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Lenkai Priešingi 
Tautų Lygai. 

Šveicarijos Legacija Apleidžia Rusija. 
Plianuojama Vokiečių Unija. 

% 

Prezidentas turi daug darbo. 

Clemenęeau sveiksta. 

LENKAI PRIEŠINGI TAU- 
TU LYGAI. 

Varšava, vasario 23 d.— 
Associated Press korespon- 
dentas praneša, kad Lenki- 
jos gyventojai didžiumoje 
yra priešingi Tautu Lygai; 
jie sako, kad tai yra ne- 

praktiška. 
Lenkijos didžiuma yra 

nuomonės, kad Lenkijai rei- 
kalinga didele kariumenė, 
idant galima butų sujungti 
žmones ir pradėti naują val- 
stybinį gyvenimą. 

Lenkijai, sulyg lenkų di- 
džiumos nuomonės, didelė 
kariumenė reikalinga ir tam; 
kad dalyvavus Lietuvos ir 
Baltrusijos atgimime ir at- 
stumus atgal įsiveržimą bol- 
ševikų. 

ŠVEICARIJOS LEGACIJA 
APLEIDŽIA RUSIJĄ. 
Berne, vasario 25 d. — 

Šveicarijos legacijai Petro- 
grade suteikta liuosas per- 
važiavimas per sovietų vai-1 
domas vietas. Legacija va- 

žiuoja dviem specialiais 
traukiniais ir pribus Šveica- 
rijon ketverge, vasario 27 d. 

Atsinešimai tarp Šveicari- 
jos ir sovietų valdžios buvo 
įtempti per tulą laiką ir bol- 
ševikai net grąsino suareš- 
tavimu Šveicarijos piliečių, 
kurie randasi Rusijoje, jei 
Šveicarija nepripažins bol- 
ševikų įgaliotinių Šveicari- 
joje oficialiais Rusijos at- 
stovais. 

Apleidimas Rusijos per 
Šveicarijos legaciją, reiškia 
augščiausį įtempimą santi- 
kių tarp Šveicarijos ir bol- 
ševikų valdžios. 

PLIANUOJAMA VOKIE- 
TIJOS IR AUSTRIJOS 

UNIJA. 
Weimar, vasario 25 d. — 

Hugo Prausė, pranešėjas 
apie naują konstituciją, pa- 
briežė, kad naujos vėliavos 
spalvos turėtų buti—juoda, 
raudona ir auksinė. Tas, 
girdi, įtalpintų ir Vokietiją, 
ir Austriją, ir vokiškąją Ru- 
siją (?). Vokietija, girdi, 
bus krikštavietė Tautų Ly- 
gos. 

Toliau pranešama, kad 
Dr. Otto Bauer, užrubeiinių 
reikalų ministeris vokiško- 
sios Austrijos, pribūva šią- 
dien į Weimarą, aptarimui 
vokiškos unijos. 

PREZIDENTAS WASH- 
INGTONE. 

Washington, D. C.., vasa- 
rio 25 d.—Po beveik trijų 
mėnesių nebuvimo pr^ziden 
tas Wilson sugrįžo šiądien 
išryto į Washingtoną, kur 
jo laukia daug darbo. Pre- 
zidentas turės smarkiai ap- 
sisukti, idant jį atlikus, nes 
už sąvaitės laiko jis turi vėl 
apleisti Ameriką ir grįžti i 
Paryžių Taikos Konferenci- 
jom 

Tarp darbi], kuriuos pre- 
zidentas turės tuo jaus atlik- 
ti, yra šie: 

Prezidentas šiądien laikys 
savo kabineto susirinkimą, 
kuriame bus apsvarstyti visi 
reikalai ir įnešimai, kokius 
valdžia nori, kad kongresas 
praleistų. 

Prezidentas nori atlaikyti 
konferenciją su visų valstijų 
gubernatoriais, idant apkal- 
bėjus ekonominius ir darbe 
reikalus. Tokia konferenci- 
ja bus mėginama sušaukti 
iki kovo 5 d. 

Rytoj vakare prezidentas 
turės konferenciją su kon- 
greso užrubežinių reikalų 
komitetu. Čia bus nuspręsta, 
ar prezidentas laikys šią są- 
vaitę praklabą kongresui, ar 
ne. 

Aštuoni dideli biliai, ku- 
riais paskiriama šimtai mi- 
lijonų doliarių įvairiems ša- 
lies reikalams turi buti per- 
žiūrėti ir patvirtinti, ar at- 
mesti. 

Apart tokių ir panašių dar 
bų, prezidentas Wilsonas tu 
ri taipgi atlikti daugybę rei- 
kalų, surištų su užrubežine 
politika, tarp kurių vienu iš 
svarbiausių klausimų yra 
Tautų Lygos klausimas, ku- 
rį prezidentas nori tinkamai 
Amerikos žmonėms išaiškin 
ti. ■ t 

Sulyg prezidento nuomo- 

nės, Taikos Konferencija tu- 
rėtų pasibaigti apie birželio 
1 d. Nepaisant, kad prezi- 
dento sveikata yra gerame 
stovyje, jis išrodo šiek-tiek 
išblyškęs ir nuvargęs. 

CLEMENCEAU SVEIKSTA 

Paryžius, vasario 25 d. — 

Premieras Clemenceau ant 
tiek jaučiasi gerai, kad dak 
tarai turi nemažai bėdos. 
Mat Clemenceau užsispyru- 
siai nori eiti laukan pasi- 
vaikščioti, kas yra pavojin- 

Vyrams Pavojus, 

Ei, vyruti, Jaikyk krepšį kišenių je drūčiai: pavasarinės moterių skrybėles 
jau pasirodė krautuvių la nguose... 

ga jo sveikatai. Panašią 
bėdą daktarai turėjo su pre- 
mieru, kuomet buvo užginta 
jam kalbėti. 

Premieras jau priėmė aus 

traliečių delegaciją, su pre- 
mieru Hughes priešakyje, ku 
ri atstovauja tris Australijos 
kareivių organizacijas. 

Sąryšyje su užpuolimu ant 
premiero Clemenceau pada- 
lyta keletas areštų. I 

TYRINĖS ORO TEKE" 
JIMUS. 

Londonas, vasario 25 d. 
Oralivininkystšje, bene, svar 
biausiu klausimu yra oro te- 
kėjimai. Daug nelaimių at- 
sitiko tik todėl, kad lakūnas 
papuldavęs jam nežinomon 
oro tekėjimo sriovėn ir or- 
laivis nustodavęs reikalau- 
jamą lygsvarą ir krisdavęs 
žemyn. 

Dabar pranešama, kad 
Anglijos laivai neužilgo tu- 
rės specialius švelnius prie- 
taisus—mažus balionus, su 

kurių pagelba tyrinės oro 

tekėjimą vietose, kur jie 
plauks. Tie prietaisai pri- 
gulės Anglijos Karališkosios 
orlaivininkijos meteorologių 
kai sekcijai. 

SHEID—BAVARIJOS 
PREMIERAS. 

Kopenhagen, vasario 25. 
Herr Sheid nominuotas pre- 
mieru vieton užmušto Kurt 
Eisnerio. Herr Legtz, so- 

cialistas didžiumietis, paskir 
tas vidurinių re'kalų minis- 
teriu veton užmušto Herr 
Auer. 

Iš Weimaro pranešama, 
kad po užmušimo Bavarijos 
premiero ir kitų viršininkų, 
didžiuma Bavarijos atstovų 
apleido Steigiamąjį Vokieti- 

jos Susirinkimą ir nuvyko 
Bavarijon, bet tik nekuriems 

i pasisekė pasiekti Bavariją. 

PRINCAS LEOPOLD 
SUAREŠTUOTAS. 

Londonas, vasario 25 d. 
P'-incas Leopoldas, buvusis 
vyriausias karvedys vokie- 
čių armijos Rusijos fronte, 
tapo suareštuotas Muniche. 
Jis suareštuotas sąryšyje su 
užmušimu Bavarijos premie 
ro Eisner. 

Jo brolis, buvusis Bavari- 
jos sosto įpėdinis Rupprech- 
tas, kurs vedė dalį vokiečių 
armijos vakarų fronte, sa- 

koma, esąs vadu suokalbio 
prieš Bavarijos respubliką. 
Jis bėgdamas iš Belgijos 
Hollandijon buk užreiškęs: 

"Aš nepripažįstu Bavari- 
jos respublikos; aš atšaukiu 
atsisakymą nuo sosto." 

SUV. VALSTIJŲ SKOLA. 
Washington, D. C., vasa- 

rio 25 d.—Finansistai ap~ 
skaitliavo, kad Suvienytų 
Valstijų padaryta skola per 
šią karę, viską sykiu sudė- 
jus, siekia į aštuoniolika mi- 
lijardų. 

Kad atmokėjus šią skolą 
bėgyje 25 metų, t.y. užbaig- 
ti 1944 metais, Suv. Valsti- 
jos turėtų mokėti kasmet j 
$1,200,000,000. čia yra 
įskaitoma ir nuošimčiai ir 
įvairids kitos išlaidos. 

Bet čia taipgi yra Įskai- 
tyta ir paskolos kitoms ša-1 
lims, kurias Suv. Valstijų 
valdžia paskolino joms. Tai 
gi atmokėjime skolų prisi- 
dės ir., kitos šalis. 

VOKIETIJOS LAIVAI 
PERŽENGE SUTARTĮ. 
Paryžius, vasario 24 d.— 

Šiądien pranešta, kad Vo- 
kietijos laivai Elbe ir Ber- 
ger tapo suimti per Fran- 
cuzijos karišką laivą Ori- 
flamme. Mat vokiški laivai 
[išsileido plaukti, neturėda- 
mi leidimo, kas priešinga lai 

| kinai sutarčiai tarp talkinin- 
'ku ir Vokietijos. 

PŪDAS MILTŲ—400 RUB. 
Varšava, vasario 25 d.-— 

Rusijoje neapsakomas bran- 
gumas. Už pudą miltų mo- 

kama 400 rublių, gi už sva- 

rą cukraus 25 rub., bet ir 
tai sunku kur gauti.- 

Mėsos tiesiog negalima 
gauti, ir pastipusieji ant gat 
vės arkliai buna išsidalina- 
mi šmotais vietoje mėsos. 

Visos brangenybės, kaij; 
auksas, perlai ir daimontai 
yra mažai vertinami, gi no- 

rint gauti maisto, pasekmin- 
giau jį surasi, pasiulu's mai- 
nais drabužius. 

Nuo pabėgėlių moterų 
Smolenske buvo atimta dz*a- 
bužiai, bet buvo palikta 
brangus perliniai karieliai. 

Maskvoje didelė stoka ku 
ro ir vietun malkų naudoja- 
ma skrynios, rakandai ir net 
mediniai namai, ypač iš 
Maskvos priemiesčių. 

Vagysčių Rusijoje labai 
daug, ypač tykoma ant mais 
to ir drabužių. 

Pranešama kurioziškas at 
sitikimas su Leninu. Jam 
bevažiuojant, jo automobi- 
lius užklimpo sniege. Tuoj 
radosi ir plėšikai, kurie at- 
ėmė tik šoierio kailinius. 
Kuomet Leninas protestuo- 
damas prieš tokį elgimąsi, 
pasisakė, jog jis esąs pats 
Leninas, tai plėšikai užreiž- 
kė, kad jeigu jie pasivadįs 
draugais, tai jis (Leninas) 
turbut prieš juos nieko blogo 
neturės. 

SIUNČIAMA SUŽEISTUO- 
SIUS IŠ SIBERIJOS. 

Vladivostokas, vasario 14. 
(suvėlinta). Anglijos lai- 
vas Madras veža 1,300 su- 

žeistųjų. Jie buvo sužeisti 
įvairiuose mušiuose su bol- 
ševikais. Tarpe sužeistųjų 
yra 800 anglų ir 500 cecho* 
slovakų. Sužeistuosius pri- 
žiūri amerikonės slaugyto- 
jos- "S'įM. 

"Lietuvių dienos" 
aukos eis Lietuvon 

'M' 

Lopatto važiuoja Europon.=Valdžia 
leido paimti visus pinigus iš- 

dalinimui Lietuvoj. 

Bus tiesioginis susinešimas su Lietuva 

Pagalios pasisekė gauti 
nuo Suvienytų Valstijų val- 
džios leidimą sunaudoti Lie- 
tuvos žmonių šelpimui visus 
pinigus, sulinktus laike "Lie 
tuvių Dienos" 1917 metais 
ir iki šiolei gulėjusius Ame- 
rikos Raudonamjam Kryžiuj 
Washingtone. 

Amerikos Lietuvių Centrą 
linio Komiteto prezidentas, 
advokatas Lopatto iš VVilkes 
Barre, Pa., gavo leidimą iš- 
važiuoti Europon ir išvežti 
su savim visus pinigus, suau- 

kautus į Centralinį Komite- 
tą, sušelpimui Lietuvos žmo- 
nių, nukentėjusiu nuo karės. 

Taipgi tikimasi, kacl Rau- 
donasai Amerikos Kryžius 
pasiųs Lietuvon specialę 
Raudonojo Kryžiaus delega 
ciją, po kurios priežiūra, ar- 

ba kurios sankcija (leidi- 
mu) bus dalinamos Lietu- 
voje visos aukos žmonėms, 
nuo karės nukentėjusiems. 

P-as Lopatto išvažiuoja 
Europon kovo 5 d. laivu 
Rochambeau. Pirmiau 
siai jis sustos Paryžiuje, kur 
tikimasi bus padaryti toli- 
mesni žingsniai nusiuntimui 
delegacijos Lietuvon Ir už- 
mezgimui tiesioginių susinė- 
simų su Lietuva. 

P-as Lopatto pasiima su 

savim visas aukas, kokios 
tik yra Centralinio Komite- 
to ižde, arba kurios įplauks 
į jį iki dienai jo išvažiavi- 
mo. 

Todėl yra svarbu, kad vi" 
si Centralinio Komiteto sky- 
riai, arba ir šiaip draugijos, 
kurie turi surinkę aukų Lie- 
tuvos šelpimui, pasiskubin" 
tų jas pasiųsti Centraliniam 
Komitetui TUOJ AUS, idant 
galima butų jas išvežti Lie- 
tuvon. 

Siųsti aukas reik antrašu: 
^ithuanian Central War Re- 
lief Committee, 320 Fifth 
A v. (Room 805), New York 
N. Y. 

Viršminėtas žinias sutei- 
kia mums telegramas, pri- 
siųstas "Lietuvos" Dienraš- 
čio Redakcijai nuo Centra- 
lhrio Komiteto sekretoriaus 
ir skambantis sekančiai: 

"New York, N. Y.—Lo- 
patto is leaving fo* Eu- 
ropc March Fifth, on S.S. 
Rochambeau, taking with 
him all funds of Central 
Comroittee for distribu- 
tion in Lithuania. 

"Lopatto hąs positive 
as urance from Red Cross 
for the release of the "Li- 
thuanian Day" money and 
praise (prays?) of special 

Red Cross delegation to 
Lithuania. Direct commu- 

nication with Lithuania 
seems to be assured. 

"Take all steps in your 
paper for raising funds in 
behalf of Lithuania's suf- 
ferers through Central 
Committee and its bran" 
ches. 

V. K. Račkauskas, 
aecret-ary C. C." 

iŠ r k? t- » 
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Lietuvių kalbon išvertus, 
viršminėtas telegramas 
skamba sekančiai: 

New Yorkas, vasario 25 
Lppatto išvažiuoja Euro- 
pon kovo 5 d. laivu R o- 
c h a mb e a u ir pasiima 
su savim visus Centralinio 
Komiteto pinigus išdalini- 
mui jų Lietuvoje. 

"Lopatto turi pilną už- 
tikrinimą iš Raudonojo 
Kryžiaus, kad "Lietuvių 
Dienos" aukos bus paliuo 
saotos ir prašo speeialės 
Raudonojo Kryžiaus Dele- 
gacijos į Lietuvą. Tiesio- 
ginis susinešimas su Lie- 
tuva išrodo yra užtikrin- 
tas. 

"Padarykite savo laik- 
raštyj visus žingsnius su- 

rinkimui aukų Lietuvos 
nukentėjusiems per Cen- 
tralinį Komitetą ir jo sky- 
rius. 

V. K. Račkauskas, 
C. K. Sekretorius. 

UKRAJINA IR LENKIJA 
SUSITAIKĖ. 

Varšava, vasario 24 d. 
(suvėlinta).—Lenkijos užru 
bežinių reikalų ministerija 
gavo pranešimą iš Lemberg 
(Lvovo), kad tarp ukraji 
niečių ir lenkų padalyta su- 

tartis sustabdyti karę 6 vai. 
ryte, vasario 24 d., t.y. pa- 
nedėlyje. Bet sutartis gali 
but panaikinta per bile pu- 
sę, tik reikia pranešti apie 
tai kitai pusei 12 valandų 
pirm pradesiant karę išnau- 
jo. 

ORAS. 
Chicagoj ir apielinkėj: 

Šiądien giedra ir šalta; ry- 
toj gal giedra ir šilčiau. 
Lengvas šaurvakaru vėjas. 

Saulėtekis — 6:30; Saulė- 
leidis — 5:36. Menulis tekės 
8:47 ryto. 



Bolševikų "Industriale Valdžia" 
Kada Leninas ir kiti bolše- 

vikiški vadai, pasinaudodami, 
savo gale ir su pagalba kulkas- 
vaidžių, sulaikė susirinkimą 
rinktinių atstovų, jie pasmerkė 
parlamentarinę valdžią, kaipo 
"prigaudinėjančią carbinin- 
kus,''—ir taip darydami, jie 
vien atkartojo Amerikos 1. VV. 
\V. šauksmą. Panaikinimas 
Rusijos skolų irgi bu"0 viena 
doktrina, paimta nuo I. W. W., 
kuri nuolat skelbė panaikinimą 
visokių sutarčių. Klasių kovą 
irgi l)olsevikai pasisavino nuo 

T. \V. \V., o ta programa 
iškilo tarj>e socialistų ir vė- 
liaus likosi I. \V. W. priimtas 
Vienok kur socialistai tiki į po- 
litišką veikmę, tai 1. \Y. \V. ir 
jų "vaikai," bolševikai, reika- 
lauja tiktai vienokios kontrolės 
ir tai tik vienos, t. y. ekonomi- 
nių ir valdymosi funkcijų per 
darbininkus ir jų komitetus. 

Toji teorija yra praktikuo- 
jama sulyg gelžkelių, gatveka- 
riu, banku ir dirbtuviu. Ko- i, y o 

kios gi iš to yra pasekmės? 
Prof. Ludovic II. Grondys, 

socialistas, "L'Illustration* ir 
"Lc Temps" koresj>ondentas, 
apsilankydamas New Vorke, 
Spaliu'mėn, 1918, pusėtinai 
apipiešė bolševikų tuos bandy- 
mus. 

Kriminalistai kontrolėje. 
"Veik visi bolševiku vadai," 4# 

—tarė prof. Grandys;—"yra 
iš Amerikos sugrįžę žmonės 
l'rie jų prisidėjo didelis skai- 
čius iš Siberijos paleistų/kri- 
minalistų ir kaliniu iš Mask- 
vos, Petrogrado ir kitu vietų. 
Tuli Siberijos tremtiniai buvo 
lx>litikos prasikaltėliai, tečiaus 
didžiuma jų yra tikri krimina- 
listai. 

"Jiems sugrįžus atgal į Ru- 
sija, pirmutiniu jų uždaviniu 
buvo sudeginti teismų rumus 

ir policijos stotis. Tokiu bu- 
du jie sunaikino visus rekor- 
dus ir vietas prasižengėlių už- 
laikymui ; sunaikinus rekordus, 
jie galėjo drąsiai persistatinė- 
ti, kaipo politiški kankiniai ir, 
žinoma, taja proga jie pasi- 
naudojo. Tas išaiškina, kodėl 
tiek kriminalistų tapo sovietų 
prezidentais ir, iš dalies, pa- 
aiškina, kodėl tarpe kaimų įvy- 
ko kruvini susirėmimai ir, ko- 
dėl kriminalistai, beveik visur 
dalykus kontroliuoja. Kiek- 
vienas miestas ir kaimas turi 
teisę turėti savo revoliucijinį 
tribunolą, kuris gali nutarti ir 
išdavinėti tokius įsakymus, ko- 
kie jam tinka. 

Visi įstatymai yra panaikin- 
ti, tečiaus tik tokie gali tapti 
sovietų ir revoliucijinių tribu- 
nolų nariais, Tcurie turi paliu- 
dijimus, kad jie yra tikrais bol- 
ševikais. Visut* yra priimtas 
principas (!), kad "bent vie- 
nas, kuris susidurč su tiesomis 
ir pateko j Siberiją, privalo ši- 

tą apie teises žinoti.'' 

Kad geriau suprasti, kokie 
žmonės dabar valdo Rusiją, 
čion paduodu jų aprašymus, 
pagal generolą A. Dobrajan- 
skį, kuris pribuvo į Xew Yor- 
k;ji kaipo atstovas tūlos Rusi- 
jos susivienijusios grupės. Ge- 
nerolas Dobrajanski sako: 

"Kaipo pavyzdį, kokios rų- 
! sies vyrai tveria įvairius so- 

jvietus (patjs per save išrinkti 
atstovais darbininkų ir karei- 

| viii kotnitečikai), paminėsiu] 
11 ik keletu vardų tų, kurie yrai 
IBlagoveščensko sovieto na-j 
iriais: 

"Pirmininkas Tobelson, vc-J 
kiečių šnipas, buvęs kalinys ir 

[vagis: Močinas, narys veikia- 
jmojo komiteto, pabėgėlis iš J 

Rusijos armijos, netikrų pini- 
gų išdirbėjas ir buvęs kalinys; 
jo pagelbininkas, Čaikovski, 
taipgi buvęs kalinys; kalėjimų 
komisaras, Emiljanov, buvęs 
kalinys ir vagis — plėšikas; jo 
pagelbininkas, Nakilev, pa- 
smerktas kalėjiman už vagy- 
stę; maisto komisaras, rastas 
kaltu už pasisavinimą valsty- 
bės turto; Korovin, mokyklų 
komisaras, buvęs kalinys; Til- 
lick, ]>asmerktas už vagystę, 
dabar užima iždo komisaro 
vietą; Mithin'as, milicijos ko- 
nisaras, buvęs kalinys; taipgi 
ten turime nemokanti skaityti 
nei rašyti mužikėlį, kuris yra 
sveikatos komisaru. Tokie tai 
žmonės šiandien valdo Rusi- 
jos reikalus.'' 

Dar grįžkime prie prof. 
Grondijo tvirtinimų: 

"Gal nevienas paklaus, ar 

sovietų sistema atstovauja 
žmones? Ne.—Toji sistema 
yra žmonėms antmesta. Ru- 
sijoje nėra tikru rinkimų. Bol- 
ševikai panaudoja Raudonąją 
Gvardiją, pasiųsdami ją j su- 

sirinkimus, kad tokiu budu sa- 

vo kandidatus pervaryti. Vien 
bolševikai yra leidžiami arba 
turi teisę balsuoti, ir tiktai ne- 

turintieji nuosavybės bolševi- 
kai tegali buti renkami į urė- 
dus. Bolševikų tvirtinimai, 
kad jie yra be nuosavybės, yra 
melas. Daugelis iš jų turi su- 

sikrovę didelius turtus. Mano 
kelionėse vos keletą suėjau, ku- 
rie buvo teisingi. Mokytojai 
nedali tapti sovietų nariais, 
fieji jierdaug žino ir tokiu bu- 
du esti priskaityti prie inteli- 
gentijos. 

Dirbtuvėse inešpatauja gink- 
luota anarchija. 

"Sovietai yra labai madoje. 
Kiekvienas didesnis apartmen- 
tinis namas turi savo sovietą. 
Kiekviena dirbtuvė yra ranko- 
se taip vadinamu darbininkų 
tarybų. Arti Rastov'o randa- 
si Koopp'o žemės dirbinu u 

įrankių dirbtuvė, kurioje pa- 
prastai dirba 500 darbininkų. 
Čia darbininkų taryba nubal- 
savo patį Koopp'ą, už darbi 
ninką, kuriam paskyrė 500 
rublių užmokesties į mėnesi, 

o į jo vietą, kaipo dirbtuvės 
direktorių, tapo paskirtas vie- 
nas didžiai burnuojantis dar- 
bininkas (kurs taipgi buvo so- 

vieto pirmininkas). Toji dar- 
bininkų taryba neužmiršo nei 
savęs, nes patįs sau pakėlė al- 
gas nuo 800 iki 1000%. 

"Darbininkai kiekvieną die- 
ną laiko susirinkimus ir tie su- 

sirinkimai, laikomi dirbtuvėje, 
besitęsia po kelias valandas. 
Čia jieji diskusuoja savo tei- 
ses ir privilegijas, bet žodžiai: 
pareiga ir priderystė yra jiems 
svetimi—nežinomi. Tieji taip- 
gi nubalsavo sau teisę skaityti 
laikraščius darbo valandose, 
sakydami, kad tai "reikalinga 
ių apšvietimui." Nominaliai 
jieji dirbo astuoluas valandas, 
bet iš t ikrų jų dirba vos ketu- 
rias ir pusę valandas j dieną, 
tečiaus patįs sau mokėjo už- 
mokėsi į už pilną laiką, nežiū- 
rint. kiek {.o laiko sugaišinta 

| susirinkimams, laikraščiu skai- 
tymui ir tinginiavimui. Pini- 
gai gaunami per išpiešimą 
■dirbtuvių piniginių skrynių,; 
pinigus išbaigus, jieji nuėjo i 

Koopp'o namus ir j bank'us, 
kur jojo privatiniai pinigai bu- 
vo sudėti, ir, grasindami jam 
mirtimi, atėmė ir likusius pi- 
nigus. Iš viso paimta nuo to 

žmogaus apie 1,000,000 rub- 

lių. 
(Toliaus bus) 

ABELNOS ŽINIOS APIE 
MAISTĄ. 

Maitinimas vaiku. 
Klaidingu yra daiktu, ne- 

duoti vaikui pienu kas diena 
prie kito valgio. Beto valgis 
vaiko turėtu buti proporeijo- 
nališkai padalintas, ką butu 

galima pavadyti geru parinki- 
mu valgio arba "dieta." 

Išmėginimas mus pamoki- 
no, kad žmogus geriausiai 
tarpsta nuo taip vadinamo 
maišyto iŠ mėsos ir augalų val- 
gio. Tiktai nuo šitokio valgio 
kūnas geriausiai auga ir gauna 
viso to ko jam reikalinga. 

Paprasčiausi valgiai, kurie 
talpina savyje maitinančias 
daleles, yra sekantieji. 

Vaisiai ir daržoves. 

Obuoliai, vuogos, bananai, 
orančiai ir t. t.; špinatai, pa- 
starnokai, bulvės, dyniai, ko- 
pūstai, žalios pupos, žirniai, 

žali kukurūzai ir daugelis ki- 
tu pagamina naudingus kunui 
mineralus, kurie sustiprina kū- 
ną ir prirengia jj prie darbo. 
Taigi iš tų valgių pasidaro tam 
tikros rukštjs kurios apsaugo- 
ja žmogų nuo prietvariaus ir į 
abelnai daug gelbsti žmogui. 
Mčsa ir mėsos painainyinai. 

Mėsa daug turi savyje bal- 
timinės mediagos. Prie mėsos 
priskaitoma: vidutiniškai rie- 
bią mėsą, pieną naminiai 
paukščiai, žuvis, kiaušiniai, 
džiovytos pupos arba žirniai 
ir nekurie riešutai. Ir tie ga- 
mina kuno stiprinimui media- 
ęra. 

Grudai. 
Grudai turi savyje daug 

krakmolo, kuris greitai gami- 
na riebumą ir arčiausiai gali- 
ma grudus priskaityti prie už- 

baigto maisto. Bet visgi netik j 
butų nęišmintingu daigtu, bet 
ir pavojinga butų maitintis 
vien tik kviečiais, ryžiais, mie- 
žiais, avižomis ir kukuruzais 
(kornais) visą laiką. Prie t'» 

priskaitome paprastas ir sal- 
džiasias bulves. 

Valgiai turintieji savyje daug 
riebumų. 

Lašiniai, sūdyta kiauliena, 
sviestas, aliejus, lajus, taukai, 
grietienė (smetona) ir k. d. 
Nors tie dalykai daug talpina 
savyje riebumų, bet jie nedau- 
gina, nepriduoda riebumo. Jię 
yra šilumą duodanti valgiai. 
Jie yra šaltinis iš kurio kūnas 
ima šilumą. Be to nuosaikus 
vartojimas tam tikrus propor- 
cijos priduoda gerą skonį val- 
gimo, be ko valgis nebūtų taip 
gardus. 

Visgi svarbiausiu dalyku 
yra įvairumas valgių pasirin- 
kime ir pagaminime jų. P a v. 

iŠ bulvių galima pagaminti vi- 
sokių atskirų valgių, todėl jos 
po visą pasaulį yra vartojamas 
Deto bulves yra puikus maistas. 
Bet jeigu ryžiai yra valgių su- 

rašę su mėsa, šviežiais išvir- 
tais arba marinavotais vai- 
siais, tai bulvės tuom kartu i 

apsileidžia, nes krakmolą ga- 
lima gauti ir iš ryžių. 

Ant galo reikia paminti, kad 
nekurie valgiai priguli į keletą 
kategorijų, pavyzdin grudai 
gamina netik krakmolą, bet ir 
protcin'a duoda. Proteinas jau 
minčjomb tai yra baltiminė 
mediaga, kuri mūsų kune ran- 

dasi. Iš bulvių gauname 
nekuria dalį minerališkos me- 

diagos, rukstį. celulosa ir kitas 
labai naudingas reguliuojan- 
čias mūsų kuną substancijas. 

Motinos, kurios nori atsa- 

kančiai mai'uiti ir auginti savo 

vaikus gali gauti išleidimus pa- 
aiškinančius viršui minėtus da- 
lykus. Reikia adresuoti: Miss 
Julia ('. Lathrop, Chief of thc 
Children's Bureau, L'. S. De- 
partment of Labor, Washing- 
ton, D.n C. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS. 
IŠ SUJUDIMŲ 
VOKIETIJOJ. 

Amsterdamas, vasario 25. 
Pragoję, Bohemijos sostinė- 
je, įvyko smarkus susirėmi- 
mai tarp studentų ir šalies 
gvardijos iš vienos pusės ir 
spartakų iš kitos pusės. Pa- 
galiaus komunistai ir kiti 
priešvaldiški elementai bu- 
vo nugalėti. 

Užmušta Spartakų Vadas. 
Berlinas, vasario 25 d.— 

Spartakų vadas Herr Fell-I 
zennek, kurs bandė ir vėl 
sukelti minias prieš valdžią 
Westfalijos provincijoje, bu 
vo užmuštas. 

( Užmuštas, 
kaip pranešta, buvo todėl, 
kad priešinosi jo suarešta- 
vimui. 

Laukiama Mūšio su 

Spartakais. 
Municho garnizonas prisi- 

dėjo prie spartakų ir Bava- 
rijos sostinė ir artima apie- 
linkė yra pilnoj spartakų 
kontrolėj. 

Bavarijos valdiška kariu- 
menė renkasi aplink Muni- 
cho ir laukiama, kad neuž- 
ilgo tarp spartakų ir val- 
džios kariumenės ištiks mu- 
šis. 

Dabar pranešama, kad 
Bavarijos vidurinių reikalų 
ministerį Herr Auer nušovė 
nekoks bučeris Lindner; jis 
esąs dar nesuareštuotas, nors 
Viešai prisipažįsta tame dar- 
oe. 

Sulyg laikraščių praneši- 
mų, Lindnerį įleido j posė- 
džio vietą sargyba, žinoda- 
ma jo mierį. Nušovęs Au- 
er'j, užmušėjas jieškojo ki- 
tų dviejų ministerių, kurių 
tuosyk nebuvo posėdyje ir 
tuo laiku netikėtai jis užmu- 
šė dar atstovą Oesel. 

Sakoma, kad tuosyk gale- 
rijoje buvo daug rsvoliuci- 

jonierių darbininkų, apsi- 
ginklavusių revolveriais ir 
rankinėmis bombomis. Ir po 
užmušimo Auer'io, Herr Ha- 
gemeister, pirmininkas revo, 
liucijoninės tarybos, užreiš- 
kė: • 

"Tai atkeršijimas proleta- 
riato." 
Radikalai Laimi Berline. 
Vakar buvo miesto rinki- 

mai Berline. Visur laimėjo 
neprigulmingi socialistai. Soį 
cialistai didžiumiečiai visur 
pasirodė silpnais. Dešinėsės 
partijos irgi balsų gavo ma- 
žai. 

Toks persikėlimas balsų 
iš socialistų didžiumiečių ir 
kitų partijų į radikališkas 
partijas, įvyko, turbut, dėl 
užmušimo Rožės Luksem- 
burg ir Kari Liebknecht. 

LUDENDORFFĄ VEJA 
IŠ ŠVEICARIJOS. 

Londonas, vasario 25 d. 
Švedijoje, po revoliucijai 
Vokietijoje, apsigyveno ge- 
nerolas Ludendorffas, buvu 
sis Vokietijos armijos kvar- 
termeisteris, bet pereitos ne 
dėlios naktį turėjo apleisti 
Švediją, nes šalies valdžia 
nesutiko jį ilgiau laikyti sa- 
vo šalyje.. 

WILSONO 
Kaujariras 

Taip pat geras kaip kad geriausias 
pieno sviestas ir kainuoja ma=» 

žiau=-Bandykite jį. 
Jis turi gan .j ii malonų skonj, kaip kad augščiausios rųšies 
smetonos sviestas ir lygiai užganėdinantis—'; svaras jo kai- 
nuoja daug mažiau. 

Ir atminkite štai ką.—jįjs jj galite vartoti prie virimo ir kopimo 
kaip ir prie kitų valgio taisymų. 
Papraskite pirkti WlLSONO gryno maisto produktus. Nes 
jie yra visi geri ir užganėdinanti. Reikalauk jų pas save 

gros^rnjnko Jeigu jis jų neturi pas save, reikalaukite, kad 

Mūsų Žymesniųjų Dainininkų ir Muzikų 
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Jau išsiuntime 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. 

Šitą kuponą išpildyk, nukirpk drauge su Money Or- 
deriu, Čekiu arba pinigais prisiųsk mums. 

Užsi£akydami i'Lietuv^M ad 
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'LIETUVA' 
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CHICAGO, ILL. 

"LIETUVA," 3253 So. Morgan St., Chicago, 111. 
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Siunčiu Tamistoms $ ir prašau 

siuntinėti dienraštį "Lietuvą'' per met. 

Vardas Pravardė 

Stubos num Gatvė 

Miestas Valstija 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
WORCRSTHR, .V A SS. 

Saujas "Aušrelės choras, 
bujoja. 

)ar i. v. viiai, mes liktai turė- 
jome ei nai d;t choru: vienas 
socialistu, kitas ui katalikų s\\ 

Kazimiero parapijinis. Jie ,ži- 
noma, veikė ir darbavosi ant 

kiek jų -.pėkos leido, rengda- 
mi laikas nuo laiko koncertus 
Bet kadangi jie lnivo pastatvii 
ant parlivi-kn pamatų, todėl 
tiktai ir užjautė ir (laukiausi.'.i 
rėmė jų pačių elementai. Tar- 
pe mu dviejų chorų negalėdavo 
bu t i jokio susinėsimo, todėl jie 
tankiai viei.ns kitam net ir pa- 
kctikdavo. (ii visuomenė sky- 
rėsi j tris dalis. V iena dalis 
karatai laikė ir gerbė .socialistų 
chorą, kita agitavo už kataliku. 
o trečioji daiis i;'i laikėsi hcsa 

liškai gerbė viena ir kta cho- 
rus, kaipo dainų mylinčių jau- 
nimo hurialitis, bet visgi nega- 
lėjo juos perdaug ir pamėgsi 
u/. "jų partiviškųma. laipiįi jie 
būdami tikrais mylėtojais tik- 
rosios bepartiviškos dailės ir 
mnzimkoš negalėjo tenai nei 

^Vname, nei kitame chore pa- 
tįs dalyvauti. Tokiu budu šioji 
paskutinioji dalis visuomenės 
ypač jaunimas neturėjo savo 

choro, kur vien tik dailė rupie 
tų, o ne politika. Aiškiai Irti/O 
matomas reikalingumas 1 apar- 
ti visko croro. Bet kas IŠdrys ii 
tverti? Niekas nedryso ir išsi- 
žioti, nes bijojo kad neras už- 
tektinai rėmėjų, neras mokyto- 
jaus. O taipgi nenorėjo įsipvk- 
ti su jan gyvojančiais chorais. 
Taip laikas 'bėgo. Vienas lat- 
relis susirinkęs pakalbės, pakai 
bes, pasiskųs ir nieko nenuvei- 
kę išsisklaidydavo, kitas vėlei 
taip. 

Pabalinus visgi atsirado keli 

drąsuoliai, kurie nekuri laiką 
susirinkdami vis gvildeno i; 
gvi Ulono ši klausimą ir laikui 
bėgant sutvėrė iš keliu nariu 

draugiją, kuria pavadino "Li 
teraturos Dailės ir Dramos 
Draugija 'Aušrelė." Savo liks- 
iu užsibriežė: lavintis muzi- 
ko je, dainose ir lošimuose rerg 
ti įvairius vakarus, koncertus 
ir teatrus, <» iš likusio pelno iš- 
leisti dailės, muzikos ar teatra- 

> '-škus veTnlus. Pastatyti virš 

paminėtą draugiją ant grynai 
bepartyvišku pamatu ir j i^oli- 
t'ką Visai nesikišti nariai pri- 
iminėti visai be skirtumo pa- 
žiūrų, bile tik kam patinka 
draugijos tikslai, tai ir gali 
prigulėti. Žinoma, pirmoji pra- 
džia sunki. Reikia pradėti dar- 

bą ir parodyti visuomenei, kad 

toji draugi ja yra verta rėmimo 
ir parodyti naudingumą tenai 

prigulėti. Tuomet tie keli na 

riai sudėjo kelesd^šimtis do- 

liarių, nupirko rankraštį — 

drama "Gyvenimo Verpete' 
parašytą Bl. Radagučio ir tuo- 

jau s atidavė spaudon. Tai bu- 
vo pirmutinis "Aušrelės" dar- 
bas. 

Tuo laiku ir vietiniai San- 
daricčiai tarėsi apie sutvėrimą 
choro. I »ct kuomet išgirdo, kad 
''Audrelės" taipgi toksai p.its 
tikslas, jie pakvietė "Aušrelės" 

valdybą pasikalbėti. Pasikal- 

bėjus ir pasvarsčius pagaliau- 
susitaikė ir nutarė neskilti, o 

laikytis vienybės ir tokių budu 
tuo jaus btivo pradėta tverti 
darbas prie "Aušrelės." Vado- 

^yutti chorui tapo pakviestas 
komp. M. Petrauskas. M. 

Petrauskas, nors gyvena So. 
Bostone, mieliai sutiko vado- 
vauti ir tuojaus pradėjo darbą. 
Chorą sutverti pasirodė nela- 

bai sunkiu darbų, mat daug bu 
vo jaunimo ištroškusio tokio 
rimto tikros Dailės bepartiviŠ- 
ko choro. Darbas sekas puikiai. 
Bėgyje 5—4mėnesių prisirašė 
virš 80 ypatų, kurie su didelių 

entuziazmu mokinasi dainuoti. 
Sulyg p. M. Petrausko žodž.iių, 
ta'rp<• šio puikatK jaunimo bū- 
relio randa i daug žadančiu 
daininku. \'et keletas daugiau 
a ir;.;- t a nčiu dainas dainininku 
al T-ji i iš senų jų chorų ir prisi- 
r; (" čionai. !r "Aušrelės" Įs- 
tatai leidžia visiems prigulėti, 
todėlie ir tie buvo su meilu no- 
ru priimti. K<> toliaus to geriau 
sekasi. Išrinkta valdyba. Xu 
stalyti nebrangus mokeseiai, 

Įnu-madyla puikus kambarys ir 
nupirkta pianas. Atsirado ge- 
ru narių suaukavo įvairių na- 

puošalu kambariui. Kambarys] 
'iko išpuoštas įvairiais paveiks 
tais Įžymių Lietuvos veikėju, 
kompozitorių ir tautiškoms 
spalvoms. 

\ .ikarai liko paskyrti įvai- 
riems susirinkmams, lavini 
nianis ir pasilinksminimas, o 

'nipgi du vakarai savaitėje liko 
paskiri i vakarinei mokyklai, 
kur mokinama lietuviškos ra- 

šybos ir skaitliavimo už dyka. 
Šioje mokykloje lankosi nema- 

žai augusiu ir vaikų. Choras 
neatsižvelgiant ant savo trum- 

po gyvavimo jau įstengė su- 

rengti vieną koncertą. Žinoma, 
jis turėjo ir pasalinis pagalbos. 
\part savo choro ir solistu, 

dar "(rabijn" i^ So. Bostono 
atsiuntė savo keletą daininkų, 
'» vietinis puikus \\*orcesterio 
latviu P»cnas taipgi dalyvavo ir 
kai|K» naujam dar chorui gra- 
jino už dyką. !> jų pusės, žino- 
ma, labai puikus pasišventi- 
mas. 

Dabar vėl rengiasi prie di- 
delio koncerto po vclykų ir 

drauge jau mokinasi komp. 
M. Petrausko opera "Rurutę," 
kurią statys bent kur vėliau pa- 
vasaryje, m*al gegužio mėne- 

•:yje. 
Apart choro dar "Aušrelė" 

turi d amatišką skyrių, kuris 
jau mokinasi naujai išleista r 

/eiksmu dramą "Gyvenime 
Verpete." kurią ioš luojaus po 
velvkų. Vienu žod/u "Aušrelė" 
auga, kaip ant mėlių. Heabejo- 
nės tas augimas ir bu jojimas 
priguli ir nuo visuomenės už- 
uojautos. Visuomenė visgi pui- 
kiai prijaučia ir linki geros kln 
ties tokiai nuadingai ir rimtai 
ikros dailės draugijai "Auš- 

relei." 
"Aušrele" mat niekam neuž- 

bėga už akių, nieką nesmeižia. 
su visais stengiasi, kaip galint 
geriausiai sutikti. Neatsižvel- 
giant ant Šio, visgi atsiranda 
žmonių prastos valiois. Neži- 
nia ar tai jų instinktas ar pa- 
vydas priverčia juos kartais 
apšmeižti " 

Vušrelę." Bet tai 
beabejonės tuščias darbas. To- 
kiam darbui sunku šmeižimais 
pakenkti. Taipgi netobai sma- 

gu, kad vietiniai kunigai ban- 
do sulaikyti savo parapijomis 

į nuo lankimosi ant "Aušrelės" 
rengiamų vakarų, nuo rėmimo 
jos ir prigulėjimo. P>et tas 

jiems nesiseka. Mat °unkų ta 

jaunimą, kuris miegsta dailę, 
muziką i'* dainas, atkalbinėti 
nuo to, nes jų jaunutė prakilni 
siela trokšta vcikymo, judėji- 
mo, tikroje bepartiviškoje dai- 
lėje. Žinoma, juk "Aušrelė" jų 
neatkalbinėja nuo kitų chorų, 
1>et ką darysi, kad juos čia gė- 
riau traukia, nes čia liuosai čia 
smagu, čia politikai, partijų 
kivirčiajns nėra vietos, čia tik- 

I tai dailė \ ie^patauja. 
Taigi taip dalykams stovint 

ir išsipildo priežodis: "Kur 
yra noras, ienai yra ir gale." 
čia buvo geras noras, energi- 
ja, sumanumas ir neatsižvel- 
giau ant sunkiu aplinkybių vis 

i gi liko ^ut verta puiki draugija, 
j kaino brangi ir naudinga dova- 
nėlė \\ orcestero jaurimui. Tr 
kitos kolionijos, kur nėra to- 

kios draugijos ;mt tikrai dailės, 
o ne partijų pamat'i, paimti pa- 
vyzdi nuo worccsterieėių. Tai 
yra tikras ir vienatinis būdas 
suvienyti visas gabiausias ir 
prakilniausias jaunimo spėkas 
ir auklėti mušu busiančiai lais- 
iai Lietuvai darbininkus dai- 
lės ir muzikos sritvje. 

Taigi linkėtina kuogeriau- 
sio pasisekimo "Aušrelei" aug- 
ti bujoti, o jos rengėjams ir 

užtarėjams atiduodamas pa- 
garba už rėmimą kultūros dar- 
bų. 

Kauki-. 

UAT.TIMORE, MD. 
I>altimoriečiai Letuvos lais- 

vės reikalams darbuojasi ne- 

mažiau už kita$ kolionijas, t ik 
apie savo reikalus labai retai 
kada rašo i laikraščius. Dėlto 
gal kitų koliouijų veikėjams 
išrodo, kad Daltimore yra vi- 
sai menkutė lietuviu kolionija. 
Bet istikro arčiaus prisižiūrė- 
jus Baltimore nėra taip labai 
menka. Čia nuo pat karės pra- 
džios susiorganizavo iš visų 
organizacijų komitetas karės 
nukentėjusiems šelpti. Išakrto 
ši organizacija rinko aukas ir 
siuntė tiesiog Į Rusija. Vėliaus 
virsminėta persiorganizavo j 
Centralio Komiteto skyrių, ku- 
ris bene bus pirmutinis mokė- 
tojas mėnesinių kuoklių. Ncku- 
ric baltimoriečiai užsidėjo mo- 

kesčius 11ct nuo balandžio mė- 
nesio l'M7 m. Nors nekurie 
pametė mokėję, bei keletas pa- 
siliko ir po šiai dienai. Prie šių 
nenuilstančiu aukautojų prisi- 
dėjo keletas draugijų, kimbu, 
ir pamaži šis pulkelis prakilnių 
Lietuvos sūnų ir dukterų dau- 
ginasi. Susirinkimus C. K. Sky 
rius laiko du kartu i mėnesį ir 
nėra t<> susirinkimo, kad nepri- 
sirašytų naujų Lietuvos gelbė- 
tojų su mėnesinėmis mokesti- 
mis. 

Pereitą rudeni, kuomet su- 

bruzdo visos kolionijos rinktf 
aukas L. N. Fondui; ir balti 
moriečiai užregistravo prie C. 
K. skyriaus L. N. Fondo 24-tą 
skyrių, ir pradėjo L. N. F. rin- 
kliavą nuo 24-tos lapkričio, o 

užbaigė su 26-to d, sausio. Per 

tą laiką surinktos aukos, skai- 
tosi aukomis kalėdų Eglaitei. 

Bėgyje to laiko surengė ke- 
tverias krakalbas. Pirmos — 

Dr. J. Šliupo praklbos davė pel- 
no 273.69. Antros p. j. Vitai- 
čio /0.31, trečioji; — protestas 
prieš lenkus ir bolševikus. Šio- 
se prakalbose likosi išnešta re- 

zoliucija prieš lenkų ir bolševl- 
ųk veržimosį ant Lietuvos sos- 

tynės Vilniaus. Rezoliucija til- 
po vietinėje spaudoje ir taipgi 
likosi pasiųsta j Washingtoną 
Pildomam jam Tarybų Komi- 
tetui. Ketvirtos ir paskutinės 
prakalbos buvo p. J. Y. Liut- 
kausko. Nors laike šių prakal- 
bų Baltimores lietuviai siuvė- 

jai turėjo didelę bedarbę, bet 
likosi surinkta 1,368.15. Auka- 
vo sekančiai: 
J. T. Golavvine (Galinaitis čia 

gimės lietuvis $100.00 
I)r. D. L. K. Keistučio 100.00 

Dr. Dak. Vinco Kudir- 
kos 100.00 

S. L. A. 64 kuopa .... 75.00 
P. P. Lazauskas ...... 59.00 

P. J. Lcvanavičius .... 53.00 
P. J. Kreivėnas 53.00 
P. B. Bladžiunas 51.00 
Dr. D. L K. Mindaugio 50.00 
P. J. Česna 50.00 
P. J. Luiza 35.00 
A. Miliauskas 26.00 
M. Kilikevičius 26.00 
Ar. Kovalius 25.0C 
Ig. Naruševičius : 25.00 
AI. Bliudžius 21.00 
P. Kupriunas 20^0 
A Šidlauskas 20.00 
F. Ginkus 15.00 

J. Ulevičius 15.00 

J. Galinaitis• 11.00 
M. Kurilaitis 11.00 
J. Melunaitis 10.50 
J. A. Neikus 10.31 
V. Biclis 10.30 
M. Petrulionis 10.25 
P. Jaras 10.10 
Y. Česnaviitcius 10.05 

Po $10.00 aukavo: '! 
j. Li'ukpetris, A. Laukaitis, 
A. Yenskaitis, \ .Praninskas, 
ir J. Mačiulaitis. 
J. Bendaravičius 7.05 
J. Trainis 7.00 
A. Brokas 5.15 
P. Lopetor 6.00 
A. Bučius 5.14 
O. Šiugždienė .. 5.06 

Po $5.00 aukaV6: 
K. Brokas, M. Dcltuviute, A. 
Kurilaitis, A. Kilkis, K. Deke- 
nas, A. Brazauskas, J. L K vie- 
kus, j. Gladutis, K. Trainienė, 
M. Utavo, J. Povilaitis, O. Pet- 
rulionienė, J. Česnavičius, K. 
Glušokas A. Galuskienė A. 
Balsis, J. Kazakevičius, J. Ja- 
saitis P. Karpavičius, J. Meš- 
kis, T. Kuršvietis, J. Grigaliū- 
nas, K. Peekis, j. Laikinas, F. 
Spirgis, J. Mikalauskas, P. 
Pečkiene, T. Rasimas \ Mont 
vila, M. Venskaitiene, J. Gus- 
taitis Al. Sedaravičiutė, J. Ma- 
tukaitis, ir T. Černiauskas. 

Po $2.00 aukavo: 
J. Deltuvukas, K. Šalkauskas, 
J. Juodžiunas, F. česna, Y. 
Vo.škeviučius ir J. Galkauskas. 

Po $1.00 aukavo: 
K. Akelaitienė, P. Kilikus, J. 
Levickas, M. Brazauskiutė, J, 
Petriką, K. Pugevičius, J. Mos 
lionis, Y. Valinskas, P. Sajo- 
nas J. Naruševičiene, O. Byiie- 
nė, P. Buda, J. Bladžiunas, O. 
Deltuvienė, O. Kreivienė, A. 
Yienokaitis, M. Venskaitiene, 
P. Baltromaitis, J. Gnkas, J. 
Byla, B. Byla A. Ąlbrcktas, Š. 
Dulskis, M. Adomaitienė, M. 
Brazauskiene, V. Mockievičie- 
ne, S. Josiulaitis,; J. Dura, J. 
Milinauskas, J. Jupčis, A. Čes- 
na, O. Budrevičiutė, P. Rėkus, 
A.Stepšys ir J# Mikuška. 

Vi: j labo su smulkiais J. V. 
Liutkausko Prakalbose surink- 

ta $1368.15 
Per L. N. F. 24 skyrių au- 

kavo sekančiai: 
Lietuviu Republikonų Kliu- 
bas 100.80 
Lietuviu Demokratų kliu- 
ba's 100.00 
Lietuvių Ukėsij Kliubas 91.85 
Dr# Lietuviu Balandžių 50.00 
Dr. Simano Daukanto 25.00 
smulkesnių aukų .... 120.0') 

Viso labo per L. N. F. 24 
skyrių įplaukė $487,74 

Nuo lapkričio 24-tos 1918 
m. iki sausio 26-tai 1919 m., 

| j plaukė i L. N. F. 24 sky- 
rių. $2199.89 
Per tą laiką išmokėta už sve- 

taines prakalboms, kalbėtojau^ 
I kelionės lėšos, spaudos bilos, 
už susirinkimus randos, kra- 
sosženkliailiai, ir kitos smul- 
kmenos, — viso 131.02 
JLikosie'i $2,0(?8.87 pasiųsta j 
L. N. Fondą. 

Ig. Naruševičius, Fin. Rast. 

ROCHESER, N. Y. 
Vasario 16 d. Lietuvos šu- 

tui ir dukterų draugija suren- 

gė pavyzdingą vakarienę. Su- 
sirinko nariu ir jų draugų ir 
sudarė tikrų tėvynainių bukie- 
tą. ovrl/iausiai kas puola į akis, 
tai vivų doras, gražus ir man- 

dagus apsėjimas. 
i Laike vakarienės buvo pa 
i ruošta paniarginimai dailiai.- 
1 lietuviškais dailės numerėlais, 
Tvarka iigi buvo pavyzdinga, 
tvarkė p. N. Juodviršis. Prog- 
i uiio išpildymą tvarkė p. Se- 
maška. Pirmiau^iai tapo su- 

dainuotas Lietuvos himnas, 
Dainavo kvartetas susidedan 
tis iš pp-lių Onos Bajanaičiu- 

t ės, Uršulės Foskiutes ir jos 
sesers ir p-les Glavauskiutės. 
Paskui ])oni,'i \ ileniškienc pa- 
deklemavo eiles. Ponia X. (ie- 
ėienė labai gražiai sudainavo 
solo. Dar dainavo p-lė O. I 'i j« «- 

naiėiuiė ir K. Leėius. P-s P. 
Petionis pnsake monologą, Po- 
nia Gužnuskienė padeklemavo 
eiles, o p. V. Valiulis sugiedo- 
jo salo. Pagaliau p. J. K. Čia- 
pas pasakė trumpą prakalbėlę 
tevynainiškoje j ausin ingo j e 

dvasioje. Prakalba padarė nia 
lonu Įs|)udj. 

Vienu žodžiu visi savo už- 
duotis atliko taip. kad geriau 
negalima nei tikėtis. Toki va- 
karai licutvui jaunimui begalo 
brangus ir begalo pageidauja- 
mi. Tokio gražaus susirinki- 
mo ilgai neims galima užmirk- 
ti. 

Paukštelis. 

BTNGTTAMTON, N. Y. 
Lietuvos atstatymo bendro- 

vės ingaliotinis surengė pra- 
kalbą dglei p. J. kiurio. Taipgi 
buvo kreiptasi prie vietos kle- 
bono, kad jis nors kiek pagel- 
bėtų tame tai]) svarbiame rei- 
Kale. Buvo prašyta, kad pagar- 
sintų bažnyčioje. Bet, žinoma, 
iš to nieko neišėjo ir negarsino. 
Vienok nežiūrint Į tai prakal- 
bos j vyko ir tai su gere mis pa 
sėkmėmis, buvo išaiškintas da- 
bartinis Lietuvos ekonominis 
padėjimas, buvo nerodyta, ką 
dabar reikia lietuviams daryli 
ir kaip organizuotis. Prie to 
viso keliolika žmonių prisidėjo 
prie Lietuvos Atstatymo Ben- 
drovės nusipirkdami šėrų apie 

i už 1,000.00 doliarin Visi juk 
supranta kaip svarbu yra da- 
bar remti ekonomines organi- 
žacijas ir j ias spiestis. 

A Taryx. 

r>TXGTTAMTOX. N. Y. 
Lietuviai ciikčiai darbuojasi 

Lietuvos laisvės reikalais rink- 
dami aukas. Lietuvos Nepri- 
gulmvbės Fondo skyrius šiame 
mieste laikys savo susirinkimą 
kiekivieną pirnuitinj nedėldleni 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Lietuvių svetainėje ant 

[Clinton st. SekantiSs susirinki 
mas pripuola 2 kovo mėnesio. 
Visi kurie tik trokštate Lietu- 
vai laisvės, malonėkite pribūti 
tau susirinkinian. Šiądien rei- 
kia dirbti kiek kas gali. 

L. N. F. vietinio skyriaus 
pirmininkas F. H 

BROORLYN, N. Y. 
Draugystė šv. Kazimiero 

Didžiamjam Ncw Yorke savo 

metinniame susirinkime nuta- 
rė paskirti Lietuvos laisvės rei- 
kalams 100 clol. 

Po to, sekančiame abelna- 
mc susirinkime, 7 d. vasario 
apkalbėjus ta reikalą, nutarė 

pareikalauti, kad butų įsteig- 
tas vienas bendras fondas Lie- 
tuvos Neprigulmybės išgavi- 
mui. Ir tuos 100 dol. laikysime 
savo ižde tol, kol tas nebus pa- 
daryta. 

Drugystė šį nutarimą pa- 
skelbia visuomenės žiniai, kad 

ji to pat reikalautu. 
Šv. Kazimiero dr-»stės vardu 

M. Murauskas, Pirm. 

ROCHESTER, N. Y. 
Randa reikalingu Scima. 

Vasario 16 d. susirinkime 
Lietuvos Sunų ir Dukterų 
Draugistės apart draug. reika- 
lu tapo gana plačiai apkalbėta 
šiądieninė lietuvių politika kas- 
link išreikalavimo neprigulmy- 
bės Lietuvai. Atrado reikalu 

ii pakelti balsą viešai, pastatant 
grieštą reikalavimą šaukti vi- 
suotiną seimą šiems dalykams: 

1) Kak butų sudarytas vie- 
nas sutartinas fondas, kac\ lie- 
tuviai išvien veiktų išlaukinėje 
lietuvių tautos poltikoje. 

2) Kad alui fondu T. F. ir 
X. K butu sujungti i viena, 
nes lietuviu visuomenė aukau- 
ju pinigus del vienos įeprigui 
mingos Lietuvos, o n-, dcl dvie- 
jų. 

3) Parodyti pasauliui, kad 
lietuviai, petys įpetį stoja už 
Lietuvos liuosybe! 

Yra daugybė kitų reikalų 
sutvarkiniui ir vis dėl Lietuvos 
labo. Kas seimui priešinsis, ta 
męs skaitysime už Lietuvos 
priešą. 

L. S. ir l). Draug. Valdyba: 
X a paliomis Jndz'iršis, į'ir m. 

Antanas L scincius, ūašt. 
r. Petronis. užrašų raš!\ 

WESFIELD, MASS. 
"Lietuvos" No. 27 p. Ten 

r»uvęs išspausdino korespon- 
denciją, kurioje apsilenkta su 

leisybe teini rašoma, kad kal- 
bėjo p. Karosas šmeiždamas 
tautininkus, liet to nebuvo. IV-. 
Karosas nei kiek neštneižė tau- 

tininkų, l»et tik išrodinėjo jų 
blogus darbus, ( Xa. ar ne vis 
liek? Juk išrodinejimas blogu, 
bet nepapildvtų darbų yra tik- 
riausiu ... ■įzinui. Ir tamistn 
rašydamas šia žinia pavarto- 
jate spaudai netinkamus išsi- 
reišikimus — Rc-d.'). 

rina7'ijas. 

K E X O S IT A, \YIS. 
Kovo 2 dieną atsiims susi- 

rinkimas 11() kp. T. M. I)., 
Schlitz ! Ia 11. 2:30 vai. po pietų. 
Malonėkite visi nariai ateiti 
i susirinknią dėl atsiėmimo 

knygų. Jau vos-ne-vos sulau- 
kėme. bus rekama valdyba, tai- 

gi bus imami mokesčiai už lfM9 
n.. Nepamirškite, gerbiamoji 

Kas Braškučius. 

Phone Armitage 3209 Valandos: į'o Piet nuo 2 iki 5 
a karais nuo 7- iki9. Ned. nuo 10 iki 1 

H. A. E3ROAD 
SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABE/ NAS CHIRURGAS 

132G MILVVAUKEE AVE.f CHICAGO. ILL. 

"Lietuvos Klausimas" 
šioj temoj SLA. 3Gta kuopa rengia Prelekcijas, Mildos svetai- 

nėje, Ketverge, Yasario-February 27. Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžan- 

ga Dykai. Skaitys K. Kasputis nuo tautininku sriovžs. Kviečiame vi- 

sus atsilankyti, nes šis klausimas šiame momente yra, visirms labai 
svarbus ir žingeidus, o prelegentas išris tą klausima kuogeriausial. 

KOMISIJA. 

VYRIŠKŲ DKAbUZiŲ PIGUMAS! 
Męs neesamo bankeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- 

dymą, 50 proc. ant Tamstos pinigu, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinams oadarome ant orderio naujus siutus ir 
overkuotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėlj nešiotus 
nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- 
duodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėlj dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiaus. 
Valkų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzal. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 

atdaras iki 11 vai. vakare. Nodėldieniais—iki 9 vai. vakare. 

| Ant Pardavimo 
f 300 sėdynių TEATRAS, labai pigiai. Uždarbio 
f neša -$100. Į savaitę. Parsiduoda iš priežasties 
| išvažiavimas savinilnko Į Europą. Kreipkitės po 
Į No. 29 So. La Salle St., Room 336, arba vaka- 
| rais po No. 3343 S. Lowe Ave. ir klauskitės 

Į ŠUKALSKIO. 

-i- y\lJ. J.M .\D .\. I\.AKAI.]AU3&^S 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 motin, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvrllo, nuslabnėiimas. 
Kraujo, inkstų. Nervų ir abelnas sjfkų nusMjimas 
viso kuno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių, bet niekur negivau savo 

sveikatai pagelbos. 
I'.et kada pareikalavau Salutaras vaistų, Ultterio, 

Kraujo valytojo, Ncrvatona, Inkstų ir Keumatizmo 
iO'duolcs, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

|)i'vas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebebadė per krutin-:. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų li^W- 
gili 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Sa- 

lutaras, Bitterla, ir po 3 inčn. savo paveiksle pama.'iau tekj ukirtuma kaip tarp 
dienos ir nakties. Da-bar jaueijos smagiai ir esu linkimas ir 1000 sykiu ufkoju 
Salutaras myliotų geradėjistei ir linkiu vi-siems savo draugams ir pažįstamiems 
su tokiais at įtikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baltrcnas, Prof. 
1707 So.Halsted St. H.one Canalo4i7 Chicago, III* 

Pradčk Naujus Metus su tobulu aki'j .» 

Įjijimu, taip. kad aicko n;praleistumei per r 
sus metus, kas tau pa!I outi naudinga. 

Gerai pritaikinti ak'niai prašalins akių 5r 
galvos skaudėjimus, t umparegysti ttba toli* 
regystfi prašalinama, pasitarkite su jnanin, 
prieS einant kur kitur. EgzamSnacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 S. Ashland Ave., Chicagn 

Kampas Ifitrs (latvis. 
3čios lubos, viri Platt'o aptiekus. TlmvlHtr 

• mano paraS? 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. va 

Pliene Bitrnside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

STEPHEN VILIMDVITZ, R.PH, 
...DRUGGIST... 

8924 Cottage Grove Av, 
Chicago, 111. 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandu ir Victorolų. Už $50 nu- 

j pirksi didelę Cabinet Victrola su 

, puikia pastata, taipgi $12 vertės 
1 rekordų mokėjusių $200 Męs tu- 
rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
cls^i bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vak?.re. Nedė- 
liomis iki 4 valandai. 

VVESTERN STORAGE 
2810 Harrison St. CHcago 
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frenumeratoa kaina apgarsinimą sitynuje a.pg» 

kaina nuteikiama pareikalavus. 
Prlslgatl Redakcijon lr nesanaudotl rankraščiai gi> 

»u>an>l atgal tik tada, kada jų gražinime reikalaujamu 

•anaraAtt Redakcijon siunčiant, ir kuomet gražinimo i* 

c»b prie rankraščio yra pridėtos. 

Prenumeratos, apgar.sinimn j kitokio biznio relka i 
i 

ials reik kreiptis laiškai' i Dienraščio A.dmlnlstaracij$ 

korespondencijas, žinia? W straipsnius reik adroauor 

DlemraSčio Redakcijos vardu. 

Jckl raėt«»:, be padavimo ražėjo tikro vardo-pravar 

>168 (apart Blaplvardfs) lr adreso, negali butl sunaudoti 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:38 ik. 

US-tai tftrtto lr nuo 5:30 lkl e vakare. 

Laikas pasirūpinti apie 
1920 metų cenzą, 

Paskutinis Suvienytų Valstijų cenzas, 

t.y. gyventojų sąrašas, buvo 1910 metais. 
Kadangi toki surašai yra daromi kas de- 
šimts metų, tai sekantis cenzas bus i920 
metais. 

Męs atsimenam, kiek lietuviai turėjo 
nesmagumo h rūpesčio laike pereito cenzo 

1910 metais, kuomet jie patėmijo, kad lie- 
tuviams nėtfa patiktos atskiros rubrikos 
(skyriaus) jų tautybei pažymėti. Jie tu- 

rėjo rašytis, arba kaipo rusai, arba kaipo 
lenkai, arba kaipo vokiečiai. Tuomet net 

specialė delegacija nuo Chicagos lietuvių 
buvo važinėjusi Washingtonan. idant iš- 
reikalauti lietuviams atskirą rubriką. Bet 
buvo jau pervėlu, cenzo blankos jau buvę 
pagamintos ir lietuvių reikalavimai tik 
dalies buvo patenkinti. Atskiros rubrikos 
neturėdami, jie galėjo užsirašinėti tiktai 
tam tikroj tuščioj vietoj, paliktoj dėlei 
"extra" tautų. 

Tautiškai susipratę lietuviai taip ir už- 
sirašinėjo,—jeigu cenzo enumcratoriai, t.y. 
surasų dalytojai teikėsi juos lietuviais už- 
rašyti, arba bent mokėjo žodį "Lithuanian" 
tinkamai suspelyti. Savo keltu dides- 
nė ji dalis pateko į rusų, arba lenkų rubri- 
kas, ir lietuvių skaičius Amerikoje, sulyg 
paskutinio cenzo, todėl išėjo labai mažas, 
nes buvo nepilnas, neteisingas. 

Ateinančiam cenzui besiartinant, reik 
pasirūpinti, kad neatsikartotų ir vėl tas 

pats, kas atsikartojo laike pereitojo 
cenzo. Ir tuomi reik pradėti rūpint's tuo- 
iaus, ilgai laiko negaišinant. 

Ta rūpestis yra dvejopa: pirma,—reik 
išsirūpinti, kad cenzo blankos turėtų atskirą 
rribriką, t.y. skyrių lietuvių tautybei pažy- 
mėti; antra,—reik tuojaus pradėti kampa- 
niją musų žmonių tam tikram pamokini 
mui. 

* * i 

KeteTas žodžių apie tuodu dalyku. 
Pirmiausiai kaslink atskiros lietuvių rub- 
rikos. 

Nors cenzas prasidės 1920 metais, bet 
yra suprantama, kad visos reikalingos jam 
blankos turi buti pagamintos anksčiau. Jos 
bus pagamintos šiuosmet, arba šiuosmet 
bus nustatytas abelnas plianas sulyg to, ko- 
kios tos blankos turi buti, kokius skyrius 
jos turės ir t.t. Visas štabas prisirengimui 
prie ateinančių metų cenzo pradės pilnai 
veikti jau nuo balandžio menesio šių metų. 

Todėl ja i dabar yra laikas pradėti rū- 

pintis tuomi, kad lietuviams butų paskirta 
atskira rubrika ateinančio cenzo bjankose. 
Tas parankiausia butų padaryti mubų Ta- 
rybų Pildomamjam Komitetui Washin&- 
tone. Jeigu Komitetas nuo pat pradžių 

susitiktų su kokiomis nors sunkenybėmis 
tame reikale, tai Amerikos lietuviai turėtų 
laiko pasirūpinti tinkamu tų sunkenybių 
prašalinimu. 

Antras dalykas sąryšyje su ateinančia 
cenzu,—tai kampanija, pamokinanti musų 

[žmones apie jų privalumus laike cenzo da- 

j rymo. 
Ateinančiais metais, laike šito cenzo, 

proga praktikoje išbandyti, ką reiš- 
kia tautos apsisprendimas, arba plebiscitas, 
kurio reikalaujame ir kuris gali bu;i Lie- 
tuvoje. 

Hc & 1 

šiame reikale yra verta tuojaus prade 
ti kampaniją per laikraščius, prakalbas ete. 
Lietuviai privalo aiškiai žinoti, kaip jie 
turi užsirašyti laike cenzo; jie privalo pa- 
valyti tinkamą agitaciją tarp sulenkėjusių 
ir surusėjusių lietuvių. Kiekvienas lietu- 
vis, atėjus cenzo laikui, privalo žinoti vis- 
ką, kas jam reikia žinoti ir dar maža to— 
jis privalės mokėti prižiūrėti, kad enume- 
ratorius užrašytų ji taip, kaip jis to rei- 
kalauja. 

Pagalios vienas iš svarbiausių dalykų 
bus tai, kad atėjus laikui lietuviai savo 
kolionijose turėtų kiek galima daugiausiai 
enumeratorių, t.y. gyventojų surašinėtojų 
iš lietuvių tarpo. Lietuvių kolionijos jau 
dabar gali nužiurėti tam tinkamus vyrukus 
lietuvius ir, laikui atėjus, iškalno pareika- 
lauti ič savo miesto cenzo ofisų, kad lietu- 
viais apgyventose apielinkėse butų paskirti 
lietuviai enumeratoriai. Tuomi gali užsi- 
imti Įvairios vietinės lietuvių draugijos, krū- 
von susidėję. 

Jeigu apie šiuos visus dalykus pasi- 
rūpinsime laiku, tai ir darba* bus atliktas, 
kaip reik. 

Lenkai Lietuvą pripažįsta. 
Stebuklas, ar ne? Bet taip yra. 

# 

štai 
beveik kasdieną iš Varšavos ateina žinios, 
kuriose vis yra minima Lietuva: "Lenkų 
aimija tveriasi Lietuvoj," "Lenkų armija 
eina linkui Lietuvos" ir t.t., ir t.t. Lietuvos 
vardas nėra slepiamas; jį lenkai 'garsina...' 

Bet kam? Tam, idant parodyti dabar 
pasauliui, kad Lietuva ir Lenkija—tai vie- 
nas kūnas; idant pripratinti pasaulį prie 
to, kad Lietuva yra vien tik Lenkijos pro- 
vincija—tokia pat kaip Galicija, Poznanius 
ar Silezija. 

Tas aiškiai matosi iš to, kad Lenkai 
pradėjo Lietuva vadinti ir tokias vietas, 
kurių Lietuva visai sau šiądien nesisavina, 
bet kurias andai buvo istoriškos Lietuvos 
dalimis,—kaip, pavyzdžiui, Volyniaus gu- 
bernija. Lietuviai šiądien jų sau nereika- 
lauja ir, lenkai mano, jie prieš tai nepro- 
testuos. Gi tuom tarpu lenkai tokiu ramiu 
budu turės progą pasaulį pripratinti prie 
nuomonės, kad ir visa Lietuva jiems pri- 
klauso. 

Tai yra gudrios lenkiškos propagan- 
dos šmotelis. 

i Kare Baisi? 
Nieko, rodos, baisesnio nėra, kaip ka- 

rė. Kodėl? Todėl, kad žmonės joje tiek 
prisikenčia, tiek žmonių joje antsyk žųsta... 
Kiek žmonės baimės dėiei jos išreiškia, 
kiek apie ją prisikalba, kiek šimtų tūstan- 
čių tomų knygų apie jas prirašo. Iš gent- 
kaitės į gentkartę, iš amžiaus į amžį pe- 
reina atmintis apie "baisias" kares. 

Ar-gi jos ištikro yra taip baisios? Ar- 
gi ištikro nieko baisesnio už jas nėra? Gal 
yra. Tik rnęs to nepastebime. Štai, im- 
kime pavyzdį: 

Nekalbant apie choleras, maius ir ki- 
tokias epidemijas, męs tik-ką susipažinome 
su Ispaniška Influeuza. Ji atsirado pir- 
miausiai Ispanijoj, paskiaus Vokietijoj, pa- 
galios, aplankė ir Ameriką. I keletą mene 

?ių laiko vienose tik Suvienytose Valstijose 
ji nusiavė apie 500,000 žmonių—daugiaus 
negu du syk tie, kiek žuvo amerikonų per 
pusantro meto karės. NPer apie pusanirų 
metų nuo savo atsiradimo, Ispaniška Influ- 
enza, kaip apskaitliuojama, paguldė Euro- 
poj apie dešimts milijonų žmonių—daug 
daugiau negu jų žuvo laike visų keturių 
metų karės. 

O vienok apie ją. nedaug kas rašoma, 
nedaug kas jos paiso ir nedaug kas net 
rūpinasi jos prašalinimu. Akyvaizdoje virš- 
minėto sulyginimo, ar ne nąvatnas yra 
žmogaus būda*}9 

Išrodo, kad dalykų, kurie yra po pat 
miisų akimis, kurie atsikartoja daug tan- 
kiau už kares, kurie pražudė milijonų mi 
lijonus žmonių, męs lyg nępatėmijame ir 
skaitome juos paprastais kasdieniniais da- 
lykais. 

įdomi yra musų civilizacija... 

Ką Rašo Kiti Laikraščiai. 

Perdrasus Užmetimas Tau 
tininkų Vardu. 

Lietuvių' amerikiečių spai 
doje jau nemažai buvo gin- 
čų dėl Paryžiuje veikiančiu 
atstovų. "Sandara" oficia- 
lis ALTS. organas, dėlei tc 
rašo: 

Taikos konferencijon 
Letuvos žmonių valdžia 
nuskyrė komisiją suside- 
dančią iš šių asnenų: 

Ant. Smetoną (pa- 
žang.), Joną Vileišį (soc. 
liaud.), Martyną Yčą (pa- 
žang.), Petrą Klimą (soc. 
dem.), Prof. Aug. Valde- 
marą (pažang.), adv. A. 
Janulaitį (soc. dem.), 
kun. Dr. Puryckį (kr. 
dem.}) Joną Šimkų (be- 
part.), Čapinską (soc. 
dem., buvęs Liepojaus Ko 
mercijos Mokyklos direk- 
torium,) Lastauską (nuo 
gudų), Dr. Rozenbaum'ą 
(nuo žydų). 

Šitoks Europos lietuvių 
delegacijos sąstatas turi 
patenkint kiekvieną lietu- 
vį, nes jon įeina žmonės 
verti pasitikėjimo." 
Tai užreiškimas pilno pa- 

sitikėjimo tiems Lietuvos tik 
riems atstovams, Vienok 
"Sandara" pirm to kalba 
upie pirmiaus nuvykusius 
Paryžiun veikėjus: 

"Dalykas štai kame: Fa 
garsejusis kunigas Olševs- 
kis (Ališauksas) besėdė- 
damas šveicar'joje ir Šve- 
dijoje susigraibė sau kuo- 
pelę savo plauko žmonių 
ir pašmakšt į Paryžių 
"Lietuvos, "^ies reikalų 
ginti." Olscvoivis net pri- 
siuntė kablegramą Lietu- 
vių Informacijos Biurui 
Washingtone, pranešda- 
mas, kad priėmė 5,000 
frankų ir reikalaudamas 
dar 100,000 frankų tai 'de 
legacijai' susidedančiai iš 
kelių kunigų bei lenkų pu- 
sėn lošiančių civilių žmo- 
nių. Klerikalai krikštavo, 
kad "delegacija, kurios 
pirmininku yra Olševskis, 
o sekretorium Gabrys, 
gins Lietuvos žmonių rei- 
kalus Taikos Konerenci- 
joje. Jie jai ir pnvgus 
siuntė. Bet dabar pasiro- 
do, kad ta klerikalų "de- 
legacija" jokio įgaliojimo 
iš Lietuvos žmonių val- 
džios negavusi, vien sau- 

valiauja. 
Štai ką rašo net kleri- 

kališkas žmogus p. Pakš- 
tas: 

"Delegacija, pirmiau nu 

važiavusi Paryžiun (kun. 
Kan. Olšauskas, Daujatas, 
Siemaško ir Rozenbaum), 
neturi ingaliojimų Taikos 
Konfercncijon (išskyrus 
Rozenbaum'ą)." 
Mesti apkaltinimą kun. A 

lišauskui ir kitiems veikė- 
jams, kacl jie lošia lenkams 
ant naudos, ar bent suside- 
da su lenkberniais, yra per- 
drąsus žingsnis, juo labjau, 
kad tai kalbama ALTS. var- 
du. Darant tokius užmeti- 
mus, ar neg^riaus butų duoti 
ir tik;*us prirodymus. 
Tautininkai Vieni Nešauks 

Seimo. 
"Vien. Lietuv." Tautinės 

Tarybos sekretorius rašo: 
Tautininkai viąni ne- 

šauks seimo. Tautinė Ta- 
ryba apeliuoja šį reikalą į 
visuomenę. Visuomenė lai 
per savo organizacijas ir 
masinius susirinkimus ko- 
lionijose pareikalauja to- 
kio seimo. Jei bus daug 
tokių reikalavimų, tai Tau 

tinė Taryba išpildys tuo: 
reikalavimus ir sušauk: 
seimą. Ji tik sušauks, be 
nevadovaus jame. Lai to 
kiame seime žmonių atsto 
vai, minios taria savo žo 
d j, išreiškia savo vaiią. Je 
yra reikalas/ lai visuo- 
menė paima visą darbą 
viską. Tautinė Taryba lai- 
ko save tiktai visuomenės 
valios išreiškėja, bet nc 
kuo kitu. Visuomenė yrs 
augščiau visko. Taigi j e] 
visuomenė seimo reikalai; 
ja, tai ji turi kuogreičiau- 
siai tai pasakyti. Čia ne- 

svarbu, ar katalikų vado- 
vai to nori, ar ne. Balsas 
žmonių—balsas Dievo. 

Tiesa, tokis laukimas 
žmonių balso gali suvėlin- 
ti seimo šaukimą ir jis ga- 
li mažai naudos atnešti; 
^anot "Lietuvos" kol jieš- 
mą drožšime, kepsnis gali 
buti nuneštas, bet kito iš- 
ėjimo nėra. Už tą suvc 

linimą ar net už visišką 
seimo nesušaukimą visas 
prasižengimas krinta ant 
kataliku vadovu, kurie ne * V \ 
prileidžia kataiikų visuo- 
menę prie seimo. 

Taigi visos organizaci- 
jos tautininkų ir katalikų 
visoki masiniai susirinki 
mai kuogreičiausia pasa- 
kykite savo valią, savo no 

ra. Tautinė Taryba viską 
išpildys. Reikalavimus 
siųskite Tautinės sekreto- 
riui p. J. O. Sirvydui, 120 
Grand St.? Brooklyn. N.Y. 

Mokesčių Klausime. 
Lietuvos gyvybės reikalas, 

tai jos finansavimo klausi- 
mas. Daug apie tai buvo 
rašyta, daug kalbėta, bet 
praktiškai mažai kas nu- 
veikta. Ir "Garsas" tame 
reikale sako: 

"Lietuvos atstovybė Pa- 
ryžiuje. Lietuvių kariume 
nė yra susiorganizavusi, 
bet neturi maisto, nei amu 

nicijos. Amerikoje jau 
nuo senai yra reikalas lie- 
tuviškus legijonus organi- 
zuoti. Reikalinga užlaiky 
ti atstovybę Washingtone 
ir kitų šalių sostinėse. Vi- 
somis galimybėms Lietu- 
vos vardas svetimtaučių 
spaudoje turi buti garsina 
mas. Pati Lietuvos val- 
džia neturi iš ko užsilai- 
kyti. Tremtiniai ir nelais- 
viai negali Lietuvon grįž- 
ti, nes n< turi iš ko. Ir 
daug kitokių tautos reika- 
lų yra, kuriems reik .daug 
pinigų. Jų neturint, visi 
tautos reikalai nukentėtų. 
Kas tuos reikalingus Lie- 
tuvai pinigus sudės? At- 
sakymas aiškus. Męs, lie- 
tuviai amerikiečiai, turime 
juos sudėti. Tiesa, nuo 

pat karės pradžios, nors ir 
centais, bet savo tėvynę 
šelpėme. Gi karei pasi- 
baigus-ir porą šimtų tūk- 
stančių doliarių ant. tauto 
aukuro paklojome. Bet to- 
li gražu už tą sumą netil 
kad visų, bet ir dalies Lie 
tuvos laisvės reikalų ne- 

aprupinome. 
Kas bus, jei dėl stokos 

pinigų Lietuvos delegacija 
iš Paryžiaus- .turėtų atsi- 
traukti, o jos vietą užimtų 
Lenkijos arba Rusijos at- 
stovai?- Baisu ir pamany- 
ti ! Lietuvos laisvės rei- 

Į kalas amžiams galėtų pra- 
žūti. Nei lenkas, nei ru- 

sas už Lietuvos reikalus 
nekalbės, bet priešingai, 
musų tautą temps kiekvie- 
nas savon- pusėn. 

Atsižvelgiant į visus mu 
sų tautos reikalus, męs tu- 
rime netik kad nenustoti 
dirbę, bet savo darbą dar 
labjau išplėsti, patobulin- 
ti. Tautos Fondas paskel- 
bė visuomenei, kad šiais 
metais 'kiekvienam lietu- 
viui reikia mokėti Lietuvai 
mokestį sulyg jo uždarbio. 
Tautos Fondo sumanymą 
gyveniman Įvykinus, Lie- 
tuvai tikrai daug naudos 
atneštume. O sumanymas 
įvykinamas. 

Žinoma, lietuvių kolioni 
jos turėtų daugiau darbo, j bet tas darbas apsimo?vės. | 
nes naudą Lietuvai atneš! 
begalinę." | 
Labai gerai, bet kodėl 

"Garsas" nenori tikrai or- 
ganizuoto darbo finansavi- 
me Lietuvos? Kodėl dabar 
negalima bendrai dirbti? 
Kam dabar sriovės viena ki- 
tai kenkia pir.igų rinkime? 
Lengva kalbėti, bet pada- 
ryti sunku. I 

i Ką žmones sako. 
šiame skyriuje talpinsimo prisiųs- 

tas žmonių, nuomones —' daugiausiai 
įpio bėgančius dienos klausimus. 
Straipsneliai privalo but trumpi. Ra- 
šytojas. turi padėti po straipsniu sa. 

ą. arba paduoti jį Redakci- 
os žiniai. 

Redukcija talpins jvaiiias nuomo- 
nes, net jeigu kartais, su jomis ir 
nesutiktų jeigu tik jos bus tinkamai 
šreikstos. 

AR REIKIA SEIMO. 
Nuomonė iš Chicagos vei; 

jų susirinkimo. 
Baisios kares vesula siauio 

Europoje virš keturių metų. 
Ji naikino viską, kas tik turėjo 
nelaimę papulti ant jos kruvi- 
nojo kelio. 

Sunaikinta Belgija, lies ji 
drįso kelti protestą prieš mil- 
žino užmačias. 

Sunaikinta dalis Franeuzi 
jos, nes franeuzų kraitinės ne- 

išgalėjo atlaikyti smūgių gele- 
žinės vokiečio kumsties. 

Taipgi sunaikintos Lietuva, 
Lenkija ir kitos tautelės tik] todėl, kad jos turėjo nelaimę 
Imti vergėmis didžiūnų. 

T»et štai karės vėsula, praū- 
žė, ir tautos, tautelės pradėjo 
rūpintis savo gyvenimu. Bet 
vargas! Karės vesula sunai- 
kino pamatą palaikymui gyvy 
bės—sunaikino duoną. 

J r tautos, ir tie paukščiai, 
pradėjo j ieškoti sau maisto 
svietui*, kad kaip nors išlai- 
kius nuo išnykimo savo gimti- 
nj uzueų. 

J ieško maisto ir buvusio niil- 
žinai kaip Rusija, Vokieti]h ir 
Austrija; j ieško maisto ir ma- 

žosios atgimstančios tautos. 
Ir tūlos tautos sau maisto 

šiek tiek suranda. 
Męs nuolatos skaitome, kad 

tai šen, tai ten yra pasiusta 
maisto, bet, kodėl tai negalima 
nugabenti jį j vidurį šalies, kur 
jis labiausiai yra reikalingas. 

Vienok męs nematėme, kad 
kas butu pasiuntęs, ar bent bu- 
tu žadėjęs, pasiusti, maisto Lie- 
tuvon. (), juk jai pašalpa, kad 
apsigynus nuo bado, yra gal 
•eikalingesnė negu kitiems. Ar 
>-a! ir Lietuvoje nebūtų kas ty 
naista nugabentu ten kur rėi 
via? O. ne! Lietuviai ta mai- 
;tą, jei nebūtų kito budo, be- 
•ods, tarbclėmis išsinešiotų. 

Kame gi priežastis?—Ne- 
nokame j ieškot i. 

Lietuvoje, dėlei susidėjusių 
aplinkybių, visuomenė negali 
kelti balso ir tik pasiganėdina 
atstovais. Bet ir atstovai esa 

ik Prancūzijoje, kur atlieka- 
no maisto, tur biit, ir su žibu- 
riu nesurasi. 

Męs i gyvename laisvoj ša- 
lyj ir turinčioj atliekamą šmo- 
tą duoiio", Mę:; gyvename ša- 

lyje, į kurią atkreipta akįs viso 
pasaulio, net ir buvusių prie- 
šų-Vokieti jos ir Austrijos, ir 
ką-gi ni^s veikiame, kad išga- 
vus nuo Dėdės Šamo kokią- 
nors paspirtį Lietuvai, jos ko- 
voje su alkiu?—Irgi pasigai? 
diname tik atstovais, kurie, at- 
virai kalbant, turi abejotinas 
kvalifikacijas panašiam dar- 
bui ? 

Kaip-gi Lietuvos reikalai 
stovi klausime maisto, kuri 
Amerika nutarė suteikti Eu- 
ropai net už $100,000,000.00? 
—Apverktiname stovyje. 

Senatorius Johnson iš Ca=i- 
fornijos, svarstant šimto mili- 
jonų bilių, užreiškė, kad jei 
maistas bus teikiams ir to- 
kioms šalinis, kaip Estonija, 
Latvija, Lietuva, Ukrajina ir 
panašioms, tai jis esąs priešin- 
gas biliui. 

Ar męs supratome, ar ap- 
kalbėjome reikšmę šio užreiš- 
kinio? Berods, apart vieno 

'straipsnio "Lietuvoje," niekur 
kitur nė neužsiminta apie tai. 
Vieni, gal to nepatėmijo, o ki- 
li, gal nutylėjo. 

JJet ar išmintinga tylėti ga- 
vus toki smūgį, tokią žaizdą 
musų tėvynės reikalams ir mu- 

šu sielai? Ne! Męs turime dė- 
ti visas pastangas, kad nelei- 
dus įsigyventi nuomonei Su- 
vienyto;: Valstijose, jog Lie- 
tuva tos pašalpos nėra verta 
ar nereikalauja. 

Męs turime atsiduouti reika 
lui su siela ir kunu, kad prigel- 
bėjus badaujančiai Lietuvai. 
Męs turime visi kreiptis prie 
Dėdės Šamo, lai jis ištiesia sa- 

vo duosnę ranką ir link Lietu- 
vos. 

Taigi brolau ir sesute! ar 

reikia seimo? Jei reikia, tai 
ką manai daryti? 

6'. K. 

APIE VISOTIShJl SElMh. 
Dabar taip yra: viena sri> 

vė stovi už seimą, kita prieš jį. 
Tautininkai prirodinėja, kad 
.seimas reikalingas, katalikai 
varo kampaniją, kad tik jis 
neįvyktų. Draugijos išneša 
rezoliucijas reikalaujančias 
seimo, vėl kitos organizacijos 
stovinčios katalikų pusėj, daro 
nutarimus prieš. \'i^ 
nu žodžiu skirtingos nuomo- 

nės. 

Jei prisižiūrėti arčiau tai 
prieš akis pasirodo kita regy- 
kla. Visi lietuviai be jokio 
išėmimo, jei tik jie geidžia Lie- 
tuvai laisvės nori seimo. Poli- 
tiški gi katalikai bijosi tiktai, 
kad jie gali partyviai pralošti, 
na ir priešinasi. Tas reiškia, 
kad savi reikalai statomi pir- 
moje vietoje. 

Mano nuomone visuotinas 
seimas turi Įvykti. Geriausia 
tam vieta, tai Chicago, 111. Šia- 
me mieste juk daugiausiai yra 
lietuvių negu bent viename 
mieste pasaulyje. Kam tos i!« 
gos diskusijos? Jos blaivų 
žmonių akyse, yra tiktai išsi- 

kalbėjimų, pridengimų kokių, 
tai užpakalinių reikalų, kurių 
viešai negali pasakyti. 

Mano nuomone visi kas tik 
myli savo tėviškę privalo \ ri- 

kiuoti seiman, nežiūrint ar jis 
butų ar ne? Seimo reikale nc- 

4a 1 i būti diskusijų, kas disku- 
siio j a tas tiktai atideda kl ami- 

ni.-į kad iį pasendinti. 
Katalikas Tautininkas 
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i-ASISKAITYKITE! 

ŠViESUSIS DŽIAUGSMAS. 
Čia šnibžda man bailiai drebulė, 
Ten ąžuolai šešelį meta; 

^ Jauni linai, rugiai sugulę 
sudarė margą, linksmą ratą. 

Žiogu gyva, linksma dainelė 
Kutena ausį; medžiai siaudžia; 
Banguojoa pievoje žoolelė. 
Žiedai prie žemės galvą glaudžia; 

Kaip gerai! Kaip augštai krutinę 
Galingas džiaugsmas man kilnoja! 
Kaip lengva man! jausmai patvinę 
Širdies plačių ribų neboja! 

M. Vaitkus. 

E DK AM1CI Vertž M. GRcGON 

Š.TRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tasą) 
Paskutinis mano mamos laiškas. 

•'Taigi metai, Enriko, baigiasi, ir aš 
džiaugiuosi, kad paskutinis dienos atmin- 
tis bus paveikslas tojo berniuko, kuris sa- 

vo gyvastj kitam paaukavo. Dabar tu greit 
fckirsies su savo mokytojais, draugais, ir aš 

j pranešu liūdną naujieną. Tu su jais skir 
sies ne trims mėnesiams, bet visiškai. Tavo 
tėvą reikalai spiria apleisti Turiną, ir męs 
rudenį kartu su juo išvažiuosime. Tau pri- 
seis kiton mokyklon stoti. Juk liūdna 
naujiena, tiesa? Aš Įsitikrinusi, kad tu my- 
li savo senąją mokyklą', kame tu ketverius 
metus du kartu dienoje jautei džiaugsmą, 
kad darbavais; kame ilgą laiką vis tomis 
pat valandomis matei tuos pačius berniu- 
kus, tuos pačius mokytojus, tas pačias gi 
minės, ir tavo tėvus, kurie tave prieangyje 
pasitikdavo. Tu myli savo senąją mokyklą,! 
kame tavo protas sutvirtėjo, kame tu tiek 
draugų radia, kame kiekvienas girdėtas žo- 
delis tavo labui buvo tariamas ir kame net 
kiekvienas nemalonumas tau naudos sutei- 
kė. Palik širdyje tąją meilę ir širdingai su 

draugais atsisveikink. Gal but kai-kuriu 
nelaimė laukia, gal jie greit nustos tėvo bei j 
motinos; kiti gali jauni numirti; o dar kai j 
kuriems gal lemta karėje pralieti kraujas. 
Daug jų taps geri, dori darbininkai, tėvai 
tokių pat darbščių ir gerų šeimynų, kaip ir 
jie patįs. Kas žino?—gal kai-kas jų turės 
laimės tėvynei patarnauti ir gal jų vardas 
paliks garsus. Palik gi tavo širdies dalį ta- 
jai dicfelei šeimynai, į kurią tu kūdikis bū- 
damas įstojai ir kurią dabar palieki, šeimy- 
ną, kurią tavo tėvas ir mama myli, nes ji 
tave mylėjo. 

"Mokykla—irgi motina, mano bran- 
jjus berneli. Jinai tave iš>mano rankų pač- 

kai tu dar buvai mažas, ir grąžina man 

didelį, tvirtą, gerx, darbštų. Laiminu 
ją ir liepiu jos niekados neužmiršti. Juk tu 
ir.negalėtumei užmiršti. Tu užaugsi, po pa- 
saulį keliausi, pamatysi daug miestų, pui- 
kių rumų ir daug jų užmirši, bet šį baltą 
nr.melį, tąjį mažą sodną, kame pirmieji ta- 
vo proto žiedai pražydo, tu visados atmįsi, 
kol busi gyvas, taip pat, kaip ir aš visados 
atmįsiu tąjį namą kame aš pirmąjį tavo 
riksmą užgirdau. 

EGZAMINAI. 

Pagaliaus egzaminai (kvotimai) pra- 
sidėjo. Gatvėse, mokykloje mokiniai, gi- 
minės, net ir vyriausybė tiktai apie egzami- 
nus kalba. Visur nuolat girdi—kvotimai, 
ženklai, tema, uždavinys—tasai antriems 
metams paliktas, tasai perėjo—visų lupo3 
tuos pačius žodžius kartoja. Vakar buvo 
rašinys, šiandieną—aritmetika. 

Jautru buvo matyti, kaip giminės ly 
di mokyklon savo vaikus ir pakeliai jiems 
paskutinius patarimus duoda. Daug motinų 
dargi klasėn su savo vaikais inėjo, žiurėjo, 
ar turi jie lašalo, mėgino plunksnas ir dar 
ant slenksčio atsigrįždavo, sakydamos: 

— Žiūrėk, nebijok! nežiopsok! 
Laike egzamino atsistentu pas mus bu- 

vo Koatti; tasai, kurio didelė juoda barzdą, 
kuris kaip žvėris rėkia ir niekonebaudžia. 
Daug berniukų iš baimės išbalo. 

Mokytojui atplėšiant voką su uždavi- 
nių, kurį atsiuntė iš municipalinio komite- 

—klasėje buvo tylu. Jisai paskaitė užda 
✓inį, žiūrėdamas baisiomis akimis tai į vie- 
ną, tai į antrą; bet tuojau galima buvo ma- 

tyti, kad jis noriai paskaitytų ir patį išriši- 
mą ir džiaugtusį, jei galėtų visus mus per 
vesti. 

Uždavinys buvo labai sunkus, ir, pra- 
slinkus valandai, beveik dar niekas jo ne- 

suprato. 
Vienas berniukas net pradėjo verkti. 

Krossi kumščiu savo galvą daužė. Juk daug 

ir nekalti tame, kad blogai aritmetiką ži- 
no ; vargšams nebuvo laiKo mokyties, ir tė- 
vui neatkreipė į tai domos. Bet atsirado 
pagalba Derossi asmenyje: jisai, kaip įma- 
nydamas, kitiems padėjo, rūpinosi sugalvo- 
ti buctą, kaip cia kitiems skaitlinę pasakius, 
nematomai nusiųsti uždavinio išrišimą; ga- 
lima buvo manyti, kad jis?i musų mokyto- 
jas. Garronė, kuris gerai ar..metiką supran- 
ta irgi, kam tiktai galėjo, padėjo, padėjo 
dargi Nobis'ui, kuris šią sunkią valandą 
buvo labai meilus. Stardi ištisą valandą 
nejudėdamas sėdėjo, įsmeigęs akis i užda- 
vinį, o paskiau penkiomis minutėmis išri- 
šo. 

Mokytojas vaik-.iojo suolų tarpais 11 

vis kartojo: 
— Ramiai! ramiai! Neskubėkite—ne- 

bijokite—tai visų svarbiausias dalykas! 
O pastebėjęs visai nusiminusį berniuką, 

norėdamas jį prajukdyti ir padrąsinti, jis 
išsižiodavo, nelyginant liūtas, ir, tarytum, 
įorėjo jį praryti. Vienuoliktą valandą.pa 
iižiurėjęs oro langą, aš pamačiau, kad daug 
giminių prie mokyklos nerimastauja. Č12 
buvo Prekossi tėvas, atbėgęs iš kalvės, vi- 
sas paišinas, daržovių pai davėja, Krossi 
motina, Nelli motina negalėjo vienoj vieto; 
pastovėti. Dvyliktą valandą ir mano tėvą* 

atėjo ir įsmeigė į mano langą akis—miela- 
sai ! 

Vidurdienį "isi uždavinį pabaigė. Prie 
išėjimo—tikras spektaklius. Visi puolė prie 
savo berniukų, žiūrinėjo sąsiuvinius, deri- 
no su draūgų darbais ir klausinėjo: 

— Kiek veiksmų? Kokia suma? O kiek 
Atėmus liko? Koks atsakymas? O skirsne- 
lis dešimtiniuose trupiniuose? 

Mokytojai nuo vieno prie kito ėjo, juos 
tai sėn, tai ten šaukė. Tėvas tuojau paėmė 
iš mano rankų juodraštį, pažiurėjo ir tarė; 

— G?rai. 
Greta musų kalvis Prekossi irgi žiurė- 

jo savo sunaus darbo, bet nesuprato ir ne- 
/imastavo. Paskiau tėvo paklausė: 

— Meldžiu atsakymą pasakyti. 
Tėvas tąją skaitlinę paskaitė. Taasi 

pasižiurėjo ir suderino. 
— Gerai, mažutėli!—sušuko jisai nu-, 

:lžiugęs. 
Kalvis ir tėvelis draugiškai kits į kitą 

pasižiurėjo ir suspaudė kits kitam rankas, 
raškiau atsisveikinome. 

— iki mintinių egzaminų! 
— Iki mintinių. 
Męs kas sau išskirstėme, bet kieno-tai 

skambus balsas privertė mus atsigrįžti. Kal- 
vis dainavo. 

(Toliaus bus) 

KAIP VALYTI ŠEPEČIUS. 
— Kiekviena moteris geidžia turėti 

kuogražiausiub tuoletos daiktus ant skob- 
aio. Neišrodo geriausiu skoniu vartoti kar- 
•)uotus sidabrinius šepečius, kadangi jie yra 
sunkus ir neleng\ra juos švariai užlaikyti. 
Galvai šepetys bent sykį į sąvaitę reikia iš- 
mazgoti.' Paprasti šapečiai yra vartojama 
Kasdien ir jie tankiau galim;', atnaujinti, 
šmotelis sodus, valakiškio riešulio didumo, 
arba du šaukšteliai tai siosios amonijos in- 
dėjus į karštą vandenį (ne verdantį) yra 
viskas, kas reikia. Šepetį, apvalius nuo plau 

reikia inkišti šeriais žemyn i vandenį ir 
ištraukti, kol nebus valus; paskui perplauk 
šaltu vandeniu ir gerai nukratyk. šepečio 
ižpakalio ir rankenos nereikia į vandenį 
.rišti, ir rankos, šepetį bemazgo;>,nt, turi bu- 
;i kiek galint sausos. Priegtam, užpakalis»ir 
šonai reikia sausai nušluostyti, bet šluotant 
šerius, jie suminkštėja ir jie geriausia yra 
džiovinti lauke arba prieš ugnį. Sidabrinių 
Hspečių užpakalis kasdien reikia nutrinti su 
šikšnos šmočiuku ir tą darant jie niekuomet 
nepajuos. 

Paprastieji šepečiai nereikia mazgoti 
karštame vandenyj, kadangi šeriai, iš kokiu 
.jie, padaryti, gadinasi nuo to. Numazgok 
juos šaltu vandeniu, ištarpinus jame šmo- 
čiuką sodos. Indėk į vandenį šepetį valan- 
dai laiko, tik žiūrėk, idant užpakalis nesu- 

šiaptų, nes atšoks. Drabužiams šepečių ne- 

galima pagerinti juo3 mazgojant, bet juos 
galima drūčiai nušluostyti su šmoteliu šluo- 
stomos popieros. Dantinis šepečius užlai- 
kyk švariai juos tankiai apšluostyd imas 

į minkštu skaruliu. Šukas mazgok drungna- 
me vandenyj su trupučiu geltono muilo. Ne- 
laikyk šukų ilgai vandenyj. Jei dantis tan- 
kus, tai gali juos išvalyti su šilkiniu siulu. 

MĖLYNĖS APIE AKIS. 
Mėlynės apie akis gali atsirasti dėlei 

vidurinių kliūčių; jos gali bucį nuo akių 
silpnumo, nuo sėdėjimo vėlai naktimis ar- 
ba nuo skaitymo prie blogos šviesos. Maz- 
gojimas akių su Hamamelis Virginlca ir 
kampariniame vandenyje kuone visuomet 
prašalins tas mėlynes, jei jos nepaeina dė- 
lei vidurinių priežasčių. 

Sužeiti kareiviai yra mokina 
mi įvairių amatų. 

Ar Pažįsti Pats Save? 
v 

(Tąsa) 

KVĖPAVIMO SISTEMA. 
Kvėpavimo sistema suside- 

da iš nosies, burnos, kvėpavi- 
mo gerklės ir plaučių. Šitie 
visi kvėpavimo organai, išsky- 
rus plaučius, tarnauja tik pe- 
rėjimui oro iki pk učių ir atgal. 
Taigi, užtvenkus oro daėjimą 
link plaučių, žmogus turi mir- 
i. 

Viršutinėj gerklės daly j 
andasi koserčį, kaip męs pap- 
ustai vadiname, Adonio obuo- 
lys. ls ėpavimo gerklė randa- 
si iš priešakio, o valgomoji 
randasi ušpakatyj jos; taigi 
valgis, prieš pasieksiant valgio 
gerklę, turi pereiti per viršų 
coserės, ir jei pastaroji nebi tų 
pridengta tam tikru dengtuku, 
valgis papultų į ja. Tas deng- 
nikas yra iš raumenų ir vadi- 
nasi gomurio vokas: jis randa- 
si ant viršaus koserės, i y valgis 
:okjų bildu negali pakliūti j jo 
Kartais valgant, ar bekalbant, 
tas dengtukas nesuspėja už- 
dengti koserės ir Į ją papuoia 
valgomasis daiktas, kurs iššau- 
kia smarkų kosėjimą. Tokia- 
me atsitikime męs sakome, kad 
valgis papticiė Į kvėpavimo 
gerklę. Jeigu męs duosime 
valgį, ar gėrimą be sąmonės 
žmogui, tai jis pradės kosėti. 
Tas reiškia, kad jo gomurio 
•/okas neuždengė koserės. 

riauciai susiueua is dviejų 
dalių, iš kuriu kiekviena •turi 
išvaizda krepšelio; jie susideda 
iš daugelio oro klėtkučių ir tu- 
ri daug kraujo gįslų; tankiai 
jie esti panašus į pundelį vyn- 
vuogių. Plaučiai yra aklai už- 

daryti krutinėję ir todC". kvė- 
puojant sykiu su plaučiais kil- 
nojasi ir krūtinė. Todėl gi 
raumens šiame dalyke lošia 
svarbią rolę, nes be jų toks 
Įcrlitinės ir plaučių kilnojimasi 
l)u111 negalimas. Raumenų ju- 
dėjimas susideda iš kilnojimosi 
krutinės »> judinimo rankų ir 
kojų. Išpučiant krutinę, da- 
Ivvuma tame ima taipgi nc- 

'eurie rankų raumens, kadan- 
(i pastarosios vra prikabintos 
oric krutinės raumenų. To- 

dėlci, norint labai išpusti kru- 
tinę, reikia pakelti raukas aug- 
Uyn, augščiau galvos; rau- 

mens, kuriais jas yra prikabin- 
tos prie krutinės sienų, pakeli- 
grobus, ir tas padės krūtinei 
išsikelti iki didžiausiam laips- 
niui. Krutinę yra tampri ii 
1 odėl, spaudžiant, ji labrii su- 

simažina ir išvaro iš plaučir 
01*5. 

Kvėpavimo greitumas /ra 
16 s_, :.uj j miliutą. 

I Plaučiai valo krauja. Krau- 
'jas, cirkuliuodamas per kuną 

nustoja oxy«jeno. Šitas k r ai 

jas gauna nuo tyro oro oxvge 
na ir grįžta atgal prie širdies 
kaip^ šviesus arterijų kraujas. 
Oras, kurį męs iškvėpuojame, 
netik kad yra* nustojęs plau- 
čiuose savo oxygeno, bet dar 
pilnas yra visokių nevalumų 

VIRINIMO SISTEMA. 
Šita sistema priima valgį ir 

jį perdirbus, perduoda visam 
kunui juomi naudotis. Iš bur- 
nos valgis pasiekia gerklę, per 
kurią daeina iki pilvo, o paskui 
iki didžiųjų ir mažųjų žarnų, 
iŠ kurių kas atsilieka, tampa 
išmesta* 

NERVU SISTEMA. 
Nervų sistema kontroliuoja 

ir reguliuoja visų kimo dalių 
veikimus:'ir pareigas'. Šita si- 
stema yra dubehava. Viena 
dalis susideda iš sinegeir , pe- 
čių juostos ir sueinančių su jo- 
mis nervų, antra gi vadinasi 
bendrajausminė nervų sistema. 

PAJAUTIMU ORGANAI. 
AKIS. 

Akis yra organas iegėjimo. 
Tai yra kamuolys apsuptas tri- 
mi uždangalais. Iš priešakio 
akies obuolys yra apdengtas 

į plona švelnia plėve, vadinama 

įkonjuntyva. Geresniam akies 
!apsaugojimui, prie pastarosios 
yra pridėtas akies vokas; vie- 
nok, kada akis yra atdara, ją 
lengvai galima pažeisti, arba 
gali papulti j ją kitokis kūnas. 
Padu sakome, kad "akyje yra 

kas nors." Kadangi užd« u- 

gianti akį.oda, arba konjunty- 
va yra labai jautri, tai papuo- 
linias Į akį kokio nors kūno pa- 
daro didelj skaudėjimą ir ne- 

smagumą. Akis yra gana ge- 
rai apsaugota nes yra įsisprau- 
dus giliai kaktoje ir turi viršui 

savęs kabančias blakstėnas. 
Vienok, nežiūrint to, pasitaiko 
retkarčiais užkrėsti akį, kas 
padaro tankiai daug nesma- 

gaus skausmo. 

AUSIS. 
Ausis yra organas girdėji- 

mo. Apžiurinėjant atvdžiai 
paviršj ausies, męs patėmysime 
joje kanalu, kuris užsibaigia 
ausies būgnelyje. Perplyšimas 
to būgnelio yra labai pavojin- 
gas, kadangi žmogus nuo to 

apkursta.' Būgnelio perplyši- 
mas, arba sutrukimas atsitin- 
ka nuo smarkaus bildesio, arti 
ausies, taipogi, nuo įdėjimo i j'Į 
konors, ypač smailo daikto. 

ODA. 
Oda dengia visq kūno pa- 

viršj. Apačioj odos per din; 

/-guli riebu v sinogsnis arba tau- 

&$•<■< ti ■*<-3Čfl 
kai, kurie neleidžia išeiti iš ku-' 
no šilumai, atsiradusiai nuo 
chemiško proceso žmogaus vi- 
duriuose. 

Viena iš svarbiausių odos 
pareigu yra apsaugojimas nuo 

Įvedimo j kuno audinius viso- 
kių pašalinių daiktų. Jie 
negali pereiti per nesužeista 
oda ir todėl knnui jie yra ne- 

pavojingai tol, kol oda pasilie- 
ka nepažeista. 

GARBINGAI KRITO 
UŽ LAISVĘ. 

Oficialiuose valdžios praneši 
tnuose, išleistuose Amerikos Ka 
rčs Departamento Washington« 
randame .sekančias .lietuviškas 
pravardes pas' *btas: 

PatėmIJirrss. Iintime til 
tas pravardes, kurios yra neabe 
Jotlnal lietuviškos, arta kurlof 
mums išro(" lietuviškos. Tie, kurU 
pasiduoda kariumenfij, area lalkt 
registracijos, savo pravardes su I 
Bki,:' arba bu "wicz," ant galo, 

y; a paDafiųs J lenkus ir jų męs 
negalime atBklrH; todėl tankiau 
slal tokių ir nepaduodama Lle 
tuviai privalo 6avo pravarde lai 
ke užsiregistravimo, arba jau t» 

kariumenėj, paduoti vieton "ski 
—"skaa," vieton ''vvicz"—"vidus, 
pavyzdžiui: vieton "RutkowskJ 
privalo paduoti "Ratkauskae," vi» 
ton "JicewlCE"—"Jacevičius." Tuo 
met bus lengv- Juo? DažintL 

S u r asuose 2 5 d V a- 

s a r i o, 1919. 
..Auton J. l 'anis, iš Chicago, 
2840 S. Spaukling ave. — pra- 
žuvo mūšyje. 

Xcd. S. Cminski,' (gal len- 
kas) iŠ Chicago, 21 st plase — 

sugrįžo prie tarnystos. Pir- 
miaiis buvo pranešta, kad pra- 
žuvęs mūšyje. 

Viršininkai Draugystės Šv. 
Antano iš Padvos 

South Side, Omaha, Nebr. 
Petras Kirdeikis, Pirmininkas. 

2634 Y Street, 
Jonas Armoška, Vice-Pirir.fninkas, 

3116 T Street, 
Antanas Akromavičius, Fin. Rašt., 

5*328 So. 33rd Street. 
Jonas Bazaras, Prot. Rašt., 

3437 U Street. 
Bernardas Maslau^kas. Iždininkas, 

5107 So. 39th Street, 
Kaz. Alekonis, 5317 So. 33:-rl St. 
Pr. Vcrsiackas, 5311 So. 33rd St., 
Juoz. Aleksa, 5309 So. 33rd St., 

Kasos Globėjai 
Pr. Reibikis. 3105 X Street, 
St. Butkus, 4218 So. 36th Street, 

Maršalkos 

| 
I 

v< # Viršininkai Dr-stės Šv. Vin" 
cento Fererušos, 

To\vn of Lake, Chicago 
Kazimieras Makaras, Pirmininkas, 

5137 So. Paulina Street, 
Jurgis Brazauskis, Vice-Pinnin'nkap, 

4551 So. Hermitage Ave., 
Juozapas Legnugaris, Prot. Rašt., 

173G W. 47th Street, 
N'k. Klimašauskis, Finans'j Rašt., 

4141 So. Waslitenaw Ave., 
Jonas Viskontas, Iždininkas, 

180!) W. 46th Street, 
Jonas Jucius, Iždo Globėjas, 

4403 So. Wood Street, 
Aleksandras Sadauskis. 

4346 So. \Vood Street, 
Juozapas Rimkeviče, Maršalka, 

1736 W. 47th Street. 

Viršininkai Lietuvių 
Pilietinio Kliubo, 

De';roit, Mich. 
Prvilas Lapeikis, Pirmininkus, 

1075 Fisher Ave., 
B. Sugentas, Vice-Pirmininkas, 

748 lieadrie Street, 
Jos. Velioniškis, Nutar. Rast., 

625 Livernios Street, 
Wm. Leščinskis, Finansų Rafit, 

204 Cardoni Ave., 
Vladas Milkcvičius, Iždininkas, 

2163 Russell Street, 
"Lietuvos'' Dirnruščio organo užra- 
ščjus Kliubo nariams John Naujokas, 

217 Cardoni Avenue. 
Lietuvių Pilietinio Kliubo susirin- 

kimai laikomi kiekvieno minesio ant- 
ri]. aedėldienj, 2:30 vai. po pietų, 
273 Giatiot Ave., Scliultc svetainėj. 

Viršininkai 'Birutes' Dr-jos. 
Kenosha, Wis. 

P. Beišys, Pirmininkas, 
182 N. Hovvlaml Ave., 

A. Kvedaras, I'rot. Kast., 
021 Jcnno Stroct, 

H. Labanauskas, Finansų Ra.št., 
818 Albers SI re et, 

A. Tunkeviče, Iždinu.'tas, 
367 Brou'J Street, 

P kone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽS1SEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 ikt j 

vakarais. 

3303 S0. MORGAS STREET 

Pliono Drover 7027 

K. M1CHAL0WSKI 
DAKTARA8 

X OPTIKAS 
S* Egzaminuoja akis 
^0[r nriskiria akinus 

Didelis sandelis visokių aukso daigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso ir 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN SI RF.ET 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, designing 
dienomis ir vakarais d€l biznio ir 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsimo 
suteikti juras patarimą. 

SARA PATEK, Prjncipal 
61'05 S. xlalstcd St, 1&50 Wella St 
2407 W. Madison St., Chicag' 

_ 

Kiekvienas gali išmokti Barberystės 
amatą. Plaukų taisymo, rnani- 
curing ir t. p. J trumpą laiką; 
mažos išlaidos. Mokiname vy- 
rus ir moteris. Klauskite infor 
macijų NOSSOKOFF'S IN- 

TERNATIONAL EARBER 3CHOOL. 
1202 Penn Avitiue. Plttsburgh, Pa. 

Parsiduoda gera uke, su vi- 
sais -budinkais, padarais ir gy- 
vulais. 55 akra' aremos ir 55 
akrai ganyklos, viso 110 akrų. 
Yra visokios mašinos kokių tik 
tai Jums reikia. Labai gera ukė 
tinkamam žmogui. Aš turiu 2 
dideles ukes, kas padaro man 

perdaug darbo, per tai noriu 
vieną parduoti. Dėl informaci- 
jų kreipkitės: Oscar Kulikozv 
ski, McXaughtoiif IVis. 

Lietuviškos Notos. 
Visiems instrumentams ir dainavi- 

mui; 8 lckci.ios notų; išsimokinime 
bo mokytojo. Naujos dainos ant 4-ri'į 
bakų. Knyga $1.50, parduodu už $1. 
Tuzinais ant karto imant už pusę pre- 
kčs. 

G. A. BARONAS 
Box 501—774 McKees Rocks, Pa. 

Ant pardavimo dviejų lubų, akmenų 
frontas, muro namas, pritaikytas 3 
pagyvenimais po 6 rnim.s, *anos, 
fizas ir t. p. Pilno didžio lotas, gera 
šviesa iš visų pusių. Taip pat 4 rui- 
mų mažas plytų namas iš užpakalio. 
Savininkė našlė yra priversta par- duot1!. Arti 31-mos ir Lowe Ave. Tik 
$5500.00. 

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

Exclusive Agęnts 
GREITAI REIKALINGAS KAMBA- 

RYS ŠEIMYNOJE. ATSIŠAUKITE 
"LIETUVOS" OFISAN. 

Reikalaujame Agentų. Ar nori išmokti gero biznio, kuria yra pelningas? Taipgi pastovus. Gali pada- 
ryki tą nemesdamas savo dabartinio 
darbo. Viskas ką aš noriu, tai tik dvi 
valandi sunkaus darbo, vakarais po 6.00 P. M. Gausite daugiau, kaip $35.00 
Į savaitę. Turi buti 25 metų amžiaus. 
Gerai apsipažinęs su miesfu. Atsišauki- 
te: Room 846. First National Bank 
Building, 68 W. Monroe St., Ofisas atdaras iki 8 valandos vakaro. H. W, 
ELMORE, generalis managerius. 

Reikalinga moteris, jauna ar sena, prie 
abelno narnų darbo. Geri namai gyven- 
(i ir gera mokestis. Šeimyna nelabai 
didelė. Atsišaukite pas G. ZARANKA, 
2935 Parrish St., Indiana Harbor, Ind. 
arba jeigu norite platesnių žinių iškal- 
no, klauskite pas: J. PIATKU, 840 
33-rd SJreėtt, Chicago, III. 

Reikalingas vedęs žmogus dirbti ant 
vežimo prie išvažiojimo pieno. Nesun- 
kus darbas. Pageidaujama, kad mokė- 
tų lenkiškai arba slaviškai kalbėti. Tu- 
ri užsistatytį kauciją n nigais. Mokė- 
siu gerą algą ir komišiną, geram dar< 
bininkui. Atsiliepdami, rašykite. "LIE 
TUVA", No. 1. 3253 So. Morgan St, 
Chicago, III. 

Pa j ieškau Antano Tarabil- 
dos, Jočiunų kaimo, Vilkmer- 
gės apskričio. Gyveno Chicago- 

! je, ant To\vn of Lake. Jis pats 
ar kas apie jį žino, teiksis at- 
sišaukti šiuo adresu: Mikas 
Tarabilda, 51 S. Prairie St., 
Batavia 111. 

rajieskau pusbrolių Vilimo ir Kazi- 
miero Dorulių, Juozapo ir Povili Drus- kių, Jono Shalchiuno, Jono Papilskio ir kitų savo pažįstamų. Jie visi paeina iš Kauno gub., Vilkmergės pav.. Že- 
maitkiemio parapijos, ir Paželvių so- dos. Jie visi pirma gyveno Brooklyn, N. Y., o dabar nežinau kur randasi. Jie paljs ar kas kitas juos žino, meld- žiu atsišaukti. Mauo adresas toksai: VICT6it D^'iKL'LiS, Ramfcejr, N. D-iįį, 



VIETINES ŽINIOS 
LIETUVIŲ MOTERIŲ AP- 
ŠV1ETOS DR-JOS PER- 

STATYMAS. 
\ asario 23-čią dieną Mel- 

dažio svetainėje Lietuvių 
Moterių Apšvietus Draugija 
lošė veikalą "Pavogtas kūdi- 
kis." * 

Vienas dalykas pastebėtinas 
tai tas, kad mūsų žmonės my- 
li perstatymus. Prisirinko pu- 
blikos pilnutėlė svetainė. Apie 
patį perstatymą negalima k<> 
daug pasakyti. Lošėjai savo 
roles stengėsi atlikti kuoge- 
riausia, nors aiškiai buvo ma- 

tyti, kad nevienas jų neturėjo 
sau tinkamos rolės. Gerus no 

rus užtai turėjo, bet to lošimui 
dar neužtenka. Pats veikalas 
pasirodė silpnokas. įspūdis via 

pasilikęs toks, kad autorė nėra 

apsipažinusi nei su turčių gy- 
venimu, nei su žuvininkų gv- 
/enimu—šie buvo svarbiausi 
naujo veikalo t vpai. 

Apart to, pats papuošimas 
scenos tam veikalui visai ne- 

tiko. Per pirmus du aktus 
publika buvo visai neužganė- 
dinta i'" net savo delnų gailė- 
josi ; trečias aktas šiek tiek pu- 
bliką atgaivino. 

Pasibaigus perstatymui, bu- 
vo šokiai ir skrajojanti krasą; 
tuomi vaikinai ir merginos tu-, 

rėjo progą apsilankyti gerais 
linkėjimais. 

'M. K. Šitis. 

STIPRIAI REIKALAUJA 
S r *»«/-. 

Draugija Šv, Juozapo nuo 

Bridgeporto savo laikytame 
mėnesiniame susirinkime 23- 

>čią dieną vasario, apsvarsčius 
savo dienos klausimus, neu;> 

jmiršo ir Tėvynės reikalų. 
Buvo svarstomas reikalin- 

igumas šaukimo Vistiotiiio Sėi- 
.imo. Po' apsvarstymo pasiro* 

P'as A. Sodeika, lietuvių dainininkas. 
šiomis dienomis cnicagoje ir apielin- 

;<ese bus eilė koncertų, kuriuose dalyvauja 
įnnus lietuvių dainininkas, p. A. Sodeika, 
iš Scranton, Pa. Apart p. Sodeikos daly- 
/auja pasižymėjusi dainininkė, p-ia O. Po- 
cienė, p. A. Pocius ir kitos 3pėkos. 
f 

Koncertai atsibus: siącuen, vasano Zb, 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23rd Place. 
Rytoj, vasario 27, Roseland, Strumilos sve- 

tainėj. Pėtnyčioje, vasario 28 d., šv. Jur- 
gio parapijos svetainėje ir subatoje, kovo 
1, Cicero, Šv. Antano svetainėje; 

dė, kari Seimas būtinai reika- 
lingas. Visi Draugijos nariai 
vienbalsiai >aukė, kad reikia 
Seimo ir galutinai nutarė rem- 

ti šaukimą Seimo ir'siusti ir 

busiant] Visuotiną Seimą sa- 

vo delegatą. 
J. Caithas, rast. 

3044 S. Union a ve. 

REIKALAUJA SEIMO. 

Draugija S v. Mateušo Apa- 
štalu nuo ftridgeporlo savo 

laikytame mėnesiniame susi- 
rinkime, 22-rą dieną vasario, 
vienbalsiai nutarė, kad Visuo- 
tinas Lietuviu Seimas yra bū- 
tinai reikalingas ir kad jis bu- 
tu kuogreičiausia šaukiamas. 
Taipgi reikale Draugija nuta- 

rė siusti i Seimą savo delega-1 c v O 

tą. Benediktas Butkus, \ 

pirmininkas. 
Praitys Bakutis, 

Nutarimu raštininkas. 

SUSIRINKIMAS SUSI- 
VIENIJIMO ADMINIS- 
TRACIJŲ BRIDGEPOR- 

TO DRAUGIJŲ. 
Reikalauja Seimo. 

Vasario 24-tą dieną Petro 
VVodmano svetainėje Įvyko 
vietinių Pridgeporto Draugijų 
Administracijų mėnesinis su- 

sirinkimas. 
Susirinkimą atidar" Susi- 

vienijimo pirmininkas, p.. Be- 
nediktas Butkus. Peršaukus 
Draugijų ir Kimbu vardus, 
pasirodė kad j susirinkimą at- 

vyko nuo 19-koš Draugijų ir 
Kliulm atstovai. Katalikiškų 
Draugijų buvo reprezentuota 
12-ka, o Tautiškų 7-nios. 

Paskui p. Pranys Pakutis, 
susivienijimo nutarimų rašti- 

ninkas, perskaitė praeito mė 
įesinio susirinkimo protokolą, 
airį susirinkimas vienbalsiai 
.ižgvrė. ;V: 

Besvarstant svetainės staty- 
mo reikalą, tapo paskelbtas vi- 
suotinojo Amerikos Lietuvių 
Seimo klausimas. Plačiai jį ap- 
kalbėjus, pasirodė, kad visi kai 

(bėjusieji pritaria Visuotinojo 
Seimo šaukimui ir todėl susi- 
rinkimas vienbalsiai nusprendė 
kad seimas yra reikalingas ir 
paskui vienbalsiai susivieniji- 
mas nubalsavo atsiusti delega- 
tus j visų Chicagos Draugijų 
koherenciją, kuri žada atsibūti 
kovo 2 rą dieną, Petro Wod- 
mano Svetainėje, prie 33-cios 
ir Limo gatvių, ant Bridgepor- 
to. 

Susivienijimas vienbalsiai • 

priėmė sveainės vardą. Svetai- 
nė vadinsis "Bridgeporto Lie- 
tuvių Svetainė". 

Susirinkimas vienbalsiai nu- 

tarė, kad šėrai butų padaryti 
kiekvienas po $10. vertės ir kad 
serų neimtų valia parduoti sve- 
timtaučiams. 

Paskui susirinkimas išrinko 
komisija toliau varyti pradėtą 
darbą iš sekančiu ypatų: St. 
Meškauskas, Iz. Pupauskas, 
Jok. Maskoliūnas, Juoz. l\a- 
tėnas, Kaz. Demereikis, Fr. 
Šatkauskas, Valerijonas Riau- 
ba, Jonas Malelas ir Antanas 
Lazauskn's. 

Ant galo pirmininkas p. 
Butkus pakvietė susirinkusius 
dalyvauti j namų savininkų su- 

sirinkimą., kuris įvyks ateinan- 
tį panedėlį p. U'odman'o svetai 
nėję, kad sutverus kliubą. Toks 
kliubas piliečių yra reikalingas, 1 

kad ir apsiėmimui nuo valka- 
tų ir visokios rųsies "buomų". 
Kitas delegatas pastebėjo, kad 
miesto valdžia visai nesirūpi- 
nanti netik piliečius apginti nuo 

"bomų" ir plėšikų; bet ir alėjų 1 

neįstengia šioje'apiėtinkėjc nu- 

valyti. Užtaigi visų yra pareiga 
spiestis į krūvą ir reikalauti 
nuo valdžios, kad ji savo .parei- 
gas išpildytų. 

Reporteris 

PASKAITA APIE 
LIETUVĄ. 

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 36-ta kuopa nuo 

Bridgeporto nutarė surengti 
prelekcijas. Tam tikslui pa- 
kvietė du prelegentu: vieną 
nuo socijalistų, kitą nuo tau 
tininkų. 

Socijalistų prelekcija, ku- 
rią laikė p. Jurgelionis, jau 
įvyko, dabar eilė seka tau- 
tininkams pasirodyti. 

Taigi antrą prelekciją var 

de tautininkų skaitys p. Ka- 
zys Kasputis temoje "Lietu- 
vos Klausimas." Prelekcija 
Įvyks Ketverge, vasario 27, 
7:30 vai/ vak., Mildos sve- 

tainėje, prie 3142 So. Hal- 
sted gatvės. 

Įžanga visiems dykai. 
Tikimasi labai žingeidžios 

paskaitos. 
36-os Kp. Valdyba. | 

PRANEŠIMAS. 
Westsidės Lietuvių Viešo 

Knygyno delegatų metinis 
susirinkimas įvyks ketverge, 
vasario 27 d., 7-tą vai vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W. 
23rd PI. 

Visi delegatai malonėkite 
būtinai atsilankyti. Turime 
daug svarbių dalykų apsvar : 

stymui. 1 

L. V. Knygyno Valdyba. 

SUSIVIENIJIMO DRAU- 
GIJŲ DOMAI. j 

Brighton Park apielinkės 
Susivienijimo Draugijų susi- 1 

•inkimas įvyks ketverge, 27 
lieną vasario, 7:30 valandą Į 
/akare, Ljuosybės svetainėj, j 

orie 3925 So. Kedzie Ave. i 

Delegatai, malonėkite su- ' 

iirinkti, nes bus paskutinis 
įusprendimas. 1 

P. Gura, sekr., 
3738 S.i Kedzie Av. 

'* ] 

DU HOLQ:lĮPAI 
BRIGHTON PARKE. < 

Vakar anksti išryto Karo- i 

is Petrošius, gyvenantis prie j 
2514 W. 45th PI., ėjo dar- < 

ban. Buvo apie pusiau 5-tą 
išryto. 

Ant 45to Place jį pasitiko 
trįs bomai ir, iškišę revol- 
veri, paliepė pakelti rankas, 
Petrošius yra (liktas vyras, 
Stumęs bomus Į šonus, jis 
šoko bėgti gatvės vidurin, 
šaukdamas pageblos, kiek 
tik galėdamas. Žmonės su- 
kilo apygardoj, pradėjo kai- 
šioti galvas per langus. Bo- 
mai, išsigandę, pabėgo. 

Bet, matomai, jie tuomi 
neužbaigė savo džiabo. Apie 
tą pati laiką J. Masalskis, 
gyvenantis prie 2504 W. 45 
PI. buvo beeinąs į bučernę. 
Trįs bomai jį pasitiko prie 
pat jo namų ir baisiai su- 
mušė—mat pinigų nerado. 

Toj pačioj apygardoj, tą 
patį rytmetį bomai užpuolė 
tulą lenką, lydintį darban 
mergelę ir, apdaužę, atėmė 
nuo jo $6.00. 

THOMPSON NAMI- 
NUOTAS. 

Vakar atsibuvusiose no 

minacijose i Chicagos mies- 
:o majorus republikonų par- 
;ijoj laimėjo nominaciją da- 
bartinis majoras William 
Hale Thompson, sumušda- 
nas, kaip to r tikėtasi, abu- 
iu savo priešu — teisėją 
Dlson ir Kap. Meniam. 

Apskaitliojama, kad 
Thompson gavęs apie 125, 
)00; Olson apie 78,800, o 

tCap. Merriam vos apie 16, 
)00 balsų. 

Demokratų partijoj nomi- 
laclją ant majoro laimėjo 
itobert M. Sweitzer, gavusis 
įpie 115,000; jo priešas T. 
Uarry gavo apie 52,000 bal. 

JŽMUŠTA 2 DARBINIKU 
SUSIRiNKIME. 

Vakar Chicagos plumbe- 
•ių Unijos susirinkime aky- 
^eizdoje apie 500 sušaudyta 
lu nariu; sužeistieje sunkia 
ne padėjime, šovikas išbė- 
go per užpakalini langą, ir 
lar nesugautas. 

PASKAITOS. 
Chicagos Etiškoji Draugi- 

ja (Cihcago Ethical Socie- 
ty) skelbia apie sekančias 

į paskaitas, kurios atsibus 
The Playhoues svetainėje, 
410 So. Michigan A ve.: 

I Kovo 2 d. Mr. Alfred W. 
Martin (narys Ne\v Yorko 

i Etiškos Draugijos) skaitys 
jsulyg temato: "Ar Pasaulis 
! Eina 'Geryn?" 

Kovo 9 d. Profesorius Ba- 
muel N. Harper (iš Chica- 
gos Universiteto, kuris ne- 
senai sugrįžo iš Rusijos) 
skaitys sulyg temato: "Rusi- 
ja ir Bolševikai." 

Visos paskaitos anglų kai 
boje, moiK,.. \ litą valandą 

jišryto; Įžanga dykai. 

KENOSHOS' LIETUVIAMS. 
Gen. Agentas: P. Beišis, 

182 N. IIo\vland Ave. Šiose 
vietose galima gauti kas va- 

ikaras "Lietuvą": 
S. Džiaugis, 462 Jenne St.. 
J. Gotautas, 253 Mihvaukee 
J. Poteliunas, 353 N. Cilicas* 
A. Polis, 552 Grand Ave. 
St. Jocius, 900 Jennr St 

Oflio Telefonu Bonltiird 160 

DR. M. T. Strlkoris 
LIETUVIS 

f 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 VV. 47th St. 

oris# Viltn 01: 11 r«o iki. 3 po pls 7 iki 9 utir« 
Nedeliemls nao 8 ryto iki 2 p pieta. 

Namai 1007 Oakley Blvd. 
Telefonas feeley 420 

HA5TER 5Y5TEH } S. 'y i. f 
Męs mokiname šj puiku, gerai 

apsimokant} amatą j trumpą lai- 
ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildyto.s lau 
kia. Ateik dieną ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

118 N. LaSalle St., 4 augštas 
(Prieš Ciry Ilail) 

TOP-ORADE 

OLEOM A ROARINA1 
ARMOUR'S Veribest Oleomar- 

garinas ir Xut-Ola Margari- 
nas visur augšH užganėdina dėl 
tepimo ir virinio. Abu yra gamina- 
mi didžiausiose ir moderniškose drb 
tuvėse pasaulyje, iš gryniausių, spe- 
cialiai parinktų materiolų ir kiek- 
vienas yra augščiausio laipsnio savo 

rųšies. Oleomargarino ekspertai pri- 
žiūri gaminimą tų produktų. 
Vcribcsf Olcomaręjarinas yra pada- 
rytas is olco aliejų, ncufraliŠkų, ka* 

kosinių ir peanut aliejų, sumaišytų 
su riebiu pasteurizuotu pienu ir atig 
ščiausios rūšies druska. 

Aut-Ola yra padaryta iš kokosinių 
ir peanut aliejų sumainyta tokioje 
pat kokybėje ins|)cktuotų pienų ir 
sudėta pridavimui skonio. Todėl, ko 

kią tik rūšį jus pasirenkate, iųs ga- 
lit rast gvarplituotą Armour vardu. 

Visviena ar I 'eribest ar Nut-Ola su- 

taupius jums daug pinigo. Abu turi 
savyje augštą maisto verte ir visgi 
ių kainos yra prieinnamos. 

Pirkite Juos šiądien. Jusų Pardavėjas Gali Pristatyti 

Lietuvos dienraščio platinimo kuo- 
pos ir Kapitonai. 
Juoazpas Karpus, 1435 49th Aye. 

Cicero, III. 

Rapolas Zaura, 2050 W. 23 rd St. 
Anton J. Kareiva, 1805 W. 4Gt.h St. 
George Lukas, P,429 t'nion Ave. 

! Mateušas Kliostofaitis 1557 Gerard St. 
1.8. Vitkus, 2856 W. 39th St. 
J. Gr'galiunas 8009 Vinepnnes Ave. 
Petras Šimaitis. 9101 Commproial A ve. 

So. Chicapo, III. 

M. G. Valaskas 373 Konsington Ave. 
Petras Jokubonis, 733 W. 19th St. 
August Saldukas. 4414 Galifornla Avo. 
John Vaišvilla, 3320 Auburn Avo. 
Fr. K. Bakutis, 2603 \V. 69th St. 
Wm. Banis, 10609 S. Edbruck Ave. 

IloBoland, 111. 
M. Kersmin. 720 \V. 120th St. 

W. Puilman. 

AGENTAI. 
A. Mičiulis. 32 ir S. Halsted St. 

"Lietuvos Stotis 
L. Butkievicz. 45S7 S. Hermitage Ave. 
A. Butkievicz, 4537 S. Hermitage Ave. 
F. Staniulis, 44f,8 S. Fairfield Ave. 
P. Ambros 2252'Nirto Ave. 
K. Jonikas 1838 W..46th St. 
J. Babenskis 4601 S. Paulina 
W. Bagdonas 482 \V. 33pl 
P. Skedžius, 1200 Belden Ave. 
P. Vitkus, S. Wood St. 
Mrs. Quinlivan, 3206 Emerald Ave. 

Candy Store. 
A. Kačinskas, 3200 Lowe Ave. 

Butchere. 
M. Klausas. 3603 Union Ave. 

Butchere. 
J. Kazlauskas, 3603 Emerald Ave. 

Butcherne. 
Petrauskas Bros., 3548 Emerald Ave. 

Bakery 
F. A. Jozapaitis, 3601 S. Halsted St. 

Drug Storo 
930 W. 35th PI. near Gage St. 

Grosery. 
Mrs. Geary 044 W. 35th St. 

Candy Store. 
R. Yanušauskas 3440 S. Morgan St. 

Barber Shop. 
Madison 5-th Ave. S. W. 
4358 Fairfield Ave. Store 
S. Lukis 4140 Maplewood Ave. 
Yuška, 3358 Auburn Ave. 
F. M. Šatkauskas. 3423 S. Halsted. 
A. J. Kasper 3437 Union Avo. 
Mr. Junevicz 3313 S. Halsted St. 
Ant. Zalatorius, 4106 S. Albony Ave. 
A. Tumas, 2240 W. 23 PI. 
Olszevvski, 4601 S. Paulina St. 
Vaišvilla, 837 W. 33ril PI. Baseme* 
Pivarunas Bros, 4622 S. Marsh f ie. d 

Ave. 

2240 W. 23rd PI., in Store. 

47 & S. Western Ave. 
J. A. Poška, 4400 S. Fairfield Ave. 

HaJsled ir Madison St. 
Wm. Balsis. 5053 S. State St. 
Halsted ir Archer Ave. N. W. 

Dargis 726 \V. 18th St. 
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Ave. 
Mrs. Omaly 633 W. 18th St. 
4458 S. Hermitage Ave. 

K. Barauskas, 4015 Artesian Ave. 
F. J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.\ 
3220 \Vallace St 
3244 S. Morgan St. 

901 W. 33rd St. į į 
3903 S. Halsted St. Cigar Store. 
Halsted ir 31st N. W. 
Halsted ir 35tli St. 
Halsted ir 47th St. 
Halsetd St. ir W. ISth St. S. W. 
Halsted ir W. 14th St. 

Halsted ir Maxwell St. 

Halsted ir 12th St." N. W. 
Halsted ir Maxwell N. E. 
Jefferson ir 12th St. 

Halsted ir Vauburen St. 
Halsted St. Jackson Blvd. 
Halsted ir Madison St. 
Halsted ir Mihvaukee Ave. S. E. 
Paulina ir Milvvaukee Ave. 
Mihvaukee Ave. ir Roby S. W. 
Lincoln ir Mil,waukeG Ave. 

Western Ave. Mihvaukee Ave. 
Homan Ave. ir 12th Seres Roubuek 
26th St. Western Ave. 

Mary Virginis, 2240 S. Leavitt St. 
first fiat 

Kaulakis, 2214 W. 223rd PI. 

J. Smith. 3813 Kedzio Ave. 

4111 S. Richinond St. 

Staliulionis, 3137 W. 38th PI. 

A. Rudaitis, 2858 W. 39th St. 
2. Miliauskas, 2900 W. 40th St.. 

S. Kriukas, 3953 S. Rockvvell St. 

P. Gečas. 2502 45th PI. 

Madison ir Sate St. N. W 

Madison ir W. Franklin St. S. E. 
State ir vV. \ anBuren St. N. 

VanBuren ir Clarck N, W. 
VanBuren ir Pranklin St. N. E. 
VanBuren ir Fiflh Ave., or Wels N. W. 
Adams ir LaSalle St. 
State ir W. 18th S. W. 

556 \V. 35th St. Cigar Storo 

43 Ashland AVe. 
J. Rodovvicz, 4513 S. Wood St. 
Balnis. 4536 S. Paulina St. 

47th ir Wentworth Ave. S. W. 
4563 Wentwoth Ave. Barber Shop 
J. Trijonis, 8756 Houston Ave. 

S. Chicago. 111. 
10701 Michigan Ave. Cisar Steoro 

Roseland, TU. 

Mrs. žalis, 114 E. 107 th St. 
Roseland. 111. 

16 56 Wabansia Ave. 
4504 Wa.shtenaw Ave. 
8112 Vincennes Ave. 
J. Kasper, 4323 Union Ave. 
J. Yuška, 3358 Auburn Ave. 
K. J. Filipovich, Cirkuleciojos 

Menegerius 
M. Dūdas Asistan. Menegeroriaus 
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