Lietuvos valdžia 
pareiškia, kad ji sutinka da 
ryti taiką su Rusija. 

Svarbiausia taikos sąlyga 
yra—visiškos Lietuvos ne- 

priklausomybės pripažini- 
mas etnologinėse jos šieno- 
se, tai yra, bendrais ruožais 
imant, iš senų gubernijų 
Vilniaus, Kauno, Gardino, 
Suvalkų su sostine Vilniuje. 

Jei Rusų valdžia priima 
šias musų sąlygas, mes pa- 
siųsime musų delegatus iš- 
dirbti detalėmis ir pasirašyti 
taiką. Laikas ir vieta, kur 
susitiks delegatai turi buti 
bendra sutikimu. 

Užsienių Reikalų Minis- 
teris, Prqf A. Voldemaras". 

Pius Norkus, buvęs p. B. 
K. Balučio pavaduotojas 
prie "Lietuvos", o paskuti- 
niu laiku dirbęs kaipo "V. 
L," redaktorius ir kai tu kai 
po Lietuvos Mirijos Informa 
cijos Biuro vedėjas, balan- 
džio 24 d. išvažiavo į Lie- 
tuvą. Savo atsis Mkinimc 
žodyje "Iki pasimatymo" 
jis, tarp kit ko, štai ką pa- 
stebi : 

"Išvažiuoiu kaipo inga- 
lirtuiis '"V. L.", kaipo re- 

dakcijos- štabo bendradar- 
bis ir ateityje iš Lietuvos 
dalinsiuosi su skaitytojais 
žiniomis. 

Atsakomuoju redaktoviu- 
mi "Vienybės Lietuvninkų" 
pasilieka žinomas veikėjas 
ir iš senai literatūroje pasi- 
žymėjęs ir pirmiau buvęsis 
"V. L." redaktorius p. J. O. 
Sirvydas. > 

Tikiuosi, jei ne su visais, 
tai bent su daugeliu skaityto 
jų pasimatyti tėvynėje Lie- 
tuvoje." 

Musų Korespondento Pasikalbėjimas 
su Vyriausiu Karo Vadu 

G<*n. Žukausku. 
Nors Vyriausis musų karo Va- 

das turi dabar labai daiuig dar- 
bo, bet kcvo mėn. 8 d. musų 
korespondentui teko su juo nors 

trumpai pasikalbėti. Vyriausias 
Vadas išrodo kiek pavargus, ta- 
čiau pilnas energijos ir geru no- 

ru Apvažiavus ir apžiūrėjęs ka- 
riuomenės dalis, stovinčias Kau- 
ne, dabar tvarko savo darbą. 

—Tamista nori girdėt mano 

nuomones apie buvusį Šančiuos 
kai kurių kariuomenės dalių su- 

bruzdimą,— tarė Vyriausias Va- 
das, — bet apie tai jau buvo 

"Lietuvoj" rašyta ir aš daugiau 
nieko neturiu nei pridėt, nei at- 
imt. 'Mane ne tiek -piktina, kiek 
juokina visi tie gandai ir šmeiž- 
tai, kurių platina apie tą įvyki 
musų kaiim nų spauda. Štai, kad 
ir Latvių užsienio reikalų Minis- 
t'M-io 'Mejeravičiaus pranešimas... 
Su tais žodžiais Vyriausis Vadas 

patsumėjo i mane gulintį ant sta- 
lo Latvių laikraštį "Volia*. 

— Štai, skaityk, tamsta: 35 
nukautų, jų tarpe 4 karininkai, 
f)0 sužeistų... sukilėliai... bol- 
ševikai... šaudė... bombardavo... 
norėjo... net gašlu skaityti — 

ir generolas metė šalin laikraštį. 
— Jau aš nekalbu apie tokius, 

kaip Lenku "Nasz 'Kraj" arba 
"Gazeta \\ arsz^'vska", ten len- 
ko vaizduotė beg.linė... Koks 
čia maištas, koks čia sukilimas, 
kad tas sukilimas, sukeltas nelie- 
tuvių elementų, Įtariamų žmonių 
ir neradęs kareiviuose pagrindo ir 

Į pritarimo, pradėjo slūgti pats 
Į savaime ir rytojaus dieną buvo 
likviduotas be kraujo lašelio. 
Amerikietis karininkas buvo su- 

žeistas ir mirė nežinia iš kur ir 
kieno paleistu šuviu. Vieni ka- 
reivių tą pačią dieną nuo su- 

kilėlių .pabėgo, pamatę, jog su 

tais vadais net lietuviškai susi- 
kalbėt negalima. Kiti .sudūlėju- 
sių — tik ipagailos verti: tai so- 

džiaus bernužėliai, kuriuos 'gud- 
ruolis miestelėnas nuves, kur no- 

rės. Jie ir supratimo negali tu- 

rėt, Į koki vargą j kokią nelaimę 
galėjo Įstumt savo Tėvynę. 

— O kaip generolas mano, 
ar Lenkai but pasinaudoję, jei 
ištikrųjų, but įvykęs sukilimas? 

— Be abejojimo. Aš tariau, 
dabar kiekvienam aišku, kas tie 
sukilėliai b:two. kas jų vadai ir 
kokie jų buvo siekimai. Bet vėl. 
joks sukilimas, jokia provokaci- 
ja negali išsiplėsti, jei ji neturi 
pagrindo. 

— O kaip generolas žiuri j tai, 
jc rinkimų Į Steigiamąjį Seimą 
metu tie tamsus įtariami asme- 

nys vėl gali pamėgint savo ne 

ipavykusį darbą? 
— Aš tamstai jau pabriežiau 

kad jokiai agitacijai, jokiam su- 

kilimui pagrindo nėra. Aš vi- 
suomet buvau tikras, kad ir ka- 

.V 

rišlciams reikia duot teisė aktin- 
gai ir pasingai dalyvaut Steigia- 

mojo Seimo rinkimuos. 
įtariamųjų asmenų musų ar- 

mijoj dabar nėra. Kiti tardomi 
tam tikros komisijos, O del kitų 
tamsių asmenų, šmeižikų ir pro- 
vokatorių, tai tamsta gal skai-J tei miesto gatvėse išlipytą ma- 
no įsakymą. Šmeižimams ir pro 
vokavimams aš esu griežtai nusi 
statęs .padaryt ir padarysiu galą. 

O ką reiškia, ponas Vadai, 
tie šiomis dienomis lenkų legio- 
nininkų puolimai... Kaip Ta- 
msta į tai žiuri? 

— Aš ižiuriu taip, kad ten, kur 
stovi viena prieš kitą dvi kariuo- 
menės,- susidurimų visuomet esti 
ir jų vengti veik negalima. Pir- 
miau, kol musų kareivių ties 
demarkacinė linija visai' nebuvo 
arba buvo mažai, legionininkai 
įėjo ir plėšė musų sodžius, o da- 
'bar, kada tai daryti jiems nelei- 
džia musų užtvaros, jie ir šaudo, 
o iš to buvo ir susirėmimų. 

— O kodėl nursų kareiviai jų 
neipuklinėja ir sodžių neplėšia 

— Negali lietuviai kareiviai 
plėšti sodžių. Ir už demarkaci- 
nės linijos gyvena tokie pat lie- 
tuviai. kaip ir šiapus jos. Be to. 

tamsta, tarp legionininko ir mu- 

sų kareivio didelis skirtumas. 
Musų kareiviai visuomet apauti, 
apvilkti ir sotus, o legioninkai, 
kad ne pasiplėštu, ue kasdien bu- 
tų pavalgo. 

— Ar tiesa, ponas Vadai, kad 
rengiamasi daryt nauja mobili- 
zacija ? 

— Kada esti mobilizacija, apie 
tai skelbiame viešai, o dabar to- 

kio skelbimo nebuvo. Da'bar vi- 
siems reikia mobilizuotis ir Įtem- 
pti savo pajiegas, kad tinkamiau- 
siai įvyktu rinkimai į Steigia- 
mąjį Seimą. 

Kadangi Vyriausiojo Vado lau 
kė dar kiti asmens, tai aš, atsi- 
sveikinęs, išsiskubinau iš kabi- 
neto ir kitais opiais klausimais 

Kas tai yra Santa- 
ra ir ko ji nori. 
Santara tai yra Lietuvos piliečiu 

susidraugavimas, pasistatę^ sau tik- 
slą bendromis jėgomis kelti Lietu- 
vos gerovę ir dirbti Lietuvos Amo- 
niu tabu i. 

Santara mano. kad be laisvės ne- 

gali buti gerovės ir todėl, pirmiau- 
siai, nori, kad Lietuvos kraštas, 
tiek ilgai kentėjęs nuo svetimųjų 
jungo, bu t visiškai laisvas ir ne- 

! .kuisomas nuo savo kaimynų ir 
kad Lietuvos šeimininkais butų ne 

svetimieji, bet savi žmonės, visi 
krašto gyventojai. 

Kadangi jokia valdži'a negali bu- 
ti gera ir tinkama, kol ji nėra pačių 
žmonių išrinkta ir pastatyta tai S'an 
tara nori. kad Lietuvos valdžia bu- 

nebeteko kalbėti. 

("Liet.") 

tu žmonių valdžia, kad vyriausioji 
valdžios jstaiga Lietuvoje butu vi- 
su Lietuvos žmonių išrinktasai Sei- 
mas, kuris skirtų niinisterius ir pats 
juos ir visus valdininkus prižiūrė- 
tų. 

Kadangi diduma Lietuvos gyven- 
tojų yra valstiečiai ir kadangi vals- 
tiečiai yra ir visos Lietuvos valsty- ^ bes pamatas, tai Santara ypatingai 
daboja, kad visi šalies įsAtym^i, 
visa valdžia ir visa tv'arka butų taip 
nustatyti, kad butų tinkami ir atsa- 

komi musų valstiečių reikalams. 

Kad tuojau pat valstiečių būvis 
butų pagerintas, S'autara leikalati- 
ja, kad pirmojoje eilcje butų atly- 
gintos iš dvarų tos žemės skriau- 
dos, kurios buvo valstiečiams pada- 
rytos, baudžiavas panaikinant, ir 
kad butų valstiečiams atidalinti 

''servitutąjiarba servituto teisė 
žeme atlyginta, kad Lietuvos dva- 
rai butų bežemiams ir mažažemiams 
išdalinti geromis saigomis. Santa- 
ra žiuri, kad mokesniai valstie- 
čiams butų pakeliami, kad jų a<kįs 
neperdaug butų varginamos viso 
kiais apkrovimais; kad butų gerai 
valstiečiai aprūpinami statomaja 
medžiaga ir kad butų teikiama Lie- 
tuvos ukiui visokio prageri ninmo. 

Santara žiūrės, .kad visi mokes- 

Įniai butų teisingai sutvarkyti ir kad 
jie butu imami nuo turto ir nuo 

peluo atsižvelgiant į jų didumą. 
Santara yi'a priešinga bet ko- 4 

kiani žmonių išnaudojimui ir todcrl^" 
remia darbininkų reikalavimus, kad 
jų buitis butų pagerinta. 

Santai*a. nori, kad Lietuva butų 
darbščių žmonių ir darbo valstybė, 
kad ne vieta butų joje dykaduonia- 
vimui ir kad dykaduoniai negaletų 
joje išsilaikyti. 

Santara nori, kad Lietuva butu ¥ " 

apšviesta, kultūringa šalis, kad jo- 
je klestėtų ir žydėtų mokslas, daile 
pramonė, kad joje visuomenė ir vai 
stybė vienas ir tas pats dalyk'as, kad 
kiekvienas valdžios žingsnis butų 
Lietuvos visuomenės norų Įkūniji- 
mas — žodžiu, kad nebūtų jokio 
pasidalinimo j visuomenę ir valdžią 
lyg kad Į kokius du atskirus vienas 
kitam priešingus, kimus, bet ka.il bu 

tų vienas troškimas ir viena valia 
šaly. 

Santara nori to viso pasiekti ra- 

miu. kultūros budu — ne griauda- 
ma, daužydama; naikindama ir žu- 
dydama visa nepatinkama, bet išsi- 
vystymo ir teisės keliu eidama. Ta- 
čiau, jei kas mėgintų paglemžti kras 
to laisvę ir kėsintųsi prieš jo ne- 

priklausomybę. Santara pripažįsta 
tuokart ir aštrią, ginkluotą kovą. 

Santara deda pastangų, kad šie 
neramieji laikai, bedarbė, brangeny- 
bė — karo išdaviniai — greičiau 
butų pašalinti ir kad šalis grįžtų į 
ramų, taikos laikų gyvenimą. 

Santara kviečia su j'a eiti visokių, 
padėčių ir užsiėmimų žmones: 11 

valstiečius, ir inteligentus, ir dar- 
bininkus, žodžiu—visi dori Lie- 
tuvos piliečiai, kurie sutinka vykin- 
ti gyvenime visus jos augšeiau iš- 
dėstytus siekimus. ("Sant."). 
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Daug žaizdų padare pasaulio1 
karas mūsų gyvenime. < ial didesni, 
negu kiti, gavo stungį musų besi- 
mokinančioji jaunuomenė. Į Rusi- 
ją iškeliavusi moksleivija nuo pat 
karo pradžios jau negalėjo pridera- 
mai tęsti savo mokslo. Didžiumai 
teko gyvenimui lėšų užsidirbti, kiti 
privet sti buvo kariauti; pagali'au 
gyvenimas, ypač po revoHucijos, 
tiek virė. kad retas kuris pajėgė,ne- 
krci|>damas doruos i tai kas apie 
juos dedasi, tęsti savo studijas. Pa- 
silikusi Lietuvoje moksleivija at- 
sidūrė dar kebfesnėj padėty. Mo- 
kyklų beveik jokiu nebuvo, o mok- 
sleiviai gavo 'arba sodžiuj sėdėti, 
arba kur nors mokytojauti, patys 
pakankamai žinių neturėdami. 

Bėga metUi po metų, o musų 
ypač augšiųjų mokyklų mokslei- 

„vių padėtis nė kiek negerėja. Lietu- 
voje augs tųjų mokyklų ne ra, o Į už- 

•icni'Us i-važiuot i ret'ar. kuris' tegali 
ar del lėšų stokos, ar de1 nemokė- 

jimo -vetimų kalbų, ar ciel kitu ko- 
kiu nors priežasčių. Daugelis iš mu- 

sij nulindo į jvairias raštines, tiek su 

savo padėčia apsiprato, kad ruošia- 
-i, bevaldininkaiulamas, ne vieną 
žiemą žiemoti. (> Lietuvai betgi ne 

raštininkai ir sekrafcoriai reikalingi, 
jų >aip taip galima pas mus rasti— 
Lietuvai reeikalingi prityrę tam ti- 
kros mokslo srities žinovai. Nėra 
be mažko visai pas mus išėjusių 
augštąjį mokslą techniku, girinin- 
kų,matininkų, linksta jagranomiĮ, 
ir ištisai vi'ei mokslo sričių viduri- 
niu nv-kyklų mokytojų ir tt. ("iiri- 
tlinkų vietas dažniai užėmę laiko 
r>u\v raštininkai' atsakomingas vic- 
:as gelžkeliuose- buvę mašinistai; 
gimnjuij' :e mokytojauja p:rmo 
ir antro kurso studentai, liaudies 
nokytoi'ai, keturias, penkias klases 

išėję ir prasilavinę scholastikoj ku- 
nigai ir tt'.Žinau pavyzdžių, kati 
gimnazijoje dėsto svetimąsias kal- 

įbas astncnvs, kurie nekuomet ju ne- i 
įsimokė, nebent prieš pamoką per- 
imate akimis koki "samoučitelj",ku- 
ris per savaitę prižada išmokyti 
tos kalbos. Šitai atsiminus, ne ne- 

nuostabu, kad mūsų valstybės a 

paratas veikia taip blogai. Gene- 
liai eina kuo blogiausiai, pasta i 
I tena i- Kr.utio eina 2-3 savaites, 
/.y m i dalis vid- mokyklų, užuot tei- 
kusios jaunuomenei mokslo žinių ir 
;auklėjusios dvasią, nus'opina b\ 
kokį savitumo reiškinį, temdina 
sielą. Šitai skaudu mums pripa- 
žinti, bet taip yra. 

Kyla klausimas, ar ir toliau 
mums augstųjų mokyklų mokslei 
viams reikės kaž ko laukti! 'l iesa, 
kas bus, jei įsisiulfavusios bang< 
dar ne vienus metus banguos, bent 
pas mus Europos vidurys ir rytuo- 
se? Mes veltui praleidome jau 4-5 
metus, atpratome 11110 sistemingo 
nokslo darbo. Jei dar keletą metų 
praleisime, ar ne vėlu bus sėsti Į mo 

<yklos suol'i? Ke,mums mokslei- 

'• 
i 

Įviams reikia tuojau mesti valdinin- 
kavus ir, įtempus pajėga stengtis 
baigti pradėtąjį mokslą. Cia turiu 
jiastebeti, kad perdaug kitais pa- 
sitikėti negalime; negalime pasiti- 
kėti ypač dabartine musų vyriausy- 
be,duriai daugelis įtikėjo savo liki- 
mą ir.manė, kad pati švietimo mi- 
nisterija juos sodins į vagonus, iš- 
veš į Vokiečius ar kur 'kit-nr ir po 
metų kitų parveš daktarus, agrano-' 
mus, juristus. Kaip tik jau tokie 
gavo skaudžiai apsivi'ti. M tisu švie- 
timo ministerija, kuri, berods ma 
žiau už kitas rodo savo organiza- 
ciniu pajėgti, pasirodo- nesusiprato 
atlikti paprasčiausių fomiulumų. 
Siųsdama dokumentas į Vokietiją 
nepasirūpino ių išversti į vokic'ių 
kalbą, be k0 vokiečiai jų nė težiūri. 
Del to jau Į šį žiemos semestrą, 
tur but nė vienas. Šviet. ministeri- 
jos globojamas, nepateks. Geriau- 
iai butų, kad mes patys organizuotu 
judu pasirupintumc.kad butume 
jriimti Į augštąsiai. mokyklas ir 
ik tuomet tie. kurie lėšų neturėsim 
-eikatauti pagalbos ar iš vyriausy- 
bės ar iš visuomenės. (Aš kalbu j 

daugiau apie važiavimą užsienin, 
neliesdamas Kauno Augustų jų kur- 
su. .Mano supratimu- bent iš pra- 
džių, tiek lektorių sąstatu, tiek iul-k- 

| slo įraukia ii* bus tiek neturtingi, 
kad labai maža tegalės mokslo duoti 
liet- kam užsienis nepasiekiamas, 
geriau juos 1 .nkyti, negu nieko). 
Daugiau energijos ir pasiryžimo, 
mažiau kitais pasitikėkime, rūpinki- 
mės patys savimi. 

Paliesiu dar kitą mok 'uivitt, ypač 
vidurinių mokyklų, klausimą. Prieš 
karą pažangioji moksleivija buvo 
jusiburusi j eilę ratelių organi/.aci 
jų, kurių viena buvo 'apėmusi visą 
Lietuvą. Ka'bu apie aušrininkų or- 

ganizaciją. Ji buvo sutraukusi Į s«n 

vo eiles visą tą pažangiąją mokslci 
viją, kuri negalėjo tenkintis tuo, ką 
jai davė mokykla. Visuose tuose 

miestuos kur buvo vidurinių mo 

kyklų, gyvavo mažesnės ar didės 
nės organizacijos. Jos padėjo nu 

įstatyti moksleiviui pasaulėžvalgą 
ir pr*atino savarankišką darbą dir 
)ti. Kjo mėnesinis žurnalas ''Auš J rine". Jis gvildenu opiausius mo'{ 
■leivių gyvenimo klausimus. Karas 

privertė ''Aušrinę" nutilti. Nors dar 
nesiliovė ginklai žvangėję, bet jau 
niu&ų gyveninVas įeina normalėn 
vagon. Jau pradėjo funkcionuoti 
net daugiau, kaip prieš karų, vidu 
rinių mokyklų; jose niokosi neina 

ža moksleivijos. Bet kažin kodėl 
jos kaip ir negirdėt. Argi ji neturi 
savų reikalu? ar mušu vidurinė 
mokykla tiek tobula. kad cluotų >a 

vo auklėtiniams visa. ko jie tik 
reikalingi? Anaiptol! Yra pas mus 

mpkyk'ų—ir tokių berods bus did- 
žiuma—kurios Jaunuoliams dar 
mažiau duoda, negu rusų mokykla 
prieš karą. Negaliu manyti, kad vi- 
d. mokyklų moksleiviai visųi netu- 

rėtų savo organizacijų, jų yra at- 

skiruose Lietuvos miesteliuose. Bet 
neturėdami savo organo neturėda- 
mi ryšių t'arp savęs, moksleiviai ne- 

dali taip sėkmingai veikti. Jų vei- 
kimas. besibaigdamas tam tikros 
srities sienose, negali visoj pilnu- 
noj apsireikšti. () moksleiviai sa- 

/o reikalų turi "abai daug. Toji pa- 
i vidurinė mokykla buvo sutvar- 

dyta visai be jokio moksleivijos i- 
akos. Neteko laikraščiuose pašte- 

beti nė vieno moksleivio, kuris butų 
taręs savo žodį jam rupimuoju 
klausiniu, kaip turi būti sutvarkyta 
vid. mokykla,kuri ršaip ar taip pa- 
lieka žymiu pėdsakų savo auklėti- 
niuose. 

Jau metas Maivytis, melas gy- 
dyti karo ža'./dos. Pažangioji mok- 
sleivija privalo susiorganizuoti, kau 
pakankamai prisirengtu dar viduri- 
nėj mokykloj dirbti visuomenės 
darbą. J. K. 

("Varpas.") 

PASAI Į MAŽĄJĄ LIETUVĄ. 

Uižsienįo Reikalų Ministerija 
yra pranešusi (kovo 4 d.) ats- 

kirtojo Klaipėdos krašto valdy- 
tojui gen. Udry. kad i Didžiąją 
Lietuvą bus {leidžiami tik tie 
asmenys iš to krašto, kurie tu- 
rės ant savo paso Prūsų Lietu- 
vių Tautos Tarybos pažymėji- 
mą, jog tas pasas tinka įvažiuo- 
ti į Didžiąją Lietuivą ir grįžti ^ 
M aižo j on. Taip yra sutarta su 

Pr. L. T. Taryba ir pranešta 
atitinkamiems sienų saigybos or 

janams. 



margumynai. 
KARĖS DEPARTAMENTO 

PRANEŠIMAS. 

Atsakydami daugelį klausimų 
H' dclci apsaugos, atlyginimų (com 

pensation) ir paskyrimo (allot- 
ment), Karės Sekretoriaus pagel 
bininko ofisas išleido knygelę, 
kurios tikslas yra, pagelbėt bu- 
^'įsiems kareiviams išrist savo 

y;,.'.(ingus klausimus. Vadinasi 
"Kulletin X 6'', ir galima gaut 
ją iš "Office of the Assistant to 

tlie Secretary of YVar, Council 
of National Defcnse Building, 
V'ashington, D. C." 

Šitoj knygelėj, Valdžios apsau 
g:» del kareivių, kurie buvo tar- 

nystėn, tinkamai išaiškina — 

kaip premija turi bu t atmokėta 
l>p pali'uosavimui, kaip dabartinė 
apsauga (asekuracija) gali but 

permainyta j vieną ii šešių įvai- 
rių formų nuolatinių kontraktų 
(b »Wcy), dabar aprūpinta; kaip 
užsibaigia kontraktai gali but iš- 

naujo jstatyti ir 1.1. 

Keblus atlyginimo (compen- 
saiio*.) df>!vkai taip-pat-gi apra- 
šyti. Jie yra Valdžios pcncijci 
(arba iš-'rota porcija) buvusiems 

tarnystėj vyrams ir moterims m 

sužeidimą arba nenujiegumą at- 

^^.^likime savo uareigų, ir yra vi- 
siškai atskiras nuo \V|ar Risk In- 

surance. 

Knygelė parodo buvus;.im ka- 
reiviui kaip reikia kreiptis de! 

pinigisko atlyginimo, per Su v 

Valstijų Sveikatcc Skyrių (L'. S 
Public Hcaith Strvice) arba pei 
bile katrą Anv.rikos LegiAno sk\ 
rių. .Skirtumas tarp atlyginime 
laikinio ir nuolatinio nenujiegu- 
rno aprašyta pi'vc.'t. 

Ran-lasi dausr nesusipratimi 
tarp apuegalėdirtų kareivių, ku< 
met apsiima r.žslėmimo mokini 

mą (vocational training). Ta? 
nesustabdo atlyginimu. 

Žmogaus i'inigiškos inei/gos 
nuo Valdžios negali buti suma- 

žintos, bet irai i but padidintos, 
v crsme gali buti permainyta, bet 
suma — niekados negali buti su- 

mažinta. 
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Paskyrimo (aPotment) klau- 
simai tap-pat-gi •••Inai aprašyti ir 

;u išrišamai išaiškinti. 

Reikalingi budai įdėjimo tvar- 

kaus reikalavimo del neatmokėtų 
[paskyrimų išaiškinti. Paskyrimai 
yra dvejopi — vienas yra apmo- 
k r.as Bureau of War Risk In- 
surance, kitas rinansu Direkto- 
riau.. Tas palengvins visus rei- 

kalavimas, kuriuos dar kareiviai 
turi prieš Vaktžią. 

Armijoj 4,000,000 vyrų yra dau 
gelis klausiniu, kurie negali but 
abelnai atsakyti. Kuomet pakįla 
nepaprastos aplinkybės apsaugos, 
atlyginsiu, .'.r paskyrimo klausi- 
muose' visas informacijas gali 
gaut iš Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus (Lietuviams — Lietu- 
viu Skyriais, 124 East 28-th St., 
Xe\v Cork City), arba adresuo- 

jant laiškr Liet. Colonel Matt- 
bevv C. Smith, Ofise Karės Sek- 
retoiiaus paigelbininko, Service 
and Inf. IJranch Counsil of Na- 
tional Defense Bldg. 

Užmušti sulaiko ukininkystę. 
Verdun. — l'akol kūnai pusės 

milijono vyru. kurie mirė gin- 
d/imi Verdun, nebus perkelti Į 
tautiškas kapines, Prancūzijos 
ūkininkai, sugryižt; į savo namus 

čionai nebus leisti apdirbt že- 

mės. Apart tos nevartotos že- 

mės yra dar tūkstančiai akrų, 
ant kurių randasi daiugelis sky- 
lių, (bombų darbai), kurios tu- 

1 rės (but uždengtos pirm negu ar- 

tos. 

Kol kas Amerikos Raudonasis 
Kryžius pagelbės keimiečiams. 

i VIENINTELIS VALGIS — 

ŽUVIS. 

'Novorohijsk. — Visa pietinė 
Rusija valgo žuvis. Yra užtek- 
tinai javų, daržovių ;r mėsos da- 

lyje šalies, bet stoka pergabeni- 
mo butlų ir vertingų pinigų, del 

perkėlimo i jvairius miestelius. 
■Šių miestelių gyventojai turi vai 

gyt žiuvis ir duonį ir nuo to val- 

gio paeina nauja liga, su kuria 
kovoja Amerikos Raudonasis 

Kryžius. 
^ 
PABĖGĖLIAI TURI NAMUS 

ANT iSaLOS. 

Konstantinopolis.— Maža sala, 
Marmouro jūrėse, buvo Ameri- 
kos Raudonojo Kryžiaus paversta 

h prieglaudą Kusijos belaisviams. 

'Keturios salos Prince krūvos bu- 

įvo paskirtos del pašalpos darbo, 
'viena paskirta del Amerikos, vie 

j na Anglijai, kita Fram.w.ijai ir 
.kita Italijai. 

KOMISIJA SIiBERIJON. 

\Vashmgton, kovo 19. —Iler- 
bert Quiek, pirmiau byvts 11a- 

' 
rys Ūkių Paskolos Komisijos 
(Farm Loan Board) tapo iš- 
rinktas 'pirmininku komisijos 
prie Amerikos Raud. Kryžiaus, 
kuri prižiuręs ^baigimą Raud. 

Kryžiaus darbo Siberijoje. p. 

Quick, kuris dabar \Vasihingto- 
nc, neužilgo keliaus Į Vladivos- 
tok'.'i. 

Kiti nariai Komisijos yra Dr. 

ftudolph B. Teusler, pirminin- 
kas Siberijos Komisijos, 'Geor- 
ge R. Barge, Amerikos Raud. 

Kryžiaus majoras Fsaneuzijoje, 
kuris toki pat darbą vedė Fran- 

(iiizijoj ir VV. Cooke Lewis Amc- 
įikos Raud. Kryžiaus užižiurėto- 
jas, kuris jau išvažiavęs Į Vla- 

divostoką. 

Jei rudi čeverykai susipurvina, 
tai ištrink dėmes 'žalia bulve, 
kaip ištrynimas apdžius, tąsyk 
nušveisk paprastu budi ik 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų ir W 

I 1 T T i i II JI Laisva Nepriklausoma 
L S L S U f lt Demokratiška Respublika 

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

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

257 WEST 71 st STREET NEW YORK CiTY 

KAS TURI AUSIS, TEKLAUSO SKAITANČIŲ; KAS TURI AKIS. PATS TE- 
SKAITO musų karžygiškos kariuomenes leidžiamą laikraštį 

""Kariškiu Žodis"" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" 

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

kius rr.ušius, kad brangiai Tė- 

vynei laisvę iškovoti, kad ap* 
ginti musų brolių turtą, gy- 
vybę nuo lenkų plešikij piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- 
bonių plėšriųjų. 

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

!a<*o 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 nukautųjų (užmuštų- 
jų), sužeistųjų nelaisvėn pate 
kusiųjų ar be žinios prapuo- 
liusiųjų bei kovose atsižymė- 
jusiųjų ir apdovanotų kariš- 
kių vardus. v * 

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės išsiilgęs, kuris onri žinoti, kaip Lietuvos 
kariuomenė savo kraujų musų žmonėms laimingą kelia, kloja, teskaito ir teplati.na. 

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

galite pasiųsti registruotame laiške. 

7 ' "KARIŠKIŲ ŽODŽIO" REDAKCIJA 
Adresas: i KAUNAS 

| LITHUANIA 

OŽKŲ BARZDOS. *r 

(Iš PhaccU'uso sakmių.) 
Kai suteikė Jupiteras barzdas ožkoms, 
Papyko patinai. "Tu, šaukia jam 
Paskyrei vyriškumo ženklą. Panorės 
Barzdotos ažkos mums prilygti!" Jiems tada 
Jupiteras atsakė: "Jus' skunta, 
Mielieji patinai, netur prasmės; 
To prašiusios nepelnė ožkos nieko: 
Nors barzdą gavo, bet be jusų vieko!" 

ši pasaka suteikia mums ramybę, 
Kad yr pakenčiama... teisių lygyb5 

M. Grigonis 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
RACINE, WIS. 

"" 

, 
Balandžio 25 d. čia atsibuvo 

p. St. Šimkaus atsisveikinimo kon 
certas, kuris su jo 21 solistais 
čia ipaliko nema'žiį įspuclj Racino 
lietuviams, nes sudainavo daug 
gražių dainų sujudinančių kiek- 
vieno žmogaus sielą, kuris ją 
dar buri savyje. P-as Šimkus pa 
sakė jausmingą prakalbą ir taip 

j viskas nutiko kuogražiausiai, tik 

j gaila, kad žmonių nelabai daug 
atsilankė, kadangi čia v:suomet, 
įkaitik nedėlios vakare buna koks 
susirinkimas ar koncertas bei 

[teatras, tai žmonių nedaug at- 

Įeiia. Mat, darbininkai žmone 

jliai taupina savo jiegas ryto- 
jui į darbą. O* mums racinic- 
či;:ms. dažniausiai pasitaiko reng 
ii nedėlios vakare, kadangi ke- 
noshiečiai "pastoja" mums kc- 

I lią ir svečiai atvažiuodami iš Chi 
cagos, visuomet aplanko kbno- 
shiečius dienos laiku, o racinie- 
uus nakties. 

Ateityje kenoshiečiai turės "1111 
silenkti" raciniečiams — sveičiai 
turės pirmiau aplankyti Racine, o' 
potam Kenqsha. 

Kitaip, jiems pasipriešinus, 
mes pasiųsime jiems "ultimatu- 
mą". Racino gyventojas. 

XE\V PI IIL A DELPHI A, PA. 
Pas mus, su Lietuvos Laisvės 

Paskolos Bonais, reikalas eina vi- 
dutiniškai. Lietu\os Misija čia 
atsilankė kovo 28 d., o iki ba- 
landžio 21, L. B. nupirkta už 
$3,370.00. Taigi, proporcionaliai 
imant, šio miestelio lietuviai jmo- 
kėjo po apie $2.25 už vieną ypa- 
tą. 

Dažnai tenka girdėti iš kalbė- 
tojų lupų, arba iš po rašė j o pl u n 

ksnos — žodžiai : "kietųjų ang- 
'ių srities gyventojai-liefuviai, 
vHiosnume ir apšvietoje yra pasi- 
likę užpakalyje tų, kurie fabri- 

kuose dirbą". Ypatingai tas pa- 
sakymas būdavo taikomas Kew 
Pliiladelp'hijos lietuviams. 

ši.uom syk Xe\v philadeliphie- 
čiai panašiems kalbėtojams, rašy- 
tojams. gali pasakyti: "užsidaryk 
savo bumą". Tr už lai ant jų 
pykti niekas negali. Nes kai-p 
matosi iš pastaros L. L. P. pa- 
skolos reikale atskaitos, tai ne- 

davaryta dar nė iki $700.009. O 
statistikai randa lietuvių (Ame- 
rikoj) ,-gi septynius šimtus tū- 

kstančių ypatų. Reiškia, Ameri- 
kos lietuviai, sulyg proporcijos, 
nesumokėjo nei po vieną dolarj. 

Kitaip sakant, jeigu Amerikos 
lietuviai butų ant 'lygaus pilietiš- 
ko laipsnio su mūsų miestelio j 
lietuviais pirkime L. L. Bonų, tai 
šiandien Liet. Fin. Misijos "iž- 
de" butų ne* pusseptinto šimto 
tūkstančių dol., bet pus- antro 

milijono dol. Poteisybei, tai nė- 
ra ką. v\ .H j bovelną ir musų 
miestelio lietuvius. Jie irgi per- 
daug sutingę. Imant atskirai po 
vieną, tai tik keli atliko savo prie 
dermę. Gi didžiuma, tai labai 
Ireikalingo "lupt", kad neklauso 
savo motinos — Lietuvos šauks- 
mo. 

Viršuj suminėjau, kad Xe\v 
philadelpbiečiai atlikę yra sulig 
proporcijos, -bet toki "kreditą"' 
jie gauna tik pasidėkojanjt Šv. 
Albino Dr-jai, kuri pirko L. L. 
už v 1000.00, o Angliakasių kuo- 
pa pirko už $400.00. 

'Daugelis L. L. Bonų pirkimą 
[atidėlioja ant tada, kada mai- 
nieriai padarys su komponijoms 
sutarti nestreikuoti. Kaip iki 
šiol girdėti, tai tik 3 lietuviai 
■jičion yra pasakę, kad L. L. Bo- 

jnų nereik pirkti. Jų vardų ne- 

pasakysiu ttuom syk. tik pagal 
užsiėmimą jie yra: du darbinin- 
kai ir vienas "biznierius''. 

Plausinis. 
i Vt f i* 

*s 

t 

Į Žinios Iš Lietuvos f 
-AM* 

SEDA. 
(Mažeikių apskr.). 

Vasario if> <1. š. m. per dviejų 
metų sukaktuvių šventę buvo sav 

rengtas vakarėlis. Buvo rodyta 
trys gyvieji paveikslai, būtent: 
"Lietuva stabmeldystės laikais", 
"Lietuva lydėjimo laikais" ir "Da 
bartinė Lietuva''. Paskui trum- 
pai paaiškinta paveikslu prasmė 
ir 'padeklemuotos mokyklos vai- 
kų atatinkamos eilės. Vakaras 
užsibaigė tautinius žaidimais ir 
šokiais." Publikai labiausiai pa- 
tiko gyvieji paveikslai. Vakarėlis 
davė 930 auks. .30 sk. gryno pel- 
ną. kurio 1 trečdalis (310 auks. 
i o sk.) skiriama Lietuvos nepri- 
klausomybės gynimo reikalu ir 2 

trečdaliai (620 auks. 20 sk.) Rau 
donajam Kryžiui. Lazdona. 

IvR l *0X1S 

(Trakų apskr.). 
Čia nuo 1919 m. rudens Įsteigta 

2-sė lietu/ių mokykla. Tik gaila, 
kad žmonės mažai rūpinasi apšvieti- 
mu savo vaikų. Kai kurie, (.'ar ro- 

dos ir turėtų iš ko leisti vaikus j 
mokyklą, bet gailisi, kad reik- už ke 
lis rublius pirkti vaikui knygų. Vai- 
kai slankioja miestelio pakampiais, 

Pi ie mokyklos yra vakariniai 

kursai. kuriuos lanko daugiau žy- 
dai. negu lietuviai. Mat lietuviai 
sakosi moką lietuviškai, tai nereika- 
linga jiems. Šiais metais mokykloj 
buvo suruošti 2 vakarai1 O "Dai- 
na be galo". "Mariutė vargoninin- 
ko duktė" — abi komedijos. 2) 
"Ant bedugnės krašto", 3 dra- 
ma. Apskritai gyvenimas gaivina- 
mas. Taurus. 

DOTNAVA. 

Dotnavos dvare, vasario 15, 
L'. Mokyklos moksleiviai iš- 

kėlė vakarą, vaidino "Nesiprie- 
šink"' 1 veiksmo komed. ir "Gai- 
la l su". Ruokio, vedamas cho- 
ras /padainavo Lietuvos himną 
"Ant kaino karklai'', "Miškas 
ūžia*', "Du broliukai kunigai" iri 
"Jau slavai sukilo'. P. B. | 

ŽEM. KALVARIJA. 
\cfpersenai įsikurusi Y. S. kuo 

pa turi jau nariu apie 400 Y. S. 
narius mušu kunigai pragaro vi- 
somis baisenybėmis grasina. Ra-' 
šosi daugiausiai vyrai. Moters ir 
merginos turi didesnio patrauki- 
mo prie kuniginių draugijų. 

A. iš K. 
("Liet."') 

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

I CARR BROS. WRECKING CO. 
5 8003—8009 SO. HALSTED STREET CHICAOO, ILL. 
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"Lietuvos" Redakcijoj 
Gaunamos Sekančios 

Knygos 
*★★★★★★***** 

Knygos 

No. 1. 
VĖLIAVOS 

AKYVAIZDOJE. 
Francuziškai parašė Julės Ver 

ne, lietuvių kalbon verte J. A. 
Ckmiellauskas. šioje knygeleje 
yra apsakyti senų laikų dideli 
stebuklai ir karės nuveiktos mari 
ninku po vandeniu jūrių gilumo- 
je. šitie stebuklai yra tuomi la- 
bai/ žingeidus, kad tada jie bu- 
vo pasakojami tiktai kaipo pa- 
saka, o šiandien jie pilnai išsi- 
pildė. 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 anų 
dienų autorius, Julės Verną, rašė 
tiktai kaipo pasakų, kaipo sap< 
ną.. Skaitytojas perskaitęs šią 
knygelę dideliai nusistebės, ko- 
kiu budu anų dienų' rašėjui ga- 
lėjo nteiti mislin toki dalykai, 
kurie po daugelio metų išsipil- 
dys. šita yra viena iš vėliau- 
siai išėjusių knygelių lietuviš- 
koje kalboje. Puslapių 211. 
Kaina _ $l.uu 

No. 2. 
EXPRQPRIACIJA. 

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

No. 3. 
AKYVI 

APSIREIŠKIMAI 
SVIETE. 

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

No. 4. 
TEISINGOS 
PASLAPTIS. 

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

No. 5. 
INDEPENDENCE 

Por the Lithuaniau nation b} T. Noriu and J. žilius. Issued 
by Lithuanian National Council 
in U. S. ofAmerica Wa8hing- ton, D. C. 
Price •• 

.. 25 c. 

No. 6. 
ŠIRDIS. 

Parašė italų kalboje Ed. de 
Amici, vertė J lietuvįų kalbą Ma- 
tas Grigonis. Didelis veikalas ir 
gausiai paveiksluotas. Tai yra 
pamokinančjos apysakos formoje 
parašytas veikalas, kuris tinka 
lygiai vaikams. kaip ir suaugu- siems. šita knyga yra išversta 
} visas civilizuoto 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. Vienatinis lietuvių kalbos 
vatdovėlia tinkantis mokyklose 
ir patiems per save mokintis. 
Popieros kietais veršeliais 4„ 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 1905—1915 metų. 
Yra didelės vertės informacijos 
knygelė, kurioje rasi viską kafl' 
per 10 metų buvo Lietuvoje nu- 

veikta, taipgi kiek yra lietuvių 
kiekvienoje Lietuvos gubernijoje 
Kiek lietuviai užima ketvirtai- 
nių mylių žemės, kiek yra vokie- 
čių, rusų. žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai, Lie- 
tuvos pramonė, išdirbyatės, li- 
teratūra, darbai žynnų lietuvos 
raštininku, 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 U 
ISTORIJA 

Tai yra viso svieto kultūros 
istorija, trijose knygose su dau- 
geliu paveikslėlių. Visų šalių ir 
tautų svarbiausi atsitikimai api- 
piešti paveikslais, kaip antai: 
miestų, bažnyčių, stovylų^ dievų, 
dievaičių, karaljų, kareivių, ka- 
rių ir tt. Surengė J. A. Chmte- 
liauskas. Pusi. 505. Kaina $2.C0. 
Gražiais audinio apdarais $3.00. 

N- 11. 
TECHNIKOS 
STEBUKLAI. 

Sft daugeliu paveMc^lėlįų: or- 

laiviu zepelinu, vagonų, tiltų, 
submarinų, automobilių ir kitų. 
Apžvalga pasisekimų žmonijos 
jgytu oro. žemės įr vandenų už- 
kariavimų. Naudingas aprašymas 
kaip žmonės tokius išmislijo— 
išrado, padirbo ir praktikon jve- 
dė. Sulietuvino J. A. Cumjeliaus- 
kas. Išleido T. M. D. Pusi. 142. 
Kaina 25c. 
Ta pati gražiais viršeliais .... 50c. 

No. 12. 
VALKATA. 

Keturių veiksmų drama vaiz- 
delis. Parašė K. Vosylius, liuosai 
vertė J. .T. Zolp. ši drama yra la- 
bai puikus vaizdelis, kuris per- 
stato turtingų žmonių nemiela- 
širdingumų ir žiaurumu, dar- 
bininkų ruliudimus, keu* ,imus 
ir vargus. 
kaina •• 35 c. 

Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiimamu. 

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

LIETUVA 
32S3 S. MORdAN ST., • CHICAGO, ILL. 
■ ■■■■■■■■■■ KUPONAS■■■■■■■■■■■ 

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

Gerbiamieji: — 

Siunčiu $ c už kuriuos malonėsite man ia- 

8ių_tl sekančias knygas: 

Vardas ir pavardė 
No. ir gatvė 

Miestas Valstija 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "®ifį" 



« M V *r M M V 

Vietines Žinios 
^o-O-c-OD^O'jr&^r: ̂ fiD-OčKiCHS^CH^CfDOtiHSOCH&CH; 

ST. ŠIMKAUS "IŠLEISTUVIŲ 
VAKARIENĖ'. 

Subato* vakare, geg. i d.. "Mil 
dos" svetainėje įvyko St. Šim- 
kaus išleistuvių vakarienė. Žmo- 
nių prisirinko pilna svetainė. Kol 
šeimininkės ruošė vakarienv, "bi- 
rutiečiai" ir veeiai turėjo gra- 
žaus laiko pasi-ukti valso ver- 

petuose. Susėdus už stalu, po- 
nas llųa;ulas. senas ir uolus "bi- 
rutietis", papasakojo, kaip Šim- 
kaus pastangomis "Birutė" pa- 
kilo ant augšto laipsnio išsivys- 
tymo ir apgailestavo, kad St. 
Šimkus apleidžia "Birutę". Po 

to, sekė prakalbos. Kalbėjo Dr. 
Zimontas. Dr. Karalius, p-lė Žil- 
viėiutė savo trumpoj, bet jautrioj 
prakalboj sujudino visų širdie 
\d. Misevičius, ponia Damijonai" 

tienė iš N'evv Yorko, p. \. 15. Stri 
maitis iš Xew Vorko, \. Lalis. 
K. Gineitis ir p. Butkus. Visų 
kalbos stokosi apie dailą ir jos 
svarbą, ypač mums lietuviams. 
Visi apgailestavo, kad St. Šim- 
kus apleidžia Amerikos lietuvius, 
tik K. Gineitis savo jautrioj ir 

karštoj kalboj sakė: "Važiuok. 
Šimkau, Lietuvon ir mes ten 

grjšime, čia mums rte vieta". Ant 
, galo tarė žodi ir pats "Birutės'' 

viltas. Savo jautrioj, širdingoj ir 
atviroj kalboj papasakojo savo 

skausmus, savo liudėsius, savo 

nepergalimą troškimą grįžti Lie- 
tuvon ir semti savo tolimesniems 
darbams tverybos jėgas. Sakė. 
"turiu linksmą būdą, bet liudn* 
širdį", ir ašaros riedėjo per vei- 
dą. Riedėjo ašaros ir "birutie- 
čiams" ir svečiams, girdint žo- 
džius to, kuris tiek daug • kn r tų 
suramino liūdnas širdis išeivių ir 
priminė jiems jų Tėvynę-Lietu- 
vą ir žadino j v karsčiaus nivlėti 
ir ilgėtis jos. 

Taip, St. Šimkus važiuoja j 
Lietuvą. Gaila mums jo. B et ar 

geriau butų, jeigu jis čia liktų? 

Iš Amerikos nepadarysime Lic- 
itavo- o juk per tuos penkerius 
karo metus nulindo Lietuvos 
11 iii širtlįs, nupuolė ju dvasia, n 

■ ac dabar, kuomet apsupti prie- 
Šais iš visu pusiu,' — reikia, kad 
kas priduotu jiems drąsos, sura- 

mintu j u susirupinusias-nuliudu- 
sias širdis. Heto, Lietuva laukia 
visu savo sunu su išplėstomis 

I ** 

rankomis, o ypač tu, kurie pina 
! jai nevystantį garbės vainiką. 
|Taigi. SUDIE ŠIMKAU. LAI- 
MINGOS KELIONĖS. 

PO ATSISVEIKINIMO. 
Visame savo iškilmingume ir 

gražume vakar atsibuvo Stasio 
'šimlkaus Išleistuvių Koncertas. 
Jame išpildyta gilio* kompozi- 
cijos veikalai. Čion tai "Biru- 
tės" choras tiesiog žavėjanėiai 
pript'ldė visuširdis dai'l's-dainos 
malonumui. 

It perki' apipylė tuo dvasios 
penu p-nios (>. Pocienė, M. Ja- 
nušauskienė. ]>-lės M. N'orkaitė 
ir M. Rakauskaitė. 

"Nugrimzdusį l)va»ą'' ytin pui 
kia išpildė p. P. Stogis. J(•švel- 
nus ir aiškiai skambantis balsas 
kiekvienams sujudino širdį. 

Tyras maloniai plaukiantis 
Justino Kudirkos balsas jautriai 
užgavo kiekvieno klausytojau? 
sielą. 

i>ro » isus tuos žavėjanėiai p'Mt 
kiaunčius muzikos ir dainos kom- 
binuotus tonus Stasys Šimkus, 
atsisveikindamas chicagicčius pa- 
sakė: "Sudie". 

\pie r i :45 vai. nakties, gerb. 
musų koinp Stasys Šimkus trau- 

kiniu išvažiavo Pittsluirgan. 
Lai skambanti styga ir tėvy- 

nės daina ji lydi Lietuvos link... 

KAS YK S. A. L.. 
KAREIVIAI. 

Dažnai mes matome praneši 
mus ar korespondencijas apie S. 

Didžiausias Turtas 
TAI 

SVEIKATA 
• * 

Kaip tankiai žmogus nustoja sveikatos nežinodamas kaip ją 
užlaikyti. Veltui, jis tuomet vajkščiotų ir eikvotų sunkiai uždirb- 
ta , skatiką, bot prarastos sveikatos, vargiai besugrąžjs. O juk butu to neatsitikę, jei butų mokėjęs kaip ja užlaįkyti. Ir tas vi- 
sai nesunku, tik reikia tam tikrų žinių kurias galį kiekvienam 
suteikti knyga "SVEIKATA", .fj parašyta lengva, visiems prjei- nama kalba, .foj^ suialpinta vėliausių laikų patyrimai kaip už- 
lajkyti sveikatų ir išvengti visokių ligų. štai keliatą svarbesnių dalykų iš jos turinio: 

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

Nfctik sau pravartu šią knygą jsigyti. bet jus suteiksite di- deli džiaugsmą savo namiškiams, pasiųsdami šitą knygą Lietu- von, nes knygos j Lietuvą senai jau eina. Pagal paskutinių ži- ni.> gautų iš Lietuvos tenai siauėia viaokios ligos, o daktarų didelę stoka. Ai knyga jiems butų tikras kelias f sveikatą. 

KNYGOS KAINA $2 00. 
Reikalaudami tos knygom išlddpkite žemiau pridėtą kuponą ir išpildė siųskite sykiu _,u pinigais, money orderiu arbfi čekiu, sekančiu adresu-- 

L12ŽTJVA 
3253 S. MORGAN ST, CHiCAGO, 1LL. 
lummmnnuu KUPONAS ■■■■■■■■■■■ 

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

Gerbiamieji: — 

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

Vardas įr pavardė 

No. ir gatvė —- 

Miestas Valstija 

\. L. Kareiviu. P>ct gal dai ne- 

Ivisiems ši organizacija yra žino- 
ma; kas ja sudaro ir kokie jos 

Į 
į siekiai. 

S. A. L. K. jau veik du me- 

:tai kai,» pradėjo gyvuoti. Jon su- 

: sispietė kareiviai tarnavusieji 
i Dėdės įSamu būriuose, kurie grū- 
mėsi už pasaulio Demokratiją, 
paliuosavimą pavergtu tautų. 

Prezidentui \\ ilsonui išreiškus 
S u \. Valstijų valią ir jam parei- 

,kalavus 14 punktu pavergtiems, 
.musų broliai su <lidžiausiu noru 

Įstojo kovon už Demokratiją ir 
: I aisvę kitų tautų ir savo tėvv- 
m s. Pasibaigus karei neįvyko 
taip, kaip buvo tikėtasi ir mušu 

tėvynei dar tenka grumtis, sta- 

tyt sa\o sunus lrontan ir aukaut 
iiios karo dievaičiui. < ii sugrįžu- 
siuose musų karžygiuose neii'žgę- 
s iš.«.iiiepsnojusi tėvynės meilės 
ugnis ir jie veL ryžosi statyt sa- 

vo krutinės. Čia ir gimė jų orga- 
nizacija. kad visi sustoję i buri 
grįžti tėvynėn ir su kardu ranko- 
se ginti priešą iš savo šalies 
lauk. Ir jie jau prie to eina. Ne- 
trukus burvs tų kareivių keliauja 
Lietuvon. 

Tuo tikslu gegužės <S d., Sep- 
tintoj Regimento salėje atsibus 
kareivių išleistuvės-balius ir drau 
ge atsisveikinimas. Musų prie- 
derme yra juos paremti, atsilan- 
kant i jų rengiamą balių, o tuo- 

nii parodysime užuoja'itą, suteik- 
sime jiems daugiau energijos ir 
tvirtesnę dvnsią. Aš tikiu, kad 
musų broliai lietuviai ehieagie- 
čiai apvertins jų pasiaukavimą 
ir kaipo geri piliečiai išpildys sa- 

vo priedermes. 
M. K. š. 

"LIETUVOS" B-VĖS ŠĖRI- 
RININKŲ SUSIRINKIMAS. 

Balandžio 30 d., pėtnyčios va- 

karo Įvyko "Lietuvos" Bendro- 
ves šėrininkų susirinkimas, kuria- 
me dalyvavo apie 80 šėrininkų. 
Labai rimtai apsvarstyta "Lietu- 
vos" likimo rcikali.. ir padaryta 
tam tikri nutarimai delei palai- 
kymo ir gerovės dienraščio. Šia- 
me susirinkime šėrininkai pasiro- 
dė pilnai suprantančiais dalykų 
stovį. Visi be išėmimo, užreiš- 
kė. kad dienraštis "Lietuva turi 
gyvuoči ir toliau, — vedant jį 
toje pat dvasioje r pakraipoje. 
Paduota keletas svarbių sumany- 
mų kaslink stuirutinimo dienraš- 
čio medžiagiškai. Darinkti rei- 
kalingus direktorius pailkta esan 

tiems direktoriams. — Savsirinku- 
šieji išsiskirstė apie 11:30 vai. 

I nakties. 

C11ICAGOS CRNTRALTNIAM 
PAŠTE LAIŠKAI. 

J S07 Ambrasas Antanas 
511 Baranauskis Albertas 
612 Barinaiukis Stanislovus 
514 Bartkevičius Myko'iis 
515 Bartuska Juozas 
541 Bukantis Petronėlė 

=542 linksnis Juozas 
564 Dzingienei Agnietei 
575 G iedraitis W. 
576 Granskaitė Ona 
603 Kailis P. 

^>04 Kairinska Rozalija 
607 KaValinskas Jonas 

SANDARIEČIŲ DOMAI. 
Pranešimas. 

A. T,. T. Sandaros 25-tos kuo- 
pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
utarninke. gcguiio 4 d., 8:30 vai. 
vakare, Fello\vsbip House svet., 
831 \Y. 3^rd Palce. 

Kviečiame visus Sandariečius 
ir norinčius prisirašyti kuoskait- 
lingiausia atsilankyti; turime svat 

bių pranešimų nuo Centro Se- 
kretoriaus, yra laiškas iš \Ya- 
shingtono ir daiug kitų reikalų aj 
kalbėjimui. Todėl visi, kas gvva.c 
ateikite i šj svarbų susirinkimą 

I _ Valdyba 

S. A. L. K. 7 KP. DOMAI. 
S. A. L. K. 7 kp. mėnesinis su 

sirinkimas atsibus utarninke, geg 
j d.. 7.30 »<fl. vak., P. Taukšti; 
svet.. 2158 \V. 23-čia gat. 

Bus aptariama prisirengimai 
prie Išleistuvių Baliaus, kuris at 
stbus geg. 8 d., 7-toj Regim. Ar 
mory sve\ Todėl visų narių at 

1 silankymas būtinai reikalingas. 
2 J. Paskacinas, rašt 

TOWN OF LAKE. 

S. A. L. Kareiviu <pirmos kuo- 
pęs susirinkimas au'.sbus pnne- 

įdėfvj. geg. 3 -rl., 7:30 vai. vak.. 
(p. J. Ežerskio svet., 4'>oo S. Pau- 

įliną gatvės. Valdyba. 

i IŠVAIKĖ "BUOŽĖMIS". 

I Geg. 1 d. buvo susirinkt/s bu- 
1 rys lietuviu socialistų Į Ulinstru- 

į po svetainę, 4501 S. Hermitage 
|ave., kur u/.ėjus slaptoji policija 
iuosius savo "buožėmis" išvaikė. 

Aš, OI esė Zalyče. po vvru .Ma 
slinaitienė. j iešką it savo brolio 

Jurgio Paeina iš Mažeikių 
kaimo, Gruzdsių val^s., Šiaulių 

Įa'pskr., Kauno »^nl«. Jau 20 metų 
kaip gyvena Amerikoje. Malohės 
jis pats atsišaukti arba kas ži- 
note pranešti žemiau 1111 rodytu 
adresu, turiu laibai svarbų reika- 

lą iš Lietuvos. Taipgi jieškau s a 

vo pusbrolio Juozapo Bendoriaus 
Meškučių pa*.")., Šiaulių apskr., 
Kalimo gul'j. Girdėjau, kad gyve- 
na Pittsbtfrgh, .,.Pa. Malonės jis 
pats atsišaukti arba kas apie ji 
žino šiuo adresu: Olesė Mąsli- j 
naitienė, 3117 Brereton St., Pitts- 
burgh. Pa. 

Parsiduoda nuosavybė su 

duonkepyklos ir grocernės biz- 
niu. Geroje vietoje. lietuvių ap-j 
yventoje kolonijoje, parsiduoda 

pigiai. Kas pirmas atsišauks, pa 
ims šitą nuosavybę su gerai iš- 
drbttiv bizniu. 225 Eckvy St., Ham 
mond. Ind. 

* REIKIA 
s 

moterų del šlavimo ir plovimo 
pjttlagų (floro). Trumpos valan- 
dos darbo ir lengvas darbas. 

Atsišauk pns Superintendcnt. 

\YJ-JITE uS.TOCK CO. 
3615 Jasper Plnce, 
prie 3/tos ir Ashland Ave. 

Reikia rinkėjų ir suolų padevine- 
tojų. Pastov sudarb'as. Gera užmo- 
kestis. Mason—Davis & Co., 7740 
So. Chicago Ave., Cbicago, 111. 

PIRKITE 
LIETUVOS 
LAISVĖS 

PASKOLOS 
BONUS. 

KODĖL MOKĖTI 
RANDAS? 

Jei tamsta randnvoji namą, tai 
mokėdamas randas nupeiki namą 
kitam. j 
KODĖL NEPIRKTI SAU?1 

Štai keletas barbenu: 
Mūrinis 2 ankštu namas su 

basementu ]*• <> kambarius. 

$2.500.00 

2 aukštu gražus mūrinis namas 

po (> kambarius. Vanos, ant 40 
,pėdų j pločio loto, aukštas base- 
mentas $5.000.00 

(irai/ioj vietoj mūrinis 3 aukštų 
namas ir užpakalyj antras namas, 
po (1 kambarius; Vanos. 

Abu namu už .... $7,500.00 
A. PETRATIS x CO. 

3249 S. llalsted St., 
Cliicago, 111. 

PIRMAS ŽENKLAS 
MAŽĖJIMAS {ŽIŪROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas,' 
kaitymas artakių, mušimas skau- 
smų j kaktą, mirgėjimas akių, ap 
svaigimas ir nuvargimas akių po 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 
nurodo, kad jusų akys reikalauja 
akinių. 

JOHN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVE., CHICAGI 

Kampas 18-tos gatvis. 
3-£io* lubos, virš Platt'o ai'dekoi. Tioiy 

kite i mano paraki 
Valandos: nuo 9tos vai. rvto iki 8 vai. ▼ Ji 
Nedėlioj: nuo 9 *al. i?to iki 12 »al. diet * 

Pranešu Visiem 
Kad SalutG Stomach Bitters yra pri- 

pažintas Washlngtone, D. C. už tikr$ 
lr geriausią gyduole dėl kiekvieno, ! 
katras tik jaučiąs ~v Įdurtų nesveikatą, Į skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą < 

skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų lr inkstų ir tai? iollaus. Saluter 
Stomach Bitters viskį prašalina lr pa 
/ieka laimingu, aigl, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bliteris is šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlokoj, o 

Jeigu,negali gauti, ta priBiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamlstų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą lr aiškų savo antrašą lr rairktt i 
taip: 

SALUTE MANJFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.. _ j 

616 W. 31 tt Si., Chlcago, III, 

DlDELIf: IŠPARDAVIMAS 

GRANAFONU 
~ ! 

Grafofiola C. 
kaip ant paties 
paveikslo su <re- 
ru dubeltavais 
springsais moto- 

ru, išduoda gra- 
ži ir gr'ažų bal. 
są. Kaina $50. 

Labai paranki 
Lietuvą parsi- 
vežti 

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

E 453^ Jaunavedžio Pasiskundimas, Dialogas. 
E 4475 Girtuoklio Mėtavonė ir Stebuklai, Dialogas. 
E 4474 Mielaširdystė ir Vai Verčia, Laužo, d'aitios. 
E 42I2 Spragilų Daina ir Strazdelis. 
E 2356 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykei Nemunelis Teka. 
E 4237 Jonas Smikis, Dialogas. 

j E 4273 Padainuosiu Gražią Dainą ir Našlys. 
i E 2582 Kariškas Maršas ir Kalnu Augštumas. 
| E 34I7 Padespanas ir Mazurka. 
i E 4181 Atvilo Ežero Bangos ir Pilviškių YalcVis. 

E 4363 Kas Subatos Vakarą 'r Jau Saulutė Teka. 

Katalogą prisiunuu kožrim DYKAT. 
Didžiausia Krautuvė (iraniafonų. Knygų. Auksinių Daiktų. 

Krautuvė atdara nedėliomis. 

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

H. Leibovitz 
Dabar persikele 
po No. 1703 W. 
12th St. Aš busiu 
ofise nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po 
dietų kiekvieną 
dieną. 

lcicymuuc zaiua izdt U 
DR j. KŪLIS g 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

iydo visokias ligas moterų, Taikų ir ryrųj 
Specialiai gydo limpančias, tenai ir 

paslaptingas vyrų ligas 
1269 8. HALSTED SI'., CHICAGC^ 

II 

relephone Yartls 6492. 

AKU SERKAg 
A. SHUSHoį 
Turiu patyri-a 
nią moterų li-5 
gosc; r upes-g 
tingai prižiu-g 
riti ligonę ir§ 
kūdikį laikeS 

■ !'.5f02. į* 
U 

[255 So. Hąlsted St. Chica'go, 111.■ 
lliaHIIIIIIRIIIIIPlIHIflII 

John Kudtinskas 
LAWYER 

LIETUVIS advokatas 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephono'Central 3684 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lota ar- 
ba Farmg. ir padirbu visokius I 
Legallškus Dokumentus. Šutei- I 
kiu patarimus Ir skoliifu Plot I 
gus ant Pirmu Aiortgečlų, ant 
lengvu sąlygų. os 
West Sido Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki S valandos. 
Viršum Metropolitan State 13an- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET. 
Cor. Loavitt. • Tol. Canal 2552 

Dr. Maurice Kahn 
GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
kalba lietuviškai 

Ofiso vai. 8—10, i—3, 6—8 

ir 

Dr. Leon. Stern 
DENTISTAS. 

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

Telefonas Yards 994. 

t Ševeros .Gyduoles užlaiko 
V Šeimynos sveikata. 

Pavasariniai 
išbėrimai 

jrra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa- 
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di- 
d e 1 i u nepasidavimu gydymui. Juos 
pagimdo užterštas kraujas. Išva'yk 
kraują, vartodamas 

Severa's 
Blood Purifier 

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

ASHLAND JEWELRY 
—- a m r* 

MUSIC STORc 
Deimontai lalk 
rodėliai ir jubi- 
lieriški daigtai 

^Colurabia grama 
fonų ir naujų lie 
tliviclril robnr^ti 

>37 S. ASHLAND A VE. CHICAGG 
Tel. Boub-vard 491. 

SKAITYKITE 
LIETUVA 

DR. S. BIEZiS. 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • 
Ofisai: L201 W. 22nd Street j TelefoLas Catial 6222 > 

Vai: 1 Ii'. 6 ir 7 Iki 9 va]. tak. j 
Gyveninio vifti: 3114 W. 42ld 8L» 

Ptaone Carai 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 «ak 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT ST3 

CHICAGO. ILL. 

t V. W: RUTKAUSKAS 5 
* ADVOKATAS J {29 S. LA SALLE ST.. ROOM 324 * 
* Telephone Central 6390. J 
* Vakarais. 812 W. 33 RD STREET* 
£ Telephone Yards 4681 * 
************************** 

Lithuanian—Amencan lnloraiation 
Bureau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas, Paapor- 
tai, Legališki Dokumentai, Foreign 

Excliange, Real Eastate. Parduodam 
lalvokartes. 
3114 So. Halated St., Chlcago, 111. 

Tel. Boulevard <899. 

EiiwrrriTnfiir>^v«vivvvrtVl l'el. Yards 3654. AKUŠERKflį 
Mr». A. 

Michniewich 
Baiguri AlcuJeriįoi ko' 
legijt; ilgai praktika 
vusi Penn»iWanijo-1 
hospitaliM, Pasekmji 
pi patarnauja prit ■ 

gimdymo. Duoda rodi' 
▼iaokiose ligose mot« 

* 

rims ir mergintoms. 
3113 S. Halsted 8ti 

(ant antnj lubu) 

įjNuo 6 lkl 9 ryto Ir 7 iki vSl'ai va*.} 
I'AVASW/A,A^ViVJViAVrt 

Fhone Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

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

■ lllllilIlIlUMIMIMIIIIUIIMIIIIilIlUIMItmimuiiiiiimiiujiiiitiiiiiiikai 

|DR. JOHN N. THORPEl 
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f 
1 1637 W. 51-ma Ir kamp.MarshfleUI^ 
| Vai: iki 9; lr 3 Iki 4 lr 7 Iki 8 | 

Telefonas Prospect 1157 
■]iiiiiiiiiiii[]iiiiiiiiiiiiDiiiniiiininiiiiiiiiiiiiC]iiHimiiiicuiiiiiiiiiiK 

Dr. M. Herzman I 
IŠ RUSIJOS | 

Gerti lietuviams žinomas per 16 «ettj kaipt ~ 

patyrė* gydytojas, chirurgas ir akuieriaZ 
Gydo aitrias ir chroniikas ligas Tyrų, bo 

tenj ir vaikų, pagal naujausias metodai ~ 

X-Rav ir kitokius elektros jrieUisus. 
Ofisas ir Liabaratorija: 1025 W = 

18th St. netoli Fisk St. E 
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų lr= 

8 vakarais. Dienomis: Canal = 

m u f 3110 arba 357 = 

Telephonai: J Naktimis Drexel= 
[ 950 Drover 41365 

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

itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 11 iiiiiifiiiitiiina 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Bculevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto Iki 2 p. p. Ir 6:30 
<kl 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieng 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisIey 263 

Phone Y arda 2644 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Of: ir gyv: vl»ta 3252 8. Halsted Slį 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 Ir 7:30—9:8013 
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