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Geriausi Turky aficieriai prisi- 
deda prie Kemalo maištininkų. 
VOKIEČIAI PILNI VILTIES. 

Užmokės atlyginimą, kada talki-1 
ninkai paskirs visą sumą. 

Berlinas, geg. 5 d. (Rašo A. 
K. Decker). — P>us jau daugiau 
k;.iij> metai laiko, kaip paskutinį 
kartą mačiau Kertiną. Per tą 
laiką Vokietijoje įvyko didelės 

permainos. 
Metai tam atgal žmonės įveik 

y nepasisekimų karėje, išbadėję 
ir su nulaužta puikybe buvo cliao 

tiniame įprotinio, politinio ir fi- 
žinio nelaimingumo stovyje. Vo- 

kietija rrirtinaū sirgo, žmonės 

buvo sunykę ir menkai apsitaisę. 
(N'edalitig" automobilų važinėjo 
trankiomis plieno sprendžinomis 
yietoje guminių ratlankių. Visa- 
me Berline nebuvo matyti nei 
vieno kiaušinio ir nei vieno su- 

vytusio apelsino nesimatė Fried- 

riclistrassėj. Blekinė jautienos 
buvo vieninteliu dalyku palaikiui 
siu mane nuo badavimo. 

Šiandien matoma didelis skir- 
tumas. Sveikesnė atmosfera. 
Žmonės turi geresnį maistą ir 

didesnę jo apsti ir jie gali išmin- 

tingai mintyti ir veikti. Vokie- 

tija sparčiai grįsta Į normalį pa- 
dėjimą. Palyginus su (buvusia 

Austrijos imperija Vokietija yra 

rojumi, km galima gauti užtenka 
mai pavalgyti ir rasti šilumą trau- 

kiniuose, kurie vaikščioja į minu- 

tę, apšildomus viešbučius, karš- 

tą vandenį, idrabuJžius, eeverykus, 
t>altinius, muilą — žodžiu, visas 
■reikmenis ir UKteiumą pertek- 
liaus daiktų. Berline dabar ga- 
lima jau gyventi o ne tik gy- 
vuoti. j 

Spaos tarybose mato pergalę. 
•Metai tam atgal Vokietija bu- 

vo ant nusiminimo įdugno. Šian- 
dien Vokietija atsistoja ant ko:M 

atgauna savo stiprumą ir vil- 
; tTs. ^ 

Metai tam atgal Vokietija bu- 
vo atsidavusi ant (pergalėtojų va; 

lios. Šiandien yra gana stipri, 
kaip jie sako žaisti''. "Žaidimas" 
reiškia kovą už geresnes taikos 

išlygas Vokietija jaučia, kad talki 
ninku ginčuose žodžiais Spa'je Bei 

gijoje, yra alimėta pergalė po ko- 
vai paskutiniu kares metu ir 

musių pertraukos tarybų laiku. 
"Kodėl talkininkai nesutiko 

anksčiau?" klausia vokiečiai. "Bu 

tų tfu tapyta daug'laiko ir pinigo". 
Streikai, revoliucijos ir agita- 

cija tik sudrumstė vokiečių na- 

šiosios pajiegos, >pa<viršį, aptrin- 
danii • šiurkščiausiai radikalizmo 
k imipu3, ! IpĘ 

Metai tam atgal darbininku 
skurdas suteikė dirvą aipmoka- 
miems rusų agitatoriams. Da- 
bar šitam kurstymui pasiliovus 
dėl ištekliaus stokos, vokiečių 
darbininkai bėga nuo politikos. 
Darbininkai turi aiškesnį ir svei- 

kesnį gatnyibos reikalingumo su- 

pratimą. Kliūčių įbus del kur- 

suojančių pinigu stokos, bet ne- 

btus vietos Vokietijoje sparta- 
kams. Vokiečiai pasiskirs tokią 
vald'žią, kuri leis jiems dirbti. 

> Atmokės išvežimais. 

įvežimai dar vis dešimts kar- 
tu dklesnt kaiip išvežimai, bet 
šita proporcija turi atsimainyti. 
Vokietija gali atsimokėti tik iš- 

vežimais; todėl talkininkai pri- 
versti yra leisti Vokietijai at- 

statyti savo pramonę ir patapti 
viena didžiausių išrėžančiųjų ša- 
lin. Vokietija yra čiela. Syki 
sužinojusi savo skolos apsti, ji 
gali pasiimti naštą ir atmokėti 
ją išvežimais. 

Dabartinė valdfžios gale vos 

su'lfia analpus \\ ilhelmstrasses 
galo, bet -žmonės, •būdami jaus- 
mu ir protu sveikais, patys save 

išgelbės. 
jei autokratai bandis paimti 

valdžią, žmonės streikuos: jei 
komunistai mėgins paimti viršų, 
kiti elementai susivienis prieš 
juos. 

Vokietija kaipo visa mažai be- 
jaiKČia praeinančia politinių ne- 

ramumu vilui. Pramonė yra 
perorganizuojama be jokio pai- 
sinimo paviršutinių sriovių. 

GERIAUSI TURKŲ OFICIE- 
RIAI PRISIDEDA PRIE KE- 

MALO MAIŠTININKŲ. 

Konstantinopolis, geg. 4 d. — 

Didelėse naujokų ėmimo lenkty- 
nėse Tuikijoe tautininkai, 've- 

dami -Mušta fos Kemalo Pašos 
ima viršų. Nežiūrint aštraus mž- 

žiurėjimo inteligentų, jaunieji afi 
cieriai kasdien pabėga iš Kon- 

stantinopoiio ir prisideda prie tau 

tininkų eilių. 
Valdžia nežino nei ką vlaryti, 

kad suorganizuoti mažą kariuo- 
menę, bet pasekmės menkos. 

Agehtai lankosi 'kavinėse turkų 
kvartale, siūlydami geras .i'lgas 
oficieriam* ir kareiviams, kalbin- 
dami prisidėti prie valdžios pa- 
jiegų. 

Bet naujokų ėmimas eina pa- 
lengva ir gautieji ofi.cieriai dau- 
giausiai yra tie, kurie yra likę 
nuo AIkIuIo Hamklo laiko ir ku- 
rie skubina pasinaudoti valdžios 
pasiulinimu $90 j mėnesi. 

Po dviejų savaičių rinkimo 
karės ministeris paskelbė, ksJd 
keturi batalijonai yra suruošti 
siųsti Anatolijon. Galų gale »ko- 
m and uoto jas pamatė, kad su- 

rinkta kareivių ne 4,000. -kaip 
buvo sakyta, o tik 800. Kadan- 
gi reikėjo išeiti su šitais karei- 
viais parodon sultono atstovui 

pasirodyti, tai komanduotojas 
pradėjo imti kur tik pasigauda- 
vo poHcistlus, durininkus ir gat- 
vekarių konduktorius, žadėdamas 

juos tuojaus paleisti kaip tik pa- 
roda pasibaigs. Jis išdalino 

jiems uniformas ir sultono atsto- 

vui parodė savo kariuomenę. 
Apginklavimas valdžios karei- 

vių yra prastas. Didžiuma nau- 

jovinių ginklų sukrauta Mažo- 
je Azijoje, kur turkai daugiau- 
siai veikė karės laiku ir dabar 

yra taiuti ninku rankose. Nauj'o- 
iviniai ginklai Konstantinopolyje 
pateko anglams, kurie išpirmo 

j norėjo sugrąžinti valdžiai, bet, 

pamatę, kokie yra naujokai, pa- 
būgo. kad jie ipateks Į tautinin- 

kų rankas, ir atsisakė juos duo- 
ti. Sultono kareiviai yra ap- 
ginkluoti ginklais vartotais tur- 

kų karėje su rusais 1877 nl- 

Nežiūrint optimistinių yaldžios 
atstovų tvirtinimų viešai, priva- 
tiniai, jie f ako, kad taiko# negali 
būti be valstybių įsikišimo. Ant- 

ra vertus, anglu Štabas skaito, 
kad Mažosios Azijos nuramini- 
mui mažiausiai reikia *100.000 ka 

reivių. štabo nariai nelinksmai 
žiuri Į prispyrimą taikos išlygų. 

DU NUMIRĖ NUO KARBUN- 
KULO. 

Chicago, 111., geg. <> d. — Įde- 

gyje dviejų savaičių du chicagic- 
čiai pasimirė nim karbunkulo. 
Paskutinė mirtis »pirm šitų dvie- 

jų atsitiko Lhicagoje k;i6 ni. 

A'budu nelaimingieji dirbo prie 
j garbiniuojamu įplaukų Cbieago 
Curted Hair kompanijos dirbtlu- 
\ e j, pu. 2301 S. Paulina ,St. 

Pirmutins pasimirė nuo kar- 

bunkulo apskričio ligoninėj bal. 
d. J is vadinosi Anton Ko- 

zik. Antras Leopold Kizemian 

pasimrė utarninke. Abudu jiedu 
dirbo augščiau minėtoje plaukų 
durbtuvęje. kuri gauna plaukus 
iš Argentinos respublikos. Ar- 

gentinoj ^i ypatingai karbunku- 
las yra išsiplatinęs tarp avių. 

VADINA BOLŠEVIKUS 
ARŠESNIAIS UŽ CARĄ. 

Sofija, Bulgarija, geg. 5 d- — 

Jei apie bolševizmą reiktų spręs 
ti pagal tai, ką sako apie juos 
rusų pabėgėliai Bulgarijoe, tai 

jie tironingumu ir žvėriškumu 

viršija ir carą. Rusu cerkvė So- 
fi joje gnivste prisigrudus pabė- 
gėlių ir pamaldos joje, kuriose 

oficijuoja paibėgusieje pralotai 
yra tikromis ašarojamų scenomis. 
Čia taipgi yra Odesos vyskupas, 
kuris pašnekose negali atsipei- 
kti bolševikų, bepasakodamas 
apie jų nedorumus, ypatingai su 

popais. Jis matęs vieną piaus- 
tomą j šmotus ir girdėjęs kaip 
tas šaukęs iki paskutinos: "Die- 
ve, atleisk jiems! Jie nežino ką- 
jie daro. Susimylėk ant Rusi- 

jos!" 
iDivigarija negali apeiti visų pa 

bėgėlių iŠ Rusijos. Sofijoj yra 
[40 misų profesorių, tarp kurių 
yra Bunin, Kondaktov ir Ren- 

nenkampf; daugiau kaip 50 in- 
žinierių ir daugiau kaip 100 ra- 

šytojų. dailininkų ir aktorių, ne- 

skaitant kitokių. Keturiolika 
pofesorių tapo paskirti Į vietas 
'prie Universiteto čia, o didžiu- 
ma inžinierių gavo vietas val- 
džioje. Teatrai panaudoja dau- 
gybę rusų žvaigždžių, tokių kaip 
Duvan Torzov iš Maskvos teat- 
ro: Tamasą Grusinska, prima 
donna ir Yasilij Yroriski, Mask- 
vos teatro premjeras; Uri la- 
kovlev, Galina' Arci'buša, Kuz- 
levska,- (Maria Leonovą, Skovfohs 
ka, Kaisarpva ir kiti. Daugumas 
priversti eiti Į cirkus ir valgyklas 
gyvenimui pasidaryti. 

Rusų laikraštininkai leis Sofi- 
joje rusiv laikraštį Ruskoje Slo- 
vo, kurio ivjyriausiu redaktoijium 
bus princas Pristalski. Esant 
tiekai Rusijos inteligentų 
pabėgėlių, kurie yra tvirtais se- 
nos tvarkos šalininkais (Bulgari- 
joje apie komunizmą negali buti 
nei kalbos. 

STANDARD UŽDARĖ ŽI- 
BALO DIRBTUVES. 

Elizabeth. X. T., geg.*^ d. — 

Didelis trukumas nedaryto žiba- 
lo privertė Standard Žibalo kom 
paniją uždaryti neapribiotinam 
laikui savo distiliuotuves Pav- 
\vay fabrike ir iŠ 2,800 darbinin- 
kų atleisti 700. 

Kompanija taipgi paskelbė, 
kad ji išsižadėjo savo projekto 
savo darbininkų namams statyti. 
Projektas reikalavo žadėjimo dau 
giau kaip Sj.ooo.ooo. 

PASIDAVĖ VISIEMS JA- 
PONŲ REIKALAVIMAMS. 

Rusai Vladivostoke pasirašė po 
sutartimi su japonais. 

Honolulu, geg. 4 d. — Pagal 
Tokios telegramą laikraščiui Xip 
pu Jiji sivirinės Vladivostoko 

jvaldv'.ios ir japonų atstovai pa- 
įsirasė po karine'.sutartimi, kūrin- 
ija nusileidžiama vieseinis japonų 
[reikalavimams. 

AZERBAIDŽANAS PER- 
KA RUSU DAIKTUS, 

i 

Konstantinopolis, geg. 5 d. — 

Azerbaidžano pasiuntinybė šian- 
dien pasakė, kad Azerbaidžanas, 
nupirko daugybę karės daiktų ir j 
maistu nuo liuosanorių karino- ] 
menės atsilankiusius i Baku pas j 
Kaspijos juras, pereitą mėnesi j 
ant likučių ger. Denikino laivy- 
no plaukiančio Enzellin, Ptrsi- 

joje. 
Dcnikino kareiviai siūlėsi pri- 

silieti. prie azerbaidžaniečiu ka- 

riuomenės, bet jų neipriėmė. Tą- 
syk adm. Sergejev ir gen. Drač- 
enko, komanduojantieji liuosano- 

į'ių kareiviais, pardavė jiems 
daiktu už 50.0)0.000 rubliu, kad 

atmokėjus 10.000 kareiviu. 

Tarp parduoti] daiktu buvo: 
r kublinė, 15 ėroplanų, 8 šešia- 

colės kanuolės, 17000 šaudyklių. 
100 mašininių šaudyklių ir 60,- 
oot),ooo patronų. 

ANGLIJA PRAŠO JAPONŲ 
ATNAUJINTI SA'NTARVĘ. 

Londonas, geg. 5 d. — Tarp 
Londono ir Tokios eina tarybos 
atnaujinimui anglų santarvės su 

japonais, kuri baigiasi liepos 20 

d. Daily Express nurodo, kad 
šitose tarybose Anglijos diplo- 
matai turi gerą progą prašyti 
apvalymo japonų politikos lin- 
kui Chinų, tik klausimas yra, 
ar japonai sutiks laikyti toliausj 
"atvirų durų" politiką, ar gal, 
stengsis galutinai užviešpatauti) 
Chinus. 

NAUJAS DANIJOS KABI- 
NETAS. 

Kopenhaga, geg 5 d. — Naujas 
danų kabinetas, kurį karalius 

Kristijonas įprašė liberalų vartoj 
Niels'o Keergaardo sutverti, su-! 

si'deda šitaip: Premjeras ir fi-i 
natisų ministeris, Niels Neer-j 
gaard ; užsienio reikalų tniniste- j 
ris. M. Scaverius; viešųjų darbų, 
J. C. Cbristensen: gynimo. Klaus 
Bernsten: vidaus, Sigurd Berg; 
švietimo, Jacęb Appe; susisieki- 
mo, M. SI ebsage r; teisingumo. 
Svening Rvtter: žemdirbvstės i 

! 
Madsen Nygdal. ir vaizbos T y- ; 
goe Rotbe. 

svarbus =: 
SUSIRINKIMAS į 

"Lietuvos" dienraščio ;! 
dalininkai ir rėmėjai į 
yra kviečiami ant nepa- į 
prastai svarbaus susirin į 
kimo, kurie įvyks pėtny- Iįį 
čios vakare, Gegužės 7 
d. lygiai 8 valandą "Lie į 
tuvoa" svetainėje, 3249 J; 
S. Morgan St. Į; 

II 
šį susirinkimą ypač 

yra kviečiami Chicagos \ 
biznieriai. Tikslas su- į 
sirinkimo yra svarbus ir ;! 
jis paliečia gerovę kiek* ;Į 
vieno lietuvio, ar tai jis j' 
gyventų Amerikoje ar ;j 
Lietuvoje- " !; 

KNOX KALTINA WILSO- 
NĄ Už PALAIKYMA KA- 

RĖS STOVIO/ 

Washington, geg. 5 d. — Pra- 
dėdamas ginčus apie savo rezo- 

liuciją paskelbimui karės stovio 
su Vokietija ir Austrija pasibai- 
gusiu, senatorius Knox šiandien 
pasakė senate, ad prezidentas 
\\ ilson tyčia palaiko šita šalį 
techninėj karėj, kad galėtų pri- 
siversti senatą užtvirtinti \er- 
sailiaus siUartj. 

"Nėra' jokio ipateisinimo palai- 
kymui karės ilgiaus kaip pasi- 
rašymas po mušiu pe įtrauk a,— 
sakė senatoriais Knox, — ir vie- 
nintelis išaiškinimas tokio pasie! 
gimo galima rasti tik užsispyri- 
me tyčia palaikyti visas tas au- 

tokratinės prievartos galybes* ku 
rias prezidentas turėjo karės ve- 

dimui. kad jas panaudojus ki-1 
tiems tikslams". 

DELAWARE VALSTIJA j 
PRIPAŽINO LYGIAS TEI-> 

SES MOTERIMS. 

Dover, bei., geg 5 d. — Dcle- 

uarėj šiandien tapo pripažinta 
moterims lv^ios su vyrais ^alsa- 
\ inio teisės, kuomet valstijos se- 

natas patvirtino projektą 11 hal- 
<u prieš 6. 

Po aipskelbimiui šito nubalsa- 
vimo lygių teisiu šalininkės su- 

kėlė demonstraciją senato kam- 
baryj. 

TALKINIKivAI. INTEIKĖ 
GALUTINES IŠLYGAS 

VENGRAMS. ! 

Paryžius, geg. 5 d. — Talki- 
ninkai atsako Į vengrų taikos de 

legacijos užmetimus taikos sutar 

t:es išlygoms, inteiktoms Vengri 
jos atstovams sausyje; jų atsa- 

kymas tapo iperduotis Versai- 
litije šiandien po pietų. 

Vengrams duodama dešimts 

dienų s'iaitant nuo rytojaus, ku- 
riose jie turi priimt, ar atmesti 
sr.tartj. Laiške siunčiamas drau- 
ge siu atsakymu sakoma, kad 
talkininkų ir sąjungininkų vals- 
tybės, pasitikėdamos, kad vengr- 
rai ateityje pataps pastovumo ir 
taikos elementais Europoje, visgi 
negali užmiršti to, ^<ad Vengri- 
ja prisidėjo įprie sukėlimo pa- 
saulinės karės. 

1 

BOIKOTAVIMAS VILNŲ 
IR ODU SUSTABDĖ JU 

IŠVEŽIMĄ Iš ARGENTI- 
NOS. 

BUENOS Aires, £eg\ 5 d. — 

Kiaulienos darbininku unijos na- 

riai, kurie užjaučia strekuojan- 
tifems krautuvių darbininkams 
šiaudini užreiškė, N kad jie ne- 

kraus vilnų ir odų j laivus ir 
ačiū šitam jų boikotui vilnų ir 

odų išvežimas tapo suturėtas. 

ŠVEICARIJA ATSISAKĖ PRI- 

IMTI KAPPĄ. 

Geneva, geg. 5 d. — Nesenai 
buvusio Berline sukilimo vadas 
Dr, Wolffgang Kapip parašė laiš- 
ką iš Švedijos Šveicarijos val- 
džiai, prašydamas jos leidimo ap-j 
•sl gyvent i Čia. Valdžia perdavė Į 
jo prašymą centralmiam polici-l 
jos biurui, kr.ris apklausęs pata- 
rė neįsileisti Kappo šalin. 

Ketinti kiti įžymus vokiečiai,! 
du tarp jų atžagareiviai genero- 
lai, tai-pgi wfcgav» valdžios 'eidi-1 
m o apsigyventi Šveicarijoje. 

GALUTINIAI KONSTITU/IM- 
TOS RINKIMŲ DAVINIAI. 

Lietuvos Taikos Delegacija išva- 
žiavo iš Kauno Maskvon bal. 30. 

( Telegrama). 
Washington, D. C. geg. 5, 1920. 
"Lietuva" 

3253 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

Atstovybė gavo sekančią ofi- 
cialę kablegramą iš Kauno; 

"Galutiniai Konstituantos rin- 
kimų daviniai: 

"Krikščionys Demokratai pen- 
kios-dešimts devyni; Social-de- 
ir.okratai, trylika; Žydai, šeši; 
Lenkai, trys; Vokiečiai, vienas; 
Nepartiniai Darbininkai, vienas; 
Santaros, Pažangos ir kiti, nieko, 
v^iso, šimtas dvyiika. Balsavo 

tarp aštLOiV.ų-dešimtu ir devy- 
nių-dešimtŲ nuošimčių. 

"Lietuvos Taikos Delegacija 
išvažiavo iš Kauno Maskvon ba- 

landžio trisdešimtą, Maskvoje 
bus gegužės ketvirtą. Delegaci- 

jos pirmininkas Naruševičius. 
Nariai; Klimas, Račkauskas, Se- 
maško, Rozenbaumas, Jučas, Vai 
lokaitis, Bizauskas", — Vinikas., 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ DI- 
DELIUS ŽIBALO SaNDĖ- 

LIUS. 

• Londonas, geg. 5 <1. — Sulig 
oficialiu pranešimu apturėtu čia 
utarninko data rusu bolševikams 
paėmus Baku, svarbu žibalo cent 

rą vakariniame Kaspijos juros] 
pakraštyj <bal. 28 d., pateko j jų 
rankas daugybė žibalo: Benzi- 
nos 300.000 pūdų (pūdas apie 
36.07 am svarų), 25.000.000 pū- 
dų žibalo. 2,000,000 pudų gažo- 
linos 1.125,000 pudų mazuto ir 
80 pudų nedaryto aliejaus. 

"Darbas žibalo semyklosė ei- 
na pilnu spartu...n", sakoma pra 
nešime. "Mėlynose jurose prie- 
šų laivai skraido šiauriniu ir ry- 
tiniu pakraščiu. Geg. 3 d. 3 lai- 
bai bombardavo Taganrogą''. 

PASIUNTĖ LAIVYNĄ 
MEKSIKOS UŽLAJON 
GREITAM VEIKIMUI. 

VVashington, geg. 5 d. — Sek- 
retorius Daniels šiandien prisa- 
kė naikintojų daliai stovinčiai 
Xe\v Yorko uoste su Atlanti- 
ko 'laivynui, tuojaus plaukti Į Key 
\Vest. kur jie bus laikomi gail- 
inama veikimui Meksikos van- 

denyse. 
[Sekretorius pasa*kė šiandien, 

kad jis davęs pilnus įsakus kaip. 
Longui. ką jis turi daryti atsi-l 
tikus reikalui siųsti naikintojus 
j Meksikos uostus. 

BOLŠEVIKAI RENGIASI 
APLEISTI KIEVĄ. 

Varšava, geg. 4 d. (-pavėlinta). 
—Aiptlurėti čia pranešimai rodo 

didelį sumišimą Kieve. 

Lenkų karinės valdžios rengia- 
si užimti K ievą šios savaitės 

pabaigoj ir rengiama specialiai 
traukiniai nuvežimui lankytoju 
iš Varšavos j Ukrainos sostinę. 
Pilietiniai ofisai vra pilni žmonių 
norinčių važiuoti. 

Amerikos Raudonasis Kryžius 
surengė speciali traukinį nuve- 

dimui daiktų Kievan; rengiama 
išleisti jį seredoj. 

i PAŠTINIKAI META DARBA 
t 

DEL ALGOS MENKUMO. 
i 

Washington, geg. 5 d.—( )hios 
1 atstovas demokratas Davey, rei- 
kalaudamas didesnės alsios paš- 
tininkams, šiandien pasakė, at- 

stovų įbute, kad paštitiė tarnyba 
susmuks tuoj aus po liepos t d., 
jei kongresas | neduos finansinės 

pagalbos. Girdi, visuose pra- 
moniniuose centruose paštiniai 
tarnautojai pameta tarnystę dtl 
uždarbio menkumo. 

SUAREŠTAVO ARMOU- 
RO VEDĖJĄ UŽ PELNI- 

NINKAVIMA. 
Į 

Bc^tor., ■ Mass., geg. 5 d. — 

Armour ir kompanija ir jos ve- 

dėjas Naujoje Anglijoje John F. 
YYilson šiandien tapo apkaltinti 
ui įėminią peraugštų kainų už 
mėsą. Vedėjas tapo suareštuotas 
prisaku išleistu Suv. Valstijų ko 
misininko Haves; yra kaltinama, 
kad jis pirkęs aviena už ma'žiau 
negu 10 centų svarą, vadbos iš- 
ėjo apie 4 centai svarui, o jis 
pardavės po 25K* cento svarą. 

LLOYD GEORGE PERDAUG 
RF'-?GAS KAD PRTMITT 

KONGRESININKŲ NOTĄ. 

Londonas, geg. 5 d. — Kable- 
grama vakar pasiųsta premje- 
rui Lloyd Ceorgeui >u parašais 
aštuoniosdešimts aštuonių Suv. 
Valstijų atstovų; buto narių, pro 
testuojančių įprieš kalinimą l»e 
teisom žmonių areštuotų už po- 
litinius prasižengimus Airijoje, 
nebuvo induota premjerui, nes 

jis sergąs. 

PINIGŲ KURSAS 
Užsienio pinigai apštimis po 

$25.000 ar daugiau tarp bankų 
Kaip paduoda I**»chants Loan & 
Trust kompanija. 

arpiY ~ 

J "r 

Angiljos svaras $3.85'^ $3.84 
Francijos (už $1) t r. 16.45 
Italijos (už Si) lirų 21.45 *t-6° 
Belgijos 1 už $1) tr. 15.50 15,40 
Olandijos 100 tror. $36.40 $36.25 
Danijos 100 kronų 17.00 17.00 
Sjyiedijos 100 kronų 21.20 21.40 
Norvegijos i00 kronų 10.15 19.35 
Vokietijos 100 markių 1.87 1.85 
Austrijos 100 kronų .54 .54 
Suomijos 100 markių 5.44 5.35 
Lenkijos 100 markių .60 .60 
Lietuvos 100 auksinų 1.87 1.85 
Kanados $1.000 $900 $000. 

LIETUVIAMS MINĖ' 1- 

NOS DIENOS 
Cieg. 12 d., 1571 m. numirė San- 

guška, narsus lietuvių kar- 
vedis. 

Cieg. 13 d., 1434 m. numirė 
Jagėla, Lietuvos kunigaikš- 

1 tis. 
Geg. 20 d., 1550 m. numirė Did. 
Liet. Kuu. Vugusto Žmona, G»>r- 
ulė. Lietuvos kunigaikštaitė. 

ORAS 
CHICAGOJE IB AP|ELINKtJE 

Į šiandien grąžtu; nedaug per- 
mainos temperatūroje.- vidutiniai 
rytų vėjai. 

! Saulėtekis, 4:41 v. 1*.: saulė- 
įleidis, 6:53 v. v. 
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LENKŲ PROPAGANDA. 
''Lietuvos" skaitytojams bus labai in- 

domu pamatyti, kaip musų kaimynai, po- 
nai lenkai, banao išplėsti savo im p e ii jos 
rubežius "od morža do morža". Čia paduo- 
dame straipsnį atspaustą Londono laikraš- 
tyj "Moming Post" už bal. 14 d. š. m., ku- 
riame specialis to laikraščio koresponden- 
tas uoliai gina lenkų imperialistų reikalus, 
bet neparodo, kad pas jį butų bent vienas 
trupinys sąžiningumo. Šitai jo straipsnis: 

"Varšava, bal. 5 d. — Lenkija tai tik- 
ras kviečio laiškas tarp usnių. Išskiriant 
latvius1 ir rumunus, tarp jos kaimynų nėra 
nei vieno, kurį ji galėtų skaityti tikru drau- 
gu ar teisingu priešu. Beabejo vokiečiai, yra 
aršiausiais jos priešais. Kuomet Vokietija 
vėl iškils ir susivienys kokioj nebūk val- 
džios formoj, vis viena, kokie butų jos 
diplomatiniai santikiai ir laukutinė poli- 
tika linkui likusios Europos, jos nevido- 
mingumas linkui Lenkijos bus tikras. At- 
skyrimas Rytų Prūsijos nuo likusios Vo- 
kietijos yra tąja opa, kurios Vokietija, ka- 
da ji vėl pataps tauta, niekuomet neužmirš. 

Beto, vokiečiai dabar parodo didesni 
sugebumą prie biznio, negu lenkai ir todėl 
yra nuolatiniu pavojum įsteigimui lenkų 
pramoninių įstaigų Poznaniuje ir pietva- 
karinėje Lenkijoje. Lietuvoje taipgi vokie-| 
Čiai yra pusėtinai įsiskverbę. Jie yra pui- 
kus propagandistai ir per paskutinę dešim- 
tį metų jų brvimo tenai jie stengėsi sukel- 
ti vaidus tarp lietuvių ir lenkų. Taip, kaip 
Airių Draugija Airijoje jie iškasė seną 
lietuvių kalbą, mokindami jos mokyklose 
vaikus tų žmonių, kurių papročiai per šim- 
tus metų buvo lenkiški, ir kurių kraujas 
trimi trečdaliais yra lenkiškas. 

"Lietuviai atskalūnai". 
" Viėna indomiausių pasekmingos pro- 

pagandos pasekmių yra ta, kad lietuviai, 
kurie buvo vadais pirmesnės lenkų revt- 
liucijos prieš Rusiją ir Prūsiją ir pagimdė 
tokius lenkiškus patriotus kaip Kosciuško, 
dabar, kada Lenkija yra laisva, bando at- 
siskirti tuomi labiaus, kad ciidėji Lenkijos 
ivie&a dabartiniu laiku Pilsudskis pats yra lietuvis. Kas atsieina Latvijos, tai lenkų 
valdžia paskutiniu laiku taip labai išgirta UŽ pasekmingą suvienijimą latvių su rumu- 
nais- yra dabar kaltinama kai!:urių lenkų 
laikraščių už leidimu latviams daryti taikę. 
*u bolševikais. I 

"Vienok man yra pranešta iš augš- 
čiausios sėdybos, kad lenku valstybės per- 
dėtinis pats patarė lątviams daryti taiką. 
Gen. Pilsudski nenori imti atsakomybės už 
intraukimą latvių į kibelius su talkinin- 
kais del taikos pasiulinimų, ypatingai kuo- 
met bolševikai yra gana gudrus nekelti ke- 
ryčių del vietų taryboms taikydamiesi su 
latviais. Jis pilnai įsitikinęs, kad latviai 
neleis bolševikų propagandai skverbtis Lat- 
vijon. Taikoj, ar karėj aštrus kardona* turi 
buti nuvestas bolševikų pasieniu sanitari- 
niais tikslais ir latviai žino bolševikus per- 
daug gerai, kad galėtų dėti šita niekais1'- 

oo 

Pokarinė demonstracija niekur neap- 
sireiškė taip vaizdžiai ir pragaištingai, kaip 
viešose mokyklose ir jokia grupė nėra taip 
gyvai paliesta, kaip užsienyje gimusieji. 
Kuomet pernai metais atsidarė šalies mo- 

kyklos, daugiau kaip 40,000 mokytojų ne- 

pasirodė, o 1919 m. suvirs 140,000 moky- 
tojų, arba vienas iš penkių, riats —i * • 

mo profesiją. Suaugusių ateivių mokini- 
mui beveik visos valstijos pasinaudoja ne- 
išlavintais mokytojais, dažnai jaunais žmo- 
nėmis, kurie patys turi mažą apšvietimą, o 

piniginiai paskyrimai sumažinti pusiau. 
Daugiaus kaip 100,000 mokytojų yra jau- 
nesni, kaip 19 metų, o pusė jaunesni, kaip 

25 metų; 100,000 yra ėję mokslą tik du 
metu neskaitant aštuntojo skyriaus, arba 
kitai]) sakant, Amerikos tėvai paveda mo- 
kinimą 1,000,000 savo vaiku tokiems moky- 
tojam, kurie yra išėję nedaug ką daugiau, 
kaip pradinės mokyklos mokslą. Priežastis 
to yra juokingai maža alga,—vidutiniai kai 
muose mokama po $12- į savaitę mažiau, 
negu kontoriniui vaikiukui. Naktinės mo- 
kyklos mokytojui apskritai mokama SI.50 
vakarui už ateivių mokinimą. 

oo 

Japonija ištikro yra pavojinga, jei yra kiek tikrumo mokinime su atsidėjimu au- 
klėtame romantininkų per rusų karę su ja- 
ponais, nenųlenkiamo ir nepaabejojamo Ja- 
ponijos žmonių atsidavimo imperinei di- 
nastijai ir klikai didžiųjų aristokratų, ap- 
siaučiančių imperatorių. Tas nedaro jokio 
skirtumo, ar valdančioji kliKa yra rytinė ar 
vakarinė, japonai, ar prusai, — ji neišven- 
giamai svajoja apie didybę ir yra palinkusi 
pulti. Bet ar Japonijos liaudis yra taip at- 
sidavusi, kaip to mokinimas *eikalauja? Dabar valdžią šaukiasi į rinkikus visuotino 
balsavimo klausimu, pakeltu opozicijos, šalia likimas remiasi klausimais, sako pre-j mjeras Hara — kurį vakarinis pasaulis klaidingai paskaitė liberalu. 

Visuotinas balsavimas, skelbiamas I 
opozicijos, taikosi panaikinti visuomenės Į klesinius skirtumus ir net saikstosi varžyti konskripcijOs sistemą, kuri yra pačiu šir- 
dies apsigynimo pamatu, jei kalbos Bute 
gali buti nurodymu"- Tai yra prisipažini- j 
mas, kad 'japonų valdžia ištikro nevaldo j su japonų liaudies sutikimu. Matomai, tik- ] rai liberalės pajiegos yra g ma stiprios da- 
ryti neramumą valdžiai, visvien, ar jos įstengs ją perorganizuoti, ai* ne. Tai yra linksma naujiena, kurios nebuvo girdėti iš Japonijos per daugelį metų. Valdančioji kasia, kuri bijosi žmonių, nevaldo žmonių, kunu ir siela, feedalėmis teisėmis. 

I Pastabos- 
| Išvados. 

Lietuvoje daug vestuvių 
— rašo savo laiške ("Iš. 
Dr.") tūlas A. Vaišnius iš 
Pilviškių:— 

"Prieš Užgavėnes buvo 
daug "panų" o "jaunikių" 
nė perpus nėra tiek, tai mer 

iginos eina už labai senų dė- 
klų. Mus kaime (Piliunų) lbu,v<o vestuvės p-lės O. R.— 
| mergina 23 metų amžiaus, 
j graži, o vyrą gavo 55 m. 
'amžiaus... Ant vestuvių da- 
llyvauja sodžiaus jaunimo la- 
ibai mažai, nes nuo 20 iki 25 
|metų visi vyrai Lietuvos ka- 
riuomenėje; dauguma iV se- 

įnesnių tarnauja liuosano- 
jriais. Šokiuose dalyvauja 
tik priaugusieji — pusber- 
niai. Vestuvių pasipuoši- 
mas — tai lietuvišk 3s vėlia- 
vėlės, — važiuoja veselija, 
tai tik mirga spalvuotos lie- 
tuviškos vėliavos". 

j Tas parodo, kaip lietuviai 
| brangina ir gerbia tautiš- 
jkas savo vėliavas, jeigu jo- 
mis dabina svarbiausias sa- 

iVo iškilmes. 

Susirinkimų ir žodžio 
laisvė turi pirmaeilę svarbą 
kiekvienos valstijos visuome 
niniame gyvenime. Negali 
buti laisves ir demokratiz- 
mo be susirinkimų ir žodžio 
laisvės. Tai visiems priei- 
nama socialistiniai-politinė 
mokslainė. "L. U." nuo ko- 
vo 14 d. pranešta, kad Lie- 
tuvos valdžia išleido nauja 
susirinkimų įstatymą. 

Sulig to įstatym v> susirin- 
kimai dalinami j viešuosius 
ir uždarytus. Vieši susirin- 
kimai yra tie, kuriuose gali 
dalyvauti visi piliečiai ir pi- 
lietes dovanai ir už pinigus. 
Uždari susirinkimai yra: 
įregistruotųjų draugijų ir 
teisėtai dirbančiųjų bendro- 
vių narių susirinkimai, jų 
-valdybų ir kitokių jų vyk- 
domųjų organų posėdžiai, 
žodžiu ar raštu asmeniniai 
kviestųjų žmonių susirinki- 
mai. Viešųjų susirinkimų 
rengėjai privalo pranešti raš 
tu apie tai tos milicijos nuo- 
vados viršininkui, kur yra 
daromi susirinkimai, ne pas- 
kiau kaip 24 vai. prieš su- 

sirinkimą. Pranešime turi 
buti pažymėta susirinkimo 
tikslas, diena, valanda, vie- 
ta, rengėjų vardas^pavardė 
ir gyvenamoji vieta. Susi- 
rinkimuose draudžiama da- 
lyvauti ginkluotiems ir gir- 
tiems žmonėms. Viešuose 
susirinkimuose turi teisės 

Gyvulių Ūkio Mokyklų Reikalu. 

''Lietuvos Ūkininko" Kr. 6 bu- 
vo įdėtas straipsnis, "'Ūkio mo- 

kyklų reikalu". Straipsnio au- 

toriuj I. L—tis tarp kitko pa- 
geidauja, kad butų įrengta pie- 
no 'bei gyvulių ūkio mokykla. 
Tačiau, kaip pais autorinis sa- 

ko, dabar tai įvykinti sunku tlel 
didėlių išlaidų, ir todėl ipataria 
kreiptis prie gerb. V. Zubovo, 
kad jis atnaujintų Bubių pieno 
bei ūkio mokyklą. Sumanymas 
labai pagirtinas. Tačiau, man 

rodosi, kad pieno bei gyvulių 
ūkio mokykla ne tiek jau daug 
reikalautų išlaidų, jei tam tiks- 
lui atidengtų specialius kursus 
įprie Dotnavos žemės ūkio ir 
miškų mokyklos. Tada mažos 
musų pedagogų jiegos nesus- 

kaldytų, o koncentruotųsi ir tuo 

atneštų naudos minėtai Dotnavos 
mokyklai. Taip praktikavosi Ru 
sijoje ir gana sėkmingai: Dor- 
pate prie veterinorių instituto ir 
Petrapilyje prie vidaus reikalų 
ministerijos veterinarijos bakte- 
riologinės laboratorijos buvo į- 
rengti pieno ūkio kursai, kuriuos 
lankydavo gana daug klausyto- 
jų. Prie Maskvos žemės ūkio 
instibuto gyvavo tam tikri gy- 

fvulių ūkio kursai. 

Taigi, gyvulių ūkis pas mus 
vaidina labai djdelę rolę. Todėl 
mums reiktų atkreipti Į ii di- 
džiausią dėmėsi. Li£i šiolei, 
kaip kas išmanė, taip savo gy- 
vulius ganė, nes iš valdžios pu- 
sės nebuvo jokių nu'odymu. 
Tiesa, žemės ūkio ir valstybės 
turtu ministerija nori pradėti ru 

pintis gyvulių ūkiau, bet, kaip 
man rodosi, ji ne iš to galo pra-i 
deda. Taip, "Lietuvos Ūkinin- 
ke" ne kartą buvo garsinta, kad 
žemės ūkio ir valstybės turtu 

ministerija turi parduoti grynos 
olandu veislės buliukų, atgaben- 
tų iš u&sieuio. Skaitydamas apie 
tai ne kartą stebėjausi, kad im- 

inėta ministerija gabena iš už- 
sienio olandų veislės gyvulių. 
Nejaugi ministerija dar nežino,i 
kad olandų veislės galvijai musų 

jbuti milicijos atstovas. Mi- 
licijos atstovas turi teisės 
Ipareikalaut susirinkimą už- 
daryti tik tuomet, kada kurs 
toma sukilti prieš Lietuvos 
valstybę ir jos tvarką, lai- 
kinosios Konstitucijos pag- 
rindiniais dėsnias nustatytą 
ją, prievarta nuversti esa- 
mąją valdžią, vieną gyvento 
jų dalį sukelti prieš kitą ir 
t.t. Milicijos atstovas, užda- 
rius susirinkimą, gali buti 
susirinkimo rengėjų arba ve, 
dejų apskųstas Taikos tei- 
sėjui. ; 

kraštui, ypač ūkininkams, netin- 
ka, nes šie gyvuliai reikalauja 
labai gerų ganiavų ir sunkiai 
pripranta prie musų klimato 
(oro). Rodosi dvaruose gana ge 

>ros ganyklos, taCiau olandų veis- 
lės galvijai ir ten apserga džio- 
va, nuo kurios jie galų gale nu- 

gaišta. 

Apie tai nemaža "buvo rašyta ir 
kalbėta prieš karą. Karo metų 
visa tai pasitvirtino, nes nemaža 
yra vietų, kur tie gyvuliai apsir- 
go džiova. Man pačiam teko ma 

ryti ujiy m. olandų veislės kar- 

Įvių pirktų iš vokiečių ir pavir- 
tusių grobais, — mat sirgo džio- 
va. Mes, savo nelaimei, esame 

pripratę girti viską, kas tik sve- 

tima. Tuo tarpu galime rasti 
užtenkamai įpieningų gražios su- 

dėties- vietinių karvių, kurios 
atatinkamai laikomos pavirstų la 
bai pieningomis karvėmis. Pa- 
tvirtinti tam galiu štai ką pri- 
durti. Prieš karą Vilkaviškio 
apskrityje, ypač Prūsų pasieny- 
je, buvo daug gerų pieningų kar- 
vių, kilusių iš svetimų gyvulių, 
arba maišytų su kitomis veislė- 
mis. Sužinoję apie tai rusų pirk- 
liai, kas metai at.ažiuudavo j Kv 
bartų apielin/kę ir pirkdavo Ge- 
riausias karves, nesigailėdami 
mokėti didelius pinigus, iš su- 

[ rinktų žinių ipaaiškėįo, kad Husų 
pirkliai gabendavę karves i Pet- 
rapilj. Tie patys pirkliai, anot 

jų žodžių, važiuodavę i Archan- 
gelsko guberniją pirkti Cholino- 
gorij veislės karvių Petrapilio 
miestui. Taigi, rusų pirkliai to- 

lygindavo musų karves su Chol- 
mogorų veislės karvėmis. 

Turiu dar pridurti, kad visos 
šalys pasižymi kokia nors gyvu- 
lių veisle. Tuo tarpu mes netu- 
rime jokios gyvulių veislės ne- 

skaitant 'žemaičių arklių, JJet ir 
šie baigia nykti, nežiūrint j tai, 
ka(J jie labai stiprus ir tinkami 
gyvuliai musų ūkiui. Vokiečiai, 
kaipo prąktingi žmonės, žinoda- 
mi gerus žemaičių arklių priva- 
lumus, j ieškodavo prieš karą jų. 
mokėdami ligi" 500 rublių už vie- 
ną 'gyvulį ir brangiau. Man pa- 
čiam teko matyti karo pradžioje 
vieną žemaičių vehJės eržilą ant- 

roje trečio mortivų diviziono ba- 
terijoje. Šitas eržilas ištisus me 

tu s. vežiojo kareivių sunkenybes; 
per tą pati laiką kiti arkliai nu- 

kratė kojas (nugaišo). O žemaičių 
eržilas visą lajką atrodė kaip nu- 

tekintas. Net aš pats tada ma- 

niau pasibaigus karui pirkti šj er- 

žilą veislei. 
Remdamasis šitais išrodymais 

manau, kad gyvulių ir pieno ūkio 
kursai yra labai reikalingi. 

Spėju, kad tų kursų vedėjai su 

pras musų karvių ir žemaičių 

arklių veislės vertybę ir, su tuo 

supa&indiiK savo klausytojus, at- 

kreips visuomenės domę j ap- 
leistus ir .pamirštus miusų kraš- 
tu gyvulius. 

K. Jašinskas, gyvuliu gydyt. 
("L. U.") 

ZINiOS IS LIETUVOS. 
DEL SUSISIEKIMO SU 

VILNIUM. 

Anglų geležinkelių misijai iš 
Varšavos kreiipantis į Lietuvos 
Vyriausybę del jos pažiūros į 
susisiekimo atnaujinimą tarp 
Vilniaus ir Kalimo buvo atsaky- 
ta, kad Lietuvos Vyriausybė kiek 
seniau buvo tikusi tokias tary- 

'bas pradėti ir tam tikslui net 
buvo pasiųsta Vilniun specialė 
komisija. Tačiau atsižiūrint į 
tai, kad lenkų valdžia ir kariuo- 
menė ne tik uėpermainė savo 

elgesio su okupuotais Lietuvos 
kraštais ir santykio su Lietu- 
vos Valdžia, ir ne tik nepasi- 
traukė ligi demarkacijos linijos, 
bet dar y/enžiasi ir plėšia, lietuvių 
kraštus provokuodami ginkluo- 
tus susidurimus, ir kadangi tuo 
budu lenkų valdžia nerodo jokio 
palinkimo gerbti teisę nei pa- 
lčių alijantų Įsakymus, todėl Lie- 
tuvos Vyriausyibė nemato jokios 
prasmės vesti kokių nors tary- 
bų su tokiliv kontrahentu. Nesa 
nėra jokių garantijų, kad len- 
kų valdžia respektuotų bent ko>y" 
Lkia sutartj, ir santykiai su tokia 
|vyriausybe visai išeina iš teisės 
ribų ir pareina išimtinai į bruta- 
lės pajiegos sritj. 

Žagarės gyventojai ipatyrc, kati 
Laitvių Vyriausybė kelia preten- 
zijos del jos priklausymo, atsiun 
tė Lietuvos Valdžiai prieš tai 
protestų ir dideliam susirinkime 
ivasario 29 d. pareiškė vienu bal- 
su, savo norų paklausyti Lie- 
tuvai. 1 j 

("įTa^bas".) 

GENERALIO STABO 
PRANEŠIMAS. 

1920.—111—1. 
Santikiai su lenkais. 

Apie 2 vai. lenku pėstininkai 
puolė mūsų sargybų X e rėvos ir 
Nešlenių srity, Į vakarus nuo 

Kernavos. Po kelių valandų ko- 
vos lenkai paėmė nelaisvėn 20 

musų kareivių. 
Geibenių srity, Į vakarus nuo • 

Vievio, 60 lenkų raitelių puolė 
mūsų sargybą. Sustiprintų musų 
pajiegų kulkosvaidžiais ir šautu- 
vais puolimas atremtas. 

Generolas Leit. Nastopka. 

Melagingi gandai. Lenkų pa- 
samdyti žmones paskutinėms die- 
nomis ėmė tyčia platinti viso- 
kias bauginančias paskalas, norė- 
dami tuo sutrukdyti rinkinius į 
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PASIKALBĖJIMAI— 
(Iš dabarties pergyvenimų). 
I'uki pavasario 'diena. Saiulu- 

tė meiliai šviečia ir šildo atgims- 
tančią tėvynę Lietuvą. Žmonės 

'visi sukrute darbuojasi išsijuosę, 
kad prirengti įrankius pavasario 
darbams. Kareiviu, linksmai 
dainuodami, traukia per Telšių 
miestą. Masčio ežeras, nume- i 
t y.s savo žiemos geležinius, links- ; 

mai šniokščia, įputojasi tarsi 
■džiaugiasi, matydamas laisvą,; 
Lietuvą,— tarytum jaučia, kad t 

artinasi ta svarbi valanda— Stei- 
giamo Seimo rinkimai.... | 

Visi, intiomaurfami. ką nors \ 
naujo išgirsti ar pamatyti, vos ! 
pasisveikina i/ tuojau klau. iasi: 
"O kas naujo?" Atsakymui gi i- 
)su esti tiek žodžių, kad reiktų i 
ištisus tonus prirašyti. 

Uyt jau "'verbos''. 3ian lien j; 
paskutinė diena mokiniams be- t 

si mokyti. Jau jiems bailiai in- 1 
įgriso besimokinti, —jie veržte š 
veržiasi i laisvę, noii pamatyti Š 
savo kaimus, savo tėveliu gry- 
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teles ir drauge su jais pabuvoti. 
.Šiai gimnazijoj; durys atsidaro 

ir lyg i s avilio bitys pasileido 
merkiniai. Linksmai, juokauda- 
mi, šnekučiuodami skubina na- 

non, o išten tuoj sės vežiman ir 
<eliaus toli-toli pas savo tėve 
ius... į 

Saulė silcuka vakarop. — Jau 
k.ugclis mokiniu, apleido Telšių 
niestą, keliauja namon, \ebc-l 
uredamas ką veikti, o teisingiau 
jasakius, niūrėdamas bent kiek i 
it silsėti, išėjau ir aš pasiiyriikš-' 
ioti. Kamai toli ir vargiai juos 
>asieksi-r: prisieis Telšiuose Ve- 
ykas švisti. .Neturėdamas nei 
:ur ykubinties, slenku sau iš- 
tngvo keliu Tryškiu link. Ste- 
ičtitiai linksma gamta džiugina 
irdi ir stiprina jausmus ir sic- 

I Taip islengvo nuslinkau bc <t [ 
use varsto ir pamačiau 'beilsiu-^ i stną-seną ivbagą Visados my, 
Mamas senelius, negalėjau ir 

praleisti, ypač, kad norėjau 
į-tą naujo iš liaudies išgirsti. 
*Sveikas-gyvas, Tamsta," — i 

j tariau prisiartinęs — ''ką be- 
sveiki, drauge?" 

"Ogi taip sau vaikštinėju per 
žmones maitindamos, kol nepa- 
sieks mirtis,'' — atsakė jis. 

J r ištikrųjų jau jis buvo labai- 
laibai senas. Matyti buvo, kad 
jis labai pavargęs, nes pasirėmęs 
tvoros ilsėjosi, dusaudamus nuo 
širdies. Nugaroje turėjo maiše- 
li] 'bulvių, prie šonu dar porą apy- 
tuščių maišelių, o priešakyje t'U'- 
rėjo prisirišęs senus .suplyšu- 
sius kailinius. Man neklausiant 
jis tęsė toliau: 

"Oi, sunku dabar gyventi. Štai 
ir šiandien vaikščiojau po kai- 
mus, nuilsau, o žiūrėk ką gavau, 
{eini i gyvenimą, galimi dešimts 
bulvių, o ketais nei to ir ke- 
liauk toliau. Norėjau gauti mė- 
sos Velykoms, neką tegavau. 
štai gavau tik porą kiaušinių.. s 

( >i, ištvirko svietas ištvirko... 
įsimylėjo } įpinigus ir krauna 1 

juos 'be paliovos, o apie vargšą 1 
ir rupesnio nėra. Jei nori — ir 
badu mirk... i 

"Dieduk, reikėjo jaunam esant i 
užsidirbti, o dabar tarė tu m ga- i 

:avą duoną." — tariau aš. t 
"Ai. vaikeli, nežinai, kas bu- 

za laikai. Dirbdavai, dirbdavai i 
r vos galėjai uždirbti pi.ts sa- i 

ve šeimynai. Ką uždirbdavau, tą 
ir suvalgydavau. Senatvei nie- 
ko nebeliko. Kad b u t geri laikai 
uždirbtų dar vaikai, o dabar kas 
•p e r uždarbis".' 

"Xa-gi, idieduk, manau, kad 
greift 'bus geresni laikai. Dabar 
Lietlivva liks nepriklausoma. J tuk 
savieji žmones geriau viens kitą 
aprūpins," — tariau 'galop. 

"Jau kažin kaip Ibus, — ta- 
rė senelis. — Man rodos, kad 
tas j u vargas gal ir niekais eiti. 
Žinai, aš neišmanau, nežinau nie- 
ko, bet daug ko prisiklausau. Dir-^ ba, vargsta kaip musės išrūgose, 
:> kas iš to. 

/ Ką rytiem padaro, 
iau. kiti ardo. Ar tai girdėti ga- 
ėjai musų laikuose. (Jt, pa- n 

vyzdžiui, kad ir šie rinkimai ] 
Į Stei'g. Seimą), — kas b'us iš ( 

u — negali žinoti, juk vieni su '1 
eitais kariauja ir gana. \ebe- i 

iiuri nei bažnyčios, nėi tiesos,— \ 
ien kiekvienas kiša savo. Štai 1 
ik paklausyk: čia viena partija i 

'krikščionių-kratų" skelbia vie- 
laip, o tuoj kita koki "cilikų"' 
au kitaip. Sako: nebereikia bažjl 
tyčios, nebereikia ponu. je, 1)u-|č 
ų gerai, .kad neimtų ponų, bet j plirmiau reik žmogaus dvasią lt 
ertaisyti, kad ji nebūtų-.n uodė- 
įinga..." s 

"Na, juk, dietluk, tegu kal- 
ba kas kaip nori, lile tik prie- 
varta nieko nedaro, nemušasi,— 
tai ko ir bijoti," — tariau to- 
liau. 

"Je, j e, vaikeli, — tęsę toliau 
senis, — kad nebūtų peštynių, 
muštynių — biu'tų labai gerai, o 

dalbar netaip yra. \e kiekvienas 
gali ir laisvai kalbėti; kitas, žiū- 
rėk, ir kiųi'ba už gerklės. Štai, 
pavyzdžiui, Žarėnuose buvau ana 

nedėlin, — ten buvo kažin koks 
kunigas atvažiavęs pamokslo sa- 

kyt, žmoniųi taisyt... Pradėjo 
calbėti, o tuojau eilikai ir nebe- 
eidžia. ŠviLpia, Šunimis kaukia, 
i^simis gagena ir 1.1. Norėjo, ro- 

los, gero padaryt, o vienok ne- 

iriėmė.- Bet dar, žiūrėk, kas iš- 
ijo. — Negana, kad neleido kai- i 
)ėt, bet dar nutvėrę ji pradėjo 
nušti, •suskaldė gulvą ir kluone 
>rimušė. o žarėniški koki ten 

krikščionių pirmininką net visai 
ižmušė.. 

"O jė/.au tu mano, — sušukau, 
ar tas tiesa. — Na, juk ten 

uvo nuvažiavęs kun. Krupavi- 
kis. 
"A-a, atsiminiau ir aš. Taip- 

aip Krupavičius. O jo tas pa- 
elbininkas Žarėnuose tapo vi- 
ai užmuštas. Tiesa, dar yra 

.ir i■ 

gy'iVias, bet ilgui nebegyvens. 
Ai irs, nabagas. O tai vis pada- 
re cicilikai. Mat, aš, kaip uba- 
gas visur galėjau prieiti ir gir- 
dėjau, kad jie sako, kad mes ki- 
taip su krikščionimis negalėsim 
susitaikint, kaiip vien juos užmušt. 
Ar tas galėtų Uuti? — Sako, 
mums reikia Seime laimėti, o 

kitaip gal nepasisektu''... 
"Taip, senei," — tariau toliau,— 

.o kaip kaimuose dabar žmonės 
'šneka?" 
Į 
I "O kaip šnekės? — Dyvijasi 
j visi ir gana. Vieni sako, kad 

Į visai nereik 'prisidėti prie tų rin- 
Įkimu, kįti gi, — kad reik kera- 
vot savu pakauši, kad nepraskėlė 
tu. Juk visi bijosi. Jeigu ištik- 
rLiju taip butu, kaip ?nekuric kal- 
bu, kad net kareiviai žadį bun- 
tą kelti, jei tik jiems iš tu rin- 
kimu nepatiks, kas, — jei jįj 
taip-tap i balsavimus nepava- 
dins, kaip kad pavadino į kariuo- 
menę, tai gal bus ir labai košės... 

"Died.uk. nesakyk taip, nega- 
lima. — tariau aš — juk tu- 
rėsi ir ipats eiti ten balsuoti". 

"Kur aš ten aisiu? — Kas ina- 

iii-s ubago norės, — o gal dar ir 
lazda gaučiau, jei lysėiau, kur ne 

reikia. Uerai, kad aš gaunu dar 
kąsnį duonos, o kito nieko man 

nebereikia.. 

"Turi, dieduk, eiti — tai yra 
priedermė kiekvieno mušu krašto 
piliečio'', — tariau aš.... 

"Taigi 'piliečio, o ne ubago, 
viikel,... bet aržteks, jau reik 
eiti toliau, — tarė senis, — kol 
pareisiu ir sutems. 

"(J ką, diedol, — kaip žmonės 
.po kaimus — ar sveiki ar links- 
mi? Kaip rodosi? Sako, kad pra- 
dėjo karščiais sirgt? — užklau- 
Isiau. 

"Taip-taip — serga, bet netik 
serga, bet ir miršta. O dar to- 
kie stiprus vyrai, žaliukai, ne 

seniai, kaip šit aš. Xct kareiviai 
21-12 metu amžiaus, — o kiek 
jų išmiršta, net baime ima. Jau 
rodos, kad koki pavietrė užki- 
lo. Dieve, gelbėk nuo jos..."— 
pradėjo melstis senelis. 

"Dieduk, u kam ttios kailinė- 
lius besineši? — paklausiau, ro- 

dydamas j kailinius. 

"Taigi aš gavau, — tarė se- 

nelis, — nors dabar ir labai šil- 
ta, tačiau je: dar busiu' gyvas, v4, 
iuk reiks kitą žienuą. Juk vis 
eik rūpintis likimu*.." 

(Bus daugiau). 



Daile ir Dailininkai. 

} AMERIKOS LIETUVIUS 
MENO KŪRĖJŲ DRAUGIJA. 

Sukuringi lietuvių tautos pra- 
eities metai šiandien sudomino 

j\isą pasaulį. Bet reikia atminti, 
kad pasaulis žiuri j mus, kiek 
yra iškilusi inusų kulllura ir mu- 

šu menas. Protėvių 'laimės žy- 
giai, verguvės pančiai, kovos i 
nepriklausomybę žengiant ir, pa- 
galiau, (paskutinis mūsų laimėji- 
ma? — Laisva Lietuva — gau- 
siai įbuvo grindžiami lietuvių me 

nu. Įstabiai aišku, kad musų ižen 
girnas žymia vienetą tautu šei- 
niynon lydimas meno, nes, ligi 
gimsiant rtskiram Lietuvos klu- 
nui, Lietuvai nedavė mirti, J.'] 
auklėjo, Jos dvasią plėtė—liau- 
dies ir atskirų vyru dainos, ta- 

pytojų kuriniai, liaudies kūryba 
nuo juostos liįįi numarginto Ve- 
lykų margučio. Tų gyvų tautos 

padarinių neįstengė užgniaužti 
nei skaudžios unijos, nei verga- 
vimo amžiai. 

Tautos gy.ybė nemiršta tik 
menui bvdėjant, tik menui jun- 
giant protėvių dvasią su žen- 

giančiomis kartomis j nežinom*] 
ateitį, tik menui vystant, juo- 
džiausius vargus ir šviesiausiu; 
gyvenimo mirksnius, —ir tą gy- 
vąją tautos sielą, gyvąjį meti 3 

^ aralaitį išnešiojo žinomi ir ne 

žinomi menininkai. Musų tauta 
k; i{> retai kuri kita pasaJuly, pei 
meną liko gyva. 

Mes, nepertraukiamai augdam 
Ii-rltvių mene ir šiandie norėda- 
mi jį patį is musų širdžių įkelt 
į visiems aiškų liepsningą auku 
rą, negalime apeiti nepaminėjo 
tų mums žinomų meno kovotojų 
kinie musų šeimynoj del men< 

negavo r.C- plutos duonos ir pei 
tai nutruko jų kūrybos stygos. 

Neminint liaudyje žustančii 
talentų, kiurie, tinkamai tvarkan 
tis, butų galėję ne tik mum, be 

(visam ^pasauliui duoti naujų gi- 
jlios dvasios kuriniu, mes turime 
•eilę vyrų, kurie, gimus pirmajai 
galingai \ieizduotci, jauna širdimi 
ir toli siekiančiomis mintimis, 

i pagauti ligų ir kitų skaudžių ap- 
linkybių, atsiskyrė nuo mūsų prie 
pirmojo kurinio, .^os pašaiuikti bu- 

Įti naujais tautos pranašais ir va- 

dovais. Mes tai matome: poetas 
(Pranas Vaičaitis, poetas Zigmas 
įGėlė ('Gaidamavičius), poetas be- 
letr. Edmundas Steponaitis ir ki- 
ti. Čia dar turime augštybėr 

'j/.engusių ir pakirstų: rašytojas 
publicistas Vincas Kudirka, dai- 
lininkas, rašytojas ir kompozi 

1 torius M. Čiurlionis, raš; toja: 
Višteliauskas ("Vitolio raudos' 
vertėjas ir miręs 'kažkur pietį 
Amerikoj. Jų likimas privalo W 
įti mum pavyzdys — neduoti me 

nin inkam žuti giltinės naguose 
Musų pareiga pasireiškusiem ta 

lentam duoti galimybės netruk 
domai kilti kūryboje. 

Ir Lietuvoje Meno kūrėjų Dr 
ja, sudaryta pačių menininkų 
ryžosi globoti ir susisiekti su vi 
sais meno žmonėmis lietuviais. C 
tai daro dėlto, kad, jos nuomo 

ne, be menininkų niekas ne 

įstengs sudaryti nė meno. Ka 

ligi šiol rūpinosi meno rei'kakv 
Atskiri, gerų norų menininkai i 

šiaip artimesni žmonės. Jų pada 
ryta tiek, kiek siekė jų pastan 
gos. Bet šiandien menas iškilo vi 

soje reikalo didybėj. Lietuva ap 
sėta šimtais mokyklų. Tuo tar 

pu nėra (paišybos mokyklų, nėr 

mokytojų, tiaksta pasaulinės ve 

timų literatūros, trūksta aukšta 
iškeltos ir paaiškintos musų liau 
dies -kūrybos, trūksta musų men 

ryšių su kitomis tautomis ir dait] 
kitų dalykų, šie visi keliai pavie 
nių žmonių neišvaikšeiojami. Či 
reikalingas .platins darbas ir gan 
sus pajėgomis /visų lietuvių me 

ninmlvŲ susiburimas, kurs ir įvy- 
ko Lietuvių Meno Kūrėju Drau- 

gijos pavydaje. 
•Matydami tuos D raupas už- 

davinius, kįevienam / 1'oo 
lietuviui privalo būti aišku, koks 
didelis pradėtas darbas jų amži- 
nai mylimoj Tėvynėj Lietuvoj 
Jum, Lietuviai Amerikiečiai, kaip 
visiem Lietuviam, šiandien bran- 

gi Lietuvos kariuomenė, bran-j 
gus politikes obalsiai, kuriuos pa- 
dėjote iškelti, 'bet tebūnie lygiai 
brangus ir meno reikalai. Juo 
ąktingiau viso pasaulio lietuviai 
rems kiek-vieną visai mūsų tau- 

tai brangų reikalą, juo greičiau 
ir tvirčiau galėsime atsiremti 
prieš visus priešininkus, kasan- 
čius Lietuvai duobe pražūti mi- 
lioninėse kitų tautų įbangosc. O 
ištverti nepražuvo ir savo įstabia 
kuriamąja gyvybe prašokti kitus 
nies galime tik sergėdami ir glo- 
bodami meną ir menininkus. 

Čia Jusų, Lietuviai Amerikie- 

čiai, paspirtis bus žymiai nusve- 

riantis pačios Lietuvių Meno Kū- 

rėjų Draugijos darbas! 
Tat tl-auge su Jumis į lietuvių 

meno sielą! 
Antanas Sutkus, Adomas Varnas, 
Vicepirmininkas. Pirmininkas. 
Juozas Naujelis, Faustas Kirša, 
Iždininkas. Sekretorius. 

Valdybos nariai: kun. prei. J. 
.'Maculevičius — Maironis, Stasys 
s Šilingas, Paulius Galaunė. 
>! Kaunas, D. Vilniaus g. 2. 

r. 

J LIETUVIŲ MENO KŪRĖJŲ 
.! DRAUGIJA LIETUVIŲ 

VISUOMENEI. 
-I Iš gilių giliausių amžių gelmių 

kelias lietuvių "tauta. Ilgi pergy- 
venti amžiai praslinko, nelvgi- 
į.ant, ištremty kokioj, nelyginant, 
požemio slėnyse, iš kur mėlynas 
paukštis nepas'kelia, ir kur tiktai 

tolymas dainų aidas tesigirsta. Ir 

juo daugiau mes į mūsų praei- 
ties ūkaną įsigiliname, juo aiš- 
kiau matome, kad musų tauta, 
nešdama kūrimo pajiegų pilny- 
bę, (prabėgusių amžių negyveno 

j KAS TURI AUSIS TEKLAUSO SKAITANČIŲ; KAS TURI AKIS PATS TE- 
| SKAITO musų karžygiškos kariuomenės leidžiamą laikraštį 

"Kariškiu Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" 

aprašo vis.us Lietuvos kariuo- 
menės žygius, kovas, smar- 

kius mušius, kad brangiai Tė- 
vynei laisvę iškovoti, kad ap- 
ginti mūsų brolių turtą, gy- 
vybę nuo lenl:ę plėšiku piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- 
bonių plėšriųjų. 

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

lašo ir iškovoti tokią Lietuvos 
valstybę, kurion galėtų sugrįž- 
ti :r sugrįžę l'aimę rasti visi 
po pasaulį išblaškyti vargstan- 
tieji tikri Lietuvos sunus. 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
skelbia nukautųjų (užmuštų- 
jų), sužeistųjų nelaisvėn pate 
kušiųjų ar be žinios prapuo- 
liusiųjų bei kovose atsižymė- 
jusiųjų ir apdovanotų kariš- 
kių vardus. i'v« 

~:-rV» •. » I r1 -W. Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės išsiilgęs, k'iris onri žinoti, kaip Lietuvos kariuomenė sa,fo kraujy muaę ^menėms laijningą kelia, kloja, teskaito ir teplatina. 

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

galite pasiųsti registruotame laiške. 

r— ] ! "KARIŠKIŲ ŽODŽIO" REDAKCIJA . 
Adresas 

j KAUNAS 
♦ LITHUANIA 
I 4 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butq 1 

Laisva Nepriklaiiscma 
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 prisiimdami pinigus: 

257 \VEST 71st STREET NEVV YORK CITY 

PRAEITIES GYVENIMAS. 
Ei praeitie! Kaip tu biauri! 
(Net purto šiurpuliai!) 
Blogų darbų esi pilna, 
Supuvusi giliai. * 

Gyvenimas—lipyne tai, 
Kur vaikščiojo višta. 
Lipynė nuo viršaus žemyn, 
Mat, irgi suteršta. 

M. Grigonis 

taip, kaip juos gyveno nuisų bro-. 
liai vakaruose. Musų taiuta nei [ 
antikos, nei viduramžio, nei nau- 

jųjų laikų gadynėse nesukrovė 
nei žiedų, nei vaisių nepribrendi- 
tno, bet ir kuriamosios galios 
tieišaikvojo, tuo tarpu Vakaruo- 
se pražydo čia ir čia, — nuisų 
tauta atnešė tąją galią j dvide- 

šimtą amžių pirmapradėtį skais- 

čioj pilnybėj. Toji galia, kur 

pratruko — ten jgavo vaizdžią 
lytį, ten gražiausiu žiedu pražy- 
do. Senovės lietuvių tikėjimas, 
Vytauto Didžiojo politi iė išmin- 
tis, Duonelaitis, Mickevičius, 
Baronas — tai yra pavienios lie- 

tuvių istorijos eros, tačiau tai 
tėra tiktai pavieni žiedai. Ir 
visa lietuvių tauta per amžių am 

žius kiekvieną savo žygį ir dar- 

bą ue tik pasitinka, tarpsta ir 

palydi, lietuvių tauta — daina, 
kaipo meno kūrybos simboliu, 
kaipo vyriausiuoju gyvenimo 
dėsniu gyvena. 

Žmonės savo vargą ir pavilgą 
dainavo paprasta vamzdžio dai- 
na. Bet toji <laina buvo tiktai 

poezija- ji dar nebuvo viena dai- 
na. šiandien, linksmybėje, stojos 
kiti. ir mirė anoji, taip pat leng- 
vai ir be pėdsako, kaip ir gimusi. 

Devynioliktojo amžiaus oabai- 

goj ir dvidešimtojo pradžioj lie- 

tuvių tauta ėmė gyventi kitokios 
vidaus armonijos gyvenimu. Bū- 
ties rūsti galia gimdė meną ir 
menas jaudino ir kėlė gyvenimą, 
vienas ibe kito tapo neįmanomi. 
Mūsų menas įsigijo didelės Įta- 

kos 'lietuvių tautinio susipratimo 
pasikėlime. 

Pasaulio karas mūsų pradė- 
tąjį kuliamąjį darbą iškrikino. 
Ur, kritus išsivadavimo valan- 
dai tasai darbas negalėjo b u t i ir 
nebuvo įstatytas i tinkamą va- 

gą. Rodos, kiti reikalavimai, ir 
kitokiomis pareigomis pasijiuto 
žmonės esą sukaustyti. Veik visi 
menininkai ar šiokiu, ar tokiu 
budu yra intraukti į Valstybės 
darbą ir meno kūrybą turėjo 
nutraukti. Nei žiaurus okupaci- 
jos metai' nei išsivadavimo ga- 

dynė nesukurė dainos, lakios 
minties naujo žygio. Mūsų iš 

numirusių prisikėlimas yra ne- 

gyvas. 

Tačiau nūnai aišku yra: jeigu 
mes nusikurtumėm savitaus kul- 
tūrinio gyvenimo, vargu tam 

nies 'beišliktumėm nepriklauso- 
mi. Todėl turime daryti aplin- 
kybių, kuriomis butų galima kul- 
turos kūrybą, daryti taip, kad 

'meno darbas atitiktų musų die- 

nų gyvenimo reikalavimams, 
Tikslus meno reikalų aprūpini- 
mas fcus gyvas tik tuomet, kai 

aprūpinimo budą išaugins patys 
meno kūrėjai savo širdyse. To- 
dėl lietuvių menininkai, susibū- 
rė Lietuvių Meno Kūrėjų Drau- 

gijon, pasiryžo pasiimti j save 

rankas lietuvių meno aprūpinime 
reikalą tvarkyti, ir kelia šitokį 
aiškiai nustatytą tikslą: — Au- 

ginti ir sergėt lietuvių menas. 

("Liet."). 
t 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
WATERBURY, CONN. 

Atsišaukimas į kitų kolonijų 
darbininkus. 

Gerbiamieji darbininkai J Šiuo- 
mi pranešame viešai visų koloni- 
į i darbininkams, kad mes, Wa- 
tcbury'o Conn. darbininkai sto- 

jome j kovą už .pagerinimą savo 

būvio, t. y. išėjome streikan. 
ir kad jus neapsiviltumėte, tat 

Įmes patariame jums, kitų kolo- 

dijų darbininkams, kad nevąžiuo- 
tumėte j čia. O pasibaigus strei- 
kai pranešime viešai per laikraš-1 
čius. 

♦ 

Streiko spaudos komisija: 
M. P. Skučas, 

G. J. Kazlauskas, 

J. Kasiulis. 

KULPMONT, PA. 
Bal. 25 d. čia buvo suvažiav. 

mas i-mo S. L. A. apskričio 9 
kuopos, atstovavo 31 delegatas. 
Suvažiavimo vedėju buvo Juo- 
zas Taunis iš Kulpmont, io pa- 
gelb. — A. Klimas iš She-nan- 
doah, raštininkavo — S. Bulota 
iš Xe\v t'hi'.adclpliia. Pa. 

Apart Kitu nutarimų, nutarta 

parengti šią vasarą išvažiavimą 
vadinamoje vietoje: Lake Side. 
l >)«,ną (paskirs tam išrinkte j: ko- 
misija, kurion inėjo: A. Klimas, 
St. Ceguižis, A. Kanišauskas, 
Lazdauskas ir V. Petkevičius. 
Ta pati komisija parūpins kal- 
bėtojus ir j. i-'įstengs, kad neat- 
sitiktu tarp, kaip tai atsitiko ■per- 
nai Tuomet S. L. A. apskritis 
viską surengė: publiką sutraukė, 
vieta nusamdė, o tuom viskuom 
pasinaudojo kokių ten bobelkų 
"su-ivienijimas" su savo "spy- 
riais''. Reporteris. 

NEW KENSINGTON, PA. 
Lietuvai Gc1bėti Dr-jos 72-rci 

skyriaus aukos: 
Aukavo sekančiai: 
po $11.00. 
K. Amanavičius ir J. A. Spa- 

kauskas. 
i'o $5.00. 

M. LiuaaviČius, J. Kumpikevis 
A. JI. Spakauskas, Dr. Smitas 
l.attling Co., A. E. Spakauskas 
ip-nia Spakauskienė, 

A. Stankus $3.00. 
po $2.50. 
J. Miliauskas, M. Zaledonis 

V. Barstietis, Miliauskienė, Xa 
i e don i e nė. 

Po $2.00. 
H. E. Spakauskaitė, K. Ve- 

dakois, F. l'bayiče, J. Krivis- 

kas, V. Spakauskas, Ona Didžiu- 
naitė. 

J. Balčiunaitis — $1.00. 
Aukavusiems nuoširdžiai aėiu 

J. Ą. Spakauskas, rašt. 

UTICA, N. Y. 
Dal. 13 d. vietinė L. L. P. sto- 

tis buvo surengusi prakalbas. Kai 
bėjo <p. j. V. Lutkauskas dvie- 
juose atvejuose. Pirmiau išaiš- 
kino aipie Lietuvos Valstybę ir 

jos dabartinę valdžią, apie atvy- 
kimą Misijos ir L. L. Paskolą. 

Antru kartu kalbėjo apie Šau- 
lius ir j 11 veikimą. 

Kalbant 'apie Lietuvos reikalus 
visi ramiai klausėsi, rodos, nieko 
ir nebuvo salėje, bet pradėjus 
pasakoti, kaip lietuviai savo prie 
šams išpėrė kailį, tai tuomet pa- 
sigirdo delnu plojimai ir juoko 
nemaža buvo. 

Žmonių buvo gana apsčiai pri- 
sirinkę ir visiems kalbos patiko, 
nes galima sakyti, kad Utikiečiai 
iki šiol numvo turėję panašaus 
kalbėtojo. Tik gaila, kad vieti^ 
niai lietuviai ne visi yra ištiki- 
mi savo tėvynei, nes atėjus va- 

landai pirkti ,1)011'Į daugumas iš- 
bėgiojo, paliko tik mažas būre- 
lis, kuris nesibijojo, jogei reikės 
prisidėti su paskola. 

Šauliams surinkta $12.81, ku- 
rie pasiųsti- Lietuvos Misijai. 

Lietuvos L. P. Bonu parduo- 
ta už 750 dolarių. 

Dr-stė Šv. Antano nutarė prik- 
ti už S. V. Liberty bonus vertės 
įoo dolariu. 

J. Rusas 
L. L. P. stot. sekr. 

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

CARR BROS. WRECKING CO. 
į 8003—3008 SO. HALSTED STREET CHICAGO. ILL. 

j "Lietuvos" Redakcijoj 
\ Gaunamos Sekančios 
į — 

Knygos Knygos 

No. 1. 
VĖLIAVOS 

AKYVAIZDOJE. 
Francuziškai parašė Julės Ver 

ne, lietuvių kalbon vertė J. A. 
Ch mieliausias. šioje knygeleje 
yra apsakyti senų laikų dideli 
Btebuklai ir karės nuveiktos mari 
ninlių 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 pq vandeniu jū- 
rių gilumoje, apie kokius anų 
dienų autorius, Julės Verną, rašė 
tiktai kaipo pasakų, kaipo sap* 
nų. Skaitytojas perskaitęs šių 
knygelę dideliai nusistebės, ko- 
kiu budu anų dienų rašėjui ga- 
lėjo ateiti mislin toki dalykai, 
kurie po daugelio metų išsipil- 
dys. šita yra viena iš vėliau- 
siai išėjusių knygelių lietuviš- 
koje kalboje. Puslapių 211. 
Kaina $l.Uo 

No. 2. 
EXPROPRlAClJA. 

Drama dviejuose veiksmuose 
penkiuose paveiksluose. Parašė 
A. P. Brazaitis, ši drama yra 
gana puiki, kurių galima lengvai 
skaityti ir jos mintj aiškiai su- 
prasti. Labai naudinga drama, 
ypač tiems, kurie nėra pratę loš- 
ti. Ją. 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 šių knygelę. Puslapių 79 kaina 35 c. 

No. 4. 
TEISINGOS 
PASLAPTIS. 

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

t 25 c. 

No. 5. 
INDEPENDENCE. 

For the Lithuanian nation b.> T. Norus and J. žilius. Issued by tythuanian National Councii iu Ų. S. o f America Wasbing- ton, D. C. 
Price •• 25 C. 

No. 6. 
ŠIRDIS. 

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

No. 7. 
LIETUVIU KALBOS 

GRAMATIKA. 
Sutaisė mokytojas J. Damijo- 

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

No. 8. 
THE FRATERNAL 

AGE. 
The Probloms of Peace and 

the Rights of Little Nationa 
šita m. ža 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, kas 
per 10 metų buvo Lietuvoje nu- 
veikta, taipgi kiek yra lietuvių 
kiekvienoje Lietuvos gubernijoje 
Kiek lietuviai užima ketvirtai- 
nių mylių žemės, kiek yra vokie- 
čių, ri'.sų. žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai, Lie- 
tuvos pramonė, išdirbyslės, li- 
teratūra, darbai žymių lietuvos 
raštininkų, kaip tr.i: Daukšos, 
Poškos Daukanto, Dr. Basana- 
vičiaus, Viduno, literatų dailinin 
kų ir kitų žvmig vyrų. taipgi jų fotografijos. Parašė M. šalčius. 
Puslapių 99. 
Kaina. 25 c. 

No. 10. 
KULTUROS 
ISTORIJA 

i ai j ra viso svieto kulturos 
istorija, trijose knygose su dau- 
geliu paveikslėlių. Visų šalių ir 
tautų svarbiausi atsitikimai api- 
piešti paveikslais, kaip antai: 
miestų, bažnyčių, stovylų dievų, 
dievaičių, karai jų, kareivių, ka- 
rių ir tt. Surengė J. A. Climie- 
liauskas. Pusi. 505. Kaina $2.00. 
Graiiais audimo apdarais $3.00. 

No. 11. 
TECHNIKOS 
STEBUKLAI. 

Su daugeliu paveikslėlių: or- 

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

No. 12. 
VALKATA. 

Keturių veiksmų drama vaiz- 
delis. Parašo K. Vosylius, lirosai 
vertė J. J. Zolp. ši drama yra la- 
bai puikus vaizdelis, kuris per- 
statą turtingu žmonių nemiela- 
širdingumų ir žiaurumų, o dar- 
blninku r.uliudimus, kentėjimus 
ir va-fcus. 
kaina 35 c. 

Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiuntimu. 

Užsisakant knygas, iškirpkite žemiau pridėtu kuponą ir išpildo 
siŲskite sykiu su pinigais, raoncy orderiu, arba Čekiu: 

LIETUVA 
£ 3253 S. MORGAN ST., CH1CAGO, ILL. 

u■■■■■■■■■■ KUPONAS■»■■■■■■■■■ 
"LIETUVA" 

325J S. MORGAN ST., CHięAGO, ILL. 

Gerbiamieji: — 

Siunčiu $ c už kuriuos malonėsite man iš- 

siųsti sekančias knygas: : 

Vardas ir pavardė — 

No. ir gatvė — 

Mif^tas Valstija 
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SKAITYKITE IR PUTINKITE "LIETUVĄ" 



Vietines Žinios 
BE ŠIMKAUS. 

Tai, vadinas, Stasio Šimkaus 
nėra jalu; Chieagoje. Jis išskri- 
do, išsiskubino musų meilutėn 
Lietuvon, k;t<l ten naujų inkvč- 
pimti gauti, kad pasišildyti ku- 
riamosios saulės spinduliais, ku- 
rie taitp >/.ėrinriai vėl pradeda 
spindėti atgimstančioje — j nau- 

ją. šviesu gyvenimą besirengian- 
čioje Kumpoje. 

Ir gal jau niekuomet negrįš 
Šimkus vėl gyventi tarp mušu. 
Tik žymesnių musų talentų dai- 
noje parsigabenirrtiun j Lietuvi) 
jis ižada kuomet nors atvykti 
čia, idant tėvynėje pastatyti tvir- 
tą dailės rumą. 

Tuščia ir nesmagu pasidarė 
Čikagojfe jam išvažiavus— nėra 

jau via kam daugiau nuolat gy- 
žodžiu priminti, kad reikia 

grjžti i savo tėvų lizdą; nėra kam 
drumsti tą balos ramumą '"su- 
materijališkėjusiu'' žmonių, ku- 
rių svarbiausias tikslas gyveni- 
me yra patogiausiai ir smagiau- 
siai parleisti savo amželį. 

Ir nėra tinkamo vyro "Rim- 
ti' vesti. Kas, kas o "birutie- 
čiai" gal labiausiai atjaučia Šim- 
kaus išvažiavimą. 

Nedėlios išlejstuvių koncertas! 
aiškiai parodė, kas yra "Biru-j 
tė" Rimkui veriant. I trumpą | 
laiką si dauos draugija išaugo, I 
ačin musų me:strui, j tokią rim-į 
tą muzikos pajiegą, kad iki aša- 
rų mes gėrėjomės paskutiniame 
Šimkaus koncerte ir liaudies dai- 
nele ">ėriau ižirgelj"', ir ištrau- 
komis iš Operos "Aida", ir vi- 
somis kitomis dainomis. Tokiu 
koncetru, kokius mes turėjome I 
Šimkaus laikais, greičiausiai nie-i 

kuomet nebus daugiau Čikagoje, i 
bet užtat Lietuva jais galės da- į 
bar džiaugties. 

Rmropos lietuviški laikraščiai 
vis skundžiasi, kad Kauno pub- 
lika nuolat yra vaišinama tik 
skistučiais koncertais, kad įjpras 
choras e>ąs "muzėjaus reteny- 
be" Lietuvoje. Netolimoje atei- 
tyje, matyt, to nebus. Parva- 
žiuos ten Šimkus, suvienys mū- 

siškes muzikos pajiegas ir pri-' 
tvers tokiu choru, kad visi Lie- 
tuvos kampai skambės džiar. J- 

ino, meilės ir vilties aidais. 
Nyka® ( ikagoje Šimkui išva- 

žiavus netik dėlto, kad nėra ne- 

parastai garbaus choru vedėjo,— 
Šimkus yra netik muzikas, bet ir 
labai geras draugas. (jai visi 
dideli žmonės yra geri draugai— 
džiuginantieji, malonus, kaip ryt 
mečio sai!ilė. Jis .priklauso prie 
tos rūšies retu žmonių, kuriu 

drrugijoje kaž-koclel jauti kur- 
kas didesnį pasitenkinimą gyve- 
nimu, kur vsikas šviesesnėmis 
spalvomis klostosi. Clal užtat 

jis taip dajug ir turėjo draugu j 
tarp visokiu -pažiūrų žmonių. Jį 
visi mylėjo ir gerbė, jieškojo joj 
draugijos. Daugelis verkė, y t] 
maži vaikai, kuomet Šimkus pas 
kutinį kartą užėjo ant estrados j 
pasakyti "sudiev" čikagiečiams... 

D. 

SVARBUS ATSIŠAUKIMAS. 

J Chicagos ir Apielinkiu Lietu- 
vius. Lietuvos Piliečius. 

Mieli Broliai, kurie jaučiatės 
Lietuviais ir norite matyti Lie- 

tuvą kaipo Laisvą ir Nepirgul- 
mingą Valstiją, šiuomi, vardui 

Lietuvos, esate kviečiami prisi- 
dėti nors maža dalele prie taip 
garbingo darbo, — už Tėvyne, 
ItRŽ kurį gerbs jumis per amžius 
Lietuva ir ateinančios Lietuviu 
gentkartės. Turime nepamiršti 
koki linksmumą atneš musu žy- 
gis cai senai Lietuvos močiutei, 
kuri šendieną laukia ir maldauja 
pagalbos iš musų, savo sūnų, ku 
riuos uįžnesiojo ant savo nuvar- 

gusių rankų, ir jog jinai tfurėjo 
vilti, jog mes busime josios gi- 
nėjais ir tikrais Lietuvds sunais. 

Todėl ar butų mums linksma 
gyventi ir nešjoti lietuvio var- 

dą, jeigu mes pasirodytume ne- 

vertais jį apginti. O juk dabar 

[jau atėjo valandą, kata visas pa 

j saulis yra atkreipęs akis ant nui 

su ir laukia si didžiausiu nekan 
I 

C 

II r; ; nm pasirodant su savo- to 

buluinu ir pribrendimu, jos; nu*? 

lietuviai ištikruju esame pribren- 
dę valdyties sa^' kaipo tauta. 

Net musu broliai Lietuvoj nu- 

stebino pasaulį savo narsumu 

atlikdami milžiniškus iarbus, į 
;ką mes patys, metai atgal, butu- 
į me vargiai norėję tikėti ir nei 

1 dabar daugumas vargiai tą vis 

j ką Įsivaizdina ir dažnai mano, 

jog tai buvo stebuklas. 
Bet visai ne. Buvo geležinis 

tikrinimas Lietuvos gyventoju, 
giriaus sakant, Lietuvių, tr mes 

Igerai žinome, jog musu broliai 
Lietuvoj išlaikė jjjiį ge.iciusiai 
ir pasirodė tikrais Lietuvos su- 

nais ir pribrendusiai* apginti -sa- 

|\e ir savo tautos tiesa> ir garbę. 
Ir dabar, kada mes gėrėjamės 

ir didžiuojamės j u gražiais dar- 
bai-: tik turim paž/efgti prieš 
savo akis, ir pamatysim, jog r 

mes esame priėję siaurą iitipelj, 
kuris yra panašus Į tą baisią 
jurą, per kurią turėjo musu bro- 
liai pereiti. 

Taigi ką mes darysim? Ar lik- 
siin su\ ed-dotojais savo Tėvy- 
nė--Lietuvos, kuri šiandien žiuri 

j mus, kaipo j savo sunus ir turi 

tikrą viltį, jog mes išlaikysim 
savo kvotimus ir užduotis su 

mielu no.u ir tikra sanžine ;r 

pasirodysim tikrai^ Lietuvos su- 

nais ir josios ginėjais, stodami į 
eiles Lhiosanorių Darbininku del 
\tstatynio Lietuvos. 

Ličtuva reikalauja 1000 vyrų, 
tikru Lietuvių, gyvenančių Ame- 
rikoj. { tą skaitlių gali ineit- jvai 
rus specialistai, mechanikai, pra- 
monininkai ir buvusieji Karinin- 
kai ir Kareiviai, yra labai pagei- 
daujami. ir visi kiti tikri Lietu- 
vos Piliečiai. 

Šitas ooalsis yra pasklidęs po 
visą \merika ir kiekvienas ge- 
ras lietuvis rengiasi prie šitos 
.progos, taigi, kad mes, cliica- 
giečiai, nepasitiktume nuo savo 

kitų brolių, (privalome pasisku- 
binti prie darbo, nes trumpu lai- 
ku jau bus pervčlu ir turėsime 
gailėtis už savo klaidas. 

Šitas darbas yra vadovauja- 
mas Lietuvos Atstovo Amerikoj, 
Maj. P. Žadeikio, kuris yra pil- 
nai ingaliotas' Lietuvos Valdžios 
tame r-ikale, ir r, eikia su orga- 
nizacijomis, iš kurių minėtos ypa 
tos vr;i nriim;itnos i linnsnnrin 

eiles. 

Cliicagoj ir apielinkėj yra Su- 

sivienijimas Ame ikos Lietuvių 
Kareiviu Org., l:uri veikia tuo 

tikslu ir kurioj kiekvienas lietu- 
vis gali gauti pilnas infoimao- 
jas, kreij)damiesi prie ingalioti- 
nio Lietuvos Atstovybės Litto- 
sanorių organizatoriaus J. J. Zam 
kaus j S. A. L. K. Centro Kasti- 
ny, 3402 So. Halsted St. Ypatiš- 
kai, laiškų arba Tel. Yartls 5379. 

J. J. Zamkus, 
3402 S. Halsted St., 

Chicago, J11. 

SVAMBUS PRANEŠIMAS. 

j Am. M. C. & B. VV. of N. A. 
lietuviu 257 skyriaus svarbus su- 

Uiri nik imas jvyks ketverge, geg. 
>6 (h, 8 vai. v«k., p. J. J. Bžer- 
skio svetainėje, 4^)00 So. Paulina 
gatvė. X"isi nariai-rės malonėki- 
te atsilankyti. 

Bridgeportiečiai mokėję savo 

mėnesines duokles po numeriu 
1241) So. Halsted gat., dabar ma- 

lonėkite užsimokėti po numeriu 
4539 So. Marshfield ave., ne.s 

Bridgeporto skyriaus raštinė (ofi 
sas) delei sumažinimo išlaidų li- 
kosi uždarytas. Valdyba 

SUŽEISTA MOTERIS. 

Vakar rytą ties ifi gatve ii 
Michigan ave. susi (litrus auto 
mobiliam, sukeista Miss Coliet 
ir, galimas daiktas, ji gali atsi- 
durti ,kapuose. 

Atsakomybe? delei šio atsiti- 
kimo eina tardymai. 

1 S. KVIEKA TAIPGI IŠVA- 
ŽIAVO T IETUVON. 

į ! ; '• 

Vakar vakare apleido Čika- 

gą plačiai čikagiečia'ms žinomas 

j veikėjas Simas Kvietka (Kviet- 

■jkaiKkas), kuris apie* metus 
■ išdirbo ''Lietuvos" spaustuvėje. 

Išviso Amerikoje Sitų. Kvietka 
■jišbuvo apie 12 metu. Tai buvo 

labai veiklus, draugiškas ir sim- 

patingas vyras... 

Ateinančioje subatoje igeg. <S 

d.) S. Kvietka, — kartu su bu- 

riu Lietuvos Laisvės gynėju,— 
iškeliauja iš, Xe\v Yorko Eu- 

ropos link. — Velijame S. Kviet- 

Ikai geriausių pasekmių sunkiame 
Lietuvos apgvnymo ir atstatymo 
daribe! tSudiev, drauge! — Iki 

pa? matymo! 

BR. VARAŠIUS IŠVAŽIUOJA 
I NEW YORKA. 
1 I 

— ! 
Taipgi vakar vakare apleido! 

Čikagą ir išvažiavo Xe\v Yor-1 
kan buvęs "Lietuvos" Adimiuis-j 
trątorius Bronius Yarašius. Die- 

ną-ki tą jis sustos Pittsburghe, 
kur randasi jo tėvas. Nuo gegu- 
žio 15 d. Br. Va raši us pradės 
dirbti \prie Lietuvos Atstatymo 

| Bendrovės. Velijame jam geriau- 
Isios kloties! 

NEUŽILGO MES JUMIS AP- 
LEISIME. SAKO S. A. L. 

KAREIVIAI. 

j Gerbiama Lhieagos lietuviu vii 

,suomenė. ar norite pasimatyti ir i 

atsisveikinti šį paskutini kart;; 
M.i mūsų utos didvyriais, kurie 

pasišventė aukauti savo brangią 
jaunystę u y. Lietuvos Liuosybę? 
lei taip, tai nepraleiskite karei- 

\ iu išleistuvių vakaro, kuris at- 

si'lnts su-batos vakare, geg. 8 d., 
7-th Regiment Armory salėje.' 

Sie jaunuoliai keliauja Lietu- 
von ne del kokiu linksmybių, ar 

į ko kito, bet jie keliauja kaipo 
I<1 idi patriotai nešti pagalbą ten 

esantiems niusų įbroljams, idant 
savo krūtinėmis padėti atremti 

priešus ir niusų tėvynės dalis, pa 
liuosavus išnpo priešų-lenkų iui(i- 
go, suvienyti vien,a n valstybės 
kunan, kame vienybė, gerbūvis 
ir meilė klestėtų. Jie nesigaili pa 
likti savo tėvus, brolius ir sesu- 

Įtes ir sav mylimasias. Jie lin- 

įksmai ir drąsiai keliauja Į karės 

lauką duoti lenkams lekciją, jog 
Žemaičiai veltui neduos savo že- 
mėsVmit.ti. 

Cia yra kiekvieno lietuvio prie 
dermė, \ ateiti t^n vakaran ir. pa- 

j rodyti tiems jaiinluoliams u/.uo- 

Įjautą, kas priduos jiems drąsą, 
Ienergiją; sudėti trpškimus gar- 

jbinkai pergalei ir palinkėti lai- 
!mingos kelionės. 

'Mos matome, gerbiamieji, kad] 
niekas kitas, nei jokia šalis mums 

neduoda pagalbos, tat patys kaip 
kas galime turime stoti kovon. 
Tiesa, nevisi mes galim pasiekti 
karės, lauką, nevisi galime var- 

) toti šautuvą bei kardą, bet vietoj 
tų ginklu, galime prisidėti mora- 

lia ir medžiagine parama, kuri 
kariuomenei lutinai reikalinga. 
Dirbdami visi išvien kovą, gar- 
bingą kovą laimėsime ir paro- 
dysime pasauliui, jogei ant že- 
mės kamuolio ir lietuviui leista 

!gy\V<enti: jog ir jam jo šalies 
laisvė,yra brangi. 

Tat. lai gyvuoja Lietuva, že- 
melė nuisų prigimta; jai lemta 
amžiais buti laisva. 

Vėversėlis. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 

Į '"Lietuvos'' ofisą yra atėję 
laiškai sekančioms ypatoms: 

Karolis Banionis, Petras "Ral- 
tusnikas. Aleksas Ditbilskis, Vin- 
centas Dovidaitis, St. Gimbutai- 
tė, Jokūbas Gindvilis, Juozapas 
Yončas, 3 M. Jozaitis, Joster La- 

jtamer Com. Co. R. camp Mellen, 
\\ is. Jonas Antanas arba Kazi- 
mieras Jonaitiai, Jurgis Kirsnis, 
Antanas Malinauskas, Joe. Mo- 
zeris, M. Miniatas, Kazimiera Pi- 
ginaitė, Izidorius Puidokas, Ig- 
nacas P>ekieža, 2 I. G. Sliruga, 

i Julijonas šikšnis, Adomas Vakn- 
jtėlis. 

Reikalaudami laišku, kreipkitės 
ii "Lietuvos" adminiit.aciją. 

3253 So. Morgan St., Chicago, į 111. •"» 

CICERO, ILL\ 
Susiv. Amer. Liet. Kareiviu 

susirinkimas atsibus ketverge, 
geg. 6 d., 7:30 yal. vak., J. N elfo 
svet., 1500 S o* 4yth Ave. 

Miltinai turimo aptarti reikalus 
kas-link įvykstančio geg. S d. 
(Kareiviu Išleistuvių Baliaus; taip 
[gi turėsime išsirinkti ir pirminin- 
ką. kadangi da'bartini> pirminin- 
kas trumpiu laiku išvažiuoja Lie- 

Į tuvon. 

Jurgis R. 

LAIŠKAS 
ANUPRU Kl'LAKALSKl'i. 
Juozas Janašonis gyvenąs po 

numeriu '*)(> YVebster Ave., Ham- 
mond, Jnd.. praneša, gav^s iš Lie- 
tuvos. įš Skaudvilės laišką adre- 
suotą Anuprui Kulak'auskui. 

Lai adresantas atsišaukia aukš- 
riaus paduotu adresu. 

PARSIDUODA SESORT 
FARMA. 

Iš priežasties sunkiu operacijų 
esmu priverstas parduoti savo 

( visiems gerai žinomą) Lemont's 
Kesort Tariu. 

Ta farma parsiduoda labai pi- 
giai ir ant lengvų išlygų. Del 
platesniu informacijų kreipkitės 
pas: 

A. J. LEMONT, 
4847 W. i4th St., Cicero, 111. 

GAMTOS MIELIAUSIAS 
TTPAS. 

Uegužis yra puikiausias mėnuo. 
Gamta yra savo puikiausiame ti- 

pe, lelijos ir jausmai savo gar- 
deliu kvapu oripiklo* ora, paukš- 
čiai gieda su didžiausiu dvasios 
įtempimu, ir visi kiti sutvėri- 
mai gėrėjas i gaivinančiu vėjaliu. 
Tiktai tie, kurie kenčia viduriu 

nesmagumus, nejaučia gamtos 
grožyibių. Gyvenimo smagumas 
yra ipaprastas, kuomet galvos 
skaudėjimas. nemiegojimas ir 
prastas apetitas kankina tave. 

l'et delko tu kenti? Trinerio A- 
merikoniškas Eliksiras Kartus 

Vynas yra parduodamas visose 
aptiekose. Jis išvalo ."vidurius už 
laiko minkštus vidurius, pagelbs- 
ti suvirhiti maistą, ir jums nėra 
reikalo bijotis nemalimo viduriu, 
prietvariaus ir Įvairiu viduriu ne 

smagin-mų. Taipgi savo namuose 

turėk kitu Trinerio vaistų, dėlto, 
kad jis visados suteikia greitą pa 
galbą. Trinerio I.inimentas yra 
geras nuo neuralgijos, niksterė- 
jimo, ištinimo, pavargusių mus- 

kulų arna kojų. Trinerio Kosulio 
Sedative yra geriausias vaistas 
nuo šalčio ir kosulio. Joseph Tri- 
ner Conupany, 1333-43 S. Ashland 
Ave., Chicago, IH. 

REIKIA LEBERIU 
4> 

į faundry. Pastovus darbas.! 
Atsišaukite vEmployment i 

Office., 
LINK BELT & CO. 

29th & Stewart A ve. 

Reikalinga apysenė moteris 
prie dabojimo dviejų vaikų. At- 
sišaukite: 3260 Lo\ve Avenue, 
Chiėago, 111. 

Reikalingas aptiekorius, bi'le 
kokio laipsnio. Geram vyrui la- 
bai gera užmokestis. Atsišauk: 
,W&rsaw Pharmacy, 2210 Jos. 
Campau Ave., Detroit, Mich. 

Parsiduoda Bučernė ir Groser- 
nė. Priežastis pardavimo, savi- 
ninko nesveikata. Atsišaukite te 

1 e fonu : Yards 1502. 

.. Parsiduoda nuosavybė su 

duonkepyklos ir grocernės biz- 
niu. Geroje vietoje, lietuvių ap- 
gyventoje- kolonijoje, parsiduoda 
pigiai. Kas pirmas atsišauks, pa- 
ims šitą nuosavybę su gerai iš- 
drbtn bizniu. 225 Eckry St., Ham 
Imond, Ind. 

LYTIES DALYKAI. 
Su Paveikslais. 

Audeklu apdaryta knyga, lietuvių kalboj, pa- duoda pilniausias žinias apie lyties dalykus, kuriuos privalo kiekvienas žinoti — parajyta švariu ir mokslišku .budu. Knyga siunčiam? 
u/. $2.00. Pinigais, money orderiu arba Stanv 
porois. 
Modern Book Co., Dept. B. 32 
Union Square, New York City 

PIRKITE 
LĮĖTUVOS 
LAISVĖS 

PASKOLOS 
ŠONUS. 

PARSIDUODA NAMAS 
PIGIAI. 

Darbas kitam-, miest priverčia 
mane parduoti savo namą, (su 
bizniu arba be jo) Cicero, 111. 

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

R. N. BARŠIS, 
611 Lincoln Avenue, 

Rockford. UI. 

JAU GALIMA VAŽIUOTI 
TIESOG Į LIEPOJŲ. 

i Važiuojantiems į Lietuvą, 
Parūpiname pašportus, Pa- 
gelbeme atsiteisti su taksais, 
Parduodame laivakartės ant 
skyrtų linijų, iunčiame pini- 
gus pagal dieninio kurso. Pa 
darome visus ligališkus do- 
kumentus Lietuvos ir Ameri- 
kos reikaluose. Taipgi perka 
me ir parduodame namus lo- 
tus ir farmas. 
Ant pardavimo turime dau- 

gybes mūrinių namų gražiuo 
se apigardos ir ant lengviu 
išlygų. Taip kad su mažai 
pinigų galėti tapti savininkų 
namo. Visais reikalais kreip- 
kitės pas: 
John J. Zolp 
Augus M. Barčus. 
Commercial Realty Bureau, 
4547 So. Hermitage Ave. 

Chicago. 
Tel. Yards 145. 

LIETUVIU UKINVNKU 
KOLONIJA. 

Važiuok į Vila* Ccunty 
Wfsconsin, kirr skaisti žeme 
ir pirk ukę am lengvų iimo" 
kesčių: tobulas klimatai, ge 
ri kejiai, arti miesto, daug 
turgaviečių; ežerų, apių, šal 
tinių, gera žemė del bulvių, 
ant vieno akerio žemes už-j 
auga 2J0 bušelių bulvių, ki- 
ti javai ,ta'pgi gerai auga. i 

Gali pradėti ukininkauti su I 
maža suma pinigų. Didžiau- 
sia lietuvių ūkininkų koolni- 
ja Amerikoje. Del pilnos in- 
formacijos ir ukininkystės 
knygutės, kurią dykai kiek- 
vienam reikalajuančiam pa- 
siunčiame, adresuok: 
SANBORN & COMPANY, 

52 Sanborn Building, 
Eagle River, Wis.t 

| 
73 NAMAI turi buti parduoti trumpa Į me laike. 30 n<*mai mūriniai, 21 medi- 

nis. 11-ka annu Biznio kampu, 5 Bun- 
gaiows ir daugybė litų. 

Kainos šių namų nuo ^3°00 iki 
$21000.00. 

Namai randasi nuo 45-tos South iki 
79tos nuo Halsted št. į vestus iki 
Kedzie ave. 

Didelis pasirinkimai- gražioj apygar- 
doj, su mažu (mokėjimą, augštos ran- 
dės taip kad mėnesines randos per 
trumpą, laikę namą nuperka. 

Musų ofise taipgi parūpiname pas- 
portus važiuoti j LIETUVA. Siunčiam 
pinigus ir tavorus j LIETUVA ir vi<- 
sur. Inšiuriname( Apdraudžiame) viso- 
se formose Darome visokius legulis- 
kuo DOKUMENTUS IN LIETUVA ir 
Amerikoje. 

Norintieji rirk^i namų ir vimis ki- 
tais reikalais kreipkites pas: 
J. J. ZOLP. A. M. BARČUS 

COMMERCIL REALTY 
BUREAU 

4547 S. Hermitage Av. 
Chicago, 111. 

Tel. Yards 145. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stonach Pitters yra pri- 

pažintas Wo5hingtone, D. C. už tikrfl 
Ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedlrbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų ir inketų ir tai? tollaus. Saluten 
Stomach Bitters visk? prašalina Ir pa 
fieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bon!" 3, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 Ir 12 bonkų $14.00. 

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

Galima gauti kiekvienoj aptlokoj, o 

jeigu.negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus li 
užsakymą kiek relkalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamiBtų. 

Pasarga: Reikalaudami prlaiųskii 
tikrą lr aiškų savo antrašą lr rai.'kil 
taip: 

SALUTE MAN'JFACTURE 
| P. A, BALTRANA8 CO., 1 616 W. v Chicago, II 

Dabar persikele 
po No. 1703 W. 
12th St. Aš busiu 
ofise nuo 10 vai. 

ryto iki 2 vai. po 
pietų kiekvieną 
dieną. 

i* tii ttt 
trclępMnnc Yardi 153* 

DR j. KŪLIS 
| LIETUVIS 

| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
| iydo visokias ligas moterį], vaiku ir ryr^ 
z Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyri) ligas I (289 3. HALSTED S'l\. CHICAOf 

JTelephone Yards 6492. 

AKUŽERKA 
A. SHUSHO 
Turiu patyri- 
mą moterų li- 

gose ; riipes- 

ti!!££i prižiū- 
riu ligonę ir 

kūdikį laike 
? ligos. 
[3-55 So- Halstecl St. Chicago, 111. 

l Į ■■■III 

John Kuchinękas 
LAV/YEK 

LIETUVIS advokatas 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro, 
Subatomls: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS D YLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Fahną, ir padirbu visokius 
L°gališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir ;-!;olimt Piui- 
gur. ant Pirmu Mortgcfly, ant 
lengvu sąlygų. .« 
West Side Ofisą? atdaras vaka- 

rais nuo 7 i iii 8 -valandos. 
Viršum Metropolitan State Bati- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET. 
Cor. Leavitt. ® Tol. Canal 2552 

I' ■ 1 

Dr. Maurice Kahn 
GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
kalba lietuviškai 

Ofiso vai. 8—io, i—3, 6—8.| 
ir 

Dr. Leon. Staro 
DENTISTAS. 

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

Telefonas Yards 994. 

*■ -.y 
— 

: 
Severos Gyduoles užlaiko " 

^ seimynos sveikatą. 

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

Severa's 
Biood Purifier 

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

A. PETKA TIS 8. FABIJONAS 

A. PETRATIS 8c CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE~lKlSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laiv'oKort** 

NOTAH1JUŠAS 
I 

3249 So. Halilet. Street, Chicago, Illinois 

yEUEPHONE BOULEQARD 611 

DR. S. B1EŽIS. 
LIETUV18 

GYDYTOJAS IR CH FIURGAS I 
Ofisas: 1:201 W. 22nd Street j Telefonas Cana* 6222 j Vai: 1 i t'. 6 ir 7 iki 9 vai. rak. i 

Gyveninio a irta: 3114 W. 42»d st 

fione Var*l 6222 

DR. C. K. CHERRY3 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 Iki 8 v ak H 2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS 

Į CHICAGO. ILL. 

i V. W. RUTKAUSKAS 5 
* ADVOKATAS J {29 S. LA SALLE ST., ROOM 324 * 
* Telephone Central 6390. * 

* Vakarais. 812 W. 33-RD STRE1T.* J Telephone Yards 4681 * 
***** ********************* 

Lithuanian—American Inlormatioi 
Bureau« 

Vladas J. NorkuB, vedgjas, Paspor 
tai, Legalijki Dokumentai, Foreigi 

Exchange, Real Eastate. Parducdan 
laivokartes. 
1114 So. Halsted St. Chlcago, fll 

Tel. Boulevard 4899. 

i= ei. 1 ards 3O54. AKUSERKA. 

Mrs. A. ; 
Michniewich S 
Baigusi Akušerijos ko-" 
legijv. ilgai praktika " 
vusi PennsiNaaijoi, 
hospiUtetc, Pasekmini 
gd patarnauja prie* 
gimdymo, Duoda rodą" 
risoldose ligose mote-J rims Ir merginoms. ( 

3113 S. Halsted St. 

(ant antrų lubų) a 

CHICAGO. ILL. • 

■CNuo 6 iki 9 ryto Ir 7 iki vėlai vakj fAWAVcV.SWA,.WAWVJl 

Phone Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

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

|DR. JOHN N. THORPE 

| GYDYTOJAS IR CH.AURGAS 
f 1637 W. 61-ma ir kamp.Marshtiela 
| Vai.: Iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

IDr. M. Herzman 
i IŠ RUSIJOS 
j~Gerai lietuviams žinomas per 16 asetų kaip* 
3 patyręs gydytojas, chirurgas ir akuieria 
™Gydo aštrias ir chroniSkaa ligas Tyrų, tao 

Etcrų ir Taiki], pagal naujausias metodas 
SX-R»t ir kitokius elektros jrietaisua. 
E Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 

El8th St. netoli Fisk Su 

E VALANDOS > Nuo 10—12 pietų ir 

jis 8 vakarais. Dienomis: Canal 
E f 3Ho arba 357 
= Telephonai: J Nektimis Drexe) 
E [ 950 Drover 4136 
E GYVENIMAS: 3412 S. rialsted St 
E VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

1DR. 
M. T. STRIKOLIS 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. Ir 6:30 
Iki 8:30 vak. Nedėl. 9 Ibi 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley263 

jPhone Yardu 2644 jj 
DR. S. NAIKELIS j 

LIETUVIS į g GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | S e 
■Of: lr gyv: vi«>ta 3262 S. Halsted Slj 5Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30b 
H ,.1 

lTelephone Drover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTTSTA8 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Seredomis nuo 4 iki 9 po pietų. 
4712 SO. ASHLAND AVINUI* 

■rd 47-to« gatvC* 
~~ 
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