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Lenkai veržiasi Lietum, 
it... 3 

Amerikos Lietuviai prašo leidimo 
tvert Armiją. 

Sociaiislu vadai gavo 20 metu kalėjimo 
Danija reikalauja savo provincijų. 

► Istorija premiero pašovimo. 
KULKA PEREJO PRE- 

MIERO PLAUČIUS. 
P a r vž i u s, vasario 21 

d.—X"spinduliai parode, 
kad kulka percjo per plau 
cius premiero Clemen- 
ceau. Pradedama bijotis 
už premiero sveikatą. 

AR CLEMENCEAU UŽ- 
PUOLIMAS YRA BOLŠE- 

VIKŲ DARBAS? 

Paryžius, vasano 20 d. — 

Ar pasikėsinimas ant Fran- 
cuzijos premiero gyvasties 
yra bolševiku darbas, ar ne? 
—toki klausimai clabar tan- 
kiausiai yra girdimi Pary- 
žiuje. 

Laikraštis M a t i n. šią- 
dien primena, kad Genevos 
laikraštis Šveicarijoj keletą 
dienų atgal pranešė, jog bol 
ševikai, esantieji Lausanno- 
je, darė suokalbi ant Cle- 
menceau galvos ir kad du 
bolševikai esą perėję rube- 
žiy iš Šveicarijos į Prancū- 
ziją. 

Kitas laikraštis P e t i t 
P a r is i e n rašo, kad Pary- 
žiaus policija gavusi perser- 
gėjimą apie suokalbį jau 
bus kiek laiko atgal. 

Premieras Clemenceau' 

praleido naktį gerai. Žaiz- 
da yra lengva, bet pavojus 
yra tame, kad tokiam se-| 
nam žmogui, kaip premieras 
ir lengva žaizda gali kar- 
tais buti pavojinga. 

Paties Premiero Pasa- 
kojimas. 

Premieras Clemenceau 
pats papasako jo apie užpuo- 
limą ant savęs sekančiais žo 
džiais: 

"Vakar, kuomet aš važia- 
vau per tą vietą ant kampo 
Boulevard Delessert, aš pa- 
temijau navatną žmogaus še 

šėlį ant gatvės bruko, kas 
reiškė, kad kas nors mane 

daboja atydžiai. šešėlis iš- 
rodė nelabai malonui. Aš 
tuomet sau tariau: "Ha-ha, 
tas vyras nemano nieko ge- 
ro." 

► "š; rytą, toj pačioj vietoj 
aš pamačiau tą pati šešėlį 
ir tuo jaus pamislijau sau: 

"Oigi tai tas pats mano va- 

karykštis draugas." 
"Aš neturėjau laiko to- 

li aus mąstyti, nes to vyro 
ranka pasikėlė su revolve- 
riu, ir jis šovė į automobi- 
liaus duris ir pataikė į lan- 

gą. Man neatėjo galvon, 

kad revolveryj galėjo buti 
daugiaus kulkų ir kaip tik 
pirmas suvis tapo paleistas, 
aš pasilenkiau pirmyn lin- 
kui lango pažiūrėti. 

"Kiti šūviai sekė po to 

greitai vienas po kito ir aš 
pajutau aštrų skausmą že- 
mai po savo siprandu. Skaus 
mas buvo taip didelis, kad 
aš negalėjau susilaikyti ne- 

surikęs. Aš gerai ir aiškiai 
supratau, kad esu pašautas. 

"Kas po to buvo, tas at- 
sitiko su žaibo greitumu. 
Sargas, sėdintis su šoferu 
ant sėdynės automobiliais 
fronte, prie pirmo šūvio iš- 
sitraukė revolverį iš savo ki- 
šeniaus. šoferis tuo pačiu 
laiku paleido automobilių 
greičiaus. Po to jis apsuko 
ir atvežė mane atgal namo. 

Dabar aš nejaučiau absoliu- 
tiškai nieko." 

Ką Užpuolikas Pasakoja. 
"Jųs norite išgirsti mano 

pasakojimą—pasiklausė su- 

areštuotas užpuolikas Cot- 
tin.—Gerai sėskit, aš jums 
papasakosiu viską." 

Po to Cottin papasakojo 
policijos valdininkui apie 
tai, kaip jis rengėsi užmušti 
Clemenceau, pridurdamas 
prie to, kad nuo to laiko, 
kaip Paryžiun atvyko Itali- 
jos karalius, tai esą "senio 
likimas jau tapo nulemtas." 

Kuomet Į jo kambarį atė- 
jo laikraščių koresponden- 
tai, tai Cottin pasitiko juos 
su šypsą ant veido, nors vei- 
das buvo sumuštas, kuomet 
vakar minia ji apdaužė. 
Kuomet korespondentų fo- 
tografiški aparatai pradėjo 
kliksėti, imant jo paveikslą, 
tasai nusišypsojo ir ironiš- 
kai tarė: "Kokia didelė gar- 
bė." 

— Na, na—tarė jam vie- 
nas korespondentas, — pats 
puikiai jlindai i skylę... 

— O, man bėdos buta... 
—atkirto užpuolikas. 

Apie savo užpuolimą ant 
premiero, Cottin taip papa- 
sakojo : 

"Kuomet pasiekiau Cle- 
menęeau namų, tai aš pa- 
tėmijau, kad jie yra dabo- 
jami, ir todėl aš nuspren- 
džiau padaryti užpuolimą tc 

liaus, ant kampo Rue Frant 
lin ir Boulevard Delessert 
Ten aš pasislėpiau, laukda- 
mas automobiliaus. Kuomei 
pamačiau automobilių, aš ps 

(Tąsa ant 2-ro pusi.) 

Gali buti gaidys.,. 

Pasaulio gaspadine. žiuri j Lenkijos kiauširtį, me gindama atspėti, kas iš jo 
išeis. Męs bijomis, kad iš jo neišeitų gaidukas-peštukas... 

LENKAI VERŽIASI 
LIETUVON. 

Varšava, vasario 18 d. 
(suvėlinta)—Lietuvoje len- 
kai perėjo anapus Baltsto- 
gės (Bialystok), bet vokie- 
čių kariumenė dar neleido 
jiems įeiti i šitą miestą. 

[Šita lenkų žinia parodo, 
kad jų kariumenė slenka j 
Lietuvą. Baltstogė yra pa- 
vietavas miestas ir svarbi 
geležinkelio stotis Gardino 
gubernijoj, ant geležinkelio 
tarp Varšavos ir Gardino. 
Baltstogė yra dalis istoriš- 
kos Lietuvos; pats miestas 
dabar yra žydiškas, o apie- 

t linkės jo subaltgudėję ir su- 

jmozurėjęJ. 
Tas pats telegramas to- 

liaus praneša sekančiai: 
Lenkiškoji kariumenė už- 

ėmė Volkoviški [Gardino 
gubernijoj] ir užėmė pozi- 
cijas išilgai upės Niepka. 
Rusiškieji bolševikai laiko 
miestą Olicla (?) ir liniją 
išilgai Nemuno upės (taipgi 
Gardino gubernijoj). 

Ukrajiniečiai atnaujino 
užpuolimą ant lenkų Lem- 
berge (Galicijoj) ir užgrie- 
bė visas pozicijas tarp Prze- 
myslio ir Grodek, kurie yra 
i vakarus nuo Lembergo. 

Lenkai įveda naujus pi- 
nigus vieton buvusių rusiškų 
rublių. Vieton rublio busiąs 
lech, panašus į francuzų 
franką. 

LIETUVIAI ORGANI- 
ZUOS KARIUMENĘ 

AMERIKOJE. 
Pittsburgh, Pa., vasario 

20d.—Lietuvių Tautos Ta- 
ryba (Lithuanian National 
Council) prašo leidimo or- 

ganizuoti Amerikoje lietu- 
vių kariumenę iš 30,000 vy- 
rų, kuri bus pasiųsta kovoti 
prieš bolševikus. Tame klau 
sime įteikta Amerikos val- 
džiai tam tikru, peticija. 

Lietuvių Tautos Taryba 
taipgi užreiškė, kad jei bus 

užtvirtinta per valdžią Ta- 
rybos piianas, tai ji siųs vy- 
rus Lietuvon, kad sustipri- 
nus dabartinę lietuvių ka- 
riumenę apie iš 80,000, kuri 
kariauja šiuo laiku prieš 
bolševikus. 

Toliau Taryba kreipiasi 
prie valdžios, prašydama, 
kad butų leista parduoti Lie 
tuvai dalį amunicijos, kuri 
dabar randasi Europoj. 

Taipgi Taryba instrukta- 
vo savo atstovus Paryžiuje, 
kad jie prašytų Taikos Kon- 
ferencijoje Lietuvai Nepri- 
gulmybės. 

BERGERIS GAUNA 20 
METŲ KALĖJIMO. 

Chicago, 111., vasario 20d. 
Socialistų partijos vadas ir 
kongresmanas, Victor Ber- 
ger, kuris buvo rastas kaltu 
už prasižengimus prieš "Šni 
pystės Aktą" ir už kenkimą 
šios šalies valdžiai laike ka- 
rės, tapo šiądien nuteistas 
ant 20 metų į kalėjimą. 

Sykiu su juo gavo tokią 
pat bausmę ir keturi kiti jo 
sandraugai, kurių byla atsi- 
buvo tuo pačiu laiku, kaip 
ir Bergerio. 

Kuomet federalis teisėjas 
Landis paklausė Bergerio, 
ar jis turi ką nors pasakyti, 
tai Bergeris laikė apie 15 
minučių prakalbą, kurioje 
jis pranašavo, kad "raudo- 
na" revoliucija galėsianti 
Įvykti ir Suvienytose Valsti- 
jose, Britanijoj bei Francu- 
ZIJOJ. 

"Socialistai—sakė Berge- 
ris—buvo priešingi šiai ka- 
rei, kaip ir visoms karėms, 
nes jie yra prielankus inter- 
nacionalizmui. Męs esame 

priešingi visoms imperialis- 
tiškoms karėms, o paskuti- 
nė karė buvo pirmiausiai pa- 
sekmė kovos tarp Anglijos 
ir Vokietijos už pasaulio ko- 
merciją. Visi didžiausi žur- 
nalai tai pripažįsta. 

"Nuo pat pradžių — sakė 
Bergeris—francuzų socialis- 
tai priešinosi šitai karei. Ita 
lų socialstai išėjo ant strei- 
ko 1914 metais ir priešinosi 
Italijos įstojimui karėn, ir 
pagalios buvo ne kas kitas 
kaip sukilimas socialistų Vo 

kietijoj ir vokiškam laivyne, 
kuris užbaigė karę." 

Bergeris apkaltino taipgi 
prisaikintuosius teisėjus, kad 
jie nepaisė esą liudijimų, 
bet esą praleidę laiką ka- 

zyruodami, gerdami. ''Viskė 
ir pokeris už.?mė džiurės lai- 
ką"—pasakė jis. 

Sykiu su Bergeriu tapo nu 

teisti ant 20 metų kalėjimo 
ir sekantieji jo sandraugai: 

Adolph Germer, Centrali- 
nis sekretorius Amerikos So 
cialistų Partijos. 

J. L. Engdahl, redaktorius 
socialistiško laikraščio. 

William. F. Kruze, sekre- 
torius Jaunų Socialistų Ly- 
gos, ir 

,Rev. Irwin St. John Tu- 
cker, socialistų agitatorius ir 
revoliucijonierius. 

Visi tuojaus pradėjo, per 
savo advokatus, rūpintis pa- 
davimu apeliacijos į augštes 
nį teismą. 

DANAI REIKALAUS 
SAVO PROVINCIJŲ. 
Paryžius, vasario 20 d.— 

Atstovai penkių Didžiųjų 
Viešpatijų sutiko Įsileisti į 
Taikos Konferenciją Dani- 
jos atstovus, idant išklausy- 
ti jų reikalavimų kaslink su- 

grąžinimo Danijai dviejų 
provincijų—Šlesvigo ir Hol- 
šteino,—kurias Vokietija bu 
vo nuo Danijos išplėšusi. 

Albanijos atstovai taipgi 
tapo išklausyti. 

Vardan Lenkijos, Ignacy 
Padarewskio ir gen. Pilsudz 
kio atstovai kreipėsi forma- 
liškai į Taikos Konferenci- 
ją, idant ji oficialiai pripa-, 
žintų naują Lenkijos valdžią 

EX-KAIZERIUKAS 
SUAREŠTUOTAS. 

Kopenhagen, vasario 20d. 
Prūsijos princas Joachimas, 
jauniausias' sunus buvusio 
Vokietijos kaizerio, tapo su- 

areštuotas. Pranešimas iš 
Municho tvirtina, kad jo su- 

areštavimas surištas su ko- 

kiomis ten intrigomis, kurių 
šiuo laik Vokietijoje ne- 

trūksta. 

» rr<rrggp^-. 
ner labdarybės 

TINGINIAMS. 

Londonas, vasario' 20 d. 
Reuterio agentūra paduoda 
žinią iš Amsterdamo, jog | 
Vokietijos socialistų orga- 
nas Vorwaerts praneša, kad 
Vokietijos vidurinių reikalų 
ministeris išleidęs oficialį 
pranešimą, kur reikalauja, 
kad miestų valdžios nesu- 

teiktų jokios paramos nedir- 
bantiems, atsisakiusiems 
dirbti iarbą, kuri jie fiziš- 
kai išgali atlikti. 

HAWAJIEČIAI RUOŠIASI 
TAPTI VALSTIJA. 

Honolulu, vasario 19 d.— 
Hawaii salų įstatymdavystės 
įstaigos ruošia memorialą ir 
delegaciją Washingt'onanf 
kurios tikslu bus išgauti Ha- 
waii saloms valstijos, tiesas. 
Šiame reikale salų guberna- 
torius rekomendavo Įstatym 
davystės įstaigoms išnešti 
tam tikrą rezoliciją, , krei- 
piantis prie Washingtono 
valdžios. Rezoliucija priim 
ta ir nutarta pasiųsti Wash- 
ingtonan specialę delegaci- 
ją. 

PREZ. WILSONAS AT- 
VYKSTA PANEDELYJ. 
Bostonas, vasario 20 d.— 

Laivas ''George Washing- 
ton," vežantis prezidentą 
Wilsoną, kaip tikimasi, at- 
vyks į Bostoną ateinantį pa- 
nedėlį apie 1-mą valandą po 
piet. i ikimasi, prezidentas 
Wilsonas laik\^ Bostone pra 
kalbą. 

ANGLIJOS MAINIERIAI 
STREIKUOSIĄ. 

Londonas, vasario 20 d.— 
Pradžia mainierių balsavi- 
mo parodo, kad Anglijos 
mainieriai nubalsavo už ap- 
skelbimą generalio streiko 
visose Anglijos angliakasyk 
lose. 

PAGERBIA KARDINOLU 
GIBBONS. 

Washington, vasario 20d. 
Kardinolas Gibbons šventė 
savo vyskupystės auksinį j u 

bilėjų. Iškilmėse dalyvavo 
daug katalikiškos dvasiški- 
jos: antvyskupių, vyskupų ir 
šiaip žymių katalikų bažny- 
čios veikėjų. 

Popiežių Benediktą repre 
zentavo antvyskupis Cerret- 
ti, kurs specialiai atvyko iš 
Rymo, kad perdavus Apaš- 
tališką palaiminimą seneliui 
pralotui, kurs per pusę šimt- 
mečio darbavosi kaipo vys- 
kupas, o nuo 1886, kaipo 
kardinolas. 

Žmogeli, gaii netokti 
byro už 2-jų mėnesių 

Balsuos Chicagos 
Saliunų Klausimą. 

Springfield, 111. Augščiau 
įsias Valstijos Teismas (Su- 
preme Court) Chicagos sa- 

liunų likimą pavedė rankos- 
na Chicagos balsuotojų 1 d. 
balandžio šių metų. Teis- 
mas manąs, kad didelis skai 
čius peticijų yra užtektinu 
prirodymu, kad saliunų klau 
simas turi buti leistas pilie- 
čių nubalsavimui be jokio 
atidėliojimo. 

Demokratų partijos vadai 
sutiko šį Teismo nuosprendį 
entuziastiškai. Gi republi- 
konų vadai neprielankus to- 
kiam Teismo nuosprendžiui. 

Pataisymas prie šalies kon 
stitucijos vis viena padarytų 
Chicagą "sausa," sykiu su 
visa šalim. Bet tas atsitiktų 
tiktai liepos 1 d., arba sau- 
sio 1 d. 1920 m. 

Gi dabar, sulyg šito teis- 
mo nutarimo, Chicagos pi- 
liečiai gali "nusausinti" Chi- 
cagos miestą savo balsavi- 
muose 1 d. balandžio ir tuo- 

met, jeigu jie taip nubalsuo- 
tų, tai "gub-bai Chicagoj by 
ras ir vi^kė" jau nuo 1 d. 
gegužio mėnesio. 

•i 

MARŠALAS FOCH GAL 
ATLANKYS AMERIKĄ. 
Phoenix, Ariz., vasario 20. 

Maršalas Foch, vyriausis tai 
kininkų vadas, sakoma at- 
^'ksiąs Amerikon gegužio 
mėnesyj. Toki pranešimą 
padarė James A. Flaherty, 
vyriausis perdėtinis organi- 
zacijos "Knights of Colum- 
bus," kuri padovanos mar- 

šalui Foch "maršalo buožę." 
Šitą žinią Flaherty esą ga- 
vęs nuo francuzų komisijos 
ofiso iš Washingtono. 

AMERIKOS KARIUMENE 
BERLINE. 

Londonas, vasario 20 d. 
Amerikos kariumenė atvyko 
į Berliną ir tapo pastatyta 
įvairiuose hcteliuose. Atvy 
kusi Amerikos krriumenė 
priguli prie 113-to New Yor 
kinio pulko. Jų pareiga bus 
apsaugoti maisto transpor- 
tus, kurie bus siunčiami Vo- 
kietijon. 

TAIKOS STREIKAS 
PETROGRADE. 

Londonas, vasario 20 d. 
šešiosdešimtįs tūkstančių 
darbininkų streikuoja Petro 
gracte, reikalaujant užbaigi- 
mo naminės kares Rusijoj. 

ORAS. 
Chicagoj ir apielinkėj: 
Šiądien lietus arba snie- 

gas. Maža atmaina ore. 

Saulėtekis G:38. 
Saulėleidis 5:30. 



PREMJERO PAŠOVIMAS. 

(Tąsa nuo 1-mo puslapio 

ėjau pirmyn ir šoviau įstri- 
žai ; pirma kulka pervėrė du 
'langu. Po to, automobiliui 
Vis bėgant, aš pasileidau pas 
*kui jį ir nesilioviau šaudęs 
patol, pakol mano revolve- 
ris išsibaigė. Didesnė dalis 
kulkų pataikė automobilių. 

"Apie septyni mėnesiai 
atgal jau aš buvau mąstęs 
apie užmušimą Clemenceau, 
kaipo didžiausio žmonijos 
priešo. Aš nusprendžiau iš- 
pildyti savo plianą keletą 
dienų atgal ir tuo tikslu nu- 

ėjau į Rue Franklin, idant 
pažiūrėti, kaip aš galėčiau 
patogiausiai ant premiero už 
pulti. Aš pasirupinau su- 
žinoti jo papročius ir pažin- 
ti jo namą, kuris išrodė la- 
bai prastas ir negražus to 
kiai augštai ypatai, kaip pre 
m i eras. 

"Aš norėjau, kad žmogus, 
kuris rengėsi prie kitos ka- 
rės, pranyktų—pridūrė Cot- 
tin.—Aš esu anarchistas, 
draugas žmonių, neišskiriant 
ir vokiečių ir esu draugas 
žmonijos ir broliškumo.'' 

Prezidentas Wlisonas nu- 
siuntė pasveikinimą premie- 
rai Clemenceau bevieliniu 
telegrafu ni o savo laivo. 

i— 

RUSU DELEGATAI KAL- 
BĖSIĄ KONFERENCIJOJ. 

Paryžius, vasario 20 d. — 

Čia eina gandas, kad Taikos 
Konferencija pakvies Rusi- 
;jos keturių valdžių atstovus, 
esančius Paryžiuje, paaiš- 
kinti, ką jie mano apie Ru- 
siją. Aną dien Francuzijoš 
premieras Clemenceau pri- 
ėmė Čaikovskį, Archangel- 
sko valdžios laikinąjį prezi- 
dentą. Pasikalbėjąs su juo 
Clemenceau esą buvo taip 
užganėdintas, kad jis pasiū- 
lė Čaikovskiui, idant tasai 
'atkartotų tą patį Konferen- 
cijoj. Čaikovskis esą sutikęs, 

i bet su išliga, kad ir tris kiti 
jo daugai, atstovai trijų ki- 
tų rusiškų valdžių turės taip 
gi progą paaiškinti iš savo 

Ipu'iės. Clemenceau su tuo, 
sakoma, sutikęs ir todėl ma- 

noma, kad Konferencija ne- 

trukus išklausys Sazanov^ 
Maklakovą, Čaikovskį ir ku- 
nigaikštį Lvovą; jie nebus 
pripažinti atstovais, bet tik 
suteiks Taikos Konferenci- 
jai informacijų apie Rusiją, 
idant Taikos Konferencija 
galėtų geriaus Rusijos klau- 

isimą išrišti. 
S 
i STREIKAI VGkIETIJCUE 

DIDĖJA. 
Berlinaa, vasario 20 d.— 

Vedami spartakų streikai 
pradeda vis labjau aiškėti, 
kaipo įrankis politiškoj ko- 
voj. Ir streikai vis didinasi 
gretimose Reino upes pro- 
vincijose. 

Spartakai nusprendė per- 
kelti streikus iš Reino pro- 
vincijų i Centralinę dalį Vo 
kietijos, kad uždavus galu- 
tiną smūgį kapitalui nuo dar 
bininkų. 

Elberfelde spartakai pa- 
skelbė generalį streiką viso- 
se darbavietėse. Gelžkelio 
stoties darbininkai priešino- 
si tam, bet vėliau spartakai 
užvaldė stotį. 

Ruhr distrikte spartakai 
užreiškė, kad streikas tol tę- 
sis, kol pasiliks valdiškoji 
kariumenė. Gi jei bus sto- 
ka spartakams maisto, tai 
jie privers buržujus atidary- 
ki savo sandėlius maisto. 

Krikščionių darbo unijos 
su apie 35,000 narių užreiš- 
kė, kad jos nepritars visuo- 
tinam streikui. 

Dienraščio Tūzai, j 

! JONAS P. GRIGALIŪNAS 
Į » 

P-as Jonas P. Grigaliūnas 
užima augštą vietą tarp 

| "Lietuvos" Dienraščio "tu- 
12ą." Jis yra vienu iš veik- 
liausių lietuvių veikėjų So. 
£nglewoode, Chicagoje. Jo 

«ir kelių kitų vyrų pasidar- 
i bavimu visa kolionija yra 
! nepaprastai pasižymėjusi 
,savo aukomis Lietuvos lais- 
i vei. 

P-as Grigaliūnas yra "Lie- 
tuvos" Bendrovės direkto- 
rium. Paeina iš Butkunų, 
Panevėžio pav., Kauno gub. 

Sulyg savo užsiėmimo yra 

| mašinistu, priklauso prie 
daugeiio organizacijų ir yra 
geras lietuvis tėvynainis. 

LIUDVIKAS LAPINSKAS. | 
P-as Liudvikas Lapinskas 

yra užsitarnavęs "Lietuvos" 
skaitytojas, šėrininkas, agen 
tas ir rėmėjas. Dienraščio 
organizavime, o ir dabar p. 
Lapinskas yra vienas iš 
veikliausių "Lietuvos" remė 
jų North Sideje, Chicagoje. 

Sulyg savo užsiėmimo p. 
Lapinskas yra kriaučius. pa- 
eina iš Augštelkų, Šiaulių 
pav., Kauno gub. 

Priklauso prie keleto 
draugijų Chicagoje. 

North Sidės Lietuviai ga- 
li kreiptis prie jo visokiais 
"Lietuvos" Dienraščio rei- 
kalais. Gyvena jis prie 
1639 N. Paulina St. 

Gleveiando Lietuviai Protestuoja rrieš Simoniis'ą. 
1 Clevelande dienraštis The 
Xe\vs talpino mums žinomo 
"Frank Simonds straipsnius. 
Tas rašytojas vadinasi Balti- 
ko tautų žinovu ir daug rašo 
apie Lietuvos ir Lenkijos klau 
simus. Xe vien a|)ie tai rašy- 
damas, bet ir kalbėdamas apie 
Vakarines Europos dalykus, 
tasai rašytojas neužmiršta in- 
deti to, jog "Lenkijos liausi- 
mas — tai svarbiausias Klau- 
simas.!" 

Visi jo straipsniai, paliečiau 
tjs lenkti renkalus buvo ant'tiek 

kenksmingi lietuviams ir Lie- 
tuviai iir tiek jais pasėta Ame- 

»rikoje melagysčių, kad nebuvo 
galima daugiau pakęsti,—to- 
dėl lietuviai ėmėsi už. darbo. 

Daug aiškinta musų spaudo- 
je apie to žmogaus tikslą, to- 

Idel visiems skaitantiems lietu- 
I viams žinoma, kad tai vra da- 
roma ant pražūties Lietuvai. 
Jau buvo paskelbta, jog tasai 
Baltiko tautų "žinovas" turi 
kokias tai sutartis su lenkais, 
taigi jis ir inkalbinėja įvairiais 
melagingais budais Amerikos 
visuomenei, buk Lietuva esan- 

ti dalis I^etikijos, lietuviai — 

tikri lenkai, tik nuo lenku at- 
c. 

simetę ir tt. Js taipgi skleidė 
melus, buk lietuviai norį at- 

į naujinti uniją su lenkais ir gy- 
venti tsvieno.... 

Jis taip rašo ne vien Cleve- 
lando The News laikraštyje, 
bet ir kituose Amerikos laik- 
raščiuose. New Yorko dien- 

raštyje Tribūne jis ilgą laiką 
rašinėjo, kolei pagaliaus lietu- 
viai pradėjo kalti to laikraščio 
leidėjams ir vyriausiajai reclak 
cijai, kad jis meluoja, ir jis ta-, 
po prašalintas. Tada Frank Si-j 

, morids pradėjo rašyti kitur ir 
beveik, tie patįs jo straipsniai j talpinta * daugely jfe Amerikos ( 
laikraščių antsyk. 

j Šiuo laiku Clevelando lietu-1 
įviai, ilgai kentę ir skaitę joj 

straipsnius, nepakęsdami tokio 
humbugo, ėmės už darbo. Dar 
kolei kas nieko nepadaryta, te- 
čiaus pradėtas buda s pasiro- 
dys visiems labai praktiškas. 

Tėvynės Mylėtojų Draugi 
jos 20 kp. susirinkime vasario 
16 d. buvo pakelta tas klasi- 
mas ir po trumpo apkalbėjimo 
priimtas. Kuopa išrinko komt- 
siją iš trijų intekmingų vietos 
veikėjų (žr. vietinėse žiniose V 
kurie susineš su tarybų Pildo- 
muoju Komitetu YVashingtone 
kad prisiųstų į Clevelandą ne- 

I senai išleista mentorulą anglų 
kalboje (keletą kopijų), prie 
to gaus keletą Dr. J. Šliupo 
kopijų "Lithuania in Retro- 

spect and Prospect", pridės 
į tam tikrą straipsni, paaiškinau 
jtį neteisingumą Siinonds raš- 
;tit, ir protestą su parašais vi- 
sų intekmingų vietos lietuvių, 
biznierių ir draugijų valdybų. 
Proteste bus atkreipiama The 
\evvs redaktorių i,r leidėjų d'>- 
ma į tai kokią blėdj neša lietu- 
viams tie Siinonds'o straipsniui 
— to laikraščio'darbas, kurį lie 
tuviai — didžioji dalis 10-ties 
tūkstančių Clevelandą esančių 
— ji skaito ir palaiko. 
Memorialo kopi jo? h is inkteik 

tos ir kitoms vietos anglų re- 

dakcijoms, Western Reserve 
Universitetui ir Chambėr of 
Commerce, kaip lygiai ir ki- 
tiems Clcvelando anglų didžiū- 
nams, iŠ ko jie galėtų orientuo- 
ties Lietuvos klausimuose, o ne 

tikėti kokio ten Simonds'o iš- 
kraipymams. 

Tas jau seniau reikėjo pa- 
daryti visoje Amerikoje ir iš- 
braukti tą "žinomą'' iš litera- 
tų tarpo (bent klausimuose a- 

pie lietuvius); tečiaus nebuvo 
memorulo, nebuvo ir kaip pra- 
dėti. Taip padarius lengviausia 
galėsime sulaikyti lenkų plati- 
namas intrigas ant lietuvių. 

Skaitykite ir Platinkite 
Dienrašti 

"L I E T U V A" 

MEZLIAVA. 

Nukentėjusiai dėl Karės Lie- 
tuvai per Amerikos Liettivhj 

Central j Komitetą. 
Atskaita už Sausį 1919 m. 

Binghampton, N. F. Seni 
nariai sumokėjo $7.50; nauji 
nariai prisirašė ir užsimokėjo; 
K. Milušatlskafc, P. Vaitekū- 
nas, A. Bakas ir A. Juška po 
SI.00; K. Stašaitis 50c. Viso 

$12.00, 
Lerack, Ont. Čanada. Jonas 

Strakšus aukauja $5.00 
Chicago, III. J. Vaitkus už- 

simoka $3.20 
So. O meilia, Neb. Seni na- 

riai sumokėjo $15.50; nauji 
nariai prisirašė ir užsimokėjo: 
Jagosė Buckuvienė, Antanina 
Lubauskienė ir M. Beksienė 
po 50c. Viso $17.00 

Crcot A'cclc, L. I. N. Y. K. 
Žemaitis užsimoka $6.00 

Racinc, Ji't's. Seni nariaLsu- 
mokėjo $10 50 

li'aterbury, Conn. Juozas 
i\evianis užsimoka $2.UU 

ll'atcrbury, Conit. Seni na- 

niai sumokėjo $83.50; nauji 
nariai prisirašė ir užsimokėjo: 
jo: A. Ragauskas, Jonas Bu- 
gališkis, P. Jodiakiš, A. Juš- 
kelis, j. Laurackas, I). Gvil- 
clžiute, P. Vičas ir Stasis Ja- 
neliunas po $1.00; J. Lesunai- 
tis, V. Lėsunaitis, P. Blauclzit- 
nas, A. Antanavičius K. Stri- 
kulis, \'. Blaudzunas, P. Raz- 
mantas, V. Pinevičius, L. Va- 
lavičius, P. Pūkis, P. Brazau- 
skas; J. Rudaitis, P. Kušlis, T. 
Kazlauskas, A. Vaivada, J. 
Tranas ir K. Danila po 50c. 
Viso $100.00 

Dctr'oity Mieli. Seni nariai 
sumokėjo $27.00 

Ncąv Britam, Cpiui. Seni 
nariai, draugijos ir kuopos su- 

mokėjo $111.25; nauji narini 
prisirašė ir užsimokėjo; J. San- 
gaila ir J. Mickevičius po 
$1.00: P. Bražinskas, P. Joku- 
binas., A. Ramanauskas ir D. 

Dangveckis po 50c. Viso 
$114.25 

Chicago, III. Joi.as Valin- 
čius $6.00 

Ambridįf'ėį Po. Nariai sumo- 

kėjo $6.00 
Nczv York, X. Y. Liet. At- 

statymo Bendrovės vakarienė- 
je, svečiai suaukavo $50.00 

Chicago j III. Petras Sinusas 
užsimokėjo už 1918 m. $24.00 

Elizabcth, N. J. Seni nariai 
sumokėjo $9.90 

Grand Rapids, Mieli. Seni 
nariai sumokėjo $7.00 

IVilkcs-Burrc, Pa. Seni na- 

riai sumokėjo $13.25; nauji 
nariai prisirašė ir užsimokėjo: 

Karuža ir J. Česnauskas po 
$$.00; J. Norkūnas 50c. Viso 

$19.50 
Stamford, Conn. Seni nariai 

sumokėjo $32.00; nauji nariai 
prisirašė ir užsimokėjo: J. Ši- 
liilgis $1.50; A. Šliviilskas 50c. 
Viso $34.00 
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Ittdįand Harbor, hid. Lietu- 
viii Pasilinksminimo Draug. 
Kliubcis aukauja $108.00 

Brooklyn, N. Y. Veronika, 
Antanas ir Zuzana Norvaišai 
užsim. $6.00 

Hartford, Conn. Seni nariai 
užsimokėjo $8.75 

Lovack, Ont. Gonada, Jonas 
Strakšus po $3.00 j menes], už 
visus 1919 metus $36.00; ^li- 
tro Pavluk (naujas už 5 mėn. 
po $1.00 $41.00 

III mira, Pa. K. Garbulevi- 
čius aiikavo $1.00 

Baltimore, Md. Seni nariai 
sumokėjo $67.80; nauji prisi- 
rašė ir išsimokėjo: J. Neikus, 

GrikšaS; A. Yiškiaitskas, ir 
K. Brokas po $1.00; J. Povilai- 
tisj M. Veliilnas; ir K. Ben- 
doravičius po 50c. Viso $73.30 

Viso per Sausio mene 
s į sumokėta $1691.-1-0 

Sunaikinta šioje karėje Lie- 
tuva šaukiasi pagelbos. ra- 
čiaujanti ir visur išblaškinti jos 
sunųs ir dukterįs taipgi šau- 

kiasi pagelbos. Ar girdite tuos 

šauksmus? Jei taip, tai gel- 
bėkite! Siųskite jusų mokes- 
tis ir aukas Centraiiui Komi- 
tetui tokiu adresu: 

LITHUAN1AN CENTRAL 
WAR RELIEF COMMI- 
TTEE, INC 320 5th ave. 

New York. 
Pild. Sekretorius, 

<i. Steponaitis. 

AR REIKIA SEIMO. 
A LTS. 25 kuopa Chicago 

111. nuodugniai svarstė šį klau- 
sima ir pagaiiliaits išnešė re- 

zoliucią-tariina. Sutvarkyti 
tą npaudon pavedė specialiai 
komisi jai. A LTS. 25 kp, sei- 
mo reikale taria sekančiai: 

Nors lietuviai ir labai trok- 
šta laisvės, bet vokiškoji gele- 
žinė letena užčiaupė Lietuvai 
burną ir ji negalėjo kelti savo 

balsą dėl daromų jai skriadų. 
Nors lietuviai, grimais vo-į 

kiečiams, ir norėjo'susirinkti 
Vilniuje Į seimą ir visos tautos 
oalsu užreikšti, kad Lietuva 
Laisvės nori, bet tuoj rusų bol- 
ševikai įsirioglnę j mūsų tė- 

vynę pamainė "sargus" vokie- 
čius. Ir Lietuva tyli... 

Nors talkininkai ir žino 
šiuos faktus, bet Lietuvos prie- 
šams yra lengva inlarti lietu- 
vius šalininkais ar tai vokie- 
čių, ar tai bolševikų, ar bent 
nors netikusiais, kurie negali 
nuo kitų gintis. Taigi, žino- 
ma, lietuviams bus peršama 
lenkų "globa/' A 

Jei minios Lietuvoje ne airi 

progos prabilti ir užre;kšti ko 
jie trokšta, tai nors męs, dalis 
Lietuvių Tautos, tai padaryki- 
me. 

Jei jiems neleidžiama užreik- 
Šti jog Lietuvai laisvė reika- 
linga, tai įiies, gyvenantie lais- 
voj šalyj, susirinkę seiman, 
galingu balsu sušukime: "Pa- 
sauli! duok mums nors karta 

liuosai pakviepuoti, nes, nuo 
amžinos priespaudos, jau bai- 
gia [dubti musų kriutirtės, ku- 
riose gludi prakilni siela. 

"Pasauli! padėk musų likimą 
ant Teisybės svarstyklių ir 
sverk... ir tark... 

Ir Pasaulis išgirdęs balsą, 
nors dalies tautos, galės tin- 
kamai spręsti ir apie visą tau- 
tą. Ir dar nevėlu, tik suskub- 
kime, nes Taikos Konferenci- 
ja, kaip matosi, ne greitai už- 
sibaigs. 

Brolau.ir sese! Ar męs tu- 
rime ir tiesa ir drąsa kalbėti C C i. 

Tautos vardu. Jeigu turime ir 
tiesą ir drąsą tai prabilkite kol 
dar ne vėlu. 

Kuopos Komisija. 

PRANEŠIMAS 
Kadangi Subatoj, Va- 
sario 22, 1919, pri- 
puola legališka šven- 
tė, Washingtono gimi- 
mo diena, iš tos prie- 
žasties Universal 
State Bankas nebus 
atdaras per visą die- 
ną, bus atdaras vaka- 
re, nuo 6 iki 8:30 vai. 
Todėl meldžiame visų 
kostumerių turėti tai 
atmintyje ir atsilan- 
kyti vakare su visais 
reikalais. 

VALDYBA: 

Joseph J. Elias, Prez., 
Wm. M. Antonisen, 
John 1. Bagdžiunas, 
Vice-Pr. ir Kasierius 

UNIVERSAL 
STATE BANK 

3252 S. Halsted St., 
CHICAGO, 1LL. 

Visiems 

"LIETUVOS" 
Skaitytojams 

Dienraščio "LIETUVA" i 
KAINOS: 

CHICAGOJE Metams $6.00 į 
F^uSei Metų $3.50 j 

Į Kitus Suv. Valst. Miestus: j 
Metams $5.00 j 
,Pusei Metų $3.00 j 

Į Kanadą Metams $7.00 j 
I Kitas dalis Metams $8.00 { 

Jau išsiuntėme Sieninį Kalendorių. Tie, kurie jo negavo 

ikišiolei, teiksis atsišaukti tuojaus, tai męs prisiusime. 

Kurie nėra musų laikraščio .skaitytojai, ir nori gauti 

musų Sieninį Kalendorių dykai, lai užsisako "Lietu- 

vos" Dienraštį. i 

Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Money 0r-» 
deriu, Čekiu arba pinigais prisiųsk mums. 

Užsi8ftkydami "Lietuvą" ad 
resuokite taip: 

3253 S. MORGAN ST. 

CHICAGO* ILL. 

"LIETUVA," 3253 So. Morgan St., Chicago, Iii. 

GERBIAMIEJI: 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau 
siuntinėti dienraštį "Lietuvą" per met. 

Vardas .. Pravardė 

Stubos num Gatvė 

Miestas Valstija 



Kas Turi Pranešti Apie Savo ine^as. 
Koniisijoįrieriiis Aiškina 'nei" 

įjii Taksu įstatymus. 
pa^al Suv. Valstijų; 

įstatymus turi pranešti vai 
džiai apie savo ineigas ? 

i ta klausima atsako prane- 
šimas, kuri tik gavo "Lietu- 
vos" redakcija iš Internal Re-, 
veniu- Koinisijonieriaus, Wa j 
shingtone, kuriam yra pavesta 
surinkti valdžios taksus po vi 
na šia ša'}. v C c 

"Kiekvienas Suv.- Valstiją 
gyventojas, nežiūrint, ar jis 
pilietis ar ateivys, turi mokė- 
ti taksas sulyg įstatymų, jei 
jo ar jos ineigos per 1918 tu. 

buvo tokios, kurios turi Imli 
valdžiai pranešamos. Kitaip 
sakant, kiekvienas asmuo, ku- 
ris yra nevedęs ir turėjo; 
$1,000 ar daugiau ineigų, ir' 
kiekvienas vedęs asmuo, turė- 

jęs itieigų (suimant krūvon 
ineigas vyro, moters ir nepil- 
namečių vaikų) S2.000 ar dau- 
giau, turi eiti ir paduoti raštu 

deklaracija iš visų navo inei-j 
"Tie valdžiai pranešimai tu-į 

r i Imli parašyti ant tam reika-i 
Ini. pagamintų popierų, (blan- 
kų), kurios gaunamos iš In- 
ternal Revenue kolektorių, ar- 

ba, jų atstovų, kurie yra pa 
statyti įvairiose patogiose vie- 
tose po Suv. Valstijas. As- 
muo, kurio ineigos nebuvo di- 
desnes kai $5,000 turi parašy- 
ti savo raportą ant formos 
1040 A, ir sekti vifus paaiški- 
nimus ant tos formos atspaus- 
dintus. 

"Visi pranešimai, apiman- 
tieji 1018 m. ineigas, turi buti 
iiiduoti fnternal Revenue ko- 
lektoriams arba jų atstovams 

vrrčlicįv kai sitbatojc/ kovo 15 
</. 1919 m. Toji yra paskuti- 
ne diena, iki kurini visi toki 

pranešimai turi bnt paduoti. 
•^'Taksai prigulintleji už in- 

eigas 1018 m., turi buti užmo- 
kėti, paduodant pranešimą 
Prie pranešimo turi buti pj i 
segtas čekis, ar money orde- 
ris, parašytas kolektoriaus var- 

du. 
u "Kiekviena l>endrovė turi 

^pranešt: savo ineigas ir išlai- 
das už 1018 m., paduodant var- 

dą ir adresą kiekvieno nario, 
taip-pat jam prigulinčią dalį 
pelno ar nuostolių, per visur 
metus. 

"Kiekvienas asmuo ar fir- 

ma, kuri išmokėjo algos, rau- 

dos, palūkanų ir t. t. j>er 1918 
m. nemažiau kai $1,000 vie- 
nam asmeniui, turi inteikti a<- 

skirą pranešimą tiesiai IntT- 
na! Revenue Komisijonieridi 
Washington, D. C., paduodant 
vardą, adresą ir kiek ištuokei 
ta kiekvienam samdininkui 
savininkui, ar kam kitam, ku- 
riam išmokėta nemažiau, kai 
$1,000. 

Formos Įvairiems praneši- 
mams gaunamos pas Infernal 
Revenue kolektorius. Jų a'i 
resą turi krasoje ir bankose. 

NUO KO TAKSAI 
MOKAMI. 

Ineigtj taksai, kuriuos da- 
bar Su v. Valstijos renka, yra 
tai nc taksai ant ukiu, dirbtu- 
vių, ar žmonių namų. Jie nėra 

jj^i taksai už sutaupytus pini- 
gus, kuriuos taupus žmonės tu- 

ri pasidėję bankosc,. Liberty 
Bondsuose, ar kitaip kaip turi 

sutaupę. 
Jie yra tik tasa: nuo ineigu 

per 1018 m Jie yra uždedami 
nc ant ūkės, bet ant to. ką ūki- 
ninkas uždirbo, nc ant dirbu- 
vės, bet ant to, ką savininkas, 
ar amatininkas uždirbo; ne 

ant žmonių namų, bet ant ran- 

(los, kuria savininkas paėmė: 
iic ant pinigų, padėtų banko j c. 

n r kur kitur, bet ant palūkanų 
i procentų i už*tuos pinigus. 

Pranešant savo ineigas, rei- 
kia .'kančiai skaitliuoti: 

i'irmiausai, suskaitluok tei- 
singai, kiek gauta algos ar mo- 

kesnių u/ darbą: uždarbį i: 
profesijos, ainato, biznio pir- 
klybos, perkant, ar parduodant 
nuosavybę: randą, palūkanas 
dividentus, ir visas kitas inci 
gas, gautas per 1918 m. 

Gali praleisti ir neskaitliuoti 
gautąsias dovanas, atligvnim^ 
už sužeidimą, kokį nors mo- 

kesnį už aktyvį d? rbą Su v. 

Valstijų Armijoje ar Laivyne, 
atlyginimą, agutą iš insuranso 
(lite insurance polieies), jei 
;auta ne daugiau, kaip išviso 
innmkėta; palūkanas (rocen- 
iu* už valsti jos, miesto, ar Su v 

Valstijų valdžios bonsųs, eia 
tieineitia turėjimas didelio skai- 
čiaus Liberty i~bnds), ir ūkės 
paskolų bondus. 

Taip visas ineigas krūvon 
Ridėjęs, gali atimti visas rei- 
kalingas išlaidas, vedant biznj 
ai amatą: palūkanas išmokėta:- 
iiž. morgičius ar kitas skalas, vi 
su s išmokėjimus taksus, i>sky 
rus Suv. Valstijų ineigų ir pel 
no pcrviršiaus taksus, ir taknis 
už vietinius pataisymus, nulei 
džiant sutras, dirban šalygat- 
vius ir p., visus nuostolius, už 
kuriuos negauta atlyginimo- 
skolas, kurios pasirodė tai: 
metais, jog bus tieišrenkamos 
nustojimas vertės fdeprecia- 
lion ant triobesių ir mašinų 
kurias vartojamos ineigų gavi- 
mu, aukas labdarybės, mokslo 
! i kybos ir apšvietos Įtaigoms 
neperviršijant 15rv visų inc; 
";tt be jokio išėmimo. 

P,et negali but nuo jeigu ati- 
trauktos: asmeniškos, pragy- 
venimo ir šeimyniškos išlaidos 
taip kaip ir išmokėjimai už pa- 
taisymą ar pagerinimą valdo- 
mr)sios nuosavybės. 
Kas turi pranešimą išpildyti 

Tai visa apskaitliavus ir at* 
<"mus leistinuosius išėmimus, 
.aunomos tikros ineigos (nei 
income). pagai kurias ir reikia 
mokėti taksus, prisiekiant ir su 

r ražinant i'pildytas popieras. 
Jei ėsi nevedęs ar nevedus 

ir tikru incigų turėjai nemažiau 
kai tūkstantį doliarių ($1, 
000 ̂ ; arba, jei esi vedęs ar ve 

(Uis ir likai ineigų (sykiu su- 

imant vyro, moters ir nepilna- 
mečiu vaikų ineigas) turėjai 
du tūkstančių ($2,000) ar da-.i 
giau. tai pranešima turi Imtinai 
išpildyti. 

Pranešimą pripildyti veltui 
padės I n eigų Taksų Pasiunti- 
niai, kurie lankos kiekviename 
mieste ir miestelyje. Tie pata 
rėjai turės savo ofisus, kair.e 
per dieną ar vakare bus galima 
nrie ji; prieiti. 

Visi pranešimai turi buti in- 
teikti nevėliau kai Sukatoje 
kovo 15 d. 

Toji diena yra paskutinė dic- 
na taksus išmokėti. Taigi sv 

pranešimu reikia pridėti čekj 
arba money orderj Tnternal 
Rc enue kolektoriaus vardu 

| parašytą. 
■ 

DEL TAKSŲ NUO 1NEIGŲ 
Iš visu Su v. Valstijų gyven- 

tojų, neišskiriant nei laikina: 
apsigyvenusių, dabar yra ren- 

kami taksai nuo ineigų. Nuc 
fų, kurie dirba dirbtuvėse, tak- 
sai palaikomi is algos. Kiek- 
vienas darbininkas, ypatingai 
ateivis, kuris nemano visados 
čia gyventi, mokėdamas tak 

Anglijos laivas ant sarg ybos Vokietijos vandenyse. 

sus, turi reikalauti kvito, kuris 
pareikalavus bus kiekvienam 
išduodama. Kvitas yra išduo- 
dama tuomet, kuomet pinigai 
>asiekia valdžią. Nuo užmo 
kėjimo laike gali praeiti keletą 
savaičių, pakol jie valdžią pa- 
siekia ir tokiu pat laiku nusi- 
tęsia kvito gavimas. Jei bus 
nuo l^ttrio nors daugiau pa- 
imta, negu jam mokėti reikia, 

valdžia permokėtus pinigus su 

gražins. Tokiame atsitikime 
reikia kreiptis į Internal Ke 
venite Komisijonierins, arba jų 
deputatus. 

Iškilus kokiam nesusiprati- 
mui, galima kreiptis ir į Lie- 
tuviu 1 >iura šiuo adresu: 
LITIIUAKIAK BUREAU, 

6 West 48th Street, 
Xe\v York City. I 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
RACINE, WIS. 

Rengiamasi Prie Seimo. 

Vos suskambėjus balsui, kad, 
reikalingas seimas raciniečiai 
pradėjo rūpintis šiuo reikalu. 
SLA. 100 kp. savo susirin!:i- 
me, nuodugniai apsvarsčiusi 
dalyką, rado seimą Imtinai rei- 

kalingu todėl išrinko komisiją, 
kuri rūpinsis sušaukti prita- 
riančių d-sČių atstovų konfe 

renciją, kad geriau prisiruošlts 
prie seimo. Taigi raciniečiai 
nelaukia kol juos kas pašonėn 
bakstels, bet veikia. 

Prie progos priminsiu, kad 
"Birutės" Choras rengia pasi- 
linksmino vakarą, kurs bus 22 
d. vas., 7:30 vai. vak., Union 
Hali svetainėje. Vakaras ža- 
da būti įvairus, nes turi gan 
puikų programą, ir galima to 

tikėtis, ne, "Birutė'' visuomet 
atlieka gerai savo paimtą dar- 

bą. užtat ir žmonės birutiečius 
remia. Ir birut iečiai yra ver- 

ti paramo", nes jie auklėja mi- 
niose sveiką sielą; o juk tas 

atgimstančiai Lietuvai kaip tik 
ir reikalinga. 

"T. M. D. 121 kuopa taipgi 
juda darbuojasi ir jau rengia- 
si sulošti žymų veikalą. Gi 
ALTS. 35 kp. žada rengti pa- 
sikalbėjimo vakarėlius, apkal- 
bėjimui įvairių klausimų .tai 
puikus sumanymas. 

Rącino lietuvių draugystės 
sudarė draugysčių Sąryšį, kurs 
veiks įvairiuose bendruose 
draugysčių reikaluose. Veiki 
gi visuomet atsiranda kas, kad 
lik męs noretunle. Reikia pa- 

I sveikinti raciniečius, kad jie 
atliko tokį .gražu darbą, pasek- 
dami žymesnes lietuvių kolio- 
111 jas. Dar ne visos draugy- 
stės prie Sąrvšio priklauso, bet 
privalėtų tuoj prisidėti, nes jei 
męs čia jaučiamės kaipo sveti- 
mi, tai nors tarp savęs arčiau 
susiriškime. Į Sąryšio laik5- 
ną valdybą išrinkta Juozas 
Dokšus, pirm., 1231 Cherry 
str. ir A. Čypas, sekr., 1422 
Marnucet str. 

Lietuvos Brolių D-stė yra 
nutarusi statyti svetainę. Pra- 
džiai jau sudėta virš $500.00. 
Tolesniai. sukėlimui reikalin- 
go kapitalo, bus pardavinėjami 
šėrai. Svetainė yra geras ir 
reikalingas cMykas, bet kai 

|kas tam nepritaria. Sako, da- 
bar neparankus laikas statyti 

svetaines; girdi, reikia laukti' 
kol išsiris Lietuvos klausimas 
Tai ko s K on f e r en c i j o j. 

Korespondentas. 

ANSONIA, CONN. 

Sausio 26 d. musų kolionijo- 
je įvyko visuomeninis lietuviu 
susirinkimas, kur išnešta re- 

zoliucijos, ginančios Lietuvos 
reikalus, kurios pasiusta Prez. 
\Viisonui ir Atstoju Butui. 

Nutarta surengti fėrus, ku- 
riu visas pelnas skiriamas iš- 
gavimui Lietuvai laisvės. Taip- 
gi nutarta, kad ansonietės pa- 
rinktų dralmzin Lietuvai, kur, 
beabejonės, yra didelė stoka 
drabužiu. Šį darbą apsiėmė 
dirbti visa eilė darbščių mote- 

rių. Šiame reikale apiėmė dar- 
buotis sekančios lietuvės: Ma- 
rinavičienė, Arbačauskienė, 
Kazakevičienė, Žemaitienė, 
Paliaukienė, Čeplinskienė, Ra-j 
manauskienė, Mačiulienė, Ben-i 
dinskienė ir Savickienė. 

Be gerų nutarimų, dar su- 

mesta ir aukų nemažai. Au- 
kavo sekančios ypatos: 
Po $5.00: 

I J. Babonas, V Akelaitis. J. 
Tamulis, K. Cibulskis, K. Us- 
nis ir K. J. Nayakauskas. 
! V. Shauklis, $4.00 
j Po $2.00: 
| bt. Gudžiunas, .JJzida Ces- 
mitis F. Lūšis, M. Pasiackas, 
A. Arbaeauskas it" P. Beliaus- 
kis. 
Po $1.00: 

A. Gudžiunas, A. Sabas, T. 
Vaitkevičia, J. Tareila, A. Ka 
zakevičiutė, j. Poderis, J. Kan- 
tautas, O. Čeplinskienė, A. 
Andrijauskis, A. Kinka, ]. 
Vailionis, Taruškevičia. S. Ol- 
bikas, A. Urbelis, O. Beliau- 
skiene, J. Juškis, J. Grumulda 
ir J. Baltrušaitis. Smulkių 
surinkta $1.45. 

Viso $65.45. 
Sausio 12 d. p. Martaus pra- 

kalbose surinkta: 
St. Domeika, $10.00 

Po $5.00: 
A. Navakauskis ir AI. Pa- 

siackas. 
St. Gudžiunas, $2.00 

Po $1.00: 
A. Gudžiunas, J. Dičkus, J. 

Miglinas, A. Kubilius, P. Ta- 
ruškevičia, K. Stenulis, J. Ta- 

■reila ir B. Navičkis. 

Smulkiu $1.00 f 
Viso 

" 

$31.00 • 
.v.. « v I 

Taigi ansonieciai vis po l)i— j 
ki lipdo Lietuvos laisvės na- 

melį. 
A. Gitdčiiuias. 

Xuo Red. Jau minėjome apie 
anson iečių susirinkimą iš an- 

glų laikraščių. Koresponden- 
ciją dikčiai trumpiname, nes : 

per daug suvėlinta. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
Žymus Koncertas. 

Šioj kolionijoj Ims gražiau- 
si s koncertas, kokis rietai kur 
buna. Jis įvyks Nedėlioj, va- 

sario 23 dieną, S vai. vak.. Šv. 
Jurgio PaŠalpinės Draugijos 
svetainėje. 

Koncerte dalyvaus žymiausi 
lietuviai muzikai Amerikoje, 
r.us p. Sodeika iš Scrantono, 
Pa. ir p-nai I'ociai iš Chicago, 
T11. Užtenka paminėti šiuos 
vardus ir bus aišku, kad kon- 
certai, su tokiomis žymiomis 
muzikalėmis spėkomis, retai 
kur gali įvykti. 1 >ct Grand 
Rapids lietuviams yra proga 
išgirsti puikiausi konvertą ir, 
matyt, jie naudosis h a proga, 
nes visi renčiasi. 

Vidinis. 

NIAGARA FALLS, N. Y. 
Neseniai vietos vyčių kuopa 

sulošė veikalą: "Gims Taupos 
Genijus." Čia daugiausiai pa- 
sidarbavo klebonas, bet kimi 
i ui neparanku visur veikt:, gi' 
svietiškių sumanių veikėjų nė- 
i a ar jie nepasirodo. Iš to mu 

sų jaunimas turi nuostolių nes 

negalįs tinkamai lavintis. 
Teisybė, čia yra jauna mer- 

gyna, kuri užima vielą vargo- 
n.nko ir stengiasi veikti, bet 
kad čia kas tai nesiklijuoja. 
Štai vienas pavyzdys. Čia ren 

giama koncertas ant 23 d. va-; 
sario, bet išpildyme programo, 
kaip teko girdėti, dalyvaus tik 

pati vargoninkė ir jos jaunes- 
ni brolelei ir sesutes. 

Delei lokio rengiamo kou 
:erto vyčiu kuopos susirinkime 
kilo neužganėdijimų. Tūli 
pradėjo užmetinėti. kad luomi 
ignoruojama jaunimas, kurs 
irgi nori veikti, judėti, lavintis 
ir jieško progos ši tą geresnio 
nuveikti. 

Kaip ten neimtu, bet jauni- 
mui reikia veikti judėti, nes tas 
j u jų ateičiai yra naudinga, tai- 
41 svkiu naudinga ir lietuviu 
tautai. M tisų vadai privalo ! 

daugiau kreipti (lomos i jauni-1 
mą, nes jaunimas neturėdamas] 
veikti ka nors geresnio, pap- 
rastai, užsiima menkniekiais; 
ir kaltinti jaunimą dėl to ljutų 
le vietoj. Vytis. 

—— ■ 

i Vyr^i ir Moteris mok'nkitūs Bnrbr* 
rystės ;..matc. At&'lankykffe ypatiš'<n 
arba rašyKite. Mokinama dienomis i 
vakarais. 

TRICITY BARBER. COLLEGE 
319 So. State Street Chicago, 11/ 

Męs mokiname puiku, gerai 
apsimokanti amatą, j trum.-ų. lai- 
ką. Kirpikai yra labai velka- 
laujami. Vietos nepripildyto lau 
kia. Ateik diena ar vakare. 
Master Cuitins School 

J. F. KASNiCKA. 
118 N. LaSalle 3t., 4 augitas 

(Prieš City Hali)" 
: C A ,£'_i... 

GESLAVaS KGWAISKIS 0. D 
C -— I 

SPEC AUSTAS AKIŲ IR KYlOS 
Saugokite savo AKIS 

Skaudėjimas galvos ir užtemimas 
akių skaitant ar dirbant, yra pavojin- 
gu ženklu regėjimui. Gerai priskirti 
akiniai suteikia kiekvienam greitą pa- 
lengvinimą. 

CZESLAVAS KOVALSKIS, O: D. 
1034 Milvvaukee ave. kam. Noble, 2 lub. 
Valandos: nuo 10 iš ryto iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 

riione Burnside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
A P T I E K A 

STEPHEN Y1L1M0YITZ, R. PH. 
...DRUGGIST... 

8924 Cottage Grove Av, 
Chicago, III. 

Phone Armitage 3209 Valandos: Po piet nuo 2 iki15 Va- 
karais nuo iki9. Nod. nuo 10 iki 1 

DR. H. A. BR©AD 
SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABEf NAS CHIRURGAS 

1226 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bunke riai, bet nus (.".varantuojaiue Tamstai surė- 

dymą 50 proc. ant Tamstos pin^u, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinam r: dnrtTtti* r.nt ,ęTdorio naujus siutus ir 
overkuotus nuo $3(».00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputei} nešiotus ;; 
.luo $25.00 iki SCO.00 ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- : 
duodamo po $5.00 ir branpiau. 3 

Naujas ir truputėli dėvėtas kolinos nuo $1.00 ir brangiaus. j Vaiku siutai $2.50 iki $7.5": Skrvr.ios ir va'yzai.d :J 
S. GORDON, :j 1415 SOUTH HALSTED STREET CKICAGO, ILL. 

štoras atdaras kn.'uliv uą ir \ 'karai.' iki vai. Snbatomjs esti :įj rtdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldirniais—iki D vai. vakare. 1 

ŠALIN SKAUSMAS! 
l!u<iumns sveiku, msl 
noimisaiit kaip Minkus las darbus butu. 

Klftkvieno priedermi* yra sauęot snvo iiuo lign. ''iiriv! i- nc'. t įjl l>r*Si»lint, unll išsivystys 1 IIim. i-' !.-!• ii-J 11 s 
gali veltaus būti labai p.'ivojWg'i, Joi^u tuoj :.cuus p tiži u i; \k 

PAIN - EXFE£LES 
tai užtikrinanti tiamino gyduole, lr;ri turi riviis kickr'<-'no un- 
muose. Igjvdyinul šalOiu krutinėjo, skausnju :. >:ic -• ir nug:i- rojo, rumHti'ztną ir ncurnlijijiĮ, trumpai sakant viso'siu* skau> 
imu raumenyse ar s^uariunso Paiu-Espeller iia g^nausc 
NTenpsi|.'mik ]>irk<lnr*as pikiui vaistus dideloso lionk "O. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi I'ali -Kxt t* 'ler, ■■.•i -i- 
tikrink ar yra IK AHA vaisbnienkli. ant taksiuko VISU &fTOKIU NKIMK. 3"> i-pntai ir C.*> epjitr.i už ln.nl: v (Jaunamos visose n;>tickoso nr tiesinu is i^ltoratorij"-. ^ 

F. AD. RICHTER & CO., 
74—80 NVasblngton St„ 

Now York. 

DESTilOYS ANY 

'• >► 

Skaitytojas žino. 

Kad jis užsimokėjo už dien 
rasti "Lietuvą," jis žino, kad 
jo pinigus priėmėme, nes jis 
mato ant laikraščio "Lietuva" 
užklijuotą geltona popierą, jis 
mato ant popierėlės savo ant- 

rašą ir dešiniame kamputyje 
—tris numerius, kurie parodo 
iki kuriam mėnesiui, kuriai 
dienai ir iki kurių metų jis 
yra apsimokėjęs už laikraštį. 

Žiūrėkite, kad jus u numeris 

butų didesnis, negu 12-30-18, 
nes kitaip laikraštis gali but 

sulaikytas, kadangi numeriai 
reiškia, jog apmokėtasis už 
prenumeratą laikas pasibaigė, 
o neapmokėtą laikraštį kra- 
sa draudžia siuntinėti. 

Permainant antrašą, aiškiai 
išpildykite šitą blanką ir pri- v 

siųskite ją mums, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas "'-ras' 

Mainant antrašą, teiksitės išpil-dyti sekančią blanką. 
Pirmiau? mar Lietuva" ėjo sekat.čin antrašu: 

Vardas Pavardė 

Numeris Gatvė 

Miestas Valstija 
Dabar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas Valstija 
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tais reik kreipti* laiškais } Dlen a£čio Adminlataracl)? 

Korespondencijas, žinia? ir stra.psnius reik adrepurrt 
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dfia (apart Plapivardils) ir adreso, negali butl sunaudot' 
Asmeniškai Redaktorių į,ali;.ia matyti nuo 11:36 ik 

12-tai iftryto lr nuo 5:30 iki e vakare. 

Lietuvos Klausimas Jau 
Svarstomas. 

Ar Taikos Konferencijoj jau buvo pa- 
keltas Lietuvos klausimas? Ar jis išrištas, 
ar ne? 

Toki klausimai skaudina galvą .šiądien 
kiekvienam lietuviui. Lenkiškoji gi propa- 
ganda tante klausime darbuojasi ir ji ne- 

vienam lengvatikiui lietuviui net visai gal- 
vą susuko, nes turime jau net tokių lietuvių, 
kurie pradeda apleisti rankas, kurie nusi- 
minė, — nes mano, kad Lietuvos likimas 
jau nuspręstas, kad kova už Lietuvą jau 
pralaimėta, kad iš mūsų darbavimosi da- 
bar "jau nieko nebus." 

Tai yra klaidinga nuomonė, tai yra 
pavojingiausia nuodas, kuriuo lenkai kaip 
sykis norėtų, kad Ketuviai dabar užsikrėstų, 
nes tas jiems neišpasakytai palengvintų 
Lietuvą praryti. 

Lietuvos klausimas dar nėra nuspręs- 
tas. Bet jis jau yra svarstamas. 

Tą matome iš specialio telegramų, kurį 
vasario 7 d. gavo New Yorko laikraštis 
Herald. 

Iš šito kablegramo sužinome štai ką: 
kad Vyriausioji Taikos Konferencijos Ta- 

ryba (susidedanti iš 10 narių, po du nuo 

didžiųjų valstijų) yra paskyrusi psecialę 
komisiją Lenkijos klausimo išrišimui; kad 
šitai komisijai lietuvių atstovai pristatė ar 

pranešimą, ar turėjo ypatiška su ta komi- 

sija pasikalbėjimą (to iš kablegramo ne- 

galima suprasti, nes pranešama, kad "pri- 
pažinimo Lietuvos, kaip ne prigulėm ingos 
viešpatijos**11 šiądien prašė lietuvių atsto- 
vai") 

Toliaus" pusės špaltos straipsnyje ka- 
blegramas paduoda tas priežastis, kokias 
lietuvių delegatai išdėstė minėtai komisi- 
jai, parernclami savo reikalavimą [kable- 
gramo pilnas tekstas bus rytiniame nume- 

ryji: i 

« Iš to aiškiai matosi, kad Lietuvos klau- 
simas visai dar nėra galutinai nuspręstas; 
kad jis yra svarstoma*, komisijoj; kad ko- 
misija tik vėliaus priduos savo raportą ir 
rekomendaciją tame klausime ir kad tik 
tuomet visa Taikos Konferencija šitą klau- 
simą galutinai išris. 

Jeigu taip, tai iš to aišku, kad dabar 
kaip sykis ir yra tas laikas, kuomet Lietuvos 
likimas yra sveriamas ant svarstyklių. Iš cc 

taipgi privalo buti aišku ir tai, kad visi 
lietuviai dabar per visą šitą laiką privalc 
padėti paskutinę unciją savo energijos ii 
pajiegų, idant svarstyklė persvertų Lietuvo,; 
pusėn. Dabar kaip sykis ir sulauksime tc 
laiko, kuomet galima pasakyti: "Dabar — 

arba niekados!./' 

Taksų Mokėjimas, 
Kongresai* užgyrė naują įstatymą, ku- 

ris nuskiri* mokėjimą taksų nuo įplaukų 
arba įeigų. Sulyg šito naujo Įstatymo, reik 
išpildyti tūlas blankas, kurias galima gaut 
pas taksų kolektorius ir kitose prieinamo 
se vietose, kaip ve: bankuose, krasos stoty 
se ir t.t. 

Šitos blankos privalo but išpildytos ii 
sulyg jų taksai užmokėti nevėliaus, kaip U 
d. kovo sių metų. 

šitokias blankas turi išpildyti ne visi, 
bet tiktai dviejų rusių žmonės: 

1) Jeigu pats 2si nevedęs (neLenotas) 
ir uždirbi, arba gavai algos pereitais 191Č 
metais vieną tūkstantį doliarių ar daugiau, 

■ tai turi išpildyti blanką ir priduoti ją tak- 
sų kolektoriui ne vėliaus 15 d. kovo. Taksas 
mokėsi tik nuo tos sumos, kuri yra augščiau 
$1000.00. 

2) Jeigu pats esi vedęs, ar vedusi, tą patį 
turėsi padaryti, jeigu uždirbai 1918 metais 
$2000.00 ar daugiau. Taksas mokėsi nuo 
to, kas yra augščiau $2000.00. 

Mažiau uždirbusieji 1918 metais ne- 

reikalauja šitų blankų pildyti. 
Lnikas nuo laiko' laikraštyj telpa 

straipsniai su įvairiais paaiškinimais apie 
iitą naują Įstatymą. Jų yra labai daug ir 
jia jų visų neišaiškinsi. 

Šiuomi męs tik norime priminti vi- 
siems, kad jie atkreiptų į šitą dalyką savę 
atydą ir kad nesusivėlintų su blankų išpil- 
lyiri, jeigu jie nori išvengti bausmės įr 
daugelio nesmagumų. 

Tas geriausiai išeina — ir podraug 
pigiausia, kas išpildo teisingai ir laiku tą, 
aO nuo jo šalies įstatymai reikalauja. 

Youngstown [Ohio] Telegram, savo 
skyriuje antgalviu "Foreign Born Men Who 
Make Good" (Pasekmingi svetimtaučiai) 
paduoda labai prielankų atsiliepimą apie 
). Joseph P. Sabel, kuris, anot šito laikraš- 
čio, yra "vienas labjausiai pagodojamų pi- 
iečių lietuvių kolioaijoj." Laikraštis pami- 
įi, kad p. Sabel labai daug pasidarbavęs 
rinkime aukų nukentėjusiai nuo karės Lie- 
tuvai ir yra prezidentu Lietuvių Komiteto, 
•enkanoio Lietuvai aukas. P-as Šab J buvęs 
darbininkų geležinėj diibtuvėj Youngstown 
per 14 metų, o dabar esąs pasekmingu Real 
įstate biznierium. Jo paveikslėlis prie to 
pritėtas. 

j # # T 
| Svetimoje Spaudoje apie į 

Lietuvius. 
UŽ KOSCIUŠKĄ.. 

Į tilpusj New Yorko laikraštyj G 1 o b e 

p. Sirvydo paaiškinimą, kad Kosciuško bu- 
žo lietuvis, o ne lenkas ,tūlas Waelaw Ter- 
kowski tame pačiame laikraštyj (vasario 
14 d.) duoda atsakymą, kuris parodo ;ie 
tiktai jų pažiūrą i Kosciušką, bet taipgi ii 
Lietuvą, Jis, tarp kit-ko, štai kaip išvadžio- 
ja: 

"Kamgi *** reikėtų prie Kosciuš- 
ko vardo pridėt vardą vienos iš lenkų 
respublikos provincijų [suprask: Lie- 
tuvos], jeigu šisai *** vyras [Kosciuš- 
ka] ant Krokavo plėčiaus priėmė urė- 
dą vyriausio va-clo Lenkiškos Revoliu- 
cijos 1794 metais, — gyveno, mąstė, kariavo ir mirė lenku? 

"Kuomet Kosciuško buvo šioj ša- 
lyj, kovodamas už neprigulmybę try- 
likos kolionijų, ar jis buvo žinomas 
kaipo Lietuvis, ar kaipo Lenkas? Kos- 
ciuškai persistatinėti save lietuviu, vie- 
ton lenku, butų buvę lyginai taip ne- 
aišku ir nesuprantama, kaip kad gene- 
nerolui U. S. Grantui, bekeliauiant už- 
rubežiuose, butų persistatinėti Ohajie- 
čiu, vieton Amerikonu.*** Lietuva su- 
sivienijo su Lenkija ne per prievartą, 
bet savo locnu noru (?); ji priėmė sa- 
vo kulturą nuo Lenkijos ir pasiliko uni- 
joj su Lenkija per 500 metų, nes nebu- 
vo priežasties pertraukimui sąjungos." 
Bet Washington Times paduoda iš- 

traukas iš Lietuvių Tarybos Washingtone 
pranešimo, kuriame atkartojama ir prirodi- 
nėjima paties Kosciuškos žodžiais, kad jis, 
nors tarnavo Lenkijai, bet visgi skaitė save 
lietuviu. 

Prie progos viršminetas laikraštis, per- 
duodamas Lietuvos Tarybos pranešimo tu- 
rinį, rašo: 

"iNieko daugiau, kaip tik nelaime 
išėjo iš draugavimo tarp lenkų ir lietu- 
vių, nelaimė, kuri pasibaigė pavergimu 
abiejų tautų per rusus. Taigi dabar, 
kuomet naujoji Lenkų valdžia išreiškė 
savo ambiciją laikyti savo rankose šitą 
[lietuvių] tautą, kuriai lenkai atnešė 
taip daug nelaimės, tai Lietuviai pro- 
testuoja, prašo Tautų Lygos, idant ji 
patikrintų jų tinkamybę buti neprigul- 
ninga tauta ir prašo Suvienytų Valsti- 
jų buti Lietuvos globėju, vardan Tau- 
tų Lygos. Pagalios jie prašo, kad% tei- 
sybė sulyg Kosciuškos butų pripažinta.''' 

— Iš Washington post. 
Vasario 12 d. 1919 m. 

Brokton Enterprise [Mass] paduoda 
)rielankų straipsnelį apie koncertą, sureng- 

Brocktono lietuvių. Laikraštis nesigaili 
pagyrimo panelėms Karužiutėms, kurios 
gabiai, atliko koncertinę programo dali, 

> Koncertą, minėtas laikraštis skaitc 
'vienu iš žingeiclžiausių." 

Žodis į Lietuvius Socijalistus. 
Šiądien visų lietuvių,—taig 

ir socialistų,—pareiga yra ko 
voti tiž neprigulmingą Lietuvą 
nežiūrint ar ji Ims socijalistiš- 
ka, ar "buržuaziška, lietuviam; 
reikia visų spėkų, kad atsikra- 
čius nuo poliako, vokiečio ii 
ruskio. Aš patsai esu soeiialis- 
tas,—ir tai ne nuo šiądien, m 

šviežiai iškeptas: per 21 me- 

lus socijalizmo idėja man yni 
žinoma; per 21 metus aš mė- 

ginau studijuoti socijalistiškas 
idėjas; aš galvoju ne tiktai apie 
tai, ar geras butų gyvenimą* 
ant svieto, jeigu socijalistiškas 
siu "dymas butų, bet taipgi ir 
apie lai, ar jau dabar galima 
pilnas socijalizmas įvesti; i;' 

galų gale, sn dideliu man lindė- 
siu, piėjau prie išvados, kad 
dar ne. Kaip ir kodėl prie to- 
kio išvedimo priėjau, galiu pa- 
pasakoti labai trumpai: aš aty- 
džiai dabojau žmonių prigimtį, 
kaip sakoma, žmogaus noturą, 
Icharekterį ir gyvendamas tar- 
pe daugelio tautų, važinėda- 
mas po keliolika valstijų ir pa- 
sviečių, sakitydamas lietuviš- 
kus rusiškus ir angliškus laik- 
raščius ir knygas, (o prie to aš 
senai buvau ir esiu labai go- 
dus), aš turėjau progą žmonių 
prigimtį maž-daug pažinti. Y- 
patingai as dabojau žmonių 
-įvairių žmonių atsinešimą 
žmogaus būdas koks iis buvo 
iš pradžios, toks tebCv dar ir 
Šiądien, o gal toks ir bus ant 
visados: srumylystė, godumas 
ant turto, garbės ir valdininkv- 
stės, dar neišnyko pas žmones, 
kaip ir pas tautas; noras buti 
aukštesniu galingesnių už ki- 

tą; dar ir šiądien vadovauja 
kaip atskiro žmogaus palinki- 
mais, taip ir tautų palinkimais. 

Laike anglų-burų karės gy- 
venau Capeto\vn'e, Pietinėj 
\ f riko j,. Ten gyvenantieji an- 

alai via apsišvietę, apsiskaitę; 
darbininkų luomą tenai gana 
socijalistiška, jeigu taip gali- 
ma pasakyti; visuose pasikal- 
bėjimuose su anglais civyliai- 
ir su kareiviais pasirodė, kad 
jie visi žinojo, visi pripažino, 
kad teisybė esanti burų pusėj: 
pripažino ir tą kad Burų Res- 
publikose liuosvbė taip pilie 
čiams, taip. ir ateiviam® yra to- 

kia-pati kaip ir Anglijos ko- 
lionijose r kad darbininkų pa- 
dėjimas tuomet buvo kur kas 
geresnis Burų Resplfflikoj ne- 

gu Anglijos Kolionijoj, nes 

TCurai savo įstatymais buvo ap- 
varž-j maž-daug milijonierius, 

į aukso ir daimanto kasyklų kom 
pani jas. 

Taipogi angiai, darbininkai 
žinojo, kad tą karę sugalvojo 
Afrikos milijonieriai tikslu nu 

versti Durų laisvą respublikos 
valdžią ir tokiu budu nusikra- 
tę li juos varžančius burti įsta- 
tymus Visi žinojo ir atvirai 
kalbėdavo, kad ])o karės kada 
Transvalius bus po Anglijos 
valdžia, tai Johnanesburg'c 
gatvėse "nebeii.etliosis" "Tie- 
kiai". ("Tieky", yra sidabrinis; 
pinigas, vereios šešių ameriko- 
nišku centų). Tais laikais to- 

kj t'ckj radus ant gatvės būda- 
vo gėda pasilenkti jį paimti, 
taip-pat, kaip Chicagoje bu 11; 
>'ėda paimti nu gatvės pušiai 
nurukintą ir numestą cigarą. 

O vienok tą viską darbinin 
kai anglai žinodami vis-gi sto< 

jo savon, anglų, kariunlener 
iš savo iiuoso noro, idant str 

mušti burtas, atimti jų žeme ii 

prijungti ją prie Anglijos, ir ti- 
kiu budu padidinus Anglią. N 

-gi, pasakykit ar neįr.tabu, kru 
žmogus aukautų savo sveika 
tą, net ir gyvastį, ant baisau: 
karės aukuro vien tam, kad iŠ 
gavus prastesni gyvenimą sai 

į į ir savam lu< <mui ? Kas gi vertė 

juos prie to? Uipgi neverto ir 
negalėjo versti; Kas gi vertė? 

> r* • v. < ji juos verte jų paeių pngini- 
tis, sauinylystė, garbgodumas, 
—kad Imti augštesniu, galin- 
gesniu už savo kaimyną,—kad 

| su pasididžiavimu galėtu saky- 
ki: I am an Knsjlishman" ir 
i su ]>ašaipa žiūrėti ant to kas 
ne "Englishman" yra. 

Ten pat Capetovvn'e gyven- 
damas, draugaudavau su vokie 
čiais, Buvom męs būrys karš- 
tų soeijalistų, pasmerkdavom 
imperiniistiškas įdėjas, carus, 
kaizerius ir kariumenes. 1 Cape 
Unvn'o portą atplaukdavo 
karts nu karto Vokietijos kari- 
ški laivai, kad pasilsėti, arba 
kartais ir ką prie laivo pasitai 
syti. Išstovėdavo* jie po kele- 
tą savaičių; kareiviai nuo lai- 
vų būdavo leidžiami miestan 
pasivaikščioti, "pasiuliavoti". 
Ateidavo jie, Imdavo vokiečių 
kliuban, ten susipažindavo su 

vokiečiais mieste gyvenančiais 
Šie pastarieji užkviesdavo pas 
save kai kuriuos kareivius, 
kareiviai, kad atsilyginti už 
vaišes, užkviesdavo šiuos ci-Į 
vylius prie* savęs ant laivo, — 

Paprastai šventadieniais mie 
sto saliunai būdavo uždarine 
ti, o vokiečiu kareiviai ant sa- 

vo laivo turėdavo pakaktinai 
"byro". Eidavau ir aš kartu 
su savo draugais vokiečiais" 
''pasižmonėti". Kareiviai apro- 
dinėdavo mums laivo ruimus, 
mašinerijas, ginklus ir tt. Ir 
tada aš negalėdavau nepatėmy- 
ti savo draugu, vokiečių soci- 
jalistų dvasios persimainymo. 
Jų akvse tas laivas būdavo vi- 
sose1 savo ypatybėse didžiai 
puikus, drūtas, greitas, galin- 
das, nepergalimas, "visais at- 

žvilgiais geusnis už Anglijos 
tokios rūšies laivą. Tą pcv 
t j jie matydavo ir v .'kiečių ka- 
reivių ypatybėse. Kuomet man, 
ne vokiečiui nieko ypatingo ne- 

būdavo ten prie to laivo ma- 

tyties, jie būdavo jais užžavėti 
— nes tai buvo vokiškas laivas, 
vokiški kareiviai ir tt. Xeno- 
roms man tuomet skverbdavu- 
si mintis galvon: Kas-žin, kad 
taip atvažiuotu iš tevvnės Lie- 
tuvos kareivis, lietuviško ka- 

pitono vadovaujamas, — gal 
tada ir man atrodytų toks lai- 
vas, visomis savo ypatybėmis 
geresnis už angių ir vokiečių 
laivus ? 

Tokių ir tam panašių apsi- 
reiškimų butų galima priskait- 
l i uoli daugybes. Bet man rodos 
tas yra nereikalinga, nes ko."- 
nas socialistas ir gali patėmv- 
li pats ant savęs ir ant savo 

draugų socialistų, ypatingai 
ant socialistų svetimtaučių. 
Reikia tik mažuma delko susi- 
pykti delei ko nors. kaip ir iŠ- 
siverž laukan tautiška neapy- 
kanta žodžiuose: "cham," 
'dam'n foreigner," dumer p' 

lack." "prokl'iatyj litvin" ir 1.1. 

Jeigu tikra lygybės, brolvbčs 
idėja turėtų šaknis širdyse, jei- 
gu ji butų žmogaus prigimty i, 
tai ir susipvkus, susibarus, ne- 

vartotų tautos paniekos žo- 

džių. 
Socializmas ir Krikščionybė 

yra labai panašus, gaugelvį sa- 

vo principų. Juk jeigu krikščio- 
nis, nors ta jųdalis, ką vadina 
save tikrais bažnyčios sūnu- 

mis gyventų taip, kaip krikš 

čiobyč mokina, tai ir ko datt 
gian — ar pyktų _ 

bereikalo? 
> liet gyvenime, praktikoj taip 
t nėra. 
1 Kunigas, ant pamoksliny 

čios atsistojęs, pasakoja žmo- 
> nėms kad rautų laukan iš savo 

širdžių turtų godumą, neapy- 
i kantą, pagiežą, saumylyste; jis 

kviečia juos, kad pripildytų sa- 

vo Širdis gryna meile, — meile, 
prieš Dievą ir visus žmones, 
— kad savo ritimą mylėtu, 
kaip pats save. Mylėk ari yno 

į saro, L'u ih paisvave. Ir vėl: 
i Kas tau nemalonu, nei kitaw 
nedaryk. N a-gi ar gali Imti kas 
augštesnio, prakilnesnio, bro- 
liškesnių, kai]) kad tas? Ir 
jeigu lik nors išdalies tie krito 
čionįs ką speneli ja milijo- 
nus dejarių kas metai ant bū- 
davo įinio bažnyčių ir užlaikv- 

jino. kunigu, pildytų šita nu (le- 
isią. tai ir vėl sakau ar pypkių 
bereikėtų ant šio svieto? 

įiet tas yra teorijoj, o pra- 
ktikoj, žinome, kad ir kuni- 

I 
gai, ir j u ganomos avelės, yra 
pilni godumo, neapykantos, 
keršio, pagiežos, saumylystos 
ir puikybės, taip pat kaip ir 
kitų pažiūrų žmonės. Jie pa- 
tįs ta gana gerai žino, nors ir* 
neprisipažįsta tau į akis. Gar- 
bina, džiaugiasi ir šokinėji 
apie savo tikybą taip kaip žy- 
dai anu » laiku tyruose šoki- 
nėdavo apie kad ir auksinį, bet 
negyvu verši. Męs visi ži- 
nome gerai, o kunigai žino ge- 
riausiai. kad daugelis tų "die- 
vočiausiųjų" vra—tik ''pabal- 
tinti grabai," kad tiki o? krikš- 
čionybės principai yra Į burną 
įlindę, bet niekuomet jiems šir- 
dies nėra pasiekę. 

(Tąsa ant 5-to pusi.) 

BIUDŽETAS. 
Tas tiesa, jog kalba turi buti užlaikoma liuosa nuo 

svetimų žodžių. Bet taippat lyginai tie^a, kad nei vie- 
na civilizuotos tautos kalba negali gyvuoti be jų. Mok- slas ir dailė yra tarptautiškais savo dideliame išsiplėto- jime, tautos priguli viena nuo kitos, išradimai, atradi- 
mai, patoDulinimai ir žinojimas vienos tautos greitai išsiplėtoja kitose dažniausiai po tuo pačiu vardu. Šią- dien męs turime vardus, kurie praktiškai yra tie patįs visose kalbose, kurių žmonės visai nebando išversti, imdami dėl pavyzdžio tokius žodžius, kaip plianas, ma- terija, gasolinas, filmą, izoliacija, automobilius ir šim- tai kitų kasdieniniame vartojime. Pridėjus didelį triū- 
są ir rūpestingumą tie žodžiai gali buti išversti, bet be, laukiamos pasekmės. 

Išsireiškimas, vartojamas maž-ko kiekvienoj civi- lizuotoj kalboj yra žodis "biudžetas." Męs galime jį išversti į žodi "aprokavimas," kurs visgi neturi tos pat prasmės. Biudžetas yra sudėjimas kredito ir debito valstijos, apskričio arba gal but šeimynos, paprastai iš- rokuota iškalno, turint omenyje sumažinimą išlaidų tam tikruose rubežiuose. 
i'aippat, kaip kad gerai organizuota valstija turi savo biudžetą, aprokavimą 3avo pinigiško stovio, taippat ir gerai organizuotas namas privalo turėti savo biudže- tą. Kiekviena šeimyna privalo išrokuoti iškalno kiek jos įplaukų turi eiti apmokėjimui raudos, kuro, šviesos, maisto, drabužių, gyvenimo apdraudos, draugijos mo- kesčių, auklėjimo vaikų, laikraščių, knygų, pasilinksmi- nimui, taupymui ir t. p. 
Šeimyna, kuri išleiižia viską ką tėvas arba kokis kitas šeimynos narys uždirba, nėra daug geresnė, negu šeimnya, kuri išleidžia daugiau negu jos išteklius. Kiek viena netikėta išlaida, kiekvienas priepuolis, liga, nuo- stolis padaro nelaukiamą, tankiai kritišką stovi. Sausio numeryje laikraščio "The Red W," mėnesi- nė apžvalga "packing housio" Wilsono ir Kompanijos, kuri apart didelių skerdyklų turi daug kitų dirbtuvių išdirbinėjančių visokius by-produktus skerdyklų ir ki- tokių produktų, yra nepaprastai puikus rašinys apie "šeimynos biudžetą." 
Augščbu minėtoje laidoje Wilsono laikraščio, męs randame rašinį "Ką tu gali padaryti su savo alga," pa- rašytas panelės Eleanora Lee Wright, užvaizdos Nami- nio Mokslo skyriaus, kuriame ji duoda brangų patari- mą šeimynoms darbininkų iv kitų. "Nežiūrint, kaip didelė tavo šeimyna gali buti, ar- ba kur tu gyveni, išmintingas ir tikslingas išleidimas uždarbio užganėdinimui šeimynos reikalų priguli dau- giau nuo sumanaus plianavuno negu nuo daliarių ir centų." 
Daug linksmumo yra toj šeimynoj kurioj visi iš- vir,r* ^lianuoja kiek ir kokiems daiktams bus išleista, šis benctia.-, sutikimas suteikia kiekvienam šeimynos na- riui pasididžiavimą pildyme savo užduoties. Tuomet, taipgi, jie visi yra liuosi nuo rūpesčio ir nerimasties, taupymas pinigų yra geras dalykas, bet jis neprivalo apsunkinti šeimyną. Pirmiausias ir svarbiausias klau- simas—tai maisto klausimas turi buti svarstomas. Vaikai turi buti priderančiai maitinami, idant iš jų išaugtų sveiki, stiprus ir linksmi žmonės. Jus, paaugę- liai, privalote turėti jums prideranti maistą ir prideran- čio.) kokybėj reguliariškai, dėl savo labo, dėl labo savo šeimynos ir labo bendrovės, kurioj jus gyvenate. Jųs galėsite atlikti savo darbą geriau irgi, kuomet jus val- gysite, kaip riekia 
Jųs sutaupysite ant maisto mokindamasis ir mąsty- damas. Išmok kaip pirkti tokį maistą, kurs budavoja tavo kūną, kurs duoda jiegą dirbti ir kurs daugiausiai duoda šilumos tavo kunui. 
Taupmas ypač yra svarbus uždirbant mažą algą ir labai svarbus, kuomet męs uždirbame daugiau, nes labai galimas dalykas, kad męs lengvai praleisime už- ganėdindami savo užgaidas. 
Gal but, kad svarbiausiu tame pamokinančiame ra- šinyje yra pastaba ant pat galo pridurianti, jog kiek- vienas darbininkas norintis aprokuoti savo biudžetą ir norėdamas gauti patarimą gali kreiptis pas Miss Wright, kuri mielai suteiks jam patarimų, kurių jis klaus. rr 
±ai yr* vienas įs pavyzdžių dirbtuvės užvaizdos dvasoje dabartinės gadynės, d?rodymas bendravimo, darbdavio ir jo darbininko. Šiądien jų kasdieninis susidurimas neapsrubežiuoja vien dirbtuve, bet išsi- plečia toliau, iki pat jų namų. Dirbtuvė geidžia, idant ii butų apsupta užganėdintomis, linksmomis darbii."akų šeimynomis ir platina idėją panaudodami pagelbą spe- cialistų suteikimui patarimų jų darbininkams, plianuo- ! jautiems biudžetą. 
Tokis plianas gali buti tik dėl bendro labo abiejų paliečiančių pusių. Apgarsinimas. 



PASISKAITYKITE! 
III. PASKUTINIS SPINDULIS. 
Paskutinis spindulis 
Kad fu Diev man pasakys, 
Ir dienelė ta peskęs — 

In nematomas gelmes— 
Kiek tai norų, kiek troškimų 
Plauks in sryti atminimų. 
Ryt, žinaUį išauš diena; 
Gims svajonė neviena. 
Paskutinis spindulys. 
Vel gelmėn jas paskandys. 
Ir veltui jų kapą kasiu: 
To kas žuvo nesurasiu. 

Putinas. 

F DK AM1CI Verte M. GRiGON| 

MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tasą) 

TĖVAS. 
Niekados tavo draugai Karetti ir Ga- 

rrone neatsakytų savo tėvui taip, kaip tu 

^jam šį vakarą atsakei. Enriko! Argi taip 
lęralima! Ne, tu privalai man pažadėti, kad 

taip niekados, kol aš busiu gyvas, nebeats; 
tiks. Kaip, tėvui barant, norėsis tau piktai 
atsakyti, pamąstyk apie tą dieną, kuri bo 
abejonės ateis, kada jis tave pašauks prifc 
mirtino patalo ir pasakys tau: — Enriko, 
aš mirštu. 

'Mielasai mano kūdikėli, kada tu gir- 
dėsi paskutinį kartą jo balsą, net daug vė- 
liaus po to, kada tr vienų-vienas jo tuščia- 
me kambaryje liesi ašaras, tarp knygų, ku- 
rių jis niekados nebeatskleis, tada, atsimi- 
nęs; kad kartais jo negerbei, tu pats savęs 
paklausi:—Argi taip galima? 

"Tada tu suprasi, kad jis visados bu- 
vo geriausias tavo draugas, kada jam rei- 
kėdavo tave bausti, tai jis daugiaus tavęs 
kentėdavo, ir jei jis tave virkdindavo, ta: 
tau gera norėdamas. Ir tada gailestis tave 

kankįs ir tu pridėsi lupas tojo skobnio, prk 
kurio jis taip daug triūsė, prie kurio svei- 
katos nustojo, savo vaikams uždarbiauda- 
mas Dabar tu tai nesupranti. Jis viską nuc 

ta\?s slepia, išskyrus meilę. Tu nežinai: 
kartais dirbdamas taip pavargsta, kad jam 
rodosi, tarytum, jo dienos jau suskaitytos, 
ir tada jis tiktai apie tave kalba, kad tave 
paliksiąs be turtų, be pagalbos! Kaip daž- 
nai, tųjų minčių kankinimas, jis naktį, žva- 
pažvelgtų ir paskiau, nuvargęs ir susigriau- 
ke nešinas, nueina tavo kambarin į tave 
dinęs,vėl darbo stveriasi! Tu irgi nežinai 
ir tai, kad jis dažnai eina pas taye, kuomet 

jttp širdį koks nors nusiminimas ir liudnu- 
*hnas graužia, kurie gyvenant visiem* pasi 

taiko, eina pas tave, kaipo pas draugą, jieš- 
kodamas nusiraminimo ir paspirties, nore 
damas ingauti energijos. Pamąstyk gi, ,kai} 
sunku jam esti, kada jis vietoj paguodos 
randa nepaklusnumą! Niekados savo sielof 
nebesutepk tokiu juodu nedėkingumu! Pa 
mąstyk, kad tu niekuomet negali atlygint 
jam tai, ką jis tau gera daro. Pamąstyk štai 
dar ką: negalįma viletis ilgo gyvenimo: ko- 
kia-nors nelaime gali atimti iš tavęs tėv? 
pirm, negu tu užaugsi; tai gali atsitikti pc 
dviejų metų, po trijų mėnesių, rytoj. O, ma 
no vargše Enriko! kokią tu tada atmaim 
aplinkui rasi, kaip liūdnas, tuščias atrodyt 
tau namas su tavo motina, dėvinčia gedulį 
Eik, mano berneli, eik pas savo tėvą, kuris 
savo kabinete darbuojasi; tyliai ineik, pa- 
lenk savo galvą ant jo kelių ir prašyk, kac 
jis tau atleistų ir laimintų tave. 

Tavo mama." 

PASIVAIKŠČIOJIMAS UŽ MIESTO. 
Mano gerasai tėvas, kaip visados, at 

leido mari ir pavelijo man dalyvauti pasi 
vaikščiojime už miesto, apie kurį męs tre- 
čiadienį tarėmės su Koretti tėvu. Visiem? 
mum3 reikėjo pakvėpuoti laukų ir pievi 
orų Tai buvo tikra šventė. Vakar antrą va- 

landą męs susirinkome Statuto plečiuje: 
Derossi, Garrone, Garot'fi, Prekossi, abu K( 
retti-tėvas ir,sunus ir aš. Męs visi užkando? 
pasiėmėme: vaisių, sosiskų, virtų kiaušiniu 

^įaipogi w alavinių puodelių neužmiršome 
r Garrone atsinešė arbūzo ir su baltu vyni 

butelį, Koretti—savo tėvo kareivių kaušel 
su raudonu vynu, o mažasai Prekossi pc 
skvernu tempė duonos gabalą. Męs omni- 
busu nuvažiavome iki šv. Panelės kate- 
dros paskiau pradėjome į kalnus lipti. Kiel 
žalumynų ir pavėsio! Męs po žolę voliojo 
mes, inkišdavome upelin veidus, per per- 
kasus šokinėjome; Koretti-tevas ištolo pas- 
kui musų sekė, molinę pypkę rūkydamas. 
Kartais jis mums pirštu grąsė, kad męs ke- 

v linių nesuplėšytumėme. Prekossi švilpinė- 
jo. Jo švilpiant a? dar nesmiu girdėjęs. ICo- 
retti-sunus pakeliui visokius daiktus dirbo 
—šisai žmogutis savo mažu peiliuku moka 
pjaustyti šakutes, vamzdelius, ratelius ir 
t. t. Jis norėjo_visų daiktus nešti, taigi nuo 

jo prakaitas varvėte varvėjo; bet gi jisai, 
Kapi ožiukas, vis šokinėjo. Derossi dažnai 
sustodavo ir sakydavo vabzdžių ir žolių 
pavadinimus—nesuprantu, kaip jis visa ga- 
ii žinoti. O Garrone tylėdamas kramtė 
luoną, bet dabar jafi nebeturėjo tokio ape- 
tito po to, kai jo mama mirė. 

Vargšas Garrone! Bet vis toks pat ge- 
ras. Jei kas nors norėjo per kasą peršokti, 
jis nubėgdavo kiton pusėn ir ištiesdavo ran- 

tą. Prekossi bijo karvių nuo to laiko, kada 
ji mažą karvė subadė* ir, Jei pakeliui pa- 
kliūdavo karvė, tai Garrone vis atsistodavo 
tarp karvės ir Prekossi. Męs užlipome ant 
kalno iki Santa-Margaritos, paskiau pradė- 
jome žemyn šokinėti," o kai-kur ir kuliu 
•/irzdavome. Prekossi užkliuvo už krūmo, 
splese savo marsiimių gabalą ir, susigėdi- 
ięs, nežinojo, kas daryti. Bet Garoffi, ku- 
ls visados špilkų turi, prisegė lopini taip, 
uid negalima buvo pažinti. O tasai vis kal- 
iojo: atsiprašau, ir vėl nubėgo. Garoffi gi 
įegaišino laiko: rovė žoles, salatui tinka- 
nas, rankiojo šliužius, blizgančius akme- 
įukus ir kišo juos kišenėn, manydamas, 
•:ad juose, turint, yra aukso arba sidabro, 
r visi vėl pradėjo bėgti, nuo kalno riedė- 
:i, tai augštyn, tai žemyn lipti, kol, paga- 
lbus, nepriėjo kalno viršūnės, kame ir atsi- 
sėdo užkąsti. Iš čia matėsi melsvų Alpų 
maltos viršūnės. Męs labai išalkome, ir duo- 
na tiesiog tirpo. Koretti tėvas dalino mums 
lešros porcijas ant arbūzo lapų. Visi kar- 
iu plepėjo—apie mokytojus, apie draugus, 
mrie negalėjo su mumis eiti, ir apie egza- 
ninus. Prekossi nedrįso valgyti, bet Garro- 
įe kijnšo jo burnon geriausius savo dalies 
gabalėlius. Koretti sėdėjo greta tėvo, kojas 
pasėdęs. Jiedu, kada greta sėdi, tai lyg 
lu broliu; abu raudonu, linksmu, su bal- 
iais dantimis. 

Tėvas maloniai stiklais sudauždavo ir 
šgerdavo vyno kuris mūsų stikluose likda- 
vo, sakydamas: 

— Jųs mokinatės, tai jums vynas ken- 
da—o štai malkų skaldytojams jisai nau- 
lingas! 

Paskiau jis juokdamasis paėmė sunų 
iž nosies ir tarė: 

— Vaikai, mylėkit šį vaikėzą — jis ge- 
•as, doras žmogus—tikėkite mano žo~ 
ižiams! 

Visi pradėjo juokties, išskyrus Garro- 
įe. 

— Tiktai vieno daikto gaila,.—kalbė- 
:o, Koretti-tėvas,—štai dabar jųs visi drau- 
gai, o paskiau—Dievas žino. j .. Enriko ir 
'Derossi bus:—kas profesorius, kas advoka- 
as—arba kas nors, o jųs keturi—kas krau- 
uvėlę inkurs, kas ajnatninkas bus—į visas 
rases išsiskleisite—ir tada sudiev draugai! 

-- Dar kask—sušuko Derossi,—man 
'iarrone visados pasiliks Garrone, Prekossi 
—Prekossi ir visi kiti taipogi, nors aš ir im- 

į oratorium bučiau! Kur jie—ten ir aš. 
.— Tas tai gerai! Duok ranką, drauge! 

Tegyvuoja draugai, tegyvuoja mokykla, 
turi visus Į vieną šeimyną suriša! 

oo 

KAM TINKA DRUSKA. 
Truputį patrynus puodelius išima ar- 

oatos dėmes. Indėjus druskos Į kalkes pa~ 
iaro jas geriaus limpančiomis. Kaipo dan- 
ims milteliai padaro dantis baltus ir sme- 
genis kietas ir raudonas. Druska su vande- 
nų geriausia yra plovimui gerkles, kuo- 
net yra skaudama ir geriausiai apsaugoja 
įuo difterijos, jei vartojama į laiką. Var- 
ok druską ir vandenį nuvalymui gluosni- 
rių rakandų. Druskuotas vanduo burnoje 
įtraukus dantį sulaiko kraujo bėgimą. Drus 
iniai drabužiai perplauti druskuotu vande- 
nų laiko geriau varsą ir geriau atrodo. Du 
šaukšteliai druskos pusėje puskvoj-tės drug^ 
lo vandens yra vemdinančiu vaistu ir vi- 
ados yra priešnuodžiu užsinuodijus azot- 
•ugšte sidabro druska (nitrate of silver). 
Neuralgiją kojose ir sąnariuose galima iš- 
gydyti mirkant rytas ir vakaras druskuo- 
ame vandenyj, karštame, kaip tik galima 
Pakęsti. Išėmus kojas iš vandens nutrinti 
Terai šiurkščiu rankšluosčiu. Druskuotas 
randuo yra vienas iš geriausių vaistų skau- 
lamoms akims ir jei vartojama į laiką, iš- 
darinės užsidegimą, šilkinės skepečiukės ir 
va?pinai reikia plauti druskuotame vande- 
lyj ir suprosyti šlapius, norint turėti geriau- 
sias pasekmes. Druska kaipo trąša yra di- 
lelės vertės. Maistas butų be vertės ir ne- 
turėtų skonio be druskos. Kraujo plūdi- 
mas iš plaučių ar skilvio yra sustabdoma 
mažais drasko? ėmimais. 

Anglijos karalis Jurgis aplanko kapą savo pusbro- 
lio princo Maurice, iš Baitenburg» kuris krito mūšyje 
ties Ypres, kur ir palaidotas. 

ŽODIS Į LIETUVIUS 

SOCIJALISTUS. 

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

Lygiai tas pat yra ir su so- 

cializmo mokslu. Socy jalizmo 
mokslas yra geras, savo teori- 
joj1 daugeliu žvilgsniu. Bei 
kas is to, kad patįs to mokslo 
pasekėjai jo nepildo. Tai ko 
gi benorėti nuo tų, ką to mok- 
slo nepažįsta, nenori pažinti, 
arba nekenčia jo dėlto, nes jis 
jų vpatiškai gerovei užkenk-1 
tų? Turime gyva pavyzdi Ru- 
sijoj, kur Lygybe, brolybė ir 
teisybė—tie pamatiniai sucia-j 
lizino dogniatai,—toli—gražu 
šiądien su jų darbais nesutin- 
ka. Žmonės tuos dogmatus 
pryčinę, kaip tik pajuto savo' 
rankose galybę, elgiasi su savo' 
priešais lygiai taip, kaip elgėsi 
jų priešai su jais. Dar dau^" 
vandenėlio nutekės, kol kitaip 

Ar iv tas pat pasirodė ir šio-j 
j c karėje? Ar soči jai i s tai vi- 
su kariaujančiu šalių nerėmė 
savas valdžias? Tiktai tad;:, 
kada gavo kailį gerai išmušta 
ant mūšio lauko, jie pradėjo 
atsiminti apie socijalizmą. Vo- 

kietijos galinga socijalistu par- 
tija nesipriešino karei. Tik 
kuomet karė tęsėsi ilgyn ir lai- 
mėjimo viltis ėjo mažyn—tik 
tuomet net ir pats Liebkneclit'- 
as pradėjo garsiai burnioti, už- 
ką valdžia ir Įkišo ji cypėn. 
Taigi iš tiekos daugybės Vo- 
kietijos socijalistu valdžia ra-» 

do reikalingu kišti cvpėn tik 
vieną Li';bknechtą. O kur ki- 
ti vokiečiu socijalistai? Juk jų 
su viršum—šimtas sėdėjo per 
keturiš karės metus Reich- 
stage. parlamente, ar ne? Ki- 
•ti sutiko su buržuazų, impe- 
rialistų plianais, kad eitų plė- 
šti Lietuvą, Belgiją, Frar.juzi- 
ją ir kitas silpnesnes už juos 
tautas. Tai yra liūdnas apsi- 
reiškimas, bet tai yra faktas. 
kurio juk neapginsi ir sukčiau 
siais, gudriausiais iŠvadžioji- 
mais. 

Ir dabar vokiečiu spartakai 
spardosi su imperialistais. Už 
ką? Xe už paliubšavimą j r. 
pavergtų taut.*, ne už priskyri 
nią Pritšų Lietuvos prie Di- 
džiausios Lietuvos, o tik už sci' 

vo partijos reikalus, kad pa- 
imti valdžia' sazlo rcnkon. O 
jeigu koks spartakų laikrašti- 
parašytų straipsni arba spar- 
takų vadas pakalbėtu prakal 
bojė, kad jų partijos tikslas yra 
visų tautų laisve ir lygybė, tai 
i tą reikia žiūrėt r, kaip žiūrima 
i lcunign' pamokslą: pasakoja- 
ma, bet nedarbinę Rusiški 
bolševikai, pavyzdžiui duoda 
pifitoą" lhisjt-| ir lygybę paverg- 
tom .ta'uton}. 

I 

Jeigu kunigas bažnyčioje 
nupasakojo kad, turint du 
švarku, reikia atiduoti viena 
tam, kuris neturi nei vieno, t?i 
ar jau kas įvede tą praktikon, 
ar jau kas, isėjęs iš bažnyčios 
išsivilko švarką ir atidavė jįl 
trampui? Aš to dar niekados, 
nemačiau, ir pats turbut nema- 

tei. Tą vargiai kas daro,— 
nei pats kunigėlis, ką t > moki- 
no, to nepadaro. 

Taigi išvada ya tokia: kal- 
bos yra vienas dalykas, o dar- 
bai yra kitas—ir jie poroj ne- 

eina. Tą lietuviai turi taipgi 
atminti. Jokiais mušu paver- 
gėju spartakais užsiti'-^i ne- 

reikia, ir musų socijalistams 
verta parineriauti su jais tik 
tiek. kiek tas palengvintų (jei- 
gu galėtų palengvinti) išgavi- 
mą laisvės Lietuvai, bet jokiu 
budi-, ne tiek, kad tas galėtų | 
apsunkinti tą darbą.—Pirmai 
turėkime Lietuvą laisva, o po 
tom pamatysim, ar norėsim 
biCiuliauktis s n musų buvusiu Į 
pavergėjų spartakais, leigu 
bus socializmas Įvestas pas vi 
sas mūsų kaimyniškas tautas 
ir pasirodys praktiškam gyve- 
nimo geresniu už buržuaziškajį 
stuvdvmą, tai be jokio triukš- 
mo ir męs jų prisiimsime. Bet 
kol kas nėra reikalo mūsų so- 

cialistams lipti ir stengtis visa 
tauta užvilkti ant operacijos 
stalo, kad daryti praktiką ant: 
visos tautos likimo. Lai mū- 

sų pa vergėjai dar- praktikas 
ant savo pačių nugarų; jiems 
ir reikia operacijos, jie tur se- 

ną liga—l '. urpatiją... 
.. i 

Lietuvai reikia demokratis-į 
kos respublikos su lygiu balsui 
visiems piliečiams, ai visiškai 
žodžio ir spaudos laisv. Tu-j 
rėdami laisvą žodį ir spaudą, 
kožnas luomas g;.Ii apšnekėti, 
apsvarstyti savo reikalus, o 

turini galę valdžioje per savo 

balsus, nėra reikalo baugintis, 
kad jie leistų save skriausti 

keliems tuzinams grafų, ar 

šiaip kokiems nuo rusų ir len- 

kų laikų užsilikusiems dyka- 
duoniams didunams. Lietu- 
viai nėra toki kvailiai: duok 
jiems laisve, o jie tuoj sugebės 
pasitaisyti taip, kaip jiems ge- 
riau. 

Bet jeigu l-ietuva liktų tik 
pusiau laisva, jeiguji butų pri- 
skirta prie Lenkijos, ar Rusi 

jos,—ypatingai jeigu prie Len- 
kijos,—tai nors ji ir turėtų sa- 

vo autonomiją, ji visgi iš to 

neturėtų ko džiaugtis. Aš iu- 

noriu tikėti, kad lenkai siigeb- 
tų Įsteigti ir palaikyti ilges- 
niam laikui demokratišką Va! 
džią net ir pas save namie. 
Lenkų liaudis tebežlttkso ties- 
iuose tamsos ir prietarų dum- 
bluose: luomai, kurie Lenkiją 
rprie. kapo privedė, ir šiądien 

turi lygiai tokį pat viršų, kaip 
ir pirmiaus turėjo; lenkų tau- 
ta ner šimtmečius savo istori- 
jos, per šimtą metų vergijos 
neišmoko savo lekcijos, o ko 
ji neišmoko ir nesuprato bėdoj 
esant, tai vargiai supras da- 
bar, jos likimui menamai pasi- 
taisius. 

Ir štai iš to viso matome, 
k'afl niusų tautos žmonėmis, 
musų lietuviais darbininkais 
niekas nepasirūpins, jeigu męs 
patįs nepasirupinsim. Visų 
tautu žmonės, ar jie butų so- 

cialistai, ar kitoki, visur visų 
pirmiausia rūpinasi apie sa- 

vuosius, traukia savon pusėn, 
žiuri savo tautos žm, ijių. Lie- 
tuviai didžiausiai neišmanė- 
nai, jeigu jie apie savo arti- 
miausius brolius, apie lietuvius 
darbininkus pamiršę, eitų jie- 
škoti to, ko šiądien joks jų kai- 
mynas ne j ieško. 

Lietuviai—visi lietuviai, be 
jokio išėmimo—turi suglausti 
pečiais, sujungti visas saw jie 
gas, idant išgauti laisvę patįs 
sau. savo šaliai. Kas nenori, 
nemoka, ar nesugebi išgauti 
laisvės sau pačiam, tai ar ga- 
lima tikėtis, kad jis sugebėtų 
ir mokėtų išgauti laisvę visam 
pasauliui? Ar neišrodytų tas 

panašiai Į žmogų, kuris, ne- 

mokėdamas pats sau nei valte- 
lės susikalti, apsiimtų statyti 
milžinišką laivą? 

Taigi, broliai socialistai, sto- 
kime darban ir išgaukime pir- 
miausiai laisvę savo kraštui 
Lietuvai. Būdami laisvais lic 
tuviais, .vėliaus darbuosimės su 

kito uis laisvomis tautoms ir 
už viso pasaulio laisvę. 

C. Jušką. 
\J\J 

LIETUVIU VISUOMENEI 
AMERIKOJE. 

1. Lietuviai belaisviai, bu 
vę Vokietijoj ir Austruose, 
jau paliuosuoti. Nei pinigų, 
nei laiškų daugiaus jiems ne 

besiųskite. / 

2. Pačtas su Lietuva at- 
gyja. 

Laiškai Lietuvon pasiun- 
čiama per Lietuvių Pasiun- 
tinybę Berline. 

Rašykite du konvertu: — 

pirmas jieškomo žmogaus 
Lietuvoje aiškus adresas, ji- 
jin įdėkite laišką (Lietuvon 
siunčiama) kitas: Jurgis Sa- 
vickas — Lietuvių Centro 
Kom. Įgaliotinis Kopenha- 
goj, Box 214, Copenhagen, 
Denmark. Jokio pačtaženk 
lio šiuom tarpu nedėkite. 

3. Kad užmezgus juo ar- 

timiausius ryšius su Lietuva 
iki tam laik. , kol neįvyks 
visai normalib susisiekimas 
su Lietuva, galima užsisa- 
kyti laikraščiu" iš Lietuvos: 
Lietuvos Aido, Tėvynės Sar- 
go, Darbininko Balsas, Ūki- 
ninkas, Lietuvos Ūkininkas, 
(Bortkevičienės), Nowiny Li 
tewskie ir kt. Kainos sun- 

ku nustatyti. Tik atsiuntu- 
siems išanksto lėšų bus pa- 
mpinamas laikraštis. 

Su pagarba, 
Jurgis Savickis, 

Liet. Centro K- Įgal. Kopen. 
P. S. Kitų laikraščių mel 

džiama išspausdinti. 

VALENTINE DSESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, designing 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
namu. Paliudijimai Išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykltt?, o męs pasistengsim- 
suteikti jums patarimą. 

t SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halstcd St.. 1850 VVells St 
2407 W. Madison St., Chicajj' 

BARZDASKUČIUI 
REIKALINGA. 

Tiktai reikia mokėti mažą randą' 
už jtaieytą barzdaskmyklą su dviem 
kedGm. Išdirbtas biznis. Puiki vlteta 
mokanCiam angliškai Ir atlikti gerą 
darbą. Atsišaukite tuojaus j Medelio 
karčiamr, kampas 33-Člos ir \Vallacc 
gatvių. 

Ofiso Telefonu Boaletlrd 160 

DU M. T. StfikOllS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

Ofiso Vi!m m: 1 rrto Iki. 3 po ple 7 Iki 9 iiWi 
RedcliomlS nuo 8 ryt, |k| 2 p pietį. 

Namai 1007 Oakley Clvd. 
Tllefcnas Seelcy 420 

Phone Drover 7027 

K. M1CHAL0WSKI 
daktaras 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akl3 
>ir priskiria akinius 

Didelis sandelis visokių aukso daigtu. 
Męs taipgi taisome visokius aukso ir 
sidabro daigtus. Kainos žymiausios. 

3303 SO. MORGAN STREET 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertės 
rekordų mokojusių $200. Męs tu- 
rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
tisui bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
'iorrns iki 4 valandai. 

WESTERN S'ICRAGE 
2810 Harrison St. Chicago 

TiKR.AI GERAS PASIŪLYMAS! 
Priimsime lotą. už pirmą jmokėjimo 

mainais ant gero 2-jų pagyvenimų 
mūrinio namo po 5 ir 6 kambarius. 
Kurie turite lotą ir norėtumėte iš- 
mainyti ant minėto namo, kreipkitės 
pas: 

A. GRIGAS & CO. 
3114 So. Hulsted Street, Chicago. III. 

RETAI ATSITINKANTI PROGA! 
Parsiduoda penkių pagy'"»nimų nau- 

jas trijų metų, medinis namas, ant pa 
mūryto pudamento, su augštu ir iš- 
cimentuotų beisementu: 3 pagyveni- 
mai po 5 kambarius, 2 po 4 kamba- 
rius fcu gazu, elektra, maudynės ir 
kitais paraukuir.ais. Neša virš 15-t<j 
nuošimtj. Namas randasi Cicero lie- 
tuvių apielinkėje. Atsišaukite pas 

A. GRIGAS & CO. 
3114 So. Halsted Street, Chicago. III. 

NEMOKEKITE RANDOS. 
Parsiduoda 2 namai ant lengvų mė- 

nesinių išmokėjimų, taip kai]) randa. 
Namai yra lietuvių apielinkėje. Vie- 
nas namas su 4 ir 5 kambariais, ant- 
ras su 5 ir 5 kambariais; ant pirmo 
reikia įmokėti $200., o ant antro $300. 
likusius ant lengvų mėnesinių išmokė- 
jimų. taip kaip randa. Kreipkitės pas: 

A. GRIGAS & CO. 
3114 So. Halsted Street, Chicago, III. 

KARE JAU PASIBAIGĖ. 
Ar nori matyti kaip dideli mūšiai 

ėjo Prancūzijoje, Rusijoje, Italijoje, 
Galicijoje ir Turkijoje? Ar nori matyti 
kaii> orlaiviai kariavo ore? Ar nori ma- 
tyti kaip povandeniniai laiveliai (sub- 
marinos) kariavo po vandeniu? Viską, 
gali matyti savo nmuose, už labai že- 
mą prekę. Męs gavome labai daug ka- 
rės paveikslų dėl stereskopų. 

žiūrėdami ant tų paveikslų per ste- 
rer^opą, jųs įsivaizdinate sau, kad jus 
<?sate ant tikro mūšio lauko, matote 
tą, viską ftavo akimis. Stereskopas, ku- 
rį jųs matote žemiau, kainuoja vieną 
doliarj. 

No. 1. 200 v:sokių karės paveikslų $3.00 
Męs turime taip pat ir kitokių ste- 

reskopų kares paveikslų, kuriu seri- 
ji) surašus mos paduodame žemiau. 
Kiekvienoj serijoj yra 25 paveikslai. 
Kaina vienos serijos 3ac. Rašydami 
paminėkite tiktai serijos nuiperj, o męs 
žinosime, kuriuos siųsti. 
No. Vardai Serijų Kaina 
101 Amerikos Istoriškos vietos 35 
102 Apsilankymas Washingtonan 35 
103 Niagaros vandenpuolis 35 
101 Kelionė per Dixie žemę 35 
105 Kelionė j Vakarus 3ij 
10(! Kelionė j Pacifiko pakraštį 35 
107 Kelionė per Amer. didmiesčius 35 
108 Kelionė j Philipinus 35 
10!) Gyvenimas Kristaus 35 
110 Kelionė j Palestiną, šv. žemę 35 
111 Kelionė | Kyniją ir Japoniją 35 
112 Aplankymas Romos ir Venecijos 35 
113 Kelionė per llaliją ir Šveicariją 35 
114 Kelionė por Angliją ir Franclją 85 
115 Kelionė per Norvegiją ir Švediją 35 
118 Dyvai Senojo Pasaulio 35 
117 Vestuvių Varpai (Juokinga) 35 
118 Gyvulių paveikslai (juokinga) 35 
119 Vaikai bus vaikais (juokinga) 35 
120 Kelionė autom, por No\v York 35 
121 Kelionė.skersai Panamos kanalą 35 
122 Mergaitės bus mergaitėms 

(labui juokinga) .io 
Nesiųskite mums visij pinigų. Siųs- 

kite tik 25 cenfTis sidabru arba štampo- 
mis, o likusius damokėsite, kuomet 
lalškanešis atneš siuntini j jusų namus. 

Adresas:' 

K. PIASECKI 
149 E. 15th ST. NEW YORK CITY 



VIETINES ŽINIOS 
ATVAŽIAVO P. NORKUS, 

Šiądien išryto atvyko Chi 
cagon p. P. Norkus iš Brook 
lyno, N. Y. P-as Norkus 
buvo iki šiolei "Vienybės 
Lietuvninkų" redaktorium. 
Nuo šio laiko jis bus nariu 
"Lietuvos" Dienraščio re- 

dakcijos. 
"Lietuvos" Dienraštis, iš 

priežasties stokos tinkamų 
vyrų, turėjo iki šiolei nema- 

žų sunkenybių savo redak- 
cijoj. Dabar pamaži daly- 
kai laipsniškai ir nuolatos 
taisosi ir todėl dienraščio tu 
rinys bus vis labiau įvairina- 
mas ir turtingesnių daro- 
mas. Dabar "Lietuvos" re- 

dakcija susideda iš pp. B. 
K. Balučio, P. Norkaus ir 
R. Adžgio. 

CHICAGOS LIETUVIU 
KAREIVIJA. 

Ateinantis susirinkimas 
buį nedėlioje, vasario 23 d., 
lygiai 2 popiet, Mildos sve- 

tainėj, ant Bridgeporto. Vi- 
si turi buti, taippat kviečia- 
mi naujokai. 

C, Kasputis, 
Organizatorius. 

ŠAUKS DRAUGIJU AT- 
STOVŲ KONFERENCIJĄ. 

Vasario 19-tą dieną vaka- 
re "Birutės" svetainėje, vie- 
tinių veikėjų, užsiinteresavu 
sių Visuotino Seimo klausi- 
mu, Įvyko susirinkimas, 
j Pasikalbėjime susirinku- 
sieji nutarė sušaukti visų 
Chicagos Draugijų ir Orga- 
nizacijų atstovų konferenci- 
ją apkalbejimui reikalingu 
mo, ai nereikalingumo su- 

laukimo Visuotino Seimo. 
Pasamdymui svetainės 

įlI raugi jų atstovų konferenc: 
jai susirinkimas išrinko p. 
3utkų ir p. Šilių. 

Kokioj dalyje miesto kor 

?erencija įvyks—dar neži- 
ną; tas prigulės nuo to, kui 
komitetas nusamdys svetai- 
ię. Apie tai bus pranešt?, 
kėliau. 

Konferencija žada Įvykt 
uojaus. 

Taigi visos Chicagos Drav 

gijos ir Organizacijos, užsi- 
interesavusios Visuotino Sei 

Įno klausimu, bukite pasiren 
re atsiųsti Į konferenciją sa- 

ro atstovus. 
Pranešėjas. 

! PRAKILNUS TIKSLAS. 
Lietuvių Moterių Apšvietos 

draugijos menesiniame susi- 
inkime sausio 15-tą dieną š. 

(i., besvarstant įvairius drau- 

ijos reikalus, buvo prisiminta 
r apie Lietuvos Laisvės rei- 
alus. Čia moterėlės truputį 

flujudo, pakalbėjo, pasvarstę tą 
ijvarbų klausimą ir galutinai 
utarė suretini vakarą, paski- 
jiant visą pelną Lietuvos Lai 

ės išgavimui. Draugija ga- 
|o iiuo ponios M. Dundulienės 
i jų aktų dramą "Pavogtas 
udikis," kurią pastatys 2J- 

ą dieną vasario M; Meldažio 
,ctainėje. 
P-nia M. Dundulienė yra 

po veikalo autorė, sykiu bus it 
žisierė; ji /leda visas pastan- 

as šio veikalo geram persta- 
Viliui. 

^ Man teko netyčia matyti mi- 
eto veikalo repeticiją, ir tu 

Ji u pasakyti, kad turinys vrž 

jmgeidus ir veikalas bus, kai] 
,mn rodosi, labai įdomus. 

A> jau laukte laukiu tos 23 

Jos dienos vasario, kad grė 
tau galėčiau pamatyt taip pui 
(# vakarą. 

Ist.ikro šį moterių žygį turč 

nm ; paremti visi lietuviai, ne 

pelnas skiriamas Li^tuvo: 

■.-V-* J 
Laisvės reikalams. 

Valio L. M. Apsvictos | 
Draugija! i 

Viską Žinąs. 

L. M. APŠV1ETOS DRAU- 
GIJOS iNARIŲ DOMAI. 
Tos nares, kurios apsiėmėte' 

iix darbininkes laike perstaty- 
mo veikalo "Pavogtas Kūdi- 

kis," kuris atsibus 23-čią dieną 
vasario M. Meldažio svetai- 

nėje. malonėkite pribūti lygiai 
4:30 vai. po,pietų i svetaine. 

Komisija. 
I 

LOŠĖJU "PAVOGTAS KU 
DIK.IS" DOMAI. 

Veikalo "Pavogtas Kūdikis" 
trcnerališkn repeticija įvyks 
]>etnyčioje, 21-mą dieną vasa- 

rio. 7:30 valandą vakare M. 
Meldažio svetainėje.. 

Visi losėiai turi būtinai atsi 

lankyti. 
K: Li cčia R c n gc jos. 

TMD. 22-ROS KUOPOS 
NARIŲ DOMAI. 

Vasario 23-čir diena "Birutės'' 
j- ; 

svetainėje, prie 3253 S. Mor- 
gan gatvės (prie "Liettivos" 
Dienraščio Redakcijos), pir- 
nn valandą po pietų, Įvyks T. 
\r. I), mėnesinis susirinkimas. 

Malonėkite visi nariai atsi 
ankvti susirinkiman, nes bus 
lalinamas pereitų, metų Drau- 

gijos leidinys, knyga—Lietu- 
vos Istorija. Kiekvienas na- 

•ys privalo ateiti ir atsiimti 
jam prigulinčias knygas; apart 
o, dar nuo pernai metų rati- 

las i daug neatsiimtų knygif, 
aipgi nuo ateinančio susirin- 
dmo, visos tos knygos, kurių 
lariai neatsiims Ims parduo- 
tos. 

Taipgi atsiveskite savo pa- 
'Įstamus ir draugus, kurie ne- 

priguli, kad prisirašytų, nes 

dekvieim lietuvio yra prider- 
nė prigulėti prie T. M. Drau- 

1 rijos. 
22-ros kuopos Valdyba. 

PAMINKLAS APSIEIS I 
* 5,000,000. 

Valstijos reprezentantas 
lohn W. Rainey įnešė į At- 
stovų Butą (Washingtone) 
''bilių," reikalaudamas pa- 
skirti $5,000,000 pastaty- 
mui Chicagoje paminklo pa- 
/ydale triumfališkų vartų,' 
paminėjimui Chicagos karei 
Aų ir jūreivių, dalyvavusių 
šioje karėje. 

"Biliuje" minima, kad ko- 
misija, susidedanti iš narių 
:<arės ministerijos, senatorių 
ir dailės komisijonierų pa- 
rinks tam paminklui Chica 
goje tinkamą vietą. 

Panašus paminklas busiąs 
pastatytas ir Washingtone, 
kuri? irgi atsieisiąs apie 
$5,000,000 ir vadinsis "Tri- 
umfo Vartais." 

Europos didmiesčiuose p? 
našus "Vartai" visur randa- 
si ir jie labai puošia mies- 
tus. 

Puikiausi "Triumfo Var- 
tai" yra liekanos Rymiečių 
Imperatorių Ryme. Kiti 
dabar juos pamėgdžioja. 

NORI PRAILGINTI 

LAIKĄ. 
Laisnių komitetas nori įves- 

ti į miesto tarybą pataisymą 
Įpric jstatymo, uždraudžian- 

) čio šokius ilgiau laikyti, negu 
iki 1 valandai išryto. Pataisv- 
mas prie įstatymo stovi už tai, 
kad kiekvienai gero vardo or- 

ganizacijai butų leidžiama iy- 
k'j į metus laikyti šokius iki 3- 
čiai valandai iŠ ryto. Apie 
svaiginančius gėrimus čia ner:i 

i nei kalbos. 

iNei vieno neišskiriant! 

Pirma parsšdavinejo po 
$27.50, $30, $35, 
ir net 

OTAKAS susideda iš 312 puikiausių žieminių vyrų ir vai- 

kinų Vėliausios Mados Overkotų. Puikus Ranki; darbas 
ant abiejų pusių segama, su juostomis, pritaikomi formai mo" 

deliai ir skrininės stailos. Materija yra visa iš melton vilnų 
storo ir šiurkštaus audimo. Ateikite ir pasirinkit^ sau koki 
tiktai norite overkotą uz stebėtinai 

žemą kainą, už 'c c atr&'Kūa rara p r 
oirmiaus S45 

* 

t f j The H aust \ cf Grcatcr Va(::y,r. 

?v iv Ccr. Ashland Ave* and 47thSf 

REIKALAUS KARTUVIU 
UŽMUŠĖJUI. 

Prokuroras paskelbė, kad 

jis reikalausiąs George Vo- 
gel'iui, užmušėjui detektyvo 
fames Hosna, kartuvių, ka- 
da jis bus pašauktas atsa- 

kombyėn piieš teismą. 
Vogei žada prirodinėti, 

kad "graftas" policijos de- 
partamente esąs pramany- 
tas. 

Užmušystė atsitiko iš prie 
žasties ginčų apie "graftą'" 
tarp Vogelio ir detektyvo 
Hosnic praeitą subatą Ryan 
saliune. Vogei nušovė ta- 
da Hosną. Valstijos proku- 
roras Hoyne ir policijos vir- 
šininkas Garrity tyrinėja Voj 
gel'io paskelbtas žinias, buk 
Hosna tankiai ateidavo į Ry 
an saliuną ir paskutiniu lai- 
ku karštai susiginčijo su Vo 
geriu už tai]) vadinamą 
"graftą." 

Vogei pranešė, kad jis 
davęs Hosna $150, t.y. 'pusę 
$300, kuriuos Hosna reika- 
lavęs nuo automobilių va- 

gies. Bet vėliau jis atėmęs 
ir tuos pinigus nuo Hosna, 
dėl to, kad jis buvęs girtas. 
Vogei atidavęs tuos pinigus 
detektyvų seržantui James 
Smith, kad jis tuos pinigus 
palaikytų Hosnai, bet vėliau 
Smith su pinigais išėjęs iš 

Ryan saliuno. 
Smith neprisipažįsta prie 

užmetimų ir sutinka, kad 
butų padaryti tame klausi- 
me tyrinėjimai. 

JOHNSON PAKORIMAS 
ATIDĖTAS. 

Albert Johnson, nuteistas 
kaip šiądien, ant pakorimo 
už užmušimą policisto Cor- 
coran, šiądien nebus .pakar- 
tas. Gubernatorius Lowden 
bausmės išpildymą atidėjo 
iki vasario 28 dienos. John- 
son'o bausmė jau trečią kar- 

tą atidėta iš priežasties ty- 
rinėjimo jo sveikatos. Ma- 

Jnoma, kad jis yra beprotis 

PAGAVO SAVO VYRĄ 
SU MERGINA. 

Mrs. May M c Henry, 22 
melu amžiaus, gyvenanti 
prie 816 E. 65tos gatvės, 
užvakar užbaigė savo vyro 
dviejų metų jieškojimą, su- 

areštuodama ji su kita mer- 

gina. Jos vyras Claude Mc 
Henry, 30 metų amžiaus, 
žurnalų agentas, buvo su- 

areštuotas Reo hoteivj, prie 
63-čios ir Stewart gatvių su 

mergina Florence Keleny, i 

22 metų amžiaus iš Mount 
Horeb, Wis. Jie buvo ho- 

teljye užsiregistravę,, kaipo 
vyras su mqtere ir už tai 
bus patraukti atsakomybėn 
i moralybes teismą. 

Mrs. McHenry pasakė de- 
tektyvams, "kad ji sekiojusi 
paskui savo vyrą bėgyj dvie 
jų metų po Illinois ir Wis~ 
consin'o valstijas ir ant ga- 
lo jį pagavusi. 

Ji žada kaltinti vyrą prieš 
tiesmą už apleidimą pačios. 

Miss Keleny pasisakė po- 
licijai, kad juodu jau keli 
mėnesiai pasipažista su Mc- 
Henry ir kad ji ir gi esanti 
"agentka," bet ne žurnalų. 

DEPORTUOS"RAUDONU 
JU KTALU REDAKTORIŲ. 

<*• •- 

Pabėgęs iš Italijos, kur ils 
turėjo atlikti bausmę už. pa- 
prastus prasikaltimus. Angelo 
Faggio atvyko j šią sali liuo- 

sybės. Čia tuojaus atsidarė 
savo "šapukę" kaipo redakto- 
rius Aidoblistų laikraštėlio, 
agituodamas, už nuvertimą 
šios šalies valdžios. 

Jis atvažiavo per Prancūzi- 
ja. Ta šalis, matyt, jo neno- 

rėjo; taigi jis visai trump'ai te- 

nai ir buvo. Tiktai metai ir 

pusė sukako, kaip jis pribuvo 
i Cbicagą. Nuo to laiko jis 
išleidinėjo "Ttalia"—organą T. 
\V. \Y. sukėlimui neužganėdi- 
nimo tarp italų šioje šalyje. 

Imigracijos valdininkai už- 

vakar ant išduoto waranto per 

imigracijos inspektorių Ho- 
ward D. Kbey, suareštavo An- 

į>*clo I\*iggio ir clepf»rlu«">s (iš- 
vcy.š) ji ten. kur atvažiavo. 

PRANEŠIMAS. 
T'righton Parko Susivieniji-,' 

no I)raugiju susirinkimas alsi- j 
)iis subatoj, vasario 22 d. 7:30 
rakare, T. Szczendor svet.,į 
3800 Kedzie A ve., kampas 38- 
tos gatvės. 

Delegatai malonės susirink- 
ti laiku, nes turim daug svar- 

biu reikalu. 
Scrketorius. 

Ant pardavimo dviejų lubų, akmenų 
frontas, muro namas, pritaikytas Z 

pagyvenimais po 0 ruimus, vanos, 
ga/as ir t. p. Pilno didžio lotas, gir^ 
šv.esa i;'- visų pusių. Taip pa 4 rui- 

mų mažas plytų namas iš užpakalio. 
Savininkė našlė yra priversta par- 
duoti. Arti 31-mos ir I.owe Ave. Tik 

15500.00. 

IGNATIUS CHAP & CO., 
31st & Wailace Sts. 

Eselusive Agents 
'ketvirtas didelis- 

Rengia 

D-siė Visu Šventu 
M, Vasario 23,1919 

Šv. Jurgio Parap, Svet, 
32ras PI. ir Auburu Ave. 

Pradžia 5 vai vak. Ir.žanga 25c Ypatai 
Lietuviai ir Lietuvaitės nepamirš- 

kite šio Puikaus ir Didelio 4-to Ba 
liaus, nes Dr-stė Visu šventų su- 

rengta š| balių v#eną iš puikiausiu 
balių, kokis atsibuvo kada nors Šio- 

je apielinkėje. Bus puikiausia mu- 

zika, kuri gros visokius lietuviš- 
kus ir angliškus šokius. Todėl visi, 
kas lik sveikas, atsilankykite ir sa- 

vo draugams bei draugėms patarki- 
te atsilankyti ant šio Iškilmingo ba- 

liaus, Kviečia visus, KOMITETAS. 

KENOSHA LIETUVIŲ 
Gen. Agentas: P. Beišis, 

,182 N. Howland Ave. Šiose 
vietose galima gauti kas va 

karas "Lietuvą": 
S. Džiaugis, 462 Jemie St.. 

J. Gotautas, 253 Milvvaukee 

J. Poteliunas, 353 N. Cihca:* 
A. Polis, 552 Grand Ave 
St. Jocius, 900 Jenn< S' 

DIERINS IK V A K A F. IH E I. 

MOKYKLA Į ;l čia gan !en;vii ir rroitii L3ro::f Anglų i: 
L'stuvių kalbas, aritimtiKr,*^ N J?a?iikS. 

•i Lietuvos ir a beiną istor'jas," f?eografl;a. rasyv. } 1 l.iiSkus, ir tt Taipgi, turimo Grau.marir ii.su |l 
Į Schocl'ių s'.iyiius Lietuviai mokyto'aL Sunaudo-1 j| kile liuosr, lii:M-»c.'awKn:mt. nesigailėsite. 

įi American u.;..,;-. F.aparatory Sihool j 
i i 133 SO HALS; -u !>- » '.-2:.A3C, ILL.. 

PARSIDUODA 2 Paliard Autorco'o.- 
liai. Vienas lii-ozinas 1912 m., su Į šūdinėmis, 6 roberiais,, naujai malė- 
votas, .atrodo kaip naujas, parsiduoda | labai pigiai. Norintieji pirkti, atsišau- 
kito tuojaus, nes tokia proga retai 

! pasitaiko. 
K. Stančikas, i 3200 So. Halsted St. 

Telefonas Drover 4123 

PAMĖGINKITE 
0LSZEYV5KI0 JR. ORCHESTRA 

BALIAMS, ŠOKIAMS IR TEATRAMS. 
ŠAUKITE: STEWART 3041' po 7 vai. vakare." 

O A I m A BE O A L O 
TEATRAS IR BALIUS 

rengia 

Draggyete Šv. Kazimiero Vyra ir Moterų 
SU BATO J E, VASARIO-FEB. 22, 1919 
MELDAŽ10 SVET., 2242*2244 W. 23rd Place 

Prasidės 7:30 vakare. INZANGA 35c. iki 75 CENTŲ. 
Visur, senus ir jaunus, lietuvius ir lietuvaites širdingai uz- 

kviečiame ant šio linksmo ir puikaus pasilinksminimo. 
Kviečia KOMITETAS. 

ILLINOIS 
MARK ET CO. 

3432 S<s. Halsted St. 
PO NAUJA UŽVEIZDA. 

Specialis Išpardavimas 
Mėsos irGroserio 

Petnyčioje ir Substoje. 

Męs pardavinėjam O'JSELIO kainomis 

Ši krautuve dabar yra po nauja užvaizda. 

Męs gvarantuojame, kad jus gausite pir- 
mos kliasos tavorą už žemiausias'kainas 

Chicagoje. Jus galite buti užtikrintais, jog 

gausite svtrą 16 uncijų. 
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