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Šiauliai Bolševiku 
Rankose. 

Naujos betvarkes Vokietijoj 

Taikos konferencijos taisyklės 
Spartakai sumušti rinkimuose. 

ŠIAULIAI BOLŠEVIKŲ 
RANKOSE. 

Berne, sausio 20 d. Vokie- 

čių militariška komanda, pra- 
nešdama apie užėmimą Mita- 
vos bolševikais, praneša taip- 
gi, kad žengiantieji rusų bol- 
ševikai užėmė Šiaulius. Bohe- 
liany, Tukkum ir Goldutz, ap- 
skrityje j vakarus ir piet-va- 
karius nuo Rygos. 

N'UJjOS BETVARKES 

VOKIETIJOJ. 
Berlinas, sausio 19 d., via 

Kopenhagen, sausio 20 dieną. 
Smarkus gatviniai mūšiai ki- 
lo tarp Spartakų ir valdžios 
kareivių laike rinkimų Stei- 
giamojo Susirinkimo šiądien. 
Smarkus šaudymas kilo įvai- 
riose miesto dalyse ir apielin- 
kėse ir didelis susirėmimas ki- 
lo netoli Hallesches 

Prigėlbstant kulkasvaidžiais 
Spartakai bandė šturmu pa- 
imti Vorvvaerts namą. Kita 
stipri ataka buvo padaryta 
Spartaku prieš Tageblatt na- 

mą. Rankinės granatos buvo 
vartojamos priemiesčio mu- 

šiuose. 

Spartakai visur kur likosi 
sumušti Rerlino mušiuose. 

Apielinkėje Schoenebergo 
Spartakai bandė užimti rinki- 
mų namą ir užgriebti baliotą, 
bet likosi išvaikyti. Kulka- 
svaidžiai likosi pastatyti prie 
balsavimo vietų, kad apsaugo- 
jus nuo Spartakų. Dinslake- 
ne, Reino Prūsijoj, 1,000 Spar 
takų užgriebė rihkimų kamba- 
rį ir sunaikino balsavimo pa- 
sekmes. 

TAIKOS KONFERENCIJOS 
TAISYKLES. 

Paryčius, sausio 20 d. Če- 
rniaus Taikos Konferencijos 
taisykles, kurios likosi pa- 
skelbtos šiądien oficiališkai: 

Sekcija 1. Konferencija su- 

šaukta nustatyti sąlygas tai- 
kos, pirmučiausiai prelimina- 
riškuose posėdžiuose taikos ir 
vėliaus galutinai užbaigti su- 

tartj taikos, turi susidėti iš 
atstovų kariaujančių talkinin- 
kų ir suvienytų spėkų. 

Kariaujančios valsitjos su 

generališkais reikalais. Suvie- 
nytos Valstijos Amerikos, An 
glijos imperija, Francuzija 
Italija ir Japonija, turi da- 
lyvauti visuose susirinkimuo- 
se ir komisijose. 

Kariaujančios valstijos su 

smulkmeningais reikalais, Be 

gija. Brazilija, Anglijos Vieš- 
paty tses ir Indija, Kinija, Ku 
ba, Grekija, Guatemala, Haiti. 
Hedjaz, Hondūras, Liberija, 
Micaragua, Panama, Lenkija, 
Portugalija, Rumunija, Serbi- 
ja- Siam ir. Čecho-Slovakų res 

Į publika, dalyvaus posėdžiuose, 
ant kurių klausimai paliečian- 
ti juos bus diskusuojami. 

Valstijos, kurios pertraukė 
diplomatiškus ryšius su prie- 
šo valstijomis, Bolivija. Ecua- 
dor, Peru ir Uruguay, daly- 
vaus posėdžiuose, ant kurių 
klausiniai, juos paliečianti, bus 
diskosuojami. Ncutraliskos 
valstijos ir valstijos procese 
formavimosi bus išklausytos 
žodžiu bei raštiškai, kada bus 
pašauktos valstijomis genera- 
liškais reikalais į posėdžius, 
pa.-> /ęstus speciališkai peržiu- 
rėjimui klausimų tiesiai palie- 

(iančių juos. 
Sekc. 2. Valstijos turi buti Į 

atstovaujamos plenipotentiš- 
kais delegatais skaičiuje 5 Su- 
vienytos Valstijos Amerikos, 
Anglijos imperija. Francuzija, 
rtalija ir Japonija; trjs dele- 
gatai Belgija, Brazilija ir Ser 
bija; du delegatai Kinija, Gre 
kija. Hedjaz, Lenkija, Portu- 
galija, Rumunija Siam ir 

Cecho-Slovakų respublika; 
vienas delegatas Kuba- Gua- 
temala, Haiti, Hondūras, Li- 
berija, Nicaragua, Panama, 
Bolivija, Ecuador, Peru ir 
Uraguay. 

Anglijos viešpatystės turi 
buti atstovaujamos sekančiai: 
po du delegatu nuo Australi- 
jos Kanados, Pietinės Afri- 
kos ir Indijos, vienas delega- 
tas nuo Naujos Zelandijos. 

Montenegro turi buti atsto- 

vaujama vienu delegatu, bet 
taisyklės kaslink to delegato 
neturi buti nustatytos iki tam 
laikui, pakol politiška situaci- 
ja tos šalies nebus aiškiai iš-Į 
aiškinta. Sąlygos apie atsto- 
vavimą Rusijos bus nustaty- 
tos per konferenciją tame lai- 
ke, kada dalykai paliečianti 
Rusiją bus apsvarstyti. 

Sekc. 3 Kiekviena delegaci- 
ja preliminarių posėdžių gali j 
buti lydima technišku delega-] 
ciju atsakančiai įgaliotų ir 
dviems .slenografais. 

Techniški delegatai gali da- 
lyvauti posėdžiuose su tikslu 
suteikti informacijas, kokias 
iŠ jų bus pareikalautos. Jiems 
turi buti pavėlinta kalbėti, ka- 

Ir dar tas akmuo prie kojos.— 

BOUEVlK/ls 

ES* 

da jie duos paaiškinimus apie 
reikalingus klausimus. 

Sekc. 4. Delegatai užima 
pirmenybę sulyg alfabetiškos 
tvarkos, francuzų kalboje. 

Sekcijos 5 ir 6 padengia or 

ganizacijjį konferencijos. 
Sekc. 7. Sekretoriatas pa- 

skirtas turi susidėti iš vieno 
atstovo Suvienytų Valstijų, 
Anglijos, Francuzijos, Itali- 
jos ir Japonijos, turės buti 
užtvirtintas konferencijos pre- 
zidentu- kuris kontroliuos jį 
ir bus atsakomas už jo vei- 
kimą. Šiam sekretoriatui bus 
pavesta užrašinėti protokolus 
susirinkimų ir vesti archyvą. 

Vyriausi ypata sekretoirato 
turi turėti pliną galę ir buti 
atsakanti už protokolus ir ar- 

chyvus. Archyvai visados tu- 
ri buti atdari nariams konfe- 
rencijos. 

Sekc. 8. Paskelbimas proccj 
duros turi buti užtikrintas ofi-į 
ciališku pranešimu, kurį pa- 
gamins ir paskelbs sekretoria- 
tas. 

SPARTAKAI SUMUŠTI. 
RINKIMUOSE. 

Bcrliiias» sausio 20 d. Ri- 
chard Fischer, sekretorius di- 
džiumos socialistų Berline, an 

ksti šiądien apskaitliavo, kad 
didžiuma socialistų rinkimuose 
Steigiamojo Susirinkimo gaus 
apie 40—50 procentų visų bal 
su, neprigulmingi socialistai 5, 
centristai 30 ir vokiečių de- 
mokratai nuo 15 iki 20 pro- 
centų. 

Dvidešimts keturios iš 831 
rinkimo vieton Berline pada- 
vė sekančiai: 

Už vokiečių demokratų par- 
tiją 7,375 balsas didžiuma so 

cialistų 8,195; neprigulmingus 
socialistus 3,005; vokiečių na- 

cionalistų partja 4,706; Vo- 
kietijos žmonių partija 2,990; 
Centristų 2,254. 

BOLŠEVIKAI LIETUVOJ. 
Varšava, sausio 18 d. (su- 

vėlinta). Bolševikų kareiviai 
sumažino savo žengimą ant 

Lenkijos rubežiaus. Vokiečiai 
nesiskubina apleisti Grodno, 
nors generolas Falkenhayn iš- 
važiavo į Suvalkus ir genero- 
las Hoffman į Koenigsberg 
(Karaliaučių). 

Lenkų vadai kaltina vokie- 
čius, kad jie pardavinėja gink- 
lus bolševikams po priedanga, 
kad jie gelbsti "Susivienijimą 
Aprūpinimo Ukrajinos." 

Lietuvoj ir Ukrajinoj bol- 
ševikai išleidžia proklamacijas, 
kad jie atėjo čionai su tikslu 
"įvesti tvarką." 

Bolševkų kareiviai nešioja 
parašus "Lai gyvuoja Raudo- 
nas Teroras" ir "mirtis ne 
darbininkams." 

Ypatos> suareštuotos Vilnių 
je ir kitose vietose yra palei- 
džiamos užsimokėjus nuo pen- 
kiasdešimts iki penkiasdešimts 
tūkstančių rublių. 

Bolševikai ypatingai yra ne 

daragiški lenkams. Paske'llii- 
mas "šventos karės" prieš 
Lenkiją Maskvos valdžių pa- 
daro "teisę ir pareigą kiekvie- 
no bolševiko užmušti lenkus, 
kaipo priešus žmon;ios." 

Dabartiniame laike mažiaus 
yra deginami namai, bet kur 
namai yra paliekami čielybėje, 

tai jų gyventojai yra užmuša- 
mi. 

| "Męs palikome nejudinę liz 
dą, bet sunaikinome paukš- 
čius," pasakė vienas bolševi- 
kų vadas. 

Panelei Shebeko. seserei na 

rio imperatoriškos Tarybos, 
pasisekė pabėgti iš Mohilevo 
ir ji laimingai pribuvo Var- 
sa von. Ji pasakoja, kad su 

dviems senomis savo giminai- 
tėmis likosi išvarytos iš jų 
namų, kurie likosi perduoti 
ūkininkams. Joms buvo pa- 
vestas mažytis kambarys ir 
keletas reikalingiausių rakan- 
dų ir joms pasakė: 

Jųt turite suprasti, kad šis 
viskas priklauso tautai." Jos 
skaitė save laimingomis, nes 

jų kaimynai likosi nurodyti. 

PROTESTUOJA PRIE3 
RUSIJOS BOLŠEVIKUS. 

Berne y Šveicarija, sausio 20. 
Vokiečių valdžia pasiuntė no- 

tą Rusijos bolševikų valdžiai, 
kurioje protestuoja prieš pa- 
ramą, kokią bolševikai duoda 
Spartakams. 

PASKELBĖ MONARCHIJĄ 
PORTUGALIJOJ. 

Lisbonas, sausio 20 d. Ro- 
valistai šiądien paskelbė at- 

naujinimą monarchijos. Jie 
paskelbė buvusį karalių Ma- 
nuel valdonu Portugalijos. Mo 
narchija likosi paskelbta Opar- 
te, Bra^aje ir Viseu'je. Val- 
džios kareiviai likosi pasiųsti 
j tas vietas, kad nuslopinti 
konspiraciją. 

| Pranešama, kad Manuel 
•bandęs suardyt suokalbį. 

ŠVEDIJA KARIAUS ITvIEš 
BOLŠEVIKUS. 

Shckholmast sausio 20 d. 
Užrubežinių reikalu mmiste- 
ris Hellner padarė energišką 
apgynimą kelios dienos tam 

atgal rikstage prieš valdžius 
atsisakymą nuslopinti neoficia 
lišką švedų prisirengimą ka- 
riauti prieš bolševikus Balti- 
ko provincijose. Jis sakė, kad 
judėjimas yra pilnai ant pri- 
vatiškos iniciatyvos. 

"Švedai bolševikai," minis- 
teris pasakė, "bandė ir ban- 
do baltai nuplauti bolševikų 
terorą Baltiko valstijose, kad 
neleisti vikrų įsimaišymą čio- 
nai dėl tarnystės Ku r liandi j o j» 
Lietuvoj ir Estonijoj. Kad 
švedai jaučia simpatiją dėl tų, 
kurie nori apsiginti prieš bol- 
ševikų kareivius negali, aš ti- 
kiu, atrodyti keistai daugumai 
šiame bute. 

Tikrai yra žinoma, kad, ka- 
da vokiečiai pasitraukė iš Lie- 
tuvos- bolševikai įsiveržė ir iš- 
kilo baisiausios žudynės. Ci- 
viliai gyventojai Baltiko val- 
stijos® yra labai išgązdinti ir 
musų valdžia kiekvieną dieną 
i:: valandą gauna atsišauki- 
mus, kad ji pasiųstų laivus ir 

atgabentų juos laimingai Šve- 
dijon. 

RUSIJOS KLAUSIMAS PA- 
KELTAS TAIKOS KON- 

FERENCIJOJ. 
Paryžius, sausio 20 d. Šią- 

dieninėje sesijoj Aug^čiausios 
Taikos Konferencijos tarybos 
likosi pakeltas klausimas apie 
Rusijos padėjimą. 

Joseph Noulens, Prancūzi- 
jos ambasadorius Rusijoj, da- 
lyvavo sesijoj ir aiškino apie 
Rusijos klausimą. Šis prane- 
šimas likosi paskelbtas oficia- 
liškai, kuris skamba: 

"Prezidentas Suv. Valstijų 
Amerikos ir premierai ir už- 
rubežiniu reikalu ministeriai c- c 

talkininkų valdžių, prigelbstint 
baronui Mak'ino ir Japonijos 
ambasadoriui Paryžiuje, susi- 
rinko .Quai d'Orsay šį rytą 
tarp 10:30 ir 12 vai. 

P-as Noulens, Francuzijos 
ambasadorius Rusijoj, kuris 
keletas dienų atgal pribuvo iš 
Archangelsko, kalbėjo apie Ru 
sijos padėjimą. Kitas mitin- 
gas bus laikomas utarninke 
ant 10:30 vai., kad išklausyti 
pastabą p-o Scaveinus, Dani- 
jos ministerio Rusjioj. kuris 
apleido Rusijos sostinę labai 
nesenai." 

BALTOJI RUSIJA PRISIDĖ- 
JO PRIE BOLEVIKŲ. ( 

ZuricJi, Šveicarija, sausio 
20 d. Žinios iš Kievo aplai- 
kytos čionai praneša, kad Bal- 
toji Rusija paskelbė savo susi- 
;ienijimą su rusų sovietų res- 
publika. 

VIENATINE MOTERIS 
TAIKOS KONFERENCIJOJ. 

Londonas» sausio 20 d. So- 
ohie Sokolo\vska, lenkė, turės 
""arbę buti vienatine moteris 
delegatė, kuri atstovaus Len- 
kiją Taikos Konferencijoj. 
Lenkų komitetas, kuriame ji 
vra nare. pribuvo Paryžiun, 
*uly£ informacijų, aplaikytų 
šiądien iš to miesto. 

VIENYBE PALAIKYS 
PASAULIO TAIKĄ. 

Paryžius, sausio 20 d. Pre- 
zidentas YYilsonas, svečias 
Francuzijos senato ant pietų 
šiądien, pasakė kalba, atsaky- 
damas ant pasveikinimo, kurį 
jam padarė vardu senato An- 
tonrn Dubost, senato prezi- 
dentas. 

Prezidentas Wilsonas už- 
reiškė, kad pasaulis pabudo 
"prie bendrumo reikalų ir ži- 
nQ> kad jo ateitis priklauso 
nuo Šito bendrumo reikalų." 
Ateitis laisvų [staigų ir civi- 
lizacijos, jis pridūrė, priklau- 
so nuo jo. 

"Yra žinoma, kad, jeigu pa- 
vojus kokiame Prancūzija bu- 
vo išstatyta, tęsis, grasinimas 
pasieks visą pasaulį. Prieš tą 
ne tik atskirai Prancūzija, bei 
vias pasaulis turi organizuo- 
tis." 

AUTOKRATIŠKAS VALDY- 
MAS RUSIJOJ UŽBAIGTAS. 

Scattlc, iVash., sausio 20 d. 
'Rusija niekados daugiaus ne 

bus valdoma autokratais," pa- 
sakė Katerina Breshkovskaja 
šiądien diskusuodama apie vai 
džią savo šalies. 

"Iš matomų griuvėsių Ru- 
sijos pasidarys stipri valdžia 
žmonių.'' 

ŠAUKIA GENERALIŠKĄ 
STREIKĄ. 

Kopcnhagenas, sausio 20 d. 
Pranešimas, aplaikvtas šiądien 
iš Berlino praneša, kad nepri- 
gulmingi socialistai Vokietijoj 
šaukia generališką streiką tarp 
sausio 21 ir 25, kaipo protes- 
tą prieš nužudymą Kari Lieb- 
knecht ir Rosa Luxemburg. 
DU UŽMUŠTI; ioo SUŽEISTA. 

Chicago, H!., sausio 20 d. 
Migla, kuri padengė šiądien 
Chicago buvo priežastimi su- 

simušimo dviejų traukinių* 
laike kurių dvi vpatos likosi 
užmuštos ir šimtas sužeista. 
Pirmas susidūrimas traukinių 
atsitiko, kada į Great Lakęs 
"Jackie Special" traukinį, sto- 
vint j prie Irving Park staci- 
jos. užbėgo kitas traukinis. 

Kitas susidurimas atsitiko 
ant Northwestern ''elevato- 
riaus" netoli Irving Park sta- 
cijos, kada ant expresinio trau- 
kinio užbėgo kitas traukinis. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 
KIEVĄ. 

Gcncva, sausio 20 d. Ži- 
nios. aplaikytos čionai iš Pra- 
hos šiądien praneša, kad T'ie- 
,ras yra bolševikų kariumenės 
"ankose. kurie nuvertė Ukra- 
jinos valdžia. 

ORAS 

Chicagoje ir apiclinkeje: 
Utarninke: Giedra. 
Seredoje: Giedra, tempera 

fura be permainos. Vidu^nr- 
ki vejai piet-vakarių pusės. 

Saulėtekis 7 v. 12 m.: Sau- 
lėleidis 4 v. 51 m. Mėnulis 
užtekės 10 v. 45 m. 

Buvo aukščiausia tempera- 
tūra 53 laipsniai 3 vai. popiet. 

Buvo žemiausia temperatū- 
ra 4 vai. išryto. 



Žinios is Lietuvos, 
Pastaba. Šitos žinios buvo 

paduotos Lietuvoj einančiam 
laikraštyj "Darbo Balsas. 
Jos yra senyvos* nes paliečia 
pereito pavasario galą. la- 
čiaus ir tokios, nors vokiškos 
cenzūros perkoštos, manome, 

visgi bus mušu skaitytojams 
žingeidžios. "Lietuvos" Re- 

dakcija. 

PUŠALOTAS, Jon. apskr. 
Susipratusiu jaunimu Pašalo- 
to apielinkė neatsižymi. Se- 
niau buvo jaunimo kuopelė, 
kiek moksleivių padedama; 
taisydavo vakarėlius, paskai- 
tas, darydavo susirinkimus; 
turėjo savo knygynėlį, kur ga- 
lima būdavo gauti įvairaus tu 

rinio knygeliu. Bet karėsi au- 

dra viską nušlavė. 

Likomės iškrikę, kas sau 

gyvename, bendrai dirbti pa- 
miršome. Sodžiuose išsiplati- 
no kortavimo epidemija. Ži- 
noma, tam tuščiam ir pragaiš- 
tingam darbui padeda plėstis 
susidariusios aplinkybes: jau- 
nimas laisvu laiku* neturi kuo 
užsiimti. Griebiasi kortų ir 
jose nardo visą savo energiją. 

Bučiau neteisingas, nepami- 
nėjęs tų šviesos spindulėlių, 
kurie telkia vilties ir pradeda 
bruknes ir į musų tarpa. Taip 
buvo sutaisyti vakariniai su- 

augusiems kursai, žadama at- 

naujinti knygynėlis, ir' ruo- 

šiamasi taisyti vakaras. 
«£ r 

TfTONTAT, Linkuvos par. 
Titoniai yra gana didelis Lin- 
kttyos parapijos sodžius. Ši- 
sai sodžius labai senoviškas. 
Randasi daug jaunimo, bet ir 
jie dar tebepalaiko kuone vi- 
siiS senovės papročius. Lau- 
kuose skamba senoviškOffRF 

jaus daina, o namuose—jau- 
mos verpėjėlės dainele. Tito- 
nyse smagu pabūti sekmadie- 
ni, nes visuose sodžiaus kam 
filiuose skamba puikios se- 
nobinės lietuvių daineles. Kaip 
malonu yra girdėti ta dainą, kuria dainuodavo m asų pro- 
senuoliai!... 

'r 

KIA U1 .U AI, \:aum ics- 
cio apskr. Mu.it] žmonės dar 
temįega saldų miega. Laik- 
raščių' ir knygų mažai kas 
teskaito. Kad ir didelis mū- 

sų sodžius, bet laikraščių par- 
eina vos keletas ekzempliorių, 
būtent: 'Darbo Balso' 2. 'Lie- 
tuvos Aulo' 2 ii 'Tėvynės 
Sargo" 3. Kiauklpėnai labai 
mėgsta kortomis lošti. Lošia 
jauni ir seni, kas tik kortas 
pakelia. 

Knygų ar laikraščiu musiš- 
kiams nei nerodyk; sako: iš 
jų duonos nevalgysi. Bei ne 
visi toki mulkiai. Yra kele- 
fas ir apsišvietusiu, ką skai- 
to knygas ir laikraščius. Ro- 
dos laikas jau butų visiems 
susiprasti ir prasikrapštvti 
akis. Ar bepavysime kitus, 
t"li mus pralenkusius?.. 

EGfiVIŠKIA1. Aluien. a f. 
Čia lai pats pamiręs kampelis, 
kokį tik randame rr.usų kraš- 
te. Susipratusio jaunimo čia 
nėra, bet jau žmoneliai pra- 
deda laikraščius skaityti. Tm- 
lama keletas Įvairių laikraščių 
egzempliorių. Čia gyvena 
žmonės papratę tikra vargą 
vargti, labai darbštus ir pa- 
tvarus. Jie neša sunkia šiu 

v > _ 
"l 

laikų naštą, kaip ir visas pa- 
saulis, nesiskundžia ir likimo 

^ 
uepeikia. i 

— M a 1 d a.'' Čia buvo 
pradėta skleisti toki lapeliai, 
kurie ragino žmones melstis., 
kad Dievas karės audra nuo 

mūsų nukreiptų. Štai koksai 
tos maldos turinys: 

"Šventųjų Meldimas. 
Puns Jėzau Kristau! su- 

simylėk ant kraujo nekaltai 
pralieto kam tiek daug reik 
kentėti. Amen." 
Paskui buvo parašyta, kas 

sudėjo ta malda ir kaip ji rei- 
kia vartoti. Antroj pusėj štai 
kas buvo parašyta": 

"Tas balsas išsišaukė iš 
oro Jeruzolinioje. Iš ten 

gavo vyskupas, kui's ir pra- 
dėjo skleisti. Kožnas, ga- 
vęs ta raštelį, turi parašyti 
dar tris ir per tris dienas 

įduoti neturintiems. Kas to 

prisakymo nepildys, tam už 
kris didelė nelaimė; kas jį 
pildys, apturės nematomą 
laimę. Krokuvoje vienas 
neišpildė to prisakymo, tai 
trdmpame laike jo duktė 
užsimušė." 
Taigi keletas maldingųjų 

žmonelių perrašė ir davė ki- 
tiems. Kiti vėl perrašinėjo... 
Vienas nerašė tos maldos, tik 
nuėjo protingų žmonių pasi- 
klausti. 

Peržiūrėjęs visą maldą, tuoj 
buvo susektas jos autorius. 
Tai buvo vienas Egėliškių lat- 
vis. Dabar maldelės autorius 
aptilo ir, rodos, nebeplatina 
jos, nes visi žino, kad tai yra 
tik neprotingas žaislas ir ty- 
čiojimasis. gal ir nesąmonin- 
gas, iš žmonių tamsumo. 

LTNKUVA, Panevėžio ap. 
Linkuvos parapijos jaunuome 
nė, ačiū Dievui, nemiega. Kad 
ir spaudė iš visų pusių karės 
sunkenybės, bet dar ji spar- 
čiaus griebėsi darbo, ir dabar 
pasekmingai iį tebevaro. Vo- 
b'.i'i i— iijg>%arjriąiC^Lw>— 

Prezidentas \Yilsonas h ponia Poincare, žmona 
Francttzijos prezidento, apleidžia geležinkelio stotį. 

Prezidentas Poincare įr ponia Wilson matosi už 
prezidento \\ ilsono. 

kiečiams užėjus, tuojau buvo 
atidaryta 2-sė liaudies mokyk- 
la, šiokiomis dienomis buvo 
mokomi vaikai, o sekmadie- 
niais po pietų—paskaitos su- 

augusiems. Taipgi po trum- 
pos pertraukos atsigaivelėjo 
moterų, blaivybės ir vartotojų 
draugijos. O šiais karės lai- 
kais susidarė dar pirklių, pa- 
šelpos draugijos ir dar vaidi- 
nimo mėgėjų "Vyturio" drau- 
gija. Vaidinimo mėgėjų kuo- 
pelė buvo susitelkusi jau ir 
1916 metais ir buvo suvaidi- 
nusi keletą veikalų, bet pas- 
kui buvo iširusi. 

Šįmet vaidinimo mėgėjų 
kuopelė smarkiai imasi darbo. 
Balandžio 14 d. buvo labai 
išklimingai demonstruojami 
nepriklausomos Lietuvos rei- 
kalai. Lietuviškus ženklelius 

pardavinėjant, buvo surinkta 
rfcniaža pinigų ir išsmsta j 
Minių tautos reikalams. Ge- 
gužio 12 d. buvo suruoštas va- 

karas. Vaidino "Dumblynę" 
ir "Nesipriešink." Surinkta 
daug pinigų ir paaukauta pa- 
vargėliams. Dabar, birželio 
23 d., žadama vaidinti "Blin- 
da." Surinkti pinigai skiria- 
ma laukiamos atsidarant gim- 
nazijos naudai. 

Sod/iuose laippat taisoma 
daug viešų vakarėlių, o šven- 
tadieniais esti paskaitos. Taip 
besidarbuojant, mūsų parapi- 
joje jau ėmė nykti nedori pasi- 
linksminimai ir kortomis loši- 
mas. 

^ LAKI AT • Sedos apskr.— 
Ka-i-kurie mūsų apielinkės tur 

tingesnieji ūkininkai prasima-I 

nė iš grudų ir bulvių degtinę 
varyti. Beturčiai niekame ne- 

gauna sau pirktis javų. Mat 
degtine versdamiesi, daugiau 
pelno tegauna, ne kaip gru- 
dus pardavinėdami. 

Degtinės vartotojai tokiu 
sunkiu laiku, kaip dabar, ne- 

supranta, kad dėl tos jų deg- 
tinės daug žmonių turi ba- O w 

dauti. 

Bloga, kad žmonėms truk- j 
sta artimo meilės. 

GIŽAI, Vilkaviškio apskr. 
Šalia Gižu miestelio riogso la- 
bai didelis Budos sodžius. 
Švietimo reikalai Budoje la- 
bai menki. Jaunimas gali pa- 
sigirti girtuokliavimu ir kor- 
tavimu. 

Nėra to šventadienio, kadi 
Budos jaunimas netuštintų bu 
Lėliukų ir nekirstų iš 'einikio.' 
O kai-kada dėl to einikio 
prisieina pareiti net pramuš- 
tais pakaušiais. Net ir pie- 
mens, susibėgę apypietėmis 
"pulina iš ciniko/' po trečio- 
ką. 

Kaip kada musų jaunimas 
surengia ir gegužines, tačiau 
tos jų gegužinės visuomet pa- 
sibaigia peštynėmis, kurios mu 
su jaunimo tarpe nei kiek ne 

naujiena. 

Kitų kaimų jaunimas lavi- 
nasi, šviečiasi, ir kiekvienas 
kišenėje turi laikraštį, ar šiaip 
knygas. O mūsiškių kišenėse 
dažnai padėtas akmuo, arba 

"trisvaris," kuriais musų jau- 
nuoliai- dėl menko ko supykę, 
kerta stačiai pakaušiu! Ar-gi 
tai gražu?.. 

Bene laikas jau mesti tas 

gyvenimo svaigulys, o atsipei- 
kėjus bendrai tartis apie savo 

reikalus. 

NEPATEMYTl GAMTOS 

STEBUKLAI 
Męs matome šviesi*, giedrią dieną, 

męs matome tamsią naktj, matome 
labai giedras atmainas — lš gledroa i lietų, audrą, sniegą, matome dangą braižančuis žaibus, girdime gyvybe drebinanti griausmą. Kas tą viską 
atlieka, daugeliai žmonių yra neži- 
noma, o žinoti privalo kiekvienas, 
ši gamtos visokeriopą atmainą labai 
trumpai ir aiškiai yra aprašyta ii 

paveikslais IŠrodyta, knygelėje 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Sviete 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

'LIETUVA" 
3253 30. MORGAN STREET 

CHICAGO, 1LL. 

Keturių Veiksmių Drama 

! Valkata 
PUIKUS VAIZDELIS 
Labai tinkanti perstatymui 

Lošime 
Dalyvauja 4 vyrai ir 

3 moterjs. 
KAINA 35 CENTAI 

Užsakymus su pinigais siųsti 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. Chicago, 111. 

KENOSHA LIETUVIŲ 
ATYDAI. 

Gen. Agentas: P. Beišis, 
182 N. Hovvland Ave. Šiose 
vietose galima gauti kas va- 
karas "Lietuvą": 
S. Džiaugis, 462 Jcnr.e St., 
J. Gotautas, 253 MiKvaukee 
J. Poteliunas, 353 N. Cihcago 
A. Polis, 552 Grand Ave 
St. Jocius, 900 Jenm. St 

"Lietuvos" 
m-M ^ y į-y įĮ- į^į ",I""I""""*I»'»1"<'"»IHII 

Kalendorius 
Šį metą dienraštis "Lietuva" išleidžia Sieninį Kalendorių, kuris, kaip ir 

pirmiaus buvo, yra pritaikytas kasdieniniam gyvenimui. Apart paprastų mėnesi- 
nių dienų šis kalendorius pažymi Amerikoniškas šventes, paduoda Lietuvos svar- 
bias istoriškas datas ir katalikiškas šventes. 

Kas užsirašys di3nrastį "Lietuva" nemažiaus, kaip ant 3 mėnesių ir jau 
pirmiau užsirašiusiems, prisiusime šitą kalendorių Dykai. 

1 .1 Del brangumo popiefio ir paties darbo, šių kalendorių spausdinsime apri 
buotą skaitlių, todėl jų ant ilgo neužteksime. Užsirašykite "LIETUVĄ", 

Užsisakykami "Lietuvą", adresuokite taip; 

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan St, 

Mėnraščio "LIETUVA" 
"===K A!» 0 S==— 

CHICAGOJE Metams $6.00 
„ Pusei mętų 3.50 

In Kitus Suv. Valstijų Miestus 

Metams $5.00 
Pusei Metų 3.00 

In Kanadą Metams 7.00 

Kitas Šalis Metums 8.00 VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

CHICAGO, ILL. 
Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 

arba pinigais prisiųsk mums. 

"LIETUVA" 3253.So. Morgan St., Chciago, 111. 
GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

dienraštį "Lietuvą" per m e t. 
(ant kiek laiko) 

Mano adresas: 

Vardas Pravardė — ■ — 

Stubos numeris Gatve 
(arbabox) 

Miestas "Valstija 



Amerikos Istorijos Stambesni 
Nuotikiai. 

Sulyg Ateiviams pagaminto J J. 
Zmrhal'o pilietybės vadove, o 

Amerikos Revoliucijos Karė. 

SKYRIUS III. 
CIVILE KARĖ. 

Jurgis VVashingtonas du sykiu 
buvo išrinktas prezidentu Suvic- 
nytiiju Valstijų ir galėjo buti 
išrinktas taipgi ir trečiu sykiu, 
bet jis tvirtai laikėsi savo prin- 
cipu ir atsisakė daugiau* huti 
prezidentu po antro termino, ti- 
kėdamas, kad vienas žmogus 
respublikoje negaii buti valdy- 
toju ilgiaus, kaip du terminu, 
idant niekas negalėtų pasidary- 
ti karalium. Paaiškindamas, del 
ko jis atsisako, jis ragino žmo- 

nos, kad jie kaip galėdami stip- 
rintu Valstijų Lniją, padarytų 
ton Unijos valdžią galinga, ir to- 
kiu budu užtikrintų laisvę ir 

ilgus metus Suvienytoms Val- 
stijoms. 

Šitų žodžių l.iLai reikėjo, ne.i 

nuo pat pradžios kaikurios val- 
stijoj skaitė, kad jos gaii pa- 
gal savo noro klaupti ar ne- 

klausyti Unijos (arba Federab's 
Valdžios, kaip LJnija tada buvo 

pavadinta) ir kad tas prigulėjo 
nuo 'to, ar joms bus priklausy- 
mas naudingas. 

Prie to pietinėse valstijose bu- 
vo negrų vergija, kurią daugelis 
šiauriniu valstijų peikė, kaipo 
neteisingą dalyką. Kada tik nau- 

ja valstija prisidėdavo prie Uni- 
jos, pietiečiai norėjo, kad ta val- 
stija butų vergijos valstija, tai 
yra, kad joj butų daleidžiann 
turėti vergus. Tuo tarpu šiaur- 
ryčiai priešinosi vergijos prapla- 
tinimui. 

Konfederacija. 
Del to iškilo daug barniu !r 

peštynių, kol pagalios pietinės 
valstijos apsiskelbė neprigulmin- 
gomis nuo Suvienytųjų Valstijų, 
sutvėrė savo Susivienijimą, kurį 
pavadino "Konfederacija, išrin- 
ko savo prezidcrūi, Jelfersdną 
Davis, ir Kichmondo nuėstą, 
Virginijoj, aprinko s^ivo sostine. 
Tai buvo i86[ metais, su viršum 
šešiosdešimt metų po VViashing- 
tono mirties. 

/Iš to visko išėjo tas, kad 
prasidėjo 'didelė karė tarp Šiau- 
rės ir PieHi, kuri paėmė daug 
gyvasčių ir atnešė neapsakomų 
vargų. Šitų baisiu dienų Įdo- 
miausias ir galingiausias žmo- 
gus buvo Abrafiamas Linkolnas, 
kurs buvo karės metu Suvieny- 
tųjų Valstijų prezidento.*. 

'Kada Šiaurė ir Pietai vis dau- 
giaus pykosi dėl vergijos klau- 
simo, Linkolnas darė viską, ką 
galėjo, kad sumažinus neapsi- 
kentimą ir išvengus karės. Kada 
karė ištiko, jis pasirodė išmin- 
tingu ir maloniu Vyriausiuoju 
Vadu, ir ibuvo įkvėpėju armijos, 
ypatingai paprastų kareivių. 
Nors. jis neapkentė vergijos, jis 
bvtgi nepalimosavo vergų, kol ne- 

atėjo tinkamas laikas, o tas atėjį> 
tik po to, kaip karė prasidėjo. 
Taip jis darė todėl, kad norėjo 
išlaikyti nuo suskilimo valstijų 
Uniją. 

Abrahomas Linkolnas. 
AfJrabomas Linkolnar, gimė 

iftožoj medinėje triobelėje, Ken- 
tucky valstijoj. Tai yra stebė- 
tinas dalykas, kad vaikinas išau- 
gęs miškuose, mažai teturėjęs 
progos pasimokinti, galėjo iškilti 
j augščiausią šalies ofisą. 

Šitas faktas yra jums labai 
svarbus, nes jis pait^To, kad 
Suvienytosios Valstijos yra ša- 
lis, kur kiekvienas daug ką ga'i 
atsiekti, kad kiekvienas gali ge- 
riausia sut aivdoti savo talenti 
ir iškilti tiek augštai 'kiek jis 
gali. 

Mūsų šalyje nei vien&s ne- 

klaus, kokios esi kilmės, kas 

yra tavo giminės, bet kiekvienas 

žiuri, koks esi tu pats. Naudo- 
kies proga, ir pasikelk kiek tik 

išgali. 
Linkolnas, buvęs išpradžių 

neturtingu vaikinu, ne tik kad 

patapo Suvienytųjų Valstijų 
prezidentu, bet jis buvo didžiau 
siu prezidentu, kokio tik ši šalis 

buvo susilaukus. Po jo vado- 
1 vyste vergija buvo panaikinta ir 
i Valstijų l niją išlaikyta. Jis iš- 
Igelbėjo L'niją, jis išliuosavo ver- 

gus, jis vedė savo šalį j)er sun- 

kius ištyrimo laikus, kol taika 
ir tvarka buvo v t-l atgauta. Bet 
žiauri mirtis 'pa'" m ė ji patj. Pa- 
kvaišėlis, vardu I'ooth, nušovė 
jj. ir visą šalį— Pietus, "taip jan 
ir Siaury—pa gramzdino j neap- 
rašomą nulrudimą. Pietai su juo 
neteko savo geriausio draugo. 
Jeigu I.inkolnas butų gyvenas, 
daug nusižeminimų butų išveng; 
Pietai, šiaurė daug daugiau lui- 
tų pažengusi pirmyn. 

SKYRIUS IV. 
Sudarymas Valstijų Į Nacijas. 

Po revoliucijos karei ilgą lai- 
ką kickvįcna Valstija pirmiau- 
sia manė apie save, o paskui 
apie Uniją. Virginietis gyrėsi 
Virginia; new-yorkietis puikavo 
savo Xevv Yorku ir norėjo, kad 
pirmiausia butų aprūpinti gero- 
vė Nrc\v Yorko. o ne visų Su- 
vienytųjų Valstijų. 

Ilgą b i ką Amerikos nacijos 
nebuvo. Civilėje Karėje vergu 
valstijos (langiaus susiartino ir 
sudarė' tarytum naciją; tas pats 
buvo ir su šiaurės valstijomis. 
Po karės pietai .r siaut" vis dar 
tebebuvo dvi nacijos Viekviena 
sau, ir ilgai ėmė kol toks daly 
kų stovis išnyko. 

Šiądien nerpsiker'imo tarp 
šiaurės, i.- pietų nebėra: "Dixie," 
pietų kariška daina, yra dainuo- 
jama it* žaidžiama šia irinėse val- 
stijose. kaip "America" ir ,"Co- 
lunibia the Geni o f the Oce?n" 
yra žaidžiama ir dainuojami 
pietuose: šiądien męs jaučiamės, 
kad esame vienn nacija 'su 
"Laisvė ir Vienybė, dabar ir 

visados, viena ir nepadalinama" 
Kas padarė iš mus naciją? 

Tas, kad męs gyvenome kartu, 
maišėmis vieni su kitais ir kar- 
tu kovojome už bendrą labą. 
Daug prie to prisidėjo naujos 
valstijos vakaruose, j kurias 
žmonės paplūdo dideliais būriais 
Hš šiaurės ir pietų, ir sutverdami 

•naujas valstijas išvieno, užmiršo 
visus skirtumus ir jautė, kad 
jie yra sąnariais didesnės viena- 

tos—garbingos Suvienytų Val- 

stijų (rnijos, kurioje Laisvė ir 

Teisybė visiems turi Imti augš- 
čiausia. 

SKYRIUS V. 

Užbaiga ir Suglaudimas. 
Šitie keli skyriai vos tik tiž- 

brėiia, kas šioj šalyje buvo at- 

sitikę. Daug įdomių atsitikimu 
: yra apleista. Bet šitas trumpas 
J ąpra.^ymas gali paakstinti jus 
pasiskaityti daugiaus iš ameri- 
koniškos istorijos, o ypač per- 
skaityti aprašymus gyvenimų 
didžių amerikiečių, kurie buvo 

Nacijos tvėrėjais i** kurie duoda 
mums įk.čpimo ir šiądien. 

Bet dar karščicus męs laukia- 
me, kad jųs turėsite iš to para- 

ginimą prisidėti prie darymo šio>- 
dienos ir rytojaus istorijos. Pra- 
eities istorija yra naudinga dėl 
to, kad ji padeda mums daryti 
ateities istoriją ir išvengti pra- 
eities klaidų. Musų valdžia, nors 

yra gera, gali buti dar geresnė, 
ir pareiga kiekvieno, atkeliaujan- 
čio- šion šalin gyventi, yra steng- 
ties padaryti ją geresne. 

Lengva yra pabloginti daly- 
kus—per apsileidimą, saumylystę 
ir ahejutiškumą, .V j"s norė- 

tum padaryti dalykus bloges- 
niais? Ne, be abejonės nenorė- 

tum. Jus norėtu t dalykus pa- 
gerinti. Kaipgi tą gali padaryti? 

(1) Išmok savo kaipo gero pi- 
liečio ■pareigų prieš gau- 
siant pilietybės popieras; 

(2) Patapęs piliečiu, pildyk 
savo pareigas visuomet, 
kas ten nebūtų. Nepamesk 
vilties; nepasiduok. Tu 
laimėsi, ir geras laimės, 
jeigu kovosi už jį, ir ne- 

pasiduosi. 

Viešbutis Crillon, vyriausi kvalicra Amerikos Taikos delegacijos. Šis namas 

per nekurį laiką buvo vyriausia kvatiera Amerikos Raudonojo Kryžiaus. 

Tiesa ir Geras pergali; bet jie 
reikalauja tavo pagelbos, kad 

galėtų triumfuoti. 
Kokios yra tavo pareigos ir 

kaip jas pildyti, apie tai bus ki- 
tame straipsnyj papasakota. 

Iš Lietuvių Gyve- 
nimo Amerikoje. 

IŠ ROŽIŲ MIESTO. 

(Portland, Ore.) 
Šitame mieste, ant kiek žino- 

ma, lietuviai apsigyveno jau nuo 

1899 metų, bet pirma lietuviška 
organizacija ""susitvėrė iO'o me- 

tais. Kiek vėliau įvairių lietu- 
viškų* organizacijų čia radosi net 
keturios. 

Kiek geriau pasižymėjo savo 

veikimu buvusi "Liuosybės l'a- 
še'lpinė Draugystė."' Rengė ba- 
lirkus.ir net buvo sulošta Dėdė 
atvažiavo (1912 m^ Jame !dau« 
giaitsiai pasidarbavo p. Juozas 
Stankus. 

"Liuosybės" draugystės nariai 
pasižymėjo prakilnia dvasia. Jie, 
berods, pirmi tarpe portlandie- 

'Čiii, aukaudami Tautos Mainams 
Vilniuje, pramynė takus darba- 
vimuisi Lietuvos labui. 

Bet 1914 ir 1915 metais čio- 
nykštės organizacijos, dėl neat- 
sakomo j 11 vedimo, kriko. ITž- 
tad gimė SLA. 202 kuopa, ku- 
ri 1917 metais irgi buvo bemir- 
štanti. Vienok ją pasikė ne tik 
sustiprinti, bet, taip sakant, ir 
sucementuoti. Dabar prie šios 
kuopos priklauso vi ." ^rinktiniai 
portlandiečiai lietuviai. 

Šios kuopos nariai aukavo nu- 

kentėjusiems nuo karės ir ke- 
liais atvejais j L. N. Fondą. 
Sausio 5 d. 202 kuopos susirin- 
kime, nuspręsta perduoti Lietu- 
vos Neprigulmybės Fondui, li- 
kusius pinigus buvusios "Liuo- 
sybės" draugystės—$89.00, kuo- 

|pos nariai irgi aukavo, 

j Po $5.00: 
Jonas P. Gritė (neseniai atvy- 

kęs iš Cleveland O.), P. J. Stan- 
kaitis i Petras Novodvorskis. 

M. Janikaitis $3.00. 
Viso—$107.00, kurie pasiųsta 

L. X. F. iždininkui p. Paukščiui 
į Pittston, Pa. 

SLA. 202 kuopa taipgi pirko 
5 šėrus Lietuvos Atstatymo 
P.endrovės. A'belnai imant mū- 

sų kuopa rimtai žiuri į gyveni- 
mą ir vietos lietuviai 'privalėtų 
Jėtis prie jos dėl jų pačių gero- 
vės. 

■ Atkochunas. 

REIKALAUJA BENDRO 
POLITIŠKO FONDO. 

Žymus lietuvių piliečių kliubas 
reikalauja, kad lietuviai sudary- 
tų bendrą politišką fondą. Štai 
jo reikalavimas. 

Brooklyn, N. Y. 

Męs, Lietuvių Amerikos Ukė- 
sų Kliubas, susidedantis iš 401 
nario, savo metiniam'^ sustinki- 
me, 803 Driggs A ve., Brooklyn, 

N. Y., Sausio 4 d. 1919 m., ant 

m.žkvietimo Tautos Fondo paau- 
kauti Lietuvos laisvės, reikalams 
po i i gani apkalbėjiniui, nluspren- 
dėme—kad dabartinis srio vinis 
aukų rinkimas neatneša pagei- 
daujamų rezultatų, o vien tiktai 
suirutes ir nesutikimus. Męv, 
išvengimui to nelabu, reikalau- 
jame i.š 1 arybų ir vadovų, kad 

Į kaip Lietuvai laisvės išgavimas 
yra bendras, taip tu**i but ir 
bendras tam darbui politiškas 
fondas. Kolei to nebus 
padaryta. t. y. bendro 
fondo męs atsisakome duoti au- 

kų. Tik tada duosime kaip lie- 
ituviai aukas rinkšTbepdrai. Tai- 
gi kreipiamės j visuomenę, kvies- 

1 darni, pareikalauti iš vadovų, kad 
jie prieitų prie vienybės, ne tik 
vienybėje būdami galėsime at- 

siekti savo tikslus, tai yra, Ne- 
prigulmingą Lietuva, 

Pirm. VI. Šibunauskas, 
Sekr. J. J. Sadauskas, 
Iželiu. August Zukys. 

IŠ HARRISON. KEARNY IR 
NEWARK, N. J. 

Komiteto raportas. 
Pereitą vasarą, t. y. 1918 m 

■bendru šių trijų kolioifijų triū- 
su inivo iškeUa lietuviškos vė- 
liavos amerikos kareivių stovy- 
klose. Camp Dix, N. J. vėlia- 
va buvo iškelta 10 dieną Rug- 
pjūčio 1918 m., Camp Merritt, 
N. J. "vėliava iškelta 22 dieną. 
Rugsėjo 1918 metų. 

Iškėlimas vėliavų atsibuvo su 

didelė iškilme. Buvo prakalbos, 
dainos muzika ir kitoki pamar- 
ginimai. žodžiu sakant viskas 
buvo panaudota, kad tik geriau 
išgarsinus lietuvių vard^.. Ir tas 

pn/fsekė atlikti gana gerai. Net 
nekurie ai'icieriai po iškilmių pra- 
dėjo teirautis apie lietuvius ir 
jų praeit j. 

Pasisekimas prigulėjo nuo visų 
ėmusių kokj-nors dalyvumą iš- 
kilmėse ir jų surengime. Todėl 
tariame širdingą ačių visiems, f 

kurie prisidėjo patobulimui iš-Į 
kilmių: Kalbėtojams, dainin-Į 
kams, T. M. D. Chorui, Harri-j 

~no 
i Chorui, iš įBroofklyri, N. 

Y. poniai Braihinėnei ir jos mer- 

gaitei, pirnistei p-lei A. C. Ta- 
mulioniutei, solistėms ir soli- 
stams* ir visiems kitiems, kurie 

prisidėjo prie iškilmių. 
Padengimui lėšų aukavo: 
29 Kuopos' Vyčių Benas $5.00 
Gabijos Brolių ir Seserų Drau- 

gija, Harrison, N. J. $5.00 
Švento Juozapu Draugija. 

Harrison, N. J. $10.00 
90 Kuopa Vyčiu, Harrison, N. 

J. $2.00 
Susivienijimo L. R. K. A: 165 

Kuopa, Harrison, N. J. $21:05 
2 Blėkiniuose baksukuose ra^- 

ta $12.92 
Newark N. J. surinkta per pra- 

kalbas Lietuviškoje svetainėje, 
Liepos 4 dieną. $39-40 

Išviso sur'nkta Harrison, 
Kearny ir Newark, N. J. $95.37 

' 'Išeigos buvo tokios: 

Už 2 Y ("levas, $46.00 
Atmokėta kelionė j Kareivių 

Stovyklas, Kalbėtojams ir vi- 
siem veikėjams, $43-33 

Išviso išeigų buvo $86.33. 
Taigi pinigų pas komitetą šio 

veikimo atliko $6.04, kuriuos 
\"eikentis komitetas pasiuntė į 
Tautos Fondą. 

Visoms draugijoms ir nariams, 
aukavusiems padengimui iškil- 
mių lešų, tariame širdingą ačiu. 

Su tikra pagarba veikentis ko- 
mitetas, 

Juozapas Baurušaitis. 
A. S. Trečiokas. 

IŠ BREMERTON, WASH. 
Padėkavont Wilmcrding, Pa. 

draugystei. 
Męs Martinas, Povilas ir Mo- 

tiejus Vainai, širdingai dokavo- 

jarae ''Sunų Lietuvos Draugy- 
stei" iš \Yilmerding, Pa. už su- 

Į teikimą gražaus vainiko, kurį 

minėta draugystė nupirko pa- 
gerbimui musų brolio a. a. Si- 
maiTo Vaina 

Mus, esančius dideliame nuliū- 
dime, ramino vainikas su pa- 
rašu : "The Sons oi Litliuania, 
Wilmerding, Pa., kurs puošė 
musų mylimo brolio grabą. Męs 
jautėme, kad ir tolimoj Penna. 
Valstijoje yra musų brolių lietu- 
vių, kurie atjaučia musų nuliu- 
d imą. 

Musų brolis a. a. įSimanas 
kurs, trumpai sirgęs, mirė nu.» 

infliuenzos. jau sirgdamas vis 
triusėsi, dirbo, tikėdamos jog li- 
ga pereis, bet apsiriko,—liga pa- 
ėmė viršų. Jis mirė sausio 14 
d., Vanciuver, Britiškoj Calum- 
bijoj, palaidotas gi Scattle, \Vash. 
S. V. su bažnytinėmis apeigomis. 

4 v. 1 aipgi aciuojame visiems vie- 

tos lietuviams ir lietuvaitėms, 
kurie šiokiu ar tokiu budu pager- 
bė musų mirusiojo brolio atminti. 

Martinas, Povilas ir Motiejus 
Vainai. 

Peter A, Miller 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizgučiu. Pui- 
kiai Taisoma Laikrodėlius 

2128 W. 22nd St. Chicago 
Phono Canal 5838 
4906 W. i4th St Cicero 

extra storage par- 
davimas. 

lakatui ir Victrolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinct Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertės 

rekordų mokėjusiu $200. Mes tu- 

rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 

parduota už geriausią pasiūlymą, 
tsiunčiama už dyką. Liberty Bou 

dsai bus priimti už mokesti. Atsi 
kaukite tuojaus. Atdara kasdien 

nuo 9 ryto iki 9 vakare. Neda- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 

2810 Harrison St. Chicago 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akių r» 

gijimu, taip. kad nieko moraleist jmel per V 

su* metus, kas tau gaji outi naulinja. 
Gerai pritaikinti akiniai prašal'ns akitj <r 

galvos skaudėjimus, trumparegystė Oa toli- 
reuysti prašalinama, pasitarkite su manįn. 
prieš einant kur kitur. Egiamlnacija DVKAI. 

JOHN SMETANA 
, AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland A ve., Chic^ 
Kampas IStos Gatves. 

3£tos lubos, virš Platt'o aptickos. Tėmyktte 
< mano parašu 

Valan.Ios: nun v tos vai. ryf> ik! 8 vaL vak. 
Nedfci_\i; n*v> JI vtl. ..to iki 12 vtl. di»a». 

Reikalaujame 
į darbą 1000 agentų 

po visas lietuviškas kolionijas Suv. Valst. 

Darbas prakilnus, pelningas ir p&ramus 
kiekvienam. Dėl informacijų atsišaukite 

"LIETUVA" 
3253 8. iV!«»rg«n St. Chicago, III. 

GELBĖKITE NUKENTĖJUSIA LIETUVA 
Kiekvienos šalies gyventojai priverstinai moka mo- 

kestis savo šalies palaikymui ir jos reikalų aprūpini- 
mui. 

Kiekvienas lietuvis privalo mokėti mokestis Nuken- 
tėjusiai dėl karės Lietuvai, jai laisvės išgavimui ii' jos 
žmonių aprūpinimui. 

Reikalaukite paaiškinimų ir siųskite pinigus šiuo 
adresu: 

už įmokėtus pinigus). Liihuanian Central War Relief Committee, Inc. 
320 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 

—""""iiHuuiiuiiiiiimuiiiii 

Skaitytojas žino. 

Kad jis uLimokėjo už dien 
raštį "Lietuvą," jis žino, kad 
jo pinigus priėmėme, nes jis 
mato ant laikraščio "Lietuva" 
užklijuotą geltoną popierą, jis 
mato ant popierėlės savo ant- 
rašą ir dešiniame kamputyje 
—tris numerius, kurie parodo 
il« kuriam mėnesiui, kuriai 
dienai ir iki kurių metų jis 
yra apsimokėjęs už laikraštį. 

Žiūrėkite, kad jūsų numeris 

butų didesnis, negu 12-30-18, 
nes kitaip laikraštis gali buc 
sulaikytas, kadangi numeriai 
reiškia, jog apmokėtasis už 
prenumeratą laikas pasibaigė, 
o neapmokėtą laikraštį kra- 
sa draudžia siuntinėti. 

Permainant antrašą, aiškiai 
išpildykite šitą blanką ir pri- 
siųskite ją mums, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greitus ir 
teisingas' pat n-avimas. 

Mainant antrašą, teiksitės išpil- dyti sekančią blanką. 
Pirmiaut: mar "Lietuva" ėjo sekančiu antrašu: 

Vardas Pavardė 
Numeris Gatvė 

Miestas ......... Valstija ,,, 

Da"5ar siutinėkite sekančiu antrašu: 
Numeris Gatvė 
Miestas Valstija ... 
IHiinnmninrnnnmnMMtT"*""—— 
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Pildomojo Tarybų Komite- 
to Atydai. 

Kilusis "Gabrio-Mastausko-Pakšto Skan- 

dalas"—męs nežinome, kokiu kitokiu vardu 
jį pavadinti—jau pats savimi yra gilus ir tir- 

štas purvynas, per kurį Amerikos Lietuvių 
visuomenė—ar ji nori, ar nenori-turi klam- 

poti patol, pakol iš jo išklampos. 
'/ra svarbu, kad visuomenė iŠ jo išklam- 

potu kuogreieiausiai, nes anoj pusėj to purvy- 
no ja laukia daug svarbesni reikalai, negu 
kad tuščias braidžiojimas po šito skandalo 

purvyną. 
Partijos, arba bent nekurie jų karštesni ša- 

lininkai, gal mėgins tą purvyną maišyti dau- 

giaus r.egu kad tas reikėtų, O reikėtų jis 
maišyti šiuo laiku kuomažiausiai todėl, kad, 
bemaišant partijinj purvyną, jame kartais ne- 

žlugtų ir pats tautos reikafas. Tą mintį visi 
mušu veikėjai, trokšstantieji Lietuvai laisvės, 
nežiūrint, prie kokios partijos jie priklausytų, 
—privalo visuomet pirmiausioj eilėj prieš sa- 

vo akis laikyti. •, 

Kiekvienas skandalas yra savo rūšies tru- 

kusi ant visuomenės kuno votis. Išmint ipgas 
žmogus niekuomet jos pūlių neteplios po vi- 
sa kuną, neigi jis leis tiems pūliams lašais iš 
tos voties varvėti. Tas tik daugiaus vočių 
priveistų, užnuodindamas tokiu budu vis di- 
desnę ir didesnę dalį kuno. To joks išmin- 
tingas žmogus neleis, idant įvyktų. Vieton 
to jis išsyk išspaus visus pulius, apiplaus vi- 
sas suterštas vietas, a priš ir darys viską, idant 
tokia votis greičiau užgytų—ne' todėl, kad jis 
votį mylėtų, bet todėl, idant suliegusis kūnas 
greičiau galėtų yėl pasveikti. 

Ir į šita paskutinį skandalą reik taip, o 

ne kitaip žiūrėti. Kiekvienas, kas jis -ne- 

būtų, privalo savo rankas pridėti prie to, idant 
Amerikos lietuvių visuomenės kūnas galėtų 
kuogreičiausiai pasveikti ir pradėti darbuo- 
tis ncs darbas jo laukia didelis ir neatidė- 
liotinas. 

Vienas tokiu vaistų, reikalingas kuogrei- 
čiausiam šio skandalo išgydymui, )'ra tame, 
kad reik kuogreičiausiai, tuo jaus užkirsti ke 
lįą visokiems spėliojimams ir gandams. 

Spėliojimai ir Pilantieji iš to gandai vi 
suomet šimteriopai padidina ir pagadina pat 
reikalą. Tik spėliojimai ir gandai padaro lai 
kad dažnai visai bereikalingai, anot patarlės 
"iš adatos priskaldonia vežimai" 

Tokiuose serioziškuose reikaluose, kaij 
kad lietuviai dabar turi prieš save, jokiem 
spėliojimams ir gandams neprivalo buti vie 
tos,—kiek tik to išvengti galima. 

Visas šitas šveicariškas skandalas gime 
ne iš kur kitur, kaip tik iš žinių, atvykusių 
VYashingtonan,—Pildomamjam Tarybų Komi- 
tetui, arba, turbut, Lietuvių Tautos Tarybai- 
nes pasiųsti Šveicarijon "katalik /' delegatai 
ne visuomet padaro garbę adresavimu žinių 
Pildomamjam Komitetui, bet velija siuntinėti 
jas tik vardu savo sriovės Tarybos. 

Pati pradžia šiam skandalui buvo gimusi 
nuo p. Pakšto telegramo. kuriame jis labai ne- 

aiškiai pranešė apie savo ir. kuu. Dobužio 
pasitraukimą iš Augščiausios Tarybos Švei- 
carijoj todėl, kad "Prūsų Lietuvių delegatai 
jėjo." Skandalas truko, kuomet kitas katali- 
kų atstovas, p. Mastauskas, pranešė apie tai, 
kad Lietuva gausianti šiokią-tokią autono-( 
miją, jeigu prisidėsianti prie Lenkijos ir ne- 

gausįanti nieko užtikrinto, jeigu ji pasirinktų 
sau prisidėjimą prie Rusijos. Gal būt, kad 
p. Mastauskas teisingai perdavė Lietuvos rei- 
kalo šiądieninį stovį, tačiaus Amerikos lie- 
tuviai, tuomi iki gyvo kaulo paliesti, uedyvai, 
kad jo paties žodžio priimti nenorėjo, ypač 
kad jo nepažįsta, o jo menami santikiai su 
lenkais jam pilno pasitikėjimo lietuviuose dar 
mažiaus suteikia. ■! 

P-o Mastausko žinia, kaip ji buvo per- 
duota musų laikraščiuose (ir iki šiolei neuž- 
ginčyta), apart to viso, leidžia sugebiam skai- 
tytojui "skaityti tarp eilučių" ir pastato p-ą 
Mastauską bevik abejo*iuon švieson. 

O vienok nei vienas. :įei kitas iš šitų ytin 
svarbių telegramų nebuvo iki šiolei paskelbti 
lietuvių visuomenei sodis-šodin. (P-no Pakš- 
to telegramas tik aplinkiniais keliais, per laiš- 
ką rašytą p. Kaupui, pakliuvo musų spaudon). 

Kodėl? Kodėl neskelbiama p. Mastaasko 
pranešimo žodis-žodin? Ir pats reikalas ir 
teisingumas sulyg p. Mastausko reikalauja, 
idant jo tasai pranešimas butų paskelbtas laik- 
raščiuose žodis-žodin, idant visuomenė žinotų, 
kaip orientuotis. 

Ir musų manymu lietuvių visuomenė turi 
teisę to paskelbimo reikalauti nuo savo Pildo- 
mojo Tarybų Komiteto Wąshingtone. nes tai 
yra vienatinis būdas, kuris gali pastatyti visą 
reikalą į tinkamas vėžias. 

Męs toli esame nuo minties ir noro oiią 
Komitetą bereikalingai "baderiiaoti," bet musų 
manymu yra tiesiog nepakenčiamas dalykas, 
kuomet Amerikos visuomenėj kjla milžiniš- 
kiausis skandalas, kokis kada nors yra buvęs, 
o, musų VVaslnngtoninė įstaiga- iš kurios šal- 
tinio pats skandalas yra kilęs, iki šiolei yra 
burną ant spintos užsirakinusi ir rei žodžio, 
paaiškinimo pats svarbiausiam reikale—Mas- 
tausko reikale—neišduoda. 

Męs reikalaujame, kad p. Mastausko te- 
legramas (ar kitos rūšies pranešimas) butų 
paskelbtas laikraščiuose pilnai, ištisi :, žodis- 
žodin. 

Ir to męs reikalausim griežtai—nc tuščio 
žingeidumo dėlei, bet tam, idant nusukti spran- 
dą spėliojimams ir gandams ir tam, idant vi- 
suomenė galėtų turėti galiniai pilniausia infor- 
maciją reikale, kuris apeina ją—tą lietuvių 
visuomenę. 

Duokit šią tą telegramą, kaip ji yra! 
Tylėjimas ir jos slėpimas yra prasidėjusio 
skandalo auginimas, didinimas? visuome- 
nė juk gali išsisvajoti dievai žino kokius 
net ir nebutus dalykus. 

Tėvučiu Žemei. 
O Žeme Tėvučių! tau aš giedosiu! 
Tavo senovę, galiunus, vadus 
Ir tavo pilis, ir tavo kapus 
Su skausmo ašrom's aš apraudosiu! 
O Žeme Tėvučių! duok tu man galę. 
Kad mano giesmelės plauktų saldžiai 

Užgautu vientaučių širdis graudžiai, 
Prie meilės palenktų jų kįetą valią. 
Mano Tėvyne! tavęs neb'užmiršiu! 
Tau ašen darbuosiuos, pakol galėsiu 
Pakol ant šio svieto vargsiu, kentėsiu 

O kai pagyvenęs, pavargęs, mirsiu, 

Tegu gi nors šitą laimę turėsiu: 

Tėvų Žemelėj tegu atilsėsiu! 

K; Pasakoja Lietuviai, Sugrįžę iš 
Rusijos ir Vokietijos. 

Žinios apie tai, kas 4'kiį sa- 

vo akimis matė," visuomet yra 
žingeidesnės, o tankiai ir ge- 
riaus patikėtinos, už žinias iš 
svetimų šaltinių. , 

Iki Šiolei, dėlei karės cen- 

zūros ir dėlei neprieinamumo, 
Amerikos lietuviai neturėjo ži 
nių apie dalykų stovį Rusijoj, 
arba Vokietijoj,—žinių iš lie- 
tuviškų šaltinių. 

Glasgowo lietuviai, Škoti- 
joj, tuo žvilgsniu turėjo ge- 
resnį laimikį, nes jie susilau- 
kė dviejų savo lietuvių, su- 

grįžusių Škotijon atgal—vie- 
nas iš Archangelsko, kitas iš 

Vokietijos. 
Archangelske buvo Juozas 

Skrilcvičius, o Vokietijoj Teo 
filius Rudzevičius,—abudu pir 
Įiniaus gyvenusic Stoneyburne, 
Škotijoj. Sugrįžę, jiedu laikė 
Glasgovve prakalbas apie savo 

patyrimus, ir Škotijos laikraš- 
tis "Išeivių Dr.'' šiaip tas pra- 
kalbas aprašinėja: 

"Pirmas, kalbėdamas apie 
Rusijon pervažiavimą, tenykš 
čius vargus ir sugrįžimą, pa- 
tvirtino, kas jau buvo rašyta. 
Iš jo kalbos nedaug tuolarpu 
gero matyti apie Rusiją. Pa- 
tėmytina. kad sugrįžę Rusijon, 
lietuviai nelaikęs kaip reikiant 
vienybės. Eidami sau ko »ei- 
kalatni nesutarė: vieni vieno, 
kiti kito prašė, o nieko gau- 
ti nei kam išklausyti nebuvo. 
Kiti, kurie Škotijoj tarp "drą- 
suolių" laikės ir "pirmeiviais'' 
vadinęsi, palįs pirma pas "ka- 
pitalistus*' arklių šerti nubėgę. 
Britanijos armijai pribuvus, 
pirmieji prie tos armijos pri- 
sidėję. Taip padaręs Vosylius 
iš Stoneyburn ir kiti. Paskui 
vengę lietuvių. Steponaitis, 
atvykęs iš Petrogrado Archan 
gelskan, tapęs "raudonosios 
gvardijos" rekrutavimo sekre- 
torium dėl lietuvių. Rinkęs 
lietuvius į "partizantišką otria 
dą" traukiniams apginti, nes 

vagių šaikos, sustabdę apiplėš- 
dayo traukinius su maistu ir 
kitu kuo. Bet paskiaus tas 
"otriaclas" buvęs pasiųstas 
prieš Čecbo-Slov ,kus. 

Lietuviai Neina Prieš 
Čecho-Slovakus. 

Lietuviai atsisakę važiuoti. 
Kelyj traukinį čecho-slovakai 
,suplaišiuę. Apie važiavusiu iš 
(likimą, ar žuvimą nieko ne- 

girdėję. Lietuviai visi sirgę. 
Esą miursių. Nekuriuos 
pripažino, ką pavardes žinojo 
ir regėjo mirusiais. 

Maisto visad truko. Pats 
gaudamas 500 rb. j mėnesį, 
dar savo 500 r b. pridėdamas, 
galėjęs išgyventi. Todėl ne- 

sirgęs, nemiręs ir čionai su- 

grįžęs. Gyvendamas Škotijoj 
su mintimi apje ateitį, pinigus 
taupęs, jų nemaž išsivežęs. 
Savo r ubų ir kitko nepardavi- 
nėjo ir savo švarku ką išva- 
žiuodamas buvo apsivilkus, su 

tuo ir sugrįžęs. Regėjęs mo- 

kant už "siutą" po L000 rub., 
o už anglišką kepurę po 25 rb. 

Tvarka buvo visur bloga: 
Lavonai užmuštų žmonių vi- 
sur matyt. Visi bėgioja su 

ginklais. Papirkimai pas rau 

doną ją kvardįją madoj, kaip 
ir seniaus pas senos valdžios 
policiją. 

Pasakojo atsitikimą, kuo- 
met, važiuojant geležinkeliu, 
iš tūlos vargšės moteriškės 

"raudonsargis" kareivis atė 

męs jos paskutinę duoną. Taip 
buvę "įsakyta." Vokiečiai 
maistą ir kitokius daiktus iš 
Rusi jos gabenę Vokietijon per 

| Finliandiją. Daug paskui lo- 

kiu traukinių su maistu ir ki- 
tais daiktais sustabdyta; kitur 

sulaikytame traukinyj rasta 

[maistas, kur betgi buvę paro-< 
• (lyta buk vežama visa' kas 
kita. Bolševikų valdžia ėjo iš 

vien su vokiečiais, atiduoda- 
mi jiems tą, ko jie norėjo, 
nors pačioj Rusijoj visko tru- 

ko. Iš čia ir badas, betvarkė. 

Prie to prisidėjo abelnas su- 

irimas, kuomet nieks nebeno- 

rėjo rūpintis apie rytojų, vien 

gyveno ta dieną ir rūpinosi 
apie save. Ir taip, šeimyįlin- 
kai tiek tearia ir tesėja- lau- 

kų. kiek jiems patiems, duo- 
nos tereikia, ir užtenka. Jo- 
kių valdžios nustatytų kainų 
produktams nieks nežiūri: 
ima, kiek kas nori. Nėra kam 

I prižiūrėti ir teisingai nubaus- 
ti, nes ir -įstatymų prižiūrėto- 
jai ir įstatymų laužytojai— 
visi lygus. Nėra sąžinės, bai- 

mės, atsakomybės. t> kur taip 
yra, ten žuva viskas. Turin- 

tieji maisto neparduoda už tas 

kainas, kurios yra nustatytos 
ir jiems nepatinka, vj. Skri- 
levieius regėjo laukuose išver- 
stus supuvusius miltus ir ki- 
lus daiktus, kurie sugedo. -Si- 
bire su maistu buta daug ge- 
riaus. Archangelsko apskri- 
tyj pagerėjo dalykai anglams 
pribuvus. 

Lietuviai, norėdami sugnž- 
ti Lritanijon, siuntinėję dvi de 

legaeiji j Petrogradą. Sudėję 
800 rb. Bet iš Kapsuko, kurs 
tenai buvo ir lietuvių bolševi- 
kus atstovavo, nieko nesusi- 
laukta. Žadėję prisiųsti ko- 
kias tenai popieras, bet jos iki 
šiol neatėjusios. Daug lietu- 

i vių išvažiavę Lietuvon- o iš 
ten pakliuvo vėl v^kietijon. 

Atėję laiškai į Archangels- 
ką. Atsakinėdamas į paduo- 
tus klausimus, sakė, kad kas 

rašyta laikraščiuose apie Ru- 
siją. buvę tiesa. Dar blo- 

ginus radę nuvažaivę. Ir Ru 

sijoj kur važiavę-vis blogiaus, 
o ne geriaus radę. Žvdai- 

kaip rašoma laikraščiuose, vi- 
sur "rėdą veda"; viešpatauja 
ir visose taip vadinamos bol- 
ševikų valdžios (kur ji yra) 
įstaigose; jiems gerai. 

J7okiečiai Žiauriai Elgėsi 
S it Belaisviais. 

Belaisvis iš Vokietijos, ap- 
sakęs savo vargus Prancūzi- 
joj ir Vokietijoj, klausiamas 
patvirtino, kad vokiečiai be- 
laisvius mušą. Regėjęs suka- 
potą anglą. Kasyklose belais- 
viai plakami su botagais, Dau 
giausia kliuvo Rusijos belais- 
viams. už kuriuos niekas ne-j 
užstoja. Siuntinių rusų be- 
laisviai gauną mažai, arba vi- 
sai negauną. Anglams esą 
geriausia. Italijonams ir-gi 
nepergerai. Jų daug miršta. 
Tšmirę 800. Girdėjęs lojant 
vokiečių šunis, ką daboja' ir 
drasko behisvius, butą netoli- 
mais kitame kampe. Jis jų 
nematęs. 

G'uuėjęs šneka apie vartoji- 
mą žmoniif kūnų "lajui" da- 
ryti, bet .to neregėjęs. Tūloj' 
vietoj Prancūzijoj radę išraus 
tus kapus ir kubus be mėsų. 
Belaisvis parsivežė daug kerš- 
to savo širdyje vokiečiams. 
Sako. nepralcisiąs vokiečio, jei 
šioj šalyj kuomet jį sutiksiąs, 
Tūlas anglas belaisvis, sutikęs 
vokietį belaisvį Anglijoj, mo- 

jaus apdaužęs, bet likęs pa- 
imtas į kalėjimą." 

Dienraščio Tūzai. 

JONAS MIKALAUSKAS 

Jonas Mikalauskas yra "tū- 

zas," clikčiai pasidarbavusis 
prie suorganizavimo ''Lietu- 
vos" Dienraščio, parinkdamas 
jo leidimu' serų. 

P-as Mikaluskas yra New 
Britain, Conn., biznierius, lai- 
kantis Real Estate ir Insu- 
rance biznį, o taipgi ir lietu- 
viška užeiga. Priklauso prie 
SLA., TMD., Lietuviu Ukėsų 
Rimbo ir kitu vietiniu drau- 
gysčių. Amerikoj gyvena nuo 

1903 metų ir paeina iš Sufm- 
vos. Jezno valsčiaus, Trakų 
pav., Vilniaus gub. 

JUSTINAS ŽALA. 

Justinas Žala yra vienas iš 
nedaugelio mūsų Dienraščio 
"tuzų" Massacbusetts valsti- 
joj. P-as Žala gyvena \Vest- 

field, Mass. ir sulyg savo už- 
siėmimo yra mašinistas. 

Lietuvos tautiniems reika- 
lams karštai užjaučia. Yra 
nariu Lietuvos Atstatymo Ben 
d rovės, Vilniaus Žemės Ban- 
ko ir priklauso prie daugelio 
vietinių organizacijų. Paeina 
iš Barkuškų. kaimo, M alėtų 
vai., Vilniaus pa v. ir gubern. 
Amerikoj nuo 1911 metų. 

Dar ne visi Dienraščio "tū- 
zai" yra prisiuntę savo pa- 
veikslus. Meldžiame pasisku- 
binti. nes reik taisyti bendras 
visti "tuzų" paveikslas, kuria- 
me reikėtų visus 'tuzus' turėti. 
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Taksai nuo Įeigų. 
Suv. Yalstiju valdžia dabar 

renka taksus nuo ineigų už 
1918 metus. Kongresas, susi- 
dedantis iš senatorių ir atsto- 
vu (representatives), kuriuos 
žmonės patįs renka- išleido 
įstatymus Su\. Valstijų Iždui 

gauti pinigų, kad užlaikyti ka- 

riumeuę, laivynu ir kitus rei- 

kalingus tautai dalykus. 
lneigu taksus turi mokėti 

visi. kurie tik gyvena Suv. Yal 

stijose, kaip čia gimę, taip ti* 

ateiviai. Tik tiems piliečiams 
nereikia mokėti, kurie pa- 
vieniui uždirba mažiau, kai 
$1,000 (apie $19.25 savaitėj). 
Vedusie, kurie sykiu su savo 

moterim ir nepilnamečiais vai- 
kai uždirbo nedaugiau kai 
$2,000 (apie $38.50 savaitėj) 
taipgi yra paliuosuoti nuo šitų 
taksų mokėjimo. 

Sunkiausioji našta, kuria 
vaklžia su ineigų.4aksais turi 

pakelti yra tai karės išlaidos. 

Mūsų vyrai turi Imti pervežti 
iš Europos ir tinkamai prižiū- 
rimi. Reikia laivų, kad juos 
saugiai namo sugrąžinti. Mū- 
sų kareiviai ir jurininkai, ku- 
rie yra sužeisti ir sergantis, 
turi buti kuogeriauisai prižiū- 
rimi. Musų narsiems vyrams 
negali buit perdidelės jokios 
išlaidos, ir niekas ant žemės 

I negali buti jiems pergera. 
Iš taksais sumokėtų pinigų 

yra imami ir $100,000,000. ku 

rių Prezidentas \Yilsonas pra- 
šo pirkimui maisto badaujan- 
tiems Europos žmonėms. At- 
eiviai, gyvenantieji Suv. Yal- 

stijose. neras geresnio kelio 
padėti savo draugams ir gi- 
minėms karės sugriautose ša- 

lyse, kaip mokėdami jiems sl.i- 
riamus ineigų taksus. 

Dėdė Šamas atlieka daug 
kitų dalykų kai]) čia gimu- 
siems, taip ateiviams, gyve- 
nantiems Amerikoje. Šiai nc 

mokami samdymo biurai, per 
kuriuos j ieškantieji darbo gc 

Ii surasti. Didelis žemdirbys- 
tės departamentas mokina 
žmones, kaip pasekmingai ūki- 
ninkauti ir įvairius vaisius au 

ginti.' Dėdė Šamas saugoja 
nutsų sveikatą, prižiūrėdamas 
mėsos tinkamumą. Su jūrių 
žibintuvais ir pajūrių sargais 
jis nuo pražūties gelbsti ke- 
leivius ir laivus. Valdžia serg 
jsti žmonių bankon padėtus pi- 
nigus, ir gina teisų pirklį nuo 

neteisingos kompetieijos. Jis 
turi prižiūrėti, kad maistas ir 
kuras butų teisingai visiems 
padalintas ir žiūrėti, kad mū- 

sų vaikai ir mergaitės turėtų 
progos išmokti amato ir pro- 
fesijas. 

Taksai nuo ineigų yra ima- 
mi nuo bėdinųjų ir nuo tur- 

tingųjų. Bėdinieji ir turtin- 

gieji naudojas iš to, ka pini- 
gai gali nupirkti; ir šiais me- 

lais kareiviai, kurie padėjo 
pasiekti garbingos pergalės Eu 

ropoję, pamatys, kad turtin- 

gieji, kai1) ir bėdinieji- moka 
už ligonbučius, kad išgydyti 
jų žaizdas ir už laivus, kad 

juos sugrąžinti namon. 

Kiekvienas, kuris turi mo- 

kėti nuo ineigų taksus, turi po 

prisiega išpildyti raštus. Tam 
reikalui bjankos gaunamos ban 

koše, krasos st' tyse ir pas in- 

eigų rinkėjus (Collectors of 
Internal Revenue) bei jų įga- 
liotinius. 

Valdžia užlaiko kiekvienoje 
.šalies dalyj iueigų taksų in- 
struktorius. Rinkėjai neis jie.š 
koti taksu mokėtoju, bet tu- 

rės stotis, kurios bus lengvai 
surandamos. Patarimai ir pa^ 
gelba jų ofise bus gaunama 
veltui. 

Tie, kurie uždirbo praėju- 
siais metais tiek, kad jiems 
reikia mokėti taksų ir bus ne- 

pildę po prisieta tų popierų 
kur reikalaujama, bus sunkiai 

-baudžiami. 



PASISKAITYKITE! 

Vakare. 
Tai nc vėjas medį čirbdo 
Tai nc giria ųz tamsi: 
Tai krutinėję man graudžia 
Nuolatos audra baisi. 
Čia ant žemės nuolat melas! 
Alane apjuokė viltis... 
Lig kad lapas, rudens vėjui 
Dvelkiant, dreba man' širdis. 
Oj! viskas mane apgavo, 
Ką gyvatas beatnės?! 
Baigk-gi', lempelė mano, 
(J) su tavimi ir aš. 
Kam gyventi čia be meilės? 
Persiskirt vė su jausmais! 
Juk man' vargšui, bepalieka 
Apsivesti su kapais. 
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, E. D* AMICI Vertė M. GRIGONIS į 

"širdis 
į: MAŽIEMS IR DIDELIEMS^ | 

(Tąsa) 
GROVAS KAVURAS. 

au liepė aprašyti grovo Kavuro paminklą. 
Tau 1 iepe aprašyti grovo Kavuro paminklą, 

veikimo svarbos dar tu negali. Aš galiu tau 
tiktai pasakyti, kad jis ilgus metus buvo pir- 
masai Pjemonto ministeris. Jis nusiuntė Pje- 
monto armiją kryman, 1101 Siamas mums grą- 
žinti karės garbę, kurios nustojome kovoje 
prie Navaros; jis privertė francuzus nulipti 
nuo Alpu, kad jie išvytų austrijiečius iš Lom- 

bardijos; pačiame revoliucijos karštyje jis val- 
dė Italiją ir savo šviesiu protu, savo rimtu 
veikimu jis pastūmėjo mūsų tėvynę prie susi- 
vienijimo. Daugybei generolų prisiėjo pergy- 
venti sunkios valandos karės lauke; bet dar 
sunkesnės ,valandos jam reikėi j pergyventi 
savo kabinete* kada jo prakilnus sumanymas, 
kaip nuo žemės drebėjimo mūras, galėjo kas 
valandą sugriuti. Temo protas ir plyšdavo 
širdis nuo tų valandų ir nakčiu doros kovos 
.r sielos sujudimu kuriuos jis pergyveno. Ir 
tasai milžiniškas• triusas, tasai atkaklus pro- 
to darbas sutrumpino ir gyvenimą gal bent 
dvidešimčia metų. Tuo tarpu jisai, ligos kan-j 
kinamas, kuri ji kapuosna vedė. atkakliai su 

ja kovojo, tiktai dėlto, kad dar galėtų tėvynei 
tarnauti. 

"—Nuostabu, kalbėjo jisai prieš mirtį, 
nuostabu. kc<i aš nebemoku skaityti, negaliu 
skaityti. į 

"Kada jam krauja leido ir kada karštis Į 
pakildavo, jis liepiančiu l)alsu sakydavo: 

"—Gydykite mane, mano protavimas tem- 
sta, man reikalingi visi mano gabumai, kad 
galėčiau svarbius klausimus svarstyti. 

"Kada jis sunkiai sirgo, visas miestas 
nerimastavo ir karalius prie jo lovos stovėjo, 
jis nusiminęs kalbėjo: 

"—Daug ko aš turėjau tau, karaliau, pa- 
sakyti, nurodyti, bet aš sergu—nebegaliu, ne- 

begaliu ! 
"Tr jo klėdėjimo mintįs buvo atkreiptos 

prie suvienytos viešpatystės* prie naujų Itali- 
jos provincijų ir prie visko, kas dar reikėjo 
padaryti. Riedėdamas jis užkimusiu balsu vis 
kartojo: 

"— Auklėkite vaikus... jaunuomenę... vai- į dykite li uosy bes keliu." , A 

"Karščiui kilsiant ir klėdėjimas kilo, mir- 
tis jau tiesė savo dalgę; jis šaukė Garibaldi, 
su kuriuo ginčydavosi, kalbėjo apie Venecija 
ir Rymą, kurie dar nebuvo išliuosuoti; jis ma- 

tė priešų užpuolimą ir klausė, kame kareivija, 
kame vędėjai, j m rūpėjome mes; musų tauta. 

Atmink, jo negriaudino tai, kad gyvastis iš 
jo išeina, bet kad jisai iš tėvynės išeina, ku- 
riai jis dar reikalingas ir dėl kurios jis savo 

geležinės sveikatos nustojo. 
"Minėdamas tėvynę, jis mirė, ir jo mir- 

tis taip pat buvo puiki, kaip ir gyvenimas. O 
dabar, pamąstyk gerai. Enriko, ką reiškia mū- 

sų triūsas, kurį taip branginame, ką reiškia 
musų kęsmai, dargi musų mirtis, palyginus su 

triūsti ir norais tų žmonių, kurių širdis rūpi- 
nasi visos šalies gerove! Atsimink tai, ma- 

no sūneli, eidamas pro jų paminklus, ir tegu 
tavo širdis tada sušunka: "garbė tau!" 

Tavo tčvas." 
(Toliaus bus) 

KUNO STEBUKLAI. 

Odoje yra daugiau 2,000,000 skylučių, 
kurios yra nemažesnio skaitliaus prakaito gi- 
lių atvaromis. Žmogaus grobias (skeletas) su- 

: sicleda iš daugiaus kaip 200 atskirų kaulų. 
Kraujo apstis lygi visam kraujo daugiui kūne 
pereina per širdį kas minuta sykį. Visas plau- 
čių apėmys yra apie 320 kubiškų coiių. Apie 
dū trečdaliai puskvortės or<į yra įkvepiama ir 
išpučiama*su kiekvienu kvėpimu paprastai al- 
suojant. Skylvys pagamina kasdien 9 svarus 
skilvio syvų gronmliojimui maisto; daugis jų 
yra apie dvi ir pusė kvortos. Atskirų raumenų 
kunė yra daugiau kaip 500 su nemažesniu 
skaitlium nervų ir kraujo indų. Širdies sun- 

kumas yra nuo 8 iki 12 uncijų. Ji'išmuša 100, 
000 kartų per 24 valandas. Kiekviena prakai- 
tavimo vaga turi ketvirtdalį colio ilgio, visos 
turi apie 9 mylias (angliškas). Vidutinis žmo- 
gus paima apie 5/ svaro maisto ir gėralo į 
dieną, kas padaro vieną kieto ir skysto maisto 
toną per metus. Žmogus atsikvepia 18 kartų 
per minutę ir paima 3-000 kubiškų pėdų, arba 
apie 375 bosus (apie 60 gorčių kiekvienas) 
oro kas valanda. 
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KAIP GELBETIS NUO UŽTROŠ- 
KIMO GAZ U 

Tuojaus išnešk užtroškusi ant tyro oro ir 
liek šaltu vandeniu ant burnos, gerklės ir kru- 
lynės, išvaryk teršiantį gazą iš plaučių ir at- 
griebk alsavimą "pasakytais budais. Priemo- 
n.škam alsavimui. Kaip tik pastebėsi mažiau- 
sią alsavimą, tuojaus pakišk stiprų uksusą po 
nosimis. Jei užtroškimas buvo nuo karboli- 
nės rūgšties gazo, chlorido sodofs, ar chlorido 
kalkių skiedalo, tai kartais suvilgius skarulį 
by kurio skiedalu ir laikant po nosia, padaro 
j ageidaujamą veikmę. Jei galima gauti, reikia 
varyti degį (oxigeną) į plaučius. Atšaldyti 
budu pasakytu atgriebimui prigėrėlių. 
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KAIP ATSKIRTI TYMUS NUO 
ŠLAKUOTOS ŠILTINĖS? 

Tymai yra mažiau pavojinga liga negu 
šlakuotoji šiltinė, nors kartais jodvi yra su- 
maišoma pradiniuose laipsniuose. Tymų šla- 
kai nėra taip giliai raudoni, kaip šlakuotosios- 
šiltinės ir yra visokio pavidalo bei šiurkštesni. 
Šlakuotosios šiltinės šlakai paprastai apsireiš- 
kia į antrą dieną po pastebėjimui pirmų ženk- 
lų ir simptomų; tymų gi j trečią ar ketvirtą. 
Nosies niežėjimas, čiaudulys ir bėgimas iš no- 
sies yra įžymiais tymų apsireiškimais, kurie 
neapsireiškia šlakuotoje šiltinėje. 

Centre šios fotografijos yra M. Thccdoie Roo- 
sevelt. Jr., kuri nesenai pribuvo iš Francuzijos, kur ji 
buvo direktorium Y. M. C. A. 

Merriam plianas sutvarkimui miesto 
Kapitono Charles E. Mcrriani 

paskelbė savo programą "atsta- 
tymui" Chicagos, prižadėdamas 
paskirti komisiją Tam darbui at- 
likti, jeigu jis birias išrinktas 
j Chicagos majorus. 

'Kapitonas savo pranešime šiaip 
sako: "Ateinanti keturi metai 
Chicagos historijoje turėtu buti 
metai organizacijos ir atstatymo 
—"reeonstruction." Visos pa- 
stangos turėtu buti padėtos page 
rinti šį kritišką padėjimą." Chi- 

cagos pliano komisija išdirbo 

programą kur j aš priėmiau. Jei- 
gu aš busiu išrinktas Į Chica-Į 
gos Majorus, su pritarimu mies- 
to tarybos, as. paskirsiu "atsta- 

tymo—renkonstrukeijos" komi- 
siją, susidedančią iš reprezenta- 
tyvių žmonių delei atlikimo di- 
džiausiu šio mie.sto reikalų.' 

Komisiją išrinktų iš stiprių 
piliečių. 

"Mano taktijca butu išrinkti į 
komisiją stiprius vyrus ir mote- 

'"is, galinčius bcjtulrai dirbti, ku- 

rie, neatsižvelgtų, j partijas, .vlia- 
sas ir tikėjimus,—visai ant tų 
pat pamatų ir principų, ant ku- 
rių* buvo galiniu suvienyti /.me- 

nių pajiegas laike karės. I šią 
komisiją turi daugiausia Įeiti al- 
dermonai ir kiti miesto valdinin- 
kai del to, kad jie 'daugiausiai su- 

sitinka su municipaliais reikalais 
ir jie tiesioginiai atsako už juos 
prieš valdžią. Kiti komisijos 
nariai turėtų buti privotiški pi- 
liečiai priimti j publišką tarnystę. 
Publikos opinija turėtu priversti 
tuos piliečius tarnauti visų labui, 
neatsižvelgiant, ar jie to nori, ar 

ne. Privatiški interesai, kurie 
stovi skersai kelią abelnų miesto 
interesų, turėtų buti prašalinti 
kelems metams. Šita komisija 
dalytųsi į sekančias keturias sek- 
cijas'. 

Planai Kareiviams. 
"Kareiviai—Šita komisijos sek- 

cija turėtų, panaudoti visas; spė- 
kas miesto valdžios, susijungiant 
su federalia valdžia ir privatiš- 

komis organizacijomis, idant už- 

tikrinti sugrį/.tanticins karei- 
viams geriausi užlaikymą. Tas 

lytisi ne tik kareivių sugryžusiiĮ 
namo pasitikimo, bet ir pagel- 
bėjimo j ;mis gauti užsiėmimą 
su lyg j u gabumo; taipgi viso- 
kiais budais prigfclbėti jiems šiuo- 
se sunkiuose pokariniuose lai- 

kuose. ]\1 nsu vaikinu, kurie vis- 
ką paaukavo už gerovę draugi- 
jos, draugija-visuomene neturėtu 
užmiršti." 

Konstitucijinė Konvencija ir Čar- 
teris.—Ši Y misijos dalis turėtu 
daboti Chicagos miesto interesus 

ateinančioje konstituęijinėj kon- 

vencijoje. J kielei i interesai y ra 

pavoj.ijc, artinantis revizijai pa- 
matiniu valstijos teisiu. Miesto 

valdyba, susijungus su kitomis 
organizacijomis, turėtu prižiui 
ti, kad Chicagos reikalai buty 
teisingai aprūpinti ir pripažin- 
ti. Klausimus miesto savivaldos, 
teisingus mokesčių mokėjimus, vi 
suomencb naudojamus dalykus 
miesto" va l'd y ha turėt u ge ra i pri- 
žiūrėti. Klausimas naujo Chi- 
cagos čarlerio turėtu buti taip 
pat pakeltas. \ri^i žinome, ka-.l 
daug susirado labai reikalingu 
permainų mūsų vietinėje valdžio- 
je. Idant tai kuogreičiausia įvy- 
kinti, reikia, kad inusų piliečiai 
susijungę atliktų tas permaihas 
be jokiu gakmų kivirčių. 

"Biznis''—Miesto valdyba tu- 

rėtų visokiais teisotinais budais 
gelbėti Cbicagos pirklybos :nte- 
resus. Rnkalus, kaip nauja k ra- 

sa, miesto svetainė—"to\vn liall," 
ištobulinimas vandens ir susinė- 
simo reikalų, teisingas apgarsi- 
nimas Cbicagos už jos rybu,— 
visi šie reikalai yra naudingi mie- 
stui. Valdžia, beabėjo, norėtų 
susijungti su tokioms organiza- 
cijoms kaip "Association of 

Commcrcc"—"pirkly bos Draugi- 
ja." "real estate" taryboms. 
"Greater Chicago" federacija ir 
kitoms draugijoms ir pavieniais 
musu piliečiais Dadar jau vi- 

siems yru aiškiai žmoma ~kču 
gera miesto valdyba lyginasi 
priedui prie visuomenes biznio, 
bloga m i esi valdyba tiek reiškia 
miestui, kaip duoti su kumščiu 
i akį. 

"Darbininkai ir gyvenimo są- 
lygos.—S į dalis atstatymo komi- 
sijos turėtų rūpintis darbo ir gy- 
venimo sąlygomis vyrų ir mo- 

terių Chicagoje. Viskas turėtų 
buti padaryta iš valdžios puses, 
idant pegerinti kasdieninį gyve- 
nimą vyrų ir moterių šiame 

mieste. Namų sąlygos, sveikata, 
priėmimas ir rūpinimąsi emi- 
grantais, reguliavimas samdymo 
darbininkų, geros ir sveikos dar- 
bo s;:lygos, brangumas pragy- 
venimo,—visi šie reikalai reika- 
lauja, kad miestas atkreiptų sa- 
vo atydą ir pastatytų juos ant 
plačių pamatų. Dauguma iš tu, 

reikalų nepriklauso municipaliai 
valdžiai,—bet visgi yra toki rei- 
kalai, kuriuos miesto valdžia gali 
reguliuoti, o kituose reikaluose 
gali užimti savo incijatyvą. Atsi- 
žvelgiant į revoliucijoniškaSi są- 
lygas, kurios viešpatauja po di- 

idėsny dalį pasaulio, Chicaga turi 
padėti visas pastangas, idant pra- 
šalinti socijališką neužganėdijimą 
iš tarpo savo piliečių. 

PARSIDUODA GERAS 
NAMAS. 

l'ž piyią kainį, galima pama- 
tyti pancdėlio vakarais, antros 

lubos. 
K. JANKAUSKAS 

1965 Evergreen Ave. 

tarpe Robey ir, Mihvaukec Aves. 

ar jus gaunate KOKI PELNĄ 
NUO TŲ ŠERŲ. KURIOS 

JUS PIRKOTE. 
Pilkite šėrus £uck Run Oil ant 

Rafining Co. ir gaukite tos kompa- 
nijos pelną, kuri išmoka Buck Run 
Oil aad Befining Co., yra operuojan- 
ti bilo kokigi pagaminama aliejų 
kompanija, kuri išmoka 35 procentus, 
išmoka kas tris mėnesei. Dabar aS- 
rai parduodami po $2.00 už šėrą. ir 
pakils Iki $2.50 už šėrę. j trumpį lai- 
kę. 

Siuskite savo užsakymus Šiandien 
J. BIRSHTON, 

care of Chas A. Wood and Co. 
110 So, Dearborn St. Chicago, III, 

Laiškus galite rašyti ir lietuviškai 

VIENATINĖ DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desig- 
ning dienomis ir vakarais <lčl biz- 
nio ir namų. Paliudijimai išduo- 
dami ir vietos parūpinamos dy- 
kai. Atsilankykite arba rašykite, 
o męs pasistengsime suteikti 

jums patyrimą. 
SARA PATEK, Principal 

6205 S. Halsted St. 1850 \Vells St 

2407 W. Madison St. Chįcago 

BARGENAS 

$200 Phonograph su rekordais 
ir deimanto adata, parduosiu ui 

$55. Taipgi puikų Player Pianą, 
vėliausios mados. Seklyčios setą 
valgomojo ir miegamojo kamba- 

rių setus, divonus, paveikslus, 
parduosiu už bile teisingą pasiū- 
lymą. Nepraleiskite šio bargcnc. 

Rezidencija 
1922 So. Kedzie Ave. Chicago 

Mokinkis Angliškai Namie! 
LENGVA IŠMOKTI 

PILNAS KOR.ESPONDENCIJINIS KURSAS 

PATAISOME VISAS UŽDUOTIS 

20 Lekcijų BUV° *10 Dabar $2. 
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS, SUGRAŽINSIME JUSU PINIGUS 

Nėra geresnio budo už šj kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir 

rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą 
anglų kalba namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykis 
taip suprantamai ir pertikrinant". budu, kad mokinys uetiK gali, bet turi 

viską atminti. Jos perstato dalykus, taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- 

singumas kiekvienos, eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi j mokinio 
mintj su tokia spėka, kad jis nekelia akiu nuo lekcijos, koliai visko ne- 

išmoksta. Ištarimas anglišku žodžių ir vertimas lietuviškon kalbon, taipgi 
yra praktiškas, 

šis kursas susideda iš f!ft gražiai atspausdintų aut geros popieros 
lekcijų. Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių — visos kitos iš ♦ 
didelių puslapių, Antgalo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią mokinys 
išdirba pagal nurodymų ir mokytojaus patarimų, Ir siunčia j mokyklą dėl 
pataisymo klaidų. Už pataisymą klaidų nieko nereikia mokėti. Pataisytus 
užduotis mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prisiuntinėjimą užduočjų 
dėl pataisymo, paaiškinimą prisiusime kartu su lekcijomis. 

štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokės ancliškai: 
"Gerbiamieji:— ..Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausiu jums 

padėką, už jusų atsakanti mokinimą ir populeriškas lekcijas jūsų metodos. 
.Tusų mokinimu t-su užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi, aėių ir už 
konsuliaciją (patarimus). Jusų metodos kursas stebėtinai yra pigus 
Su augšta pagarba. JOSEPH KIJAUSKAS. Norristo\vn, Pa.. Julv 11. 1917". 

Turime šimtu» panagių laiškų nuo savo mokinių Jeigu jlo mokėję 
po $10.00 už kursą^ yra taip užganėdinti — bus! užganėdintas ir tamista, 
mokėdamas dabar tik $2.00 už tą patf kursą. Bet užsirašyk tuojaus — 

dabai. Nėliaus gali buti per vėlu. Atmink, męs siusime tik 500 šių kursų 
po $2.00 kiekvieną Po to, ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. 
paskyrėmė šiuos 500 kursų po $2.00 vien tiktai dėlei išplatinimo savo 
puikios metodos mokinimo. Taigi, buk pirmas. Siųsk $2.00 šiądien. Tndėk 
markių už 15c, dėl iškaščių prisiuutimo kurso. Tamista nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums atgal už trijų (3) dienų po Jų apturėjimo, męs sugrąžinsime pinigus, šis kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00, 'vt tamista dabar turi progą gauti jį už $2.15, su markėmis. Naudokis š* proga dabar, ir prigelbėk mums išplatinti mušu 
praktišką metodą. Prisjųsk pinigus šiądien. Užtikriname, kad nesigailėsi. 

"L" AMERICAN COLLEGE PREPARATpRY SCHOOL 
3103 So. Hjilsted Street CHICAGO, ILL. 

Kodėl žydas moka tiek kalbų... Piešė JONAS STANKUS 
r—— 
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VIETINES žinios 
IŠ TOWN OF LAKE. 

Draugijos peikia vadus.—Sau- 
sio 17 d. vakare, p. Elias svetai- 

nėje, atsibuvo Susivienijimo 
Draugijų nuo Tovvn o f Lake 
susirinkimas. 

Delegatų dalyvavo nuo 33"j'-i 
draugijų, kaip tautiškais taip 
šventais vardais pasivadinusiu. 
Didesnė dalis buvo bažnytiniu 
draugijų. 

Pats susirinkimas buvo gana 

Įspūdingas,—netankiai tarp Lie- 

tuvių panašių mitingų atsitaiko. 
Išrodė, kad atstovai nuo drau- 

gijų buvo visgi rinktiniai žmo- 

nės, apsipaiinę pusėtinai su vi- 

sokiais reikalais, ypač su lietu- 

vių politika, (ialima buvo pa- 
stebėti iš veidų susirinkusių, kad 

jie buvo kuom-tai ausirupinę ir 

pasiryžę pradėti darbą. 
Atidarius pirmininkui susirin- 

kimą, pradėjo svarstyti paeiliui 
savus reikalas. Nereikėjo ilgai 
laukti, kol pasirodė kiekvieno 
delegato širdies skaudamoji vie- 
ta. Ir kas ta vieta buvo? O ^i 
— Tėvynė Lietuva ir Jos Liki- 

r„as. 

Pradėjo delegatai nuodugniai 
gvildenti visus dabartinius Lie- 
tuvos reikalus. Laike apkalbėji- 
mtt pasirodė, kad delegatai yra 
labai neužganėdinti mūsų vcikO- 

jai ir atstovais Washingtone, o 

labiausiai Šveicarijon pasiustais 
delegatais. Savo kalbose maž- 

daug taip išsireiškė: "Męs d'> 

jom, aukavom jiems centus, o 

jie už m asų sudėtus pinigus no- 

ri Lietuvę lenkams parduoti, ar- 

ba patįs karaliais jos buti." Pa- 
skui pasipylė daug daug kar- 
au žodeliu kunigams, kad jie 
pasiuntę anot delegatų išsitari- 
mo lenkbcrnius atstovus į Švei- 

cariją, arba vaikėzais, kurie po- 
litikai nėra tinkami. Ttaigi 
Užmetinėjo pildomajam Komite- 
tui VVashingtone už nedavimu 
tinkamu pranešimu ir atskaitų 
Visuomenei. Bcto skaitė laišku, 
kurj buvo pasiuntę pildoniajaift 
komitetui t Washingtoną. 

Nors iš to viso matyt, kad 
kartais išsikarščiavę ir perdaug 
pašneka, bet visviena yra čia 
ir teisybes, nes tarp mūsų vado- 
vų ir visuomenės nėra ankštes- 
niu ryšių, nėra artimesnio apsi- 
mainymo mintimis. Delegatai 
u/metinėjo, kad lietuvių vadai 
perdaug savo part'iiniais reika- 
t lais esą rūpinasi. 

Šiame susirinkime b.ivo pana- 
šios nuomonės ne vien >s ypatos 
ir ne vienos sriovės žmonių, bet 
}vairių draugijų ir pažiūrų at- 

stovų, knvr*e prieš porą mėne- 
sių atgal rėmė ir agentavo, kaip 
"bosas norėjo. Šiądien tie pats 
žmonės mano, kad jie ant savo 

partijinių vadovų nelabai gali 
atsidėti ir reikalauja partijas tuo 

tarpu ir peklą nusiųsti," o dirbti 
visiems išvieno, kaipo lietuviams. 

Susivienijimo Draugijų Valdy- 
ba nusiskundė, kad, Spauda šal- 
tai j jų organizacijos reikalus 
atsineša, išskyrus vieną "Lietu- 
vos" Dienraštj, kuris, anot val- 
dybos, neatsisako susivienijimo 
reikalams patarnauti. 

Po to plačiai kaJJbteta ir nu- 
tarta rūpintis pastatymu savos 
svetainės. Taipgi nepamiršo ir 
kareiviu sugryžusių iš kariumc- 
nės: žadėjo parengti jų priėmi- 
mui balių. Tą dalyką pavedė 
atlikti moterrtns delegatėms. 
•Paskui ragino visas draugijas 
rinkti aukas karės nukentėju- 
siems, kad reikalui prisiėjus tu- 
rėtume pinigų. Dabartiniu mo- 

mentu, anot jų, nėra aiškios ži- 
nios, kam- aukas reikia siųsti. 

Ant galo, baigiant susirink'■■ 
mą, nutarė sekantį susirinkimą 

V laikyti /-tą dieną vasario mėne- 
sio, toje pačioje svetainėje. 

M. K. šilis. 

NUO LIEPOS MĖNESIO UŽ- 
TEKS VISIEMS DARBO. 

Bus stoka darbininkų vasary. 
Direktorius Suvienytų Valsti- 

jų Darbo Biuro, Charles Gav- 
ton, turintis ofisą prie tt6 Nort* 
Dearborn gatvės, paskelbė, jog 
žinia, kuri yra išsiplatinusi tarf 

darbininkų apie ateinančių be- 
darbę yra visai nepamatuota. 

M r. Clayton pranaušauja. kad 
su šiuo pavasariu prasidės sta- 
tymai visok'os rūšies namų ir 
apie liepos mėnesį labai pritruk- 
sią darbininkų. Nors yra skaudu, 
kad 75 tūkstančiai darbininkų 
randasi dabar Chicagoje be dar- 
ko, bet tokiai .Chicaga^ tas nieko 
nėra labai stebėtino. 

Mr. Clayton yra direktorius 
Suvienytų Valstijų Valdžios 
įstaigos, kuri rūpinasi išlavinimu 
paprastų darbininkų. Šj įstaiga 
siunčia savo išlavintus inžinie- 
rius į šios šalies dirbtuves pri- 
rengti paprastus darbininkus 
prie atlikimo geriau jiems pa- 
duoto darbo.- Į trumpą laiką 
Suv. Valstijose 182 dirbtuvė.1, 
samdydamos 400,000, darbininkų,1 
panaudojo tą metodą. 

Chicagojr "International Ilar- 
vester Co." ir "Automatic Te- 
lephone Co." įsteigė savo dar- 
bininkams lavinimo mokyklas. 
Fred S. Rarrovvs yra superin- 
tendentas Chicagos distrikto ir^ 
Fred Kuehne yra jo pagelbinin- 
kas. 

"Pusė (tartim inkų Chicagojc, 
kurie rytą išeina j darbą, o va- 
kare grįžta pavargę, pailsę, nu-S 

sikankiny, nemoka, atlikti to dar- 
bo, prie kurio jie yra pastatyti. 
Užtaigi bedirbdami ir pavarg- 
sta taip dėlto, Ead nežino, kaip 
darbą dirbti. Iš penkių mili- 

jonų darbininkų Suvienytose 
Valstijose pusė jų visada yra 
pavojuje atstatymo nuo darbo 
ir kaip tik darbas truput} apsi 
stoja, žinoma, toki darbininkai 
ir bu va atleisti,"—taip sakė Mr. 
Clayton. 

Toliau Mr. Clayton tokį pada- 
rė pranešimą: "Abelnai Ameri- 
kos darbininkai yra- tik 35% 
tobuli. Iš keturių vyrų, pasam- 
dytu dirbti darbą, vienas tik 
atlieka daugiau negu jis turėtę 
atlikti. Vienas neatlieka gero 
darbininko darbo, o kiti du esą 
truputį geresni už darbininką, 
kurio visai negalima naudoti." 

GERAS PELNAS. 
Iš Chicagos gatvekarių kom- 

panijų raportų, pristatytų miesto 

valdžiai, yra žinoma, kad kom- 

panijos, imdamos po 5c nuo pa- 
sąžierių, uždirbo į metus gry- 
no pelno $8,000,000.00. 

Jeigu kompanijoms pasiseks 
dar pakelti pasažieriams mokes- 

ti, ka jos jau yra sumaniusios 

padaryti, tai jų metinis pelnas 
galės siekti iki $15,000,000. 

Jeigu tas atsitiktų, tad.0 įpy- 
kę žmonės geriaus peksti keliaus 

po Chicag.'į, negu pasiduos, gat- 
vekarių baronams, kurie tokius 

šposus iii^no su piiblika krėsti, 
laužydami su miestu padarytus 
kontraktus. 

"AUKSINIŲ ŽVAIGŽDŽIŲ" 
MOTINOS ORGANIZUOJASI. 

Ateinančiame ketverge Roth- 

schild's restaurane Chicagoje bus 

susirinkimas "Auksiniu Žvaigž- 
džiu" motinų, t. y. tu motinu, 
kuriu sūnys paguldė savo galvas 
karės lauke už viso pasaulio 
Laisvę. Tikslas susirinkimo yra 

sutverti pastovią organizaciją. 
Mrs. Oscar James Vogi, laikinė 

pirmininkė šios organizacijos, 
mano, kad Chicagoje randasi 

apie 2000 "Auksinių žvaigždžių" 
motinų. 

Pakvietimai \ susirinkimą vi- 

soms yra išsiuntinėti. 

IŠ WEST SIDĖS. 
Šios apielinkcs Draugijų Ta- 

rybos susirinkimas atsibus 23 
d. sausio M; Meldažio svetainėje 
8-tą valandą vakare. 

Draugijos, kurios esate nuta- 

rusios paaukauti Lietuvos Lais- 

vės išgavimui iš iždo, ar šiaip 
kokiu nors budu, meldžiamos, 
pribukite su auka j šį susirinki- 

mą. Cia nutarsime, kur siusime 

aukas. 
R. Zaura Pirm. 

IŠ BRIDGEPORTO. 
Praeitą nedėldienj šv. J-urgio 

parapijinėje svetainėje atsibuvo 

"Leib gvardijos" D. L. K. Vy- 
tauto draugijos metinis susirin- 
kimas. 

Šiame susirinkime, apart kitų 
dalykų, draugijos nariai daugu- 
ma balsų nubalsavo pirmiau pa- 
skirtus iį draugijos iždo $300. 
Lietuvos Neprigulmybės reika- 
lams perduoti j Lietuvos Nepri- 
gulmybės Fondą. 

Balsavo sekančiai: 42 nariai 
už Neprigulmybės Fondą; o 5 
nariai balsavo, kad pinigai bu- 
tų suvartoti saviems draugijos 
reikalams. 

Gerų tėvynainių viršus buvo. 
Apart to nariai dar sudėjo apie 
S70. 

Paaukautus pinigus žadėjo 
pasiųsti j Lietuvos Neprigulmy- 
ibes Fondą kitą savaitę. 

Už tokią auką Lietuvos reika- 
lams minėta draugija ir tie jos 
nariai, kurie prikalbino draugiją 
aukauti, užsitarnauja tikrą vardą 
nario "Lcib Gvardijos" Didžio 
Lietuvos kunigaikščio Vytauto. 

Lietuva išgavusi savo Neori- 
1 

gulmybę. jus, broliai, neužmirš! 
Buvęs ant susirinkitpo. 

PIRMI ŽINGSNIAI LIETU- 
VIŲ KAREIVIŲ. 

"L-y-y-y-y—gik 
k-a-a-a-i—rėn!" 

Taip lęanianduotojas p. C. Kas- 
putis pradėjo komanduoti užva- 
kar Aušros Vartų parapijinėje^ 
svetainėje pirmutinius lietuviu 
kareivius. 

Pirma miklinimo buvo trum- 

pas susirinkimai P. C. Kaspu- 
itisr dar pakartojo tą pat}, kas 
ant pirmutiniu susirinkimų buvo 
sakyta, t. y. tikslą lietuvių ka- 
reiviu. Paskui dar prisirašius 
keliolikai naujokų, tuojaus priei- 
ta prie "real stuff"—tikro dar- 
bo, t. y. miklinimosi, be ko netik 
kareiviai, bet ir abelnai žmonės 
negal apsieiti, jeigu nori bu t i 
sveiki ir nesulužę. 

Išklausę griežiančios kareivių 
orkestros "Star Spangled lian- 
ner"' ir "Lietuva, Tėvynė Musų,'' 
busiantieji lietuvių kareiviai pra- 
dėjo formuotis į glitą. 

"Tai buvo brolyti džiabaa,"— 
viens pasimiklinęs pusantrps va- 

landas vyrukas pasakė, kada ka- 
inandierius paleido pasilsėt. Jau 
jis buvo beeinąs apsivilkti ir 
eiti namo, manydamas, kad jau 
šiai dienai užteks "tų raumenų 
laužymo," bet kur tau! Po vie- 
nos miniu tos laiku p. C. Kasputis 
nedavęs nė pusę cigarcto surū- 

kyti suriko: "Aty-y-y-y—da! Ir 
vėl prasidėjo muskulų braškėji- 
mas, kuris tesėsi dar apie valan- 
dą laiko. 

Miklinimasi užsibaigė tuom, 
kad buvo suformuota keturi bu-* 
riai naujokų po vadovyste iš tų 
pašių naujoku uždėtų ketiiirių 
"korporalų." Iš atsitarnavusių 
kareivių buvo padaryti keturi 
"seržantai." 

Po miklinimosi kamanduotojas 
paklausė, ka'ip patinka? "Labai 

gerai"—visi atsakė.; 
Toliau p. C. Kasputis pranešė, 

kad kolei nuolatinės svetainės 
neturi, tai kad visi tėmytif su- 

batos laikraščius "Dra/ugą" ir 

"Lietuvą," kuriuose bus pagar- 
sinta, kur ateinančiame nedel- 
dienyje bus miklinimasi. Turės 
visi pribūti j paskirtą vietą, lygiai 
2-roje vai. po piė?ų.'^*iTTpgi ir 
nauji galės užsirašyti. 

Besimiklinant, buvo ir geras 
būrys žiūrėtojų. Moterjs ir 

merginos dejavo, kad nėra kam 

iuisiimti, kad ir jų burius kas 

apsiimtų organizuoti, nes ir joms 
norisi prasimankštyti, kad leng- 
viau galėtų paskui šokti. 

Neslekeris. 

SAKO, VAIKAI YRA MARI- 
NAMI BADU. 

Policija jieško merginos Ag- 
nės bzugas, gyvenusios prie 2650 
West 38-tas place, dėl apleidimo 
savo vaikų. Policija atrado pra- 
eitą subatą jo£ du vaikus Alber- 

tą Jocius 33 dienų amžiaus jau 
numirusi ir šalia jo dvi rnetį 
Edvvardą, kuris irgi baivo mir- 
štantis. 

Dedektyvas Charles Azone iš 

Brighton Park stoties pranešė, 
kad jis sužinojęs, jog vaikai"sir- 
go ir nebuvo valgydinamf per 
kelias dienas, apart trupučio 

[vandens. Tony Jocius, tėvas 

pasukt-, kad jis manė nėra rei- 
kalinga pašaukti daktarą dėl to, 
kad p-lė Dzugas pasakius jam. 
jogei vaikai gimė prieš laiką ir 
jie už keliu dienų vistiek pasi- 
mirsią. 

VALDŽIA NEDUOS DRAPA- 
NOMS PABRANGTI. 

Drapanų pirkliai, laikytame 
savo draugijos susirinkime Sher- 
man liotelyje išsireikė, buk, ne- 

atsižvelgiant į demobilizaciją 
kareivių ir jūreivių, kurie labai 
daug paimsią civilių 'drapanų, 
visgi kaina <lrapanų nepakilsian- 
ti." YVilliam A. Bedenhauser :š 
St. Joseph Mo., paiiškino sekan- 
čiai: "Valdžia vis dar kontro- 
liuoja pagaminimą ir pristatymą 
vilnų ir, žinoma, reguliuoja vil- 
nų kainas, tokiu budu nėra bai- 
mės, kad "drapanos pabrangtų." 

GAL NEGERAS BUVO 
PAVEIKSLAS. 

Sausio 18 d., 2 valandą po pie- 
tų, ties Marioti teatru, prie 344O 
Halsted gatvės, buvo daugybė 
vaiku ir mergaičių prisigrudr. 
Iš vidaus teatro kunkuliavo juo- 
di dūmai, baisiai dvokianti. 
Kiekvienas praeivis, eidamas ša- 

ligatviu, turėjo užsidengti ske- 
petaite burną ir nosį, kad ne- 

troškintų. Žmonės šnekėjo: gai- 
sras, gaisras. Bet savininkas 
teatro, išėjus, ramino, sakyda- 
mas: "Daugir.11 nematysite,—tai 
tik paveikslo filmą sudegė." 

Viens vaikas tam ponui atšo- 
vė: "Turbut bjauri buvo, kad 

taip bjauriai smirda.'' 

NAUJI DIREKTORIAI 
UNIVERSAL STATE BANKO. 

Vakar Mildos svet. atsibu- 
vo Universal State Banko še- 
riu inkų metinis susirinkimas. 

Sulyg Banko iždininko', J. 
I. Bagdžiunf panešimo, ban- 
kas pe/nai padare gryno pelno 
$14-891.55. Ii to paskelbta 
šėrininkams 4% dividendų, o 

likusieji paskirti į "surplus." 

Šerininkit banke yra 405. Per- 
c. * 

mainyta Banko įstatų punktas 
tame, kad vieton 15-os direk- 
torių, kaip buvo pirriiiaus, da 
bar išrinkta tiktai 11 direkto- 
rių. Sekantiems metams į 
banko direktorius išrinkta se- 

kantieji: 
Wm. M. Antonisen, Law- 

rence Azukas. Jolm I. Bag- 
džiunas, Otto H. Beutler, Ar- 
nold H. Brautigam, James P. 
Doody, Joseph J. Elias, Jo- 
sepli J. Kraso\vski. Nikodim 

į C. Krukonis, M. A. Meldažis, 
Clias. Norway. 

A. Olszevvski, Dr. Kūlis, 
V. Rutkauskas, buvusie per- 
nai direktoriais, šiuosmet prieš 
metinį susirinkimą rezignavo 
iš direktoriato ir, \,ardavę sa- 

vo šėrus, visai iš Banko pasi- 
trankė. 

INFLUENZA IR 

PNEUMONIJA. 
Sveikatos departmentas praei- 

tame nedėldienyje gavo praneši- 
mu, kad su viena diena nuo In- 

fluenzos mirė 16 .žmonių, o nuo 

pneumonijos 11. Išviso tą dieivt 
nuo visokiu priežasčių mirė jo- 
sios ypatos. 

PAS VAIKUS ATRASTA RE- 

VOLVERIS,— SUAREŠTUOTI 
Fred Cummings, 15 metu am- 

žiaus vaikas, gyvenantis prie 
2734 \Vest Harrison gatvė ir 

Klmer Bahl, 18 metų amžiaus, 
gyvenantis prie 4241 North Al- 

hany ave., užvakar naktį buvo 

suareštuoti prie Campbell !r 

Madisori gatvių. Pas Oummings 
buvo atrasta revolveris. 

REIKALINGA mergina, 
arba moteris prie namų dar- 
bo. Prašom atsišaukti šiuo 
antrašu: 

J. Baukus, 
8428 Vincennes A\\, Chicago 

Teleplione Ste\vart 989o 
L1 l-Mlf'.f 

H. LEIBOVITZ 

Persikele atgal 
in savo 

seną vietą, 
kur 

pirmiaus 
buvo 

1650 W. Vau Buren St. "S2T" 

BIZNIERIAI! 

Visadcs 

Garsinkitės 

Dianraštyje Lietuva 
AKirsiHiRIS 

Atneš 

Rezultatus 

3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL> 

Atydai tu kurie dar netur 
"Lietuvos" Dienraščio Šerų: 

Reikalingas "Lietuves'' Die®*aščį© š&Pų 
skaitlius jau išparduotas, visi pinigai sumo- 

kėti Dienraštis "Lietuva" jau ieldči&mas. 

Bet dar randasi geras skaitlius lietimų ku- 
rie tikrai norėjo prisidėti prie šio pmfe3w 
naus darbe, bet del šiokių ar tekių priežas- 
čių nesuspėjo šerų nusipirkti. 

Siuomi pranešame visiems tokiems tėvyn- 
ainiams, kad dar turime pardavimui apri- 
buotą šėrų skaitlių iš šios Bendroves "Trea 
sury Stock". Todėl, gerbiamieji tautiečiai, 
pasiskubinkite: išpildyte šį kuponą ir su- 

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

ŠIANDIEN, nes rytoj gali buti pervėlu- 
Sėro kaina $10. 

r" 1 ■ ■■ 

Lltfuianlai) Pufettshtng Oo., 
32U3 So. Morgan St., Chleago, III. 

PisHigooielil^ 
Su Staotoi prlaiųpdln .......... Jcaipo piloą užmokestį ui 

7:t1-r-rf ^ Ižtns "Lietu-vos" Dieuraį^io BendroYęs Lithuanian 
Puhlilhing Co, 

Mf«igiA.el(3te pritinsti itan Šeras. 
Su pagarba, 

r 

ADRESA3: |*" 

Lithuani&n PsUlshiag Ce. 
3288 Sq. Morgan St. 

CH1CAGO, 1LL 
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