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CHICAGO ILL., UTARNINKAS SaUSIO (Jamiary) 28 d. L«J19m. 

Negrąžins Vokietijai 
Kolioniju. 

Betvarkės Ekvadore. 
Lenkija gaus Danzigą. 

Talkininkai traukiasi atgal. 
NEGRĄŽINS VOKIETIJAI 

KOLIONJJŲ. 
Paryžius, sausio 27 d.— 

Augščiausia Taryba Taikos 
Konferencijos susirinko šią- 
dien ant 10:30. Taryba de- 
šimties, taip francuzai vadi- 
na ministeriub penkių di- 
džiųjų valstijų, turi prieš sa-j 
ve apsvarstymą tarp dauge- 
lio kitų, šiuos svarbius klau- 
simus : 

1. Sutvarkymas teritorijų. 
2. Panaikinimas konskrip 

cijos. 
3. Ekonomiškas atbuda- 

vojimas Vokietijos. 
Šie klausimai sulyg nusta- 

tytos metodos procedūros 
perduoti paskirtoms komisi- 
joms. Vienas iš klausimų, 
kuri tikėtasi, kad Augščiau- 
sia Taryba svarstys, tai nu- 

sprendimas likimo' vokiečių 
kolionijų. 
Francuzija ir Anglija, kaip 

pranešama, yra galutinai su- 

sitaikiusios ant vieno daly- 
ko, kad jokiu budu Vokie- 
tijai neturi buti sugrąžintos 
kolionijos. Priežasčių dėl 
tokio jų susitarimo yra daug 
bet svarbiausia iš jų yra ta, 
kad nedaleidus Vokietijai 
įsteigti submarinų bazių sa- 
vu kolionijose. Amerikos 

pažiūros aipe šį klausimą nė 
ra žinomos. 

žymus valdininkas pasa- | 
kė korespondentui A s s o- 

ciated Press, kad, jei- 
gu Francuzijos-Anglijos pa- 
žiūros paims viršų, tai vo- 

kiškos Kamerun teks Frai 
cuzijai, sulyg sutarties tarp 
Anglijos ir Francuzjjos. 

Belgija reikalauja tos da- 
lies Kongo, kurią ji su gink- 
lu užkariavo; Belgijos ka- 
rei via paėmė Tabora ir teri- 
torijas, gulinčias vakraų pu- 
sėje ežero Victoria Nyanza. 
Belgija taipgi nori šmotą že 
mės ant kairiojo kranto upės 
Kongo. 

BETVARKES EKVADORE 

^ Guayaguil, Sausio 26d. — 

Keletas ypatų likosi užmuš- 
ta ir sužeista, kada policija 
šiąnakt atidengė ugnį į mi- 
rią žmonių. Susikirtimas at- 
sitiko iš priežasties betvar- 
kių, kurios siautė per visą 
dieną, laike kurių minios 
žmonių užpolė ant laikraš- 
čio spaustuvės Guante ir iš- 
dalies sunaikino spaustuvę 
Diaro Ilustrado. Betvarkės 

yra pasekmė streiko, kuris 
kilo keletas dienų tam at- 
gal. Tvarka likosi įvesta vi- 
durnaktyje. 

LENKIJA GAUS 
DANZIGĄ? 

Paryžius, sausio 27 d. — 

Korespondentas A. Smith 
praneša iš Paryžiaus, kad 
Amerikos delegacija Taikos 
Konferencijon yra nutariusi 
sutverti galingą Lenkiją eko 
nomiškai neprigulmingą ir 
galinčią tapti pirmos kliasos 
valstija Europos reikaluose, 
galinčią atlaikyti Vokietijos 
ekonomišką kompeticiją. 

Vokietija nedrįsta užpulti 
ant Lenkijos, nes tas reikš- 
tų talkininkų, spaudimą ir 
be abejonės js pakenktų jai 
ir ji butų skaudžiau nubaus- 
ta ir jos didesni žemės plo- 
tai butų prijungt? prie Len- 
kijos. 

Amerikos delegacija turi 
geriausius norus kaslink Len 
kijos ir jie bandys, kad por- 
tas Danzigas tektų Lenkijai 
su užtektinai didele terito- 
rija, kad ji galėtų industria- 
liškai plėtotis. 

Korespondentas tvirtina, 
kad Lenkija, kada galuti- 
nai bus aptarta Taikos Kon- 
ferencijosv sulaikys savyje 
visus žemės plotus, kokių 
Lenkija reikalauja, ir nors 

ji nebus tokia didelė, kaip 
ji buvo laike Kazimiero 
viešpatavimo, kada Lenkijai 
priklausė visi žemės plotai 
nuo Ukrajinos iki Juodųjų 
jūrių (?). 

Atrodo tikrai, kad nauja 
Lenkija turės 30,000,000— 
35,000,000 gyventojų. 

Svarbiausiai kas Lenkijai 
dabartiniame laike yra rei- 
kalinga, tai yra maistas, ka- 
reiviai ir amunicija. 

Talkininkai, priskaitant 
Suvienytas Valstijas, yra nu 

tarę aprūpinti Lenkiją tais 
'reikmenimis. 

Lenkijai reikalinga yra 
60,000 tonų maisto į mėne- 
sį per ateinančius šešis mė- 
nesius ir beveik visas turės 

jbut atgabentas iš Suvienytų 
T7- 1—1~? 

TALKININKAI TRAUKIA- 
SI ATGAL. 

Londonas, sausio 27 d.— 
Talkininkų kariumenė, kuri 
daugiausiai susideda iš Ame 
rikos ir Rusijos kareivių 

Tarp musų diplomatų. 

fronte į pietus nuo Archan-i 
gelsko, apleido miestą Shen 
kurst, spaudžiami bolševikų, 
ir pasitraukė j trumpesnę 
linija j šiaurius nuo mie- 
što, sulyg oficiališko šiądie- 
ninio pranešimo Anglijos 
kariškos kvatieros apie vei- 
kimą šiaurinėj Rusijoj. 

WILSONAS APLANKO 
MŪŠIO LAUKUS. 

Paryžius, sausio 26 d.— 
Prezidentas Wilsonas pirmą 
syk šiądien iškeliavo apžiū- 
rėti mūšio laukus ir nuterio- 
tus bei sunaikintus miestus 
ir kaimus. 

Kada jis pervažiavo ir ap 
žiurėjo apie tuziną sunai- 
kintų kaimų ir ietorišką 
Reimso katedrą, jis padarė 
šiokj išsitarimą: 

"Niekas negalėtų pasaky- 
ti žodžiais, kokį įspūdį aš 
aplaikiau tarp tokių scenų 
nuteriojimo ir griuvėsių." 

Prezidentas WIisonas ap- 
lankė garsų Belleau mišką, 
kur Amerikos kareiviai pir- 
mu sykiu sulaikė vokiečių 
žengimą pirmyn, iš ten pre- 
zidentas aplankė Chateau 
Thierry, kur Amerikos jū- 
reiviai (marines) sumušė ge 
riausias Prūsijos divizijas ir 
tuomi išgelbėjo Paryžių nuo 

vokiečių. 
Čionai pulkininkas E. M.. 

Watson papasakojo Prezi- 
dentui detališkai apie jūrei- 
vių mušį. 

Apžiūrėjęs dar kitas vie- 
tas, Prezidentas Wilsonas ir 
jo partija vakara sugrįžo 
traukiniu Paryžiun. 

KANADIEČIAI APLEIS 
VOKIETIJĄ. 

Londonas, Sausio 27d. — 

Kanados kareiviai pasiren- 
gę apleisti Vokietiją. Mies- 
tas Bonos, kuris buvo jų vy- 
riausi kvatera, bus užimtas 
Anglijos kareiviais. Žinios 
iš Bonn praneša, kad Vo- 
kiečių civiliai valdininkai 
Bonne konfiskavo visą mė- 
są su tikslu, kad geriaus ga- 
lėtų išdalinti tarp gyventojų. 
Tas jų veikimas mažą efek- 
tą turi ant Anglijos karei- 
vių, nes jiems parūpina mais 
tą kariška komisija, bet tal- 
kininkų kareiviai, kurie pri- 
buna į miestą iš apielinkių, 
patenka i vargingą padėji- 
mą nes jie negali gauti 
maisto. 

.PORTUGALIJOS ROJA- 
LISTAI LAIMI. 

Paryžius, Sausio 27 d. — 

Žinios iš Madrido praneša 
kad Portugalijos royalistai 
turi pilną kontrolę provinci- 
jose Minho ir Traso Mon- 
tes,- šiaurinėje Portugalijoj. 

Pranešama, kad respubli- 
kos kareiviai, kurie likosi su 

mušti Coimbre, beveik yra 
pasirengę prisidėti prie mo- 

narchistų. 

SERBIJOS KARALIUS 
SERGA. 

Bazei, sausio 27 d.—Ži- 
nios iš Laibacho praneša, 
kad Serbijos karalius Pet- 
ras, kuris sirginėja nuo se- 

nai, smarkiai susirgo. 

SUTVERS SPARTAKŲ 
RESPUBLIKĄ. 

Berlinas, via London, sau- 
sio 27 d. Spartakų respub- 
lika likosi sutverta šiaur- 
vakarinėje dalyje Vokietjos. 

Programa Spartakų kon- 
greso bus suformuliuota šią- 
dien Brunswicke. Dvylika 
provincijų ir miestų bus at- į 
stovaujama, bet manoma, j 
kad bus suislaikyta nuo ga-' 
lutinio nuosprendžio, pakol' 
nebus žinomos pasekmės 
tautiško Steigiamojo Susi- j 
rinkimo. 

HOHENZOLLERNAI BAL 
SAVO POTSDAME. 

Amsterdamas, Sausio 24d 
— (suvėlinta). Nariai Ho- 
henzollernų šeimynos vyrai 
ir moterjs, kurie dabartinia- 
me laike gyveno Potsdame, 
dalyvavo rinkimuose stei- 
giamojo susirinkimo, praei- 
toje nedėlioje — visi jie 
balsavo. 

Visi jie vadina save kai- 
po "von Hohenzollern", pa- 
duodami titulą princo ar 

princesos ?rusijos, išskiriant 
August Wilhelm, ketvirtą i 
sunų buvusio imperatoriaus, i 
kuris pasivadino save "Au- 
gust Hohenzollern, ex-prin- 
cas Prūsijos". 

i 

BERLINAS NESIRŪPINA 
APIE KAIZERĮ. 

| Berlinas, Sausio 23 d. 
Eberto valdžia nepadarė o- 
ficiališko pranešimo, kokios 
pakraipos ji prisilaikys, jei- 

%u talkininkai pareikalautų, 

kad buvęs Vokietijos kaize- 
ris butų perduotas į jų ran- 

kas. Užrubežinių reikalų de 
partamente šiądien kores- 
pondentui likosi pranešta, 
kad, pakol Vokietija neap- 
laike oficiališko pareikala- 
vimo, tai ji skaito tą dalyką 
ne iš svarbiausių. Valdžios 
pažiūros yra tokios, kad ex- 

kaizeris liuosnoriai apleido 
Vokietiją ir gavo prieglau- 
dą Hollandijoj. Vokietijos 
valdžia mažai ką gali veik- 
ti šiame reikale. 

TAIKOS KONFERENCIJA 
PASKYRUSI KOMISIJAS. 

Paryžius, sausio 27 d. — 

Robert Lansing, Valstijinis 
Sekretorius Suvienytų Val- 
stijų, bus vienas iš dviejų na 

rių Aijierikos komiteto, su- 
tverto Taikos Kongreso, kad 
nuspreno'us klausimą apie at 
sakomybę už surengtą karę. 

Kitas narys bus greičiau- 
siai .ienas iš ekspertų, ku- 
ris yra paskirtas prie misi- 
jos, kuri dabar prirengia 
Amerikos pažiurars apie ši- 
tą svarbų klausimą, kuris ū- 
neš nuosprendį gyvenimo 
bei mirties buvusiam Vokie- 
tijos .imperatoriui ir neku- 
riems jo generolams, admi- 
rolams ir civiliams valdinin-i 
kams. 

Nors Francuzijos valdžia 
per savo legališkus patarė- 
jus išreiškė savo opiniją, 
kad Talkos Konferencija tu- 
ri teisę teisti Vokietijos, Aus 
trijos, Turkijos ir Bulgari- 
jos prasikaltėlius prieš ka- 
riškas teises, Amerikos ko- 
misionieriai dar iki šiam lai- 
kui nėra išreiškę savo nuo- 

monių. 
Išreiškiama pasitikėjimas, 

kad jų nuomonė nebus skir- 
tinga nuo francuzų. 

Premieras Clemenceau 
pranešė sekančias komisija£ 
Taikos Kongreso, kurios tu- 
rės ištyrinėti dalykus ir pra- 
nešti Tdkos Konferencijai: 

Atsakomybė už karę — 

Anglija, Sir Gordon Hew- 
art; Francuzijos, kapitonas 
Andre Tardieu ir Ferainand 
Lamaude; Italija, Viterio 
Scialoia ir atstovas Raimon- 
do. 

Atbūdavo j imo—Suvieny- 
tos Valstijos. B. M. Baruch, 
John W. Gyvis ir Vance Mc 
Cormick; Angil.ia, William 
Morris Hughes, Sir John Si- 
mon ir baronas Cunliffe; 
Francuzija, L. L. Klotz, L. 
P. Locheur ir A F. Lebrun; 
Italija, Antonio Salandra ir 
gen. Badogilo; Japonija, ba 
ron Makino ir baron Nebu- 
aki. 

Tarptautiškas Darbas — 

Suvienytos Valstijos, E. N. 
Hurley ir Samuel Gompers; 
Anglija, George Nicoll Bar- 
nes ir Ian Malcolm; Francu- 
zija, M. Colliard ir L. P. Lo- 
cheur; Italija, Des Planches 
ir Cabrini; Japonija, M. Oti 
chian ir M. Oka. 

Reguliacija portų, vande- 
ninių kelių ir geležinkeliu— 
Suvienytos Valstijos, Henry 
White; Anglija, Sir John 
Simon; Francuzija, Andre 

e 

Voiss ir Albert Claveille; 
Italija, Grespi ir De Marti- 
no; Japonija, Yamakawa ir 
Col. Sato. 

Leon Bourgeois, prezi- 
dentas francuzų asociacijos 
dėl Suvienijimo Tautų, pir- 
mininkavo ant mitingo tal- 
kininkų šalių atstovų, kurie 
pribuvo Paryžiun, kad iš- 
dirbus plianą dėl Lygos Tau 
tų. 

Hamilton Holt, vienas iš 
Amerikos delegatų, reikala- 
vo, kad butų panaikinta 
slaptr diplomatija. 

Mitingas išnešė rezoliuci- 
ją prijaučiančią sutvėrimui 
Lygos ir tęs savo darbą ry- 
toj. 

JAPONIJA NENORI TE- 
RITORIJOS. 

Paryžius, Sausio 26 d. — 

Japonų taikos delegacijos 
vyriausis delegatas Baron 
Makino pasakė, kad Japo- 
nijos delegacija prisidės 
kiek ji galės, kad taika butų 
padaryta teisinga ir pastovi 
ir kad Japonija nesitiki, 
ir nenori gauti daugiaus že- 
mės plotų, kaip Kinijoj 
;aip ir Sibire. 

"Musų užrubežinių i'eika 
lų ministeris", pasakė Baron 
Ivlakino, "gali buti pagerb- 
tas už paskelbimą pažiūrų 
taikos delegatų ir išdėstymą 
svarbesnių Japonijos siekių. 
Jis išaiškina Japonijos po- 
litiką, kas-link Rusijos už- 
reikšdamas, kad Japonija, 
nemano ir ner.ori įsimaišė 

viaurmius reikalus Kusi- 
jos, bet ji nori, jeigu bus pa- 
kviesta, pagelbėti įvesti tvar 
ką Rusijoj. 

Viscount UcLida, davS 
pilną, užtikrinimą, kad Ja- 
ponija neturi teritoriališkų 
ambicijų Kinijoj. Kaip tik 
atbulai, męs iškilmingai ren- 

giamės gerbti politišką ir 
teritorišką eielybę Kinijos". 

Paklausus apie Tsing Tao 
tai jis atsakė, kad užrube- 
žinių reikalų ministerio kal- 
ba aiškiai parodė, kad Ja- 
ponija yra prisirengusi tą 
miestą sugrąžinti Kinijai. 

WILSGNA5 APLANKYS 
BELGIJĄ. 

Brussels, sausio 27 d. Ti- 
kimasi, kad prezidentas Wil 
sonas priims užkvietimą ka- 
raliaus Alberto aplankyti 
Brussels, tokia nuomonė yra 
išreiškiama gerai painfor- 
muotuose rateliuose, bet lai- 
kas, kada jis aplankys Bel- 
giją nėra paskirtas, kadan- 
gi prezidentas Wilsonas yra 
labai užimtas Paryžiuje. 

ORAS. 

Chicagoje ir apielinkėje. 
Utarninke: Giedra. 
Seredoje: Giedra, tempe- 

ratūra viršnormalė per ke- 
letą dienų. 

Vidutiniški vėjai vakar", 
pusės. 

Saulėtekis 7 v. 97 m., sau- 

lėleidis 5 vai. 00 rrn'n. 
Mėnulis užtekės 5 v. 13m. 

seredoje. 



Kaip Ši Šalis Valdosi. 
(Tąsa) 

MIESTO VALDŽIA. 

Pirmoji Miesto Galva yra 
Majoras. Įstatymų leidimo 
kūnas yra Miesto Taryba. 
Majoras tt r veto galę, bet 
dar didesnę jis turi paskiria- 
mąją galę. 

Štai yra keletas is svar- 

besnių valdininkų, kuriuos pa- 
skiria Majoras Chicagos mie- 
ste :— 

Policijos Galva. 

Ugnagesių Departamento 
Galva. 

Sveikatos Komisijonierius. 
Vandens Biuro Superinten- 

dentas. 
Miesto Inžinierius. 
Miesto Pečetininkas ir tt., 

ir tt. 
Nuo 1907 metų Chicagos 

Majoras yra renkamas ketu- 
rių metų laikui reguliariuo- 
se miesto rinkimuose, utar- 
ninkc po pirmam panedėliui 
balandžio mer.esio. 

Iš to, ka<. pasakyta, aišku 
kad jųsų vaikų mokslas, 

jųsų ir jųsų šsimynos apsau- 
ga, miesto švarumas ir viešas 
mandagumas,—viskas priguli 
nuo to, kokį jus majorą iš- 
rinksite. Jeigu i majorus bus 
išrinktas žmogus, kurs asme- 
niškai nepaiso padorumo ir 

tvarkos, tai gali laukti, kad 
jis paskirs į Policijos Galva 
tok j, kurs nedabos, kad įsta- 
tymai butų pildomi, ir nepa- 
dorus gaivalai pradės įsivy- 
rauti. Todėl svarbu yra žiū- 
rėti, koks yra kandidatas į 
majorus, o ne tik klausyti, 
kfį jis sako ir ką jis žada pa- 
daryti. Taipgi neužtenka ži- 
noti, kokie yra jo asmeniški 
įsitikrinimai, bet dar reikia 
daboti, ar 'is yra užtektinai 
tvirtas, užtektinai energiškas 
ir drąsus, kad išpildžius tai 
ką mano. Jeigu majoras yra 
geras žmogus, bet tuo-pačiu 
laiku silpnas—tai bėda mies-| 
tui. Tai yra blogiaus negu 
turėti tvirtą žmogn su keliais 
asmeniškais nedatekiiais. 
žmogus gero budo ir neabe- 
jotino savo įsitikinimų išpil- 
dymui turi bud idealas. 

MIESTO TARYBA. 
Miesto Taryba yra kūnas, 

kurs daro miestui įstatymus. 
Miesto Tarybos priimtas įsta- 
tymas yra vadinamas Ordi 
nansu (patvarkymu). Ordi- 
nansai neturi buti priešingi 
Suvienytųjų Valstijų Konsti 

fr'icijai, Valstijos Konstituci- 
jai ir miesto čarteriui.^ Mie- 
sto Tarybos organizacija nuo 

Kongreso ir w"„ Valstijos 
Legislaturos skinasi tuo, kad 
turi tik vieną Trioba—arba 
svarstantį kuną—tuo tarpu 
kad kiti paminėtieji kūnai 
kiekvienas susideda iš dviejų 
T riobų. Tarybos pirminin- 
kas yra Majoras. 

Priimti Ordinansjj yra to- 
kiu budu ne taip keblus da- 
lykas, kaip priimti bilių Kon- 

grese ar Valstijos Legisla- 
turoj, svarbiausia todėl, kad 
čia yra tik viena Trioba. Jei- 
gu Majoras vetuoja Ordinan- 

tai reikia dviejų trečdaliu 

Tarybos balsų, kad priėmus 
jį prieš majoro veto. 

K% MIESTO TARYBA 
GALT DARYTI. 

Miesto Taryba gali duoti 
Tfdleitlim ils V ra nch is es,—tai 
yi»a teisę daryti biznį—visuo- 
meniškai reikalingų daikltj 
korporacijoms, tokioms kaip 
gazo kompanijos, elektros 
AvKscr. komponijoms, gatve- 
karii| kompanijoms ir tt., nes 

tokios kompanijos neturi tie- 
sos ''operuoti"—tai yra darv- 

ti biznj—negavusios leidimo 
nuo Miesto Tarybos. Toks 
leidimas operuoti yra angliš- 
kai vadinamas Franchise. Jei- 
gu Miesto Taryba susideda 

į iš gabių ir sąžiningų žmonių 
tlai ji neduos daleidimo kom- 
panijai, jeigu neturės užtik- 
rinimo, kad kompanija gerai 
ir pt£,ieii patarnaus žmonėms. 

Pavyzdžiui, Chicagoje Tary- 
ba privertė Gazo Kompanijai 
numušti molcfcstį už gazą nuo 

$1.00 lig 85c. už tūkstantį ku- 
biškų pėdų gazo. Detroite 
Tarybai pasTseEė išgauti tri 

jų centų mokestj ant kaiku 
rių gatvekarių linijų. 

Kompanijos dažnai mėgina 
paimti į savo rankas Tarybą: 
jos duoda pinigų išrinkimui 
lo ar kito aTČTermano. Buvo 
atsitikimų, kad kaikurios 
kompanijos siūlė visokių pa- 
togumų aldermanams ir net 
bandė papirkinėti jnos, kad 
tik balsuotų už leidimus joms. 
Tokiu budu žmones gali bū- 
ti nuskriausti, gali negauti 
nei gero patarnavimo, nei pi- 
gesnių čienių, jeigu jie nesi- 
dabos. Jeigu žmonės nebal- 
suos, arba jeigu jie nežiūrės 
kokius kandidatus išsirenka, 
jie nieko gero sau negali 
laukti, ir jie bus užsipelnę, tų 
blogybių, kokių tikrai susi 
lauks už savo apsileidimą ir 

tingumą pildyme savo pilie- 
tiškų pareigų. 'Daryti reikia 
tas, reikia buti veikliam ir ne 

riekia praleisti progos kovai 
už savo teises ir už visuo- 
menės labą. 

aldErmanų rinkimai 
Chicagos miestas yra pada- 

lintas j trisdešimt penkis (35) 
vvardus. Kadangi kiekvienas 
vvard'as renka po du (2) Al- 
dermanu į Tarybą, po viena 
į metus, tai Taryboje yra sep- 
lyniosdeš imtis (70) Alderma- 
nų. Aldermanai yra renka- 
mi priimtoj miesto rinkimu 

į dienoj, pirmame utarnike po 
1 pirmo panedėlio balandžio 
menesio. 

i 

Kandidatas į aldermanus 
turi, buti pilietis su pilna bal- 
savimo teise. Jis turi gyven- 
ti tame Ward?e, nuo kurio 
yra kandidatu, ir turi buti 
išgyvenęs mieste ;.štisus metus 

prieš pat rinkimus. Kiekvie- 
nas Aldermanas yra renka- 
mas dviem metam. Chicago- 
je aldermanus nominuoja 
įimonės; taip pat yra daroma 
ir kituose miestuose; kuriu 
Valstija yra priėmusi Pirmų 
jų rinkimų įstatymą. 

ALDERMANAS IR 
\VARD'AS. 

Mūsų mieste kiekvienas 
\varcTas 'uri po du alderma- 
nu, kurių užduotim yra ru- 

pinties reikalais to \vard'o, 
kurj jie atstovauja. Ko ivard' 
as laukia nuo savo alderma- 
no? Ko turi kiekvienas 
vvard'as laukti ? Ko turi e.Ii 
nis pilietis laukti? Tai yra 
klausimai, kuriuos kiekvienas 
pilietis privalėtų atsakyti. Ge- 
ra pilietybe* prasideda Ward'e 
•—istikro, ji prasideda dar to- 

liaus užpakalyje, ji prasideda 
Precinkle, mažesniam Ward'o 
skyriuje, jųs negalite pa- 
daryti didelių dalykų Valsti- 
jos ar Naciosalėje valdžioje, 
jeigu jųs nesirūpinsite savo 

Precink^o reikalais, jeigu jus 
nedalyvausite savo VVard'o 
valdžioj. Tat pabandykime 
atsakvti šituos klausimus. 

Ko Ward'as laukia nuo Al- 
dermanų, išrinktų atstovauti 
ward'o reikrJt.£ ? 

(Bus daugiau) 

Apginluotas traukinis Chec ho-Slovakų Armijos Sibire. 

Dėlei Lietuvių Dienos. 

Pono Mikolainio sumany- 
mas paskirti Lietuvos Dieną 
yra išmintingas ir vertas 
nuoširdaus parėmimo. Atė- 
jo valanda, kada męs turi- 
me savo jausmus išreikšti 
ne vien žodžiais, bet ir ma- 
terialiai remiant savo žo- 
džius, aukaudami dalį savo 

uždarbio dėlei pagelbėjimo 
našlaičų ir našlių. 

1 Aukų reikia Lietuvoje vi- 
sam kam. P-o Mikolainio 
nuomonė yra, kad skirti vie- 
ros dienos uždarbį dėlei ba- 
daujančių Lietuvoje. Tai 
yra šventas reikalas. Tik 
vykdant tokį sumanymą ar 

nebūtų naudinga nustatyti 
tam tikrus aiškius plianus, 
kaip agitacijos varymui, taip 
ir aukų rinkimui. Geras plia 
nas ir jo sustatymas gali 
atnešti geresnes pasekmes. 

Aukas rinkdami dėlei ba- 
do kenčiančių męs turime 
atminti vieną svarbų daly- 
ką,—kad Lietuvoje bus sun- 
ku panaikinti bado šmėklą. 
Bus skurdo ir bado kenčian- 
čių per kelis metus. Lietu-1 
voje yra motinų su buriu ku- j 
dikių, laukiančių savo duon-, 
davių grįžtant iš karės... tiki 
jau jų nebesulauks bepar- J 
grįžtant. Yra šeimynų, kur 

jų maitytojas tapo sunkiai 
sužeistas. Yra šėimynų to- 
kių, kur liko vieni kudikiai- 
našlaičiai. O valgyti ir gy- 
vybę palaikyti kiekvienam 
norisi. Didžios dalies tokių 
našlaičių, tokių nelaimingų 
šeimynų vieninteliu turtu 
yra nuteriotas jų ūkės, tik 
kanuolių išriausta žeme. 
Dar ant nelaimes nebus vie- 
niems kas tas ukes apdirb- 
tų, kitiems nebus įrankių jas 
apdirbti ir bus tokių, kurie 
neturės sėklos, kuomi užsėti 
tuos nuteriotus savo laukus. 
Galų-gale tokioms šeimy- 
noms pavasaris netik naujos 
gyvybės neatneš, netik ką 
raminančios vilties nepagim 
dys; bet bus šmėkla busian- 
čio bado ir giltinės-mirties! 

Amerikos lietuviai dabai' i 
dar turi kiek laiko apie tai! 
pagalvoti. Aišku yra, kad 
suteikus pagelbą užsėjimui 
Lietuvos ūkių, butų suteikta 
didžiausia pagelba netik ap 
sigynimui nuo bado, bet ir 
pastatymui Lietuvos ekono- 
minio gyvenimo ant tvirtų 
pamatų. Pagelbėti nuvar- 

gusiai šeimynai užsėti lau- 
ką, pagelbėti supirkti sėk- 
las, reiškia įduot! iai į ran- 

kas ginklą apsigynimui nuo 

bado. 
Kaip nesvarstytume tą 

klausimą, męs prieisime vis 
prie vieno ir to paties išve- 
dimo, kad Lietuvos ūkinin- 
kų reikalams yra reikalin- 
giausia šios dienos nuo Ame 
rikos Lietuvių paspirtis, tai 
suteikti jiems progą ūkinin- 
kauti. F-as Mikolainis, ti- 

kiuosi, įr-gi nebus priešin- 
gas, jei prie jo sumanymo 
bus daromi pridėčkai, pa- 
taisymai, kurie gal geriau 
aprūpintų netik šios valan- 

čios lietuvių reikalus, bet ir 

į ateitį. Vieton rengti Lietu- 
vos Dieną, ar nebūtų ge- 
;riaus paskirti Lietuvos Ūki- 
ninkų Pagelbėjimo Dieną. 

Męs lietuviai prisižiūrėki- 
me j kitas tautas. Dabar 
Prancūzija, Italija, Serbija 
ir kitos tautos pasuko visas 
savo tautos spėkas, kad pa- 
dėti sukurti savo šalies ūki- 
ninko gyvenimą išnaujo ir 
ant naujos papėdės. Ir tai 
aišku, dėlko taip daroma. 
Tos tautos supranta gerai, 
kad, sukurus ūkininkų gyve- 
nimą, pastatys tautos eko- 
nominį stovį ant tvirtų pa- 
matų greičiausiu budu. Męs 
irgi turime pripažinti, kad 
Lietuvos gerbūvis priklauso 
nuo žemdirbystės pakėlimo, 
nepaisant kokia tvarka Lie- 
tuvoje nepaliktų: kokia po- 
litikos partija, neužvaldytų 
šalį,—Lietuvos gerbūvis pri- 
klausys didžiausia dalia 
nuo Lietuvos ūkių pakėlimo. 

Dabar dar laikas yra 
Amerikos lietuviams prisi- 
dėti prie pakėlimo savo vien 
genčių iš nelaimės; dabar 
dar laikas yra Amerikos lie- 
tuviams pažvelgti, kur jų 
pratėvių turtas yra paslėp- 
tas; dabar dar laikas yra 
prigelbėti savo viengen- 
čiams, kurie garbina ir bran 
gina Lietuvos žemę, aukau- 
dami savo turtą, aukaudami 
savo sveikatą ir tapdami 
kuone kaninkiais. 

Ten už jūrių yra musų gi- 
minės, draugai, kaimynai, 
kurie žųva jų pačių akyse. 
Gelbėkime Lietuvos ūkinin- 
kams pradėti vesti ukę, o; 

tuomi pagelbėsime prašalin- 
ti badą nuo Lietuvos laukų. | 
Skirkime LIETUVOS UKl- 
NINKU PAGELBEJIMO 
DIENĄ AMERIKOJE. 

D. B. Pratapao, 
Agronomas. 

Gimnastika. 
Iki šiol musų žmonės tu- 

rėjo labai keistą ir neteisin- 
gą nuomonę apie kuno mank 
štinimą arba gimnastiką. 

Darbininkai, kurie dirba 
sunkesnį darbą, mano, kad 
jų kūnas užtektinai išsi- 
mankština darbe; tie, kurie 
dirba lengvesnį darbą ir in- 
teligentai Į gimnastiką žiuri, 
kaipo į kokį "prastą," "že- 
mą" daiktą, nevertą jų aty- 
dos. Pagalios musų vadina- 
mi inteligentai apie sveika- 
tą labia mažai [?] nusima- 
no. Jiems labiau rupi p-ju- 
dinti lietuvius savo politikos 

įsitikrinimais [Gal ne vi- 
siems? Red.] 

Užtat tarp musų gimnas- 
tikos darbas buvo atmestas, 
ir žmones mėgdavo draugi- 
jų ar partijų susirinkimuose 
susirietę dulkes ir ligų perus 
gerti, tvankiose svetainėse 
šokti ir alų gerti ir t.t. 

Yra keletas neva gimnas- 
tikos kliubų, bet juose kuno 
mankštinimas yra vedamas 
labai netvarkiai. Šių žoždių 
rašytojas apie metai atgal 
lankėsi tokiuose kliubuose 
ir juose, apart mažulėlių iš- 
ėmimų, mate vien bereika- 
lingą eikvojimą. 

Visur trūksta systemos ir 
dalykų žinojimo. 

Vienok, nors aš toli-gražu 
nesu šalininkas tų, kurie sa- 
vo šiauru supratimu nori 
įtikrinti, buk gimnastika ga- 
li užvaduoti visas ligų gy- 
dymo metodas, vienok, ap- 
lamai imant, lietuviams čia 
Amerikoj kuno mankštini- 
mas yra kutinai reikalingas. 
Dar daugiau. Tinkamai su- 

tvarKytas kuno mankštini- 
mas gali prašalinti tokias li- 
gas, kurias aptiekos vaistai 
visai neužkabina. 

Čia nėra vietos minėti šim 
tus keblumų, kuriuos gim- 
nastika gali prašalinti. Vi- 
si, kurie tik yra gimnastiką 
vartoję, jums gali pasakyti, 
kad aplamai jie yra sveikes- 
ni. 

Gimnastika reikalinga vi- 
siems. Beveik nėra darbų, 
kur žmogus mankštyti turė- 
tum lygiai visą kuną: vieni 
dirba rankomis, kiti kojo- 
mis; vieni visą laiką sėdi, 
suirietę, kiti kiaurą dieną 
stovi ir 1.1. Užtat, kaip sa- 

kiau, visiems yra reikalin- 
ga gimnastika. 

Kodėl gimnastika reika- 
linga? Musu organizme 

Skaitytojas žino. 
rr* ■ ■ ■ 

Kad jis užsimokėjo 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 deilniame kamputyje 
—tris numerius, L.rie parodo 
iki kuriam mėnesiui, kuriai 
dienai ir iki kurių metų jis 
yra apsimokėjęs už laikraštį. 

Žiūrėkite, kad jusų numeris 

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

Permainant antrašą, aiškiai 
išpildykite šitą blanką ir pri- 
siųskite ją mums, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas pata—avimas. 

Mainant antiaią, teiksitės išpil-dyti sekančią blanką. 
Pirmiaua mar> '"Lietuva" ėjo sekančiu antrašu: 

Vardas Pavardė 
Numeris Gatvė 

Miestas — Valstija 
Datiar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas Valstija 

(kune) yra nuolatinis me- 
džiagų apsimainymas. Mais 
tas trūnija ("dega"), pasi- 
leidžia, patenka į kraują ir 
ant galo tampa dalimi mū- 

sų gyvos medžiagos-audinių. 
Maistui trūnijant, pasidaro 
atmatos pavydale visokių 
gazų arba skystimų, kurie 
turi buti prašalinami. Plau- 
čiai paima orą (degi) ir jį 
paduoda kraujui išnešioti po 
visai; kuno dalis. Be degio 
nėra trūnėjimo, nėra gyvu- 
mo. Tas viskas gali buti at- 
likta tiktai tada, kada musų 
kūnas užtektinai gauna tyro 
oro, judėjimo ir maisto. 

Jei vieno šių dalykų vi- 
sam kunui, arba kokiai nors 

jo daliai trūksta, tai jis vi- 
sas, arba jo dalis nyksta, ir 
paskui kokios nors ligos pe- 
rai galutinai jį sunaikina. 

Imkim pavyzdį. Aplamai 
imant, vidutinis žmogus va' 

toja tiktai dalį plaučių kvė- 
pavime; tūlose vietose oras 
plaučiuose retai tėra per- 
mainomas; ten todėl plau- 
čių audiniai negauna reika- 
lingo jiems degio ir silpsta. 
Visi žinote, kad kalvio ran- 

kų muskulai yra tvirti, kad 
kareivis nebijo džiovos ir tt. 

Gimnastika mus priverčia 
kvėpuoti giliai; kūnas tada 
gauna daugiau degio, leng- 
vai prašalina nuodingas at- 
matas ir visi narveliai (ce- 
lės) gali atlikti savo darbą. 
Maistas greičiau pereina į 
kraują ir tampa dalimi kū- 
no. 

Mankštinimas kokios, nors 
kuno dalies stiprina tą dalį 
ir net taiso išvaizdą, gim- 
nastika padaro žmogų netik 
sveikesniu, bet ir gražesniu. 

Tik pažiūrėkit, kaip išro- 
do išlavintas kareivis: jo 
krūtinė išsipučia, galva pa- 
kįla augštyn, pečiai susily- 
gina ir t.t. Jis nevaikščioja 
svyruodamas. 1 

Man labai yra smagu pa- 
stebėti, kad dabar Ch'^agos 
lietuviams yra proga savo 

kuną systematiškai mankš- 
tinti, prisidedant prie spar- 
čiai bujojančios kareivių or- 

ganizacijos, kurios vertę jau 
chicagiečiai moka suprasti. 

šioj organizacijoj gim- 
nastika yra tinkamai sutvar- 
kyta ir gabiai viskas yra ve- 
dama. Taigi vyrai, kam 
brangi sveikata, rašykitės 
prie kareivių organizacijos, 
o patįs paskui pajusite tik- 
ros sveikatos laimę. 

Dr. A. J. Karalius. 

Apgarsinimai. 
I 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desig- 
ning dienomis ir vakarais dėl biz- 
nio ir namų. Paliudijimai išduo- 
dami ir vietos parūpinamos dy- 
'cai. Atsilankykite arba rašykite, 
o męs pasistengsime suteikti 
jums patyrimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted St. 1850 We)!s 
2407 W. Madison St. Chicago 

BARGENĄS 
$200 Phonograph su rekordais 

ir deimanto adata, parduosiu už 
$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 bargeno. 

Rezidencija 
1922 So. Kedzie Ave. Chicago 

Reikalinga patyrusių darbinin- 
kų (vyrų) kaipo "operators" ant 
moteriškų "coats;" taipgi reika- 
linga ''pressers" ant užbaigimo 
"coats" ir ant siūlių. Taipgi 
reikalinga "finisherkų." 

Lietuviška dirbtuvė. Gerai ap- 
mokama. A. Bačiunas, 1575 Og- 
den Ave., 2nd floor, room 6. 

Teleplione Monroe 6703. 

PARSIDUODA gerai iš- 
dirbtas biznis, labai patogus 
merginai arba moteriai, su 

ambicija, norinčiai turėti nuo- 
savos jplaukas. Išmokyčiau ir 
amato, jeigu'prkėja to pagei- 
dautų. Turi buti parduotas. 
Apsivedžiau ir išvažiuoju iš 
šio miesto. 

GRACE K. TOLEIK 
31*29 S. Halsted St. 

Phone Drover 9685 

Pajieškau savo pusseserės 
Evos Baksitės, po vyru Silic- 
kienėc. Kadaisiai gyveno Mav* 
wood, 111., o dabar nežinau 
kur. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: Ona Kazlauskiene 

1433 Michigan Ave. 
Detroit, Mieli. 

Pitone Bnrnside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

STEPHEH VILIMOVITZ, R.PH. 
...DRUGGIST... 

8924 Cottage Grove Av. 
Chicago, 11.1 

DIENINE IR VAKARINE 

..MOKYKLA 
nf? Ir rralUi iimoktl Anglu fr 

»i> movų 'm m«*y įėjau aunnoao kits Itnosą Uikq ęis?raokInimal, uesigailBaitc. 
American Goilsge Pfaparaiory School 

JI03 80. HALSTED SI'., CHICAGO, ILL 



F>ASISKAITYKIT E! 

Ant Vytauto Kapo, 
^alsiai skusdųs žeidž' širdį čia jauną, 

Virkdo pergandintą akį; 
Karštą patyloms' krutinę užgauna, 
Lupoms tylėti prisakę. 

Raižo jausmus čia peilis dviašmenis. 
Broli, skausmuose apkurtęs, pasenęs, 
Verk, atsistojęs ant Vytauto kapo: 
Tėviške musų našle be jo tapo !.. 

Ačiu tėvynės—tai pelnas narsumo: 

Balsą išgirs tą ir musų vaikai: 
Kurs jis jaunimo širdyse karštumą, 
Eus atmintyje tautiečių ilgai. 

Vyrai, kurie už tėvynę kariavo, 
Vardą nemarų tėvynėje gavo. 
Brutas ligšiolei nedėtas į kapą, 
Nors jo vienamžiai užmiršti jau tapo. 

Nėra ir Vytautui grabo tėvynėj': 
Jis neapleidžia tautiečių jausmų. 
Muza uždegk, dainininko krutinę: 
.Vainiką Jam jis tepins is dainų! 

Ak! kaip malonu priminti tą laiką!.. 
Laikrodis valandą muš' paskutinę... 
Kapas atvertas—žengs į jį tėvynė, 
Bet pasigirs pirmu nuopelnais vaiko... 
Praeigą tankiai kurie apdainuojat', 
Minite Vytauto darbus garbingus, 
Tra^ čia męs užkasėm ar atrokuojat'? 

skalus savo senelių garsingus: 
'Čviškės galę, turėtą liuosybę, 

r jvleilės karštumą ir brolių vienybę... 

E. DE AMICi Verte M. GRIGON 

SIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa.) 
MANO TĖVO MOKYTOJAS. 

Koks puikus buvo vakarykštis mano su 

tėvu važinėjimas! Aš tuojau papasakosiu, kaip 
buvo. Užvakar laike pietų tėvas, skaitydamas 
laikraštį, staiga nusebęs susuko: 

/ — Aš j j dvidešimts metų laikiau mirusiu} 
Įsivaizdinkite, dar tebesama gyvo mano pra' 
•dinės mokyklos mokytojo, Vincento Krozetti, Į 
kuriam dabar aštuoniasdešimts keturi metai! 
Tik-ką skaičiau laikrašyje, kad ministerija 
Jani davė medalių už šešiasdešimts metų mo- 

kytojavimo. Sešiasclešimts metų — tik pamąs- 
tykite! Ir tiktai antri metai, kaip jis nebemo- 
kytojauja. Vargšas Krozetti! jis gyvena Kon- 
'love, tiktai valandą gelžkeliu reikia važiuoti, 

*ijtje musų buvusios sodininkės, Kieri 
usarnamyje. 

Ir jis pridūrė: 
— Enriko, važiuosiva pas ji: 
Ir ištisą vakarą jis tik apie jį kalbėjo. 
Vardas jo senojo pradinės mokyklos mo- 

kytojo jam jaunas dienas priminė, priminė 
draugus ir mirusiąją jo motiną. 

— Krozetti!—sušuko jisai,—aŠ jį, kaip 
gyvą, matau. Neaugštas žmogutis, truputį 
susikuprojęs, aiškių akių, be usų ir be barz- 
dos; smarkus, bet geras, jis mylėjo mus, kaip 
tėvas. Jis valstietis, ir kol mokytoju tapo, 
jam prisiėjo daug vargo matyti, bet jis visada 
uoliai mokinosi. Jis buvo doras žmogus pil- 
noje to žodžio reikšmėje. Mano motina labai 
jį mylėjo, o tėvas per draugą laikė. Kaip gi 
jis i» Turino pakliuvo į Kondovą? Žinoma, 
jis manęs nebepažįs. Bet aš jį pažįsiu. Ke- 
turiasdešimtš ketveri metai praslinko! ketu- 
riasdešimts ketveri metai Enriko! Rytoj pas 
jį važiuosiva. 1 

Ir štai vakar, devintą valanda ryte, mti-į du buvova stotyje. Aš norėjau, kad su mu-l 
mis kartu važiuotų ir Garrone, bet jis nega- 
lėjo, nes jo motina serga. 

Buvo puiki pavasario diena. Traukinys 
dundėjo žaliomis pievomis, kai-kur pakelėje 
krūmeliai žydėjo ir oras labai kvepėjo. Tė- 
vas buvo labai smagus ir tarpais dėjo ant ma- 
no peties ranką ir, žiūrėdamas pro langą, kal- 
bėjo su manimi, kaip su draugu. 

y— Vargšas Krozetti!—tarė jisai,-.-jisai 
tėvo pin našai mane mylėjo ir daug man 

gera padarė! Jo pamokinimai visados mano 

atmintyje pasiliko; neužmiršiu as ir jo bari- 
my, po kuriu aš verkdamas namo grjždavau. 
Ir Eaštiiena jisai buvo vienodos, sąžiningai 
darbavosi, buvo laba\ atydus, tarytum tai pir- 
moji jo iekcija. Aš kaip ir dabar girdžiu į 
jo baisa: "Bottini! Rottini! žiūrėk, kaip plunk- 
sną laikai!" Turbut jis atsimainė per ketu- 
riasdešimts ketverius metus! 

Atvažiavę j Kondovą, mudu .tuojau nuė- 
jova pas musiji buvusiąją sodininkę Kieri. Ji-1 

nai čia siaurame skersgatvyje krautuvėlę turi, 
kame mudu ja su vaikučiais radova. Jinai 
labai nudžiugo ir papasakojo mums apie sa- 
vo vyr,ą kuris neužilgo įs Graikijos grišiąs, 
kame trejus metus darbavęsis, ir apie savo 

vyresniąją dukterį, kuri esanti Turine neby- 
lių Institute. Paskiau ji mums paaiškino, kaip 
nueiti pas mokytoją, kurį čia visi pažįstą. 

Mudu išėjo va iš sodžiaus ir nuėjova kal- 
nuosna takeliu, kuris žydinčiais krūmeliais 
ėjo. 

Tėvas tylėjo ir, tarytum, nugrimzdo at- 
siminimuose. Retkarčiais jis šypsojosi ir gal- 
vą lingavo. Staiga jis sustojo ir tarė: 

— Štai jisai. Galiu derėti, kaip tai jisai. 
Takeliu j mus ėjo žemas žilabarzdis sene- 

lis, dideliu skrybliumi apsidėjęs. Jisai, lazda 
pasiremdamas, sunkiai kojas vilko, ir rankos 
jo drebėjo. 

— Jisai!—atkartojo tėvas, skubiaus 
žengdamas. 

Susitikę sustojova. Senelis irgi sustojo 
ir pasižiurėjo j tėvą. Jo veidas dar buvo 
riškus, akjs šviesios ir gyvos. 

Tėvas nusiėmė skryblių ir mandagiai pa- 
klausė : 

— Aš turiu garbę kalbėti su p. mokyto- 
ju Vinčenco Krozetti? 

Senelis irgi nusiėmė skryblių ir atsakė 
truput] drebančiu, bet skambiu balsu: 

— Taip, tai aš. 
Tėvas, paėmęs jo ranką, tarė: 

(Toliaus bus) 

MIKČIOJIMAS—KAIP IŠSIGYDYTI. 
* 

Užsidaryk kambarį pats vienas, paimk knygą, 
kuri tave užima, bet neuždega, atsisėsk ir skai- 
tyk dvi valandas garsiai, dantis sukandęs. Da- 
ryk tą kas 2-rą ar 3-čią dieną, arba bent 
sykį per savaitę, visuomet stengdamasi skai- 
tyti išlėto ir aiškiai, judindamas lupomis, bet 
sukandus dantis. Kalbėdamas su kitais, kiek 
gali kalbėk išlėto ir aiškiai ir pasiryžęs dau- 
giau nemikčioti. Tas, kuris šitą patarimą pa- 
duoda, jog norėdamas nuo miksejimo išsi- 
gydyti, nors ir netikėdamas bandė jo klausy- 
ti. Iš pradžių jam ėmę skaudėti liežuvį ir 
žandus, paskui jam rodėsi lyg kad paliuosavo 
kas jo kalbėjimo aparatus, nes jis tuojaus ga 
Įėjęs kalbėti su mažesne sunkenybe. Atmainą 
tokia buvo staigi, kad visi pažįstami ją paste- 
bėjo. Jis daręs tą kas 5 ar 6 dienas per 
mėnesį, paskui rečiau, kol išsigydęs. 

TIKRAS KELIAS Į SVEIKATĄ. 
Vienas nežinomas rašytojas paduoda, si.i- 

lyg užlaikymo sveikatos, daugiausiai faktų 
trumpiausiais žodžiais. Jis sako: Vienintelis 
kelias į sveikatą yra tas, kurį sveikas protas 
žmogui pataria. Gyvenk proto ribose; val- 
dyk neperdaug; gerk su saiku; miegok sykis 
į syki; saugokis perdėjimo visame kame ir 
turėk nekalta sąžinę. Vieni žmonės persival- 
ū,o mirtinai; kiti parsigeria mirtinai; treti 
susinaikina nieko neveikdami; ketvirti vėl 
persidirba; vieni yra išžudomi daktarų, kuo- 
met: nemažai nueina j kapus dėlei ištvirkimo 
ir gyvuliško gyvenimo pasekmių.' Visi vai- 
stai sviete nėra nė grašio vertais žmogui, ji;i 
jis vienval peržengia gamtos įstatymus. Viso 
ivieto vaistininkystės mokslas negali išgelbė- 
ti jo nuo belaikinio kapo. Savižudingu pa- 
sielgimu jis sėja savo paties kuno naikinimo 
sėklą ir užmuša savo gyvastį. 

GAMTIŠKAS UŽLAIKYMAS 
SVEIKATOS. 

Bet jo dienos bus šimtas dvidešimts 
metų. — Gcn. VI. 3. 

Ir Moze buvo šimto dviejų dešimčių me- 

tų kaip jis mirė; nė jo akjs buvo aptemę, nė 
jo gamtiškos paiiegos apleido jį.—Deni:. 
XXXIV. 7. 

Kiekvienas žmogus, kuris siekiasi augš- 
tesnybės yra ;,uosaikus visuose daiktuose.— 
T. Cor. IX. 25. i 

Prigimtos sąlygos pripuolančios žmogiš- 
kų esybių gyvenimui, vedančios prie ilgo ir 
sveiko gyvenimo yra šios: 

a) Paėjimas nuo tėvų, liuosų nuo kūniškų 
ar protiškų dėmių. 

b) Penėjimas kūdikio motinos pienu. 
c) Pirminybė kūniškam, o ne protiškam 

lavinimui vaiko. 
d) Tyras oras, tyras vanduo, tyras mai- 

stas. 
e) Dėvėjimas palaidų drabužių. 
f) Gamtiškas miegas ir iki valiai. 
g) Gamtiškas darbas—kūniškas ar pro 

t iškas—be prisivertimo. 
h) Gyvenami namai liuosi nuo teršaties, 

su užtektinai saulės šviesos ir oro. 

i) Greitas prašalinmias išmetamųjų da- 
lykų i^ kūno per plaučius, vidurius ir inkstus.1 

k) Tankus mainymas drabužių. 
1) Deginimas lavonų. 
m) Vienvalinis užsiėmimas—kūniškas ar 

protiškas. 

Iš lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
IS IVATERBURY, CONN. 
..Sausio 19 dieną T. M. D. 
5 kp. surengė prakalbas kal- 
bėjo gerai Amerikos lietu- 
viams žinomas ponas A. Mar- 
tus ir ALTS. sekretorius p. 
S. E. Vitaitis. 

Abu kalbėtojai gan gerai 
apipiešė Lietuvos reikalus ir 
kovą už Lietuvos Neprigul- 
mybę. Jie pabriežė, kad be- 
kovojant už Lietuvos laisvę 
prisieina susidurti ir su to- 
kiais veikėjais, kurie, nors ir 
prie geru norų„ mažai ką gero 
'padarė dėl Lietuvos laisvės. 

Čia pažymėjo kunigus, ku- 
rie taip labai pretenduoja prie 
politiško veikimo vienok nėra 
užtektinai sumanus, kad pa- 
sekmingai varius, tą darbą. 
Butų gerai, girdi, kad kuni- 
gai pasišvęstų savo profesijai 
o politiką paliktų politikams 
—svietiškiems veikėjams. 

IJaskui buvo išnešta rezo- 

liucija prieš lenkus ir rusus, 
kurie grūmoja užgriebti Lie- 
tuvą. Bet Waterbtiriečiai ne 
tik žodžiais, bet ir darbu mo- 

ka kovoti už Lietuvos laisvę. 
Jie savo žodžius paiemė au- 

komis. Aukavo sekančiai: 
Po $10.00: 

M. Karosas, B. Butmanas, 
ir T. Norbutas. 
Po $5.00: 

Doin. Matas, K. Banžiulis, 
Ed. Babuliauckas, Ant. Ka- 
minskas, J. Valaitis, J. Žiu- 
raicius, P. Žiuraičiene, D. 
Adomavičia, ir J. Pečiulis. 
Po $2.00: 

S. Paciavičia, A. Penekie- 
nė, Albinas Tuškevičia, Ju- 
stinas Valaitis. 
Po $1.00: 

M. Aly ta, M. šeštokiutč,; 
Bal. Baila, Ant. Aęas, T. Čes 
na, Dr. P. Sapranas, Jonas 
Tranas, Andrins Juškelis, Pet. 
I -usgauskas, Jonas Verbila, 
Kazys Matienaitis, A. Povi- 
laika, J. Ivanauskas, Jenas 
Miklimavičia, J. ICropinskas, 
K. Kamarauskas, Jule Javai 
šiene, Jonas Tatvila, A. Ba- 
ranavičia, S. Sakalauskas, P. 
Adomaitis, S. Vitkauskas, S. 
Gerbus, Kaz. Madeikis, Kas- 
paras Slepanas, Jonas Sukis, 
Viktoras V alutinas, Jonas 
Salotonis, J. Aleksavičius, 
Stasys Mizara, Vincas Kar- 
bauskas, J. rirminas. / 

.Smulkiu $8.90 
Tad viso surinkta auku 

$i^3.ya 
Walerbur iečiai jau daug 

prisidėjo prie politinio Lietu- 
vių darbo. Čia jau surinkta 
į L. N. F. į $5,000.00. Be 
to čia yra Centralio Komite- 
to skyrius, kurs turi apie 100 
narių, kurie moka mėnesines 
mokestis. 

Pasešupietis. 

IŠ HOQUIAM, WASH. 
Jau pirmiau buvo pranešta, 

kad čionykščiai lietuviai ne- 

nori buri sliakeriais ir sudarė 
šiokią tokią auką išgelbėji- 
mui musų tėvynės. Dabar 
prisiunčiame tą musų auką 
$16.00 doliarių gerb. "Lietu- 
vos" redakcijai, kad perduo- 
tumet ją j tą mašiną, kuri 
musų doliarius perdirbs į ply- 
tas, iš kurių budavojama Lie- 
tuvai laisvė, t. y. j Lietuvos 
Neprigulmybės Fondą. 

Nors menki męi plytnešiai, 
bet jei laisvos Lietuvos na- 
melis bus pasekmingai buda- 
vojamas, tai gal ir vėliau pa- 
jieškosime plytų Ramiojo 
vandenyno pakrantėse. Kar- 
tais jų męs dar galime kiek- 
surasti, by tik mūsų broliams 
Lietuvoje butų geresnė užu- 
vėja. 

Prartaf B&kševiČia. 

' Nuo Red. $16.00 priėmė- 
me ir perdavėme L. N. F. 

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
PA. 

Vietos klebonas kun. Du- 
rickas, pasitaręs, su tūlais lio- 
tuviais, sušaukė susirinkimu 
Sausio 19 d., kad užprotesta- 
vus prieš lenkų veržimąsi Lie- 
tuvon. Po trumpo paaiškini- 
mo buvo perskaityta rezoliu- 
cija, tilpusi dienraštyje "Lie- 
tuva/' kurią išnešė chicagie- 
čia5. Susirinkusiejie tą re- 

zoliuciją užgirė ir nutarė ko- 
pijas pasiųsti \Vashingtonan. 

Ant rytojaus anglų laikraš- 
čiai kaip Pottsville, taip ir 
Philadelphia, Pa., minėjo ir 
apie lietuvių susirinkimą ir 
apie turinį išneštos rezoliuci- 
jos. Abelnai paėmus nors 

mūsų kolionija ir nedidelė, 
bet lietuvių judėjime neatsi- 
lieka nuo didelių kolionijų. 

Rcport. 

; DUSEIKK GALI BUT 
DEPARtUOTAS. 

Rochestcr, N. Y. M. Du- 
seika vėl areštuotas ir jo kau- 
cija tapo padidinta dar $1,- 
000.00, t. y. iki $4,000.00. Jei 
nebus už ų užstatytą pridėč- 
kinė kaucija, lai vietos socia- 
listų kuopa atsidurs kebliome 
padėjime, nes Duseika ima 
dalyvumiį jų rengiamame te- 
atre. 

Anglų laikraščiai praneša, 
kad emigracijos inspektorius 
fsaac Martin yra nuomonės, 
jog M. Duseika po teismo 
gali but, kartais, deportuotas, 
t. y. išsiųstas iš šias šalies 
ten iš kur atvažiavo. 

Vietinis. 

IŠ ROCKFCRD, ILTJ. 
Nors rockfordiečiai pasivė- 

lino papuošti Kalėdų Eglaidę, 
bet męs stengiamės atlikti sa- 

vo pareigos link mustt tėvy- 
nės Lietuvos. Štai surinko- 
me $150.00 į Lietuvos Ne- 
prigulmybės Fondą, lai jis 
drąsiau varo darbą už Lie- 
tuvos isiiuosavimą. Aukavo 
šiam reikalui sekančiai: 

A. L. T. Sandaros 14 kp. 
$13.00 

L'o $1(J.UU: 
Stasys Jokubauskas, J. T. 

Petraitis, Petras Zikas, Alex 
šas Petrauskas. 

Juozas Martinaitis, $8.00 
Kazys Kinderius, $6.00 

Po $5.00: 
Jonas Banis, Kazys Banis, 

Mateušas Stankūnas, Juozas 
Misevičius, Adolfas Savickas, 
Jonas Sisevičius, Jonas Ka- 
reckus, Aleksas Stankus, Au- 
[į'ustiLs Vaicekavičius, Kazvs 

T I Masiliūnas, Viktoras Mizie- 
ris, Grigorius Simanauskas, 
Pranas Vokietaitis, Adomas 
Butkus. 

S. Vezent, $2.00 
Jonas Ūsas, $1.50 

Po $1.00: 
Jonas Trupikas, M. Armi- 

nas, Jonas Makauskas, Juozas 
Stasiūnas, Apoliunaras Ašti- 
kis, Pranas Demavičia, Sta- 
sys Jankauskai, Pranas An- 
drulis, Stasys Armonas. 

Ona Pilipaitis, .50 
Viso $150,00, 

Bet tai dar neviskas. Męs 
laukiame atvykstant p. Liut- 
kausko ir tada ketiname pa- 
daryti tikrąjį "drive," rinki- 
me aukų kovai už Lietuvos 
Neprigulmybę. 

Tėvynes s uitus. 

IŠ NIAGARA FALLS, 
N. Y. 

Matydami kitų kolionijų 
judėjimą, pradėjo daugiau 
larbuotis ir mūsų kolionijos 

Sie Suv. Valst. jūreiviai (marines) dalyvavo mušiuose 
prie Chateau Thierry, Soissons ir kitose vietose. Visi jie turi medalius. Croix de Gueri'e. 

lietuviai; ypač tuomi pasižy- 
mi dar jauna, bet veikti 92 
vyčių kuopa. 

Sausio 19 d. Ji surengė 
puikų vakarei j. Buvo su- 

lošta veikalas: "Gims Tautos 
Genijus," kurio autoriumi yra 
Niagara Falls klebonas kun. 
Yaiciekauskas. Lošimas išė- 
jo gana gerai ir publika tuo- 
mi buvo užganėdinta. 

Publikos atsilankė gana 
daug ir pelno liks virš $100... 
kurs yra skfiriamas Tautos 
Fondui, nes jojo nau< .>11 buvo 
surengtas šis vakaras. 

Vakaro rengime daugiau- 
siai triūso, tur but, padėjo 
kun, Vaiciekauskas ir reikia 
pripažinti, kad vakaras turė- 
jo geras pasekmes iš visu 
atžvilgių. Dar todėl skare- 
lį galima vadinti nusisekusiu, 
kad greta paprastų šokių taip- 
gi buvo atlikta ir lietuviški 
šokiai ir aislai kuriuos kaip 
pasirodo musų jaunimas la-| 
hai myli. 

Tarp žymesnių vietęs vei- 
cėjų reikia priskaityti ir p-lę 
T. Lauciųtę, vargonininkę, 
airios pasidarbavimu dikčiai 
xisitabulino veikimas tarpe 
/iečos jaunimo. Linkėtina 
nusų jaunimui, ypač jo veik- 
esniems nariams, pasekmin- 
gai varyti pradėtai j kulturos 
larba. c* 

B. Savnoras. 

Jeigu jusų akys perši arba skaudžios, 
Iųs nereikalaujate eiti gydytis ir mo- 
icetl augštas kalnas ui tai. Paslteirau- 
dt su manim. Aš pritaikysiu jums 
ikinius, kurie greitai prašalins jums 
/Įsus akių sakusmu" Aš gvarantuojy 
ums gerkusią patai, imt}, ir žemiau 
sias kainas. Turiu 8 m^tų patyrimą- 

Peter A, Miller 

BAIGĘS MOKSLI 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizguči#. Pui- 
kiai Taisoma Laikrodėlius 

s 128 W. 22nd St. Chicago 
Phone Canal 5838 
^906 W. i4th St Cicero] 

DIDELES R1STYNES 
Subatoj, Vasario-Feb. !, 1919 

LIBERTY SVETAINE J 
Kedzic Ave. ir 39th PI. Brighton Pk. 

Durys aatsidarys 7 vai. Rislynes prasidės 8 vai. 

Risis Juozapas Bancevičius su J.' Valcum, 2 pora," Ba 
joras su Čatiu Pitersonu, 3 pora, S. Dudinskas su C. 
J. Puznium, Otto Prapotnikas su Levickiu. 

Po ristynių bus šokiai, muzika Juškevičiaus. Visus 
lietimus ir lietuvate užkviečiani. T1 KIETAS 50c. 

LIUTKAUSKO PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS. 

Amerikos Lietuvių Tautiftž 
'iaryba siunčia su ^prakalbomis 
po" Amerikos lietuvių kolionijas, 
gerai žinomą kalbėtoją, p, J. 
W. Liuikauską. Tai bene pa- 
skutinis didesnis judėjimas dėl 
Lietuvos laisvės išgavimo. To- 
dėl kolionijos privalėtų dar smar- 

kiau sukrusti ir pasidarbuoti dėl 
tėvynės labo. 

Kolionijų veikėjai privalėtų 
nepraleisti šios parankios progos, 
kad pasidarbavus ir dėl Lietuvos 
ir, lyginai, dėl savo kolionijos 
lietuvių labo. Taigi prie darbo 
Tėvynainiai! 

PrakalBų reikale, su visokio- 
mis informacijomis, kreiptis prie 
ALTS. sekretoriaus p. S. E. vi- 
taičio 307 W. 30th St., Nęvr 
York, N. Y. 

Chicagos Komitete^ 
'Kad prigelfcėjus p, S. 'B. Vitai- 

čiui šiame dideliame dartie, Chi- 
cagoje susitvėrė specialis Komi- 
tetas, kuris tvarkys p. Liutkau- 
sko maršrutą Oiicagos apielin- 
kėje ir artimesnėse kolionijose, 
kitaip sakant vakaruose. Ponas 
Liutkauskaus atvyks į vakarus 
pabaigoje šio mėnesio. Komi- 
tetas plianuoja pradėti marirutą 
nuo St. Louis apielinkės korto- 

Norinti turėti savo kolionijoj 
ši gabų kalbėtoją, malonėkit 
nevilkinant pranešti komitetui, 
kad galima butų parankiau su- 

tvarkyti maršrutą ir paskirti ko- 
lionijor»s dienas. Komiteto ad- 
resas : Mrs. M, Zolpienė, 3253 
So. Morgan Uiicago, 1U. 

Chicagos Komitetas. 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akhj » 
gijimu, taip. kad niek# nipraltistutiKi per V. 
sus metus, kas tau gaU buti nsutingp. 

Gerai pritaikinti akiniai pra5atlo« akitj 't 
galvos skaudflitnua, trumparegy.tl arba tfttt- 
regystč prašalinama, pasitarkite su manvttt 
prie J einam kur kitur. Egzamlnac(ja Z>¥KAf. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland A ve., Chlca g 
Kampas IStos GatvCs. 

3čios lubos, viri Platt'o aptiekia. Tčfuykite 
i mano pariSa 

falar.Tos: nuo y tos vai ryto iki 8 vat rak. 
^edtoit oho 9 nl. 7;to iki 12 vai. dlary. 



VIETINES ŽINIOS 
STASIO ŠIMKAUS 

KONCERTAS. 

Pereitą nedėldienį Hull 
House įvyko. Stasio Šim- 
kaus vargonų koncertas. 
Koncerte dalyvavo ir p-lė 
Mariona Rakauskaitė. 

Šis koncertas dave lietu- 
viams ko tai nepaprasto. 
Jeigu neklystu, tai buvo pir- 
mutinis Chicagos lietuviams 
surengtas kliasiškos muzi- 
kos vargonų koncertas. Mū- 
sų žmones papratę tik pa- 
prastas šventas giesmes baž- 
nyčiose dūduojančiais var- 

gonais girdėti, bet tikros 
kliasiškos muzikos vargoni- 
ninkai jiems nesuteikia. Nes 
prie bažnytinių apeigų ne 

visa kliasiška muzika yra 
vartojama. 

Prieš pati koncertą, ne- 
knrio žmonės lyg kad neuž- 
sitikėdami tarp savęs šnabž- 
dėjo: 'Dabar išgirsime 'Pul- 
kim ant kelių.' " Kitas vėl 
atsako: "O ką manai, ar 

'Pulkim ant kelių" nėra pui- 
ki giesmė?" 

Suužė vargonai: balsai, 
tartum už kalnų, jūrių, kas- 
žin kur padangėse skrajoja. 
Švelnumas balsų neišpasa- 
kytas. Klausančio vaiden- 
tuvę neša kur tai augštai; 
rodosi, kad kur ten toli, toli 
už kalnų, jūrių padangėse, 
dievaičiai visokių spalvų 
metindami kamuolius šilkus 
vynioja. Tai vėl išrodo, kad 
šturmas užeina ir perkūnas 
trenks į svetainę. Gal nie- 
kas fantaziją taip nesužadi- 
na, kaip vargonų muzika, 
ypač tad, kada juos valdG 
tikras muzikas. 

Ši ^m kartu gerbiamas p. 
Šimkus pateikė klausyto- 
jams visokių puikiausių So- 
natų, serenadų, fugų ir kito- 
kių gražiausių muzikos ar- 

chiveikalų. Vienas šmotelis 
buvo gražus, kitas dar gra- 
žesnis. Bet kas gal nupieš- 
ti žodžiais apie įspudžius iš 
girdėtos Šimkau3 komponuo 
tos "Kur bakūžė samanota." 
Ją prakilniai, įspūdingai pa 
dainavo p-lė M'iriona Ra- 
kauskaitė. Šį veikalą gali- 
ma drąsiai pavadinti Lietu- 
vos vargo giesme. Publika 
perimta prakilniausiais įspu 
džiais apdovanojo p-lę Ma- 
rioną Rakuskaitę gausiu plo 
jimu. Pakartojus dar kartą 
tą pačią dainą klausytojus 
Jabai sujudino, buvo ypatų, 
kurios ir apsiverkė. 

Apart to p-lė M. Rakaus-i 
kaitė dainavo ir giedojo dar' 
ir kitokių veikalų. 

Abelnai dailės žvilgsniu 
šis koncertas buvo vienas iš 
įspūdingiausių ir prakilniau- 
sių. 

žmonių priėjo pilna sve- 

tainė. Publika buvo rinkti- 
nė—visa Chicagos inteligen 
tija. Atsilankiusieji į kon- 
certą prakilniai praleido lai- 
ką. 

j BOLŠEVIKAI NERIMSTA. 

Į Praeitame nedėldienyje, 
Įbavo manyta, kad Rusijos 
Revoliucijos Močiutė atsilair 
kys į p. St. Šimkaus koncer- 
tą. Mat koncertas atsibuvo 
toje pačioje vietoje, kur ir 
močiutė apsistoj, t. y. Hull 
House. Močiutė žadėjo at- 
silankyti vėliau, nes tą die- 
ną ji labai buvo užimta pre- 
lekcijomis. 

Apie jos atsilankymą į 
lietuvių koncertą pasklydo 
jžinia ir tarp rasų. Laike 
^koncerto prie stovinčio prie 
durių vieno lietuvio priėjo 
keli rusai ir paklausė, ar bus 

Mme. Breshkovskaja; tas at 
sakė, kad tikrai nežinąs, bet 
girdėjęs, kad bus. Tada ru- 

sai vėl paklausė kokios par- 
tijos Breshkovskaja prisilai- 
kanti, Kerenskio ar bolševi- 
kų? žmogus atsakęs, kad j 
jis girdėjęs, jogei močiutė 
prisilaikanti Kerenskio par- 
tijos. Ant tų žodžių vienas 
rusas kirto su kumščia žmo- 
gui j burną. Tas kraujais 
apsiliejęs pargriuvo ant že- 
mės. Rusai pabėgo. 

Tai "puiki" bolševikų tak 
tika, nėra ko sakyti. Taip 
elgdamiesi jie parodo tikrai 
kuo esą. 

Mme. Breshkovskaja ne- 

atsilankė, kadangi koncer- 
tas pasibaigė anksti ir pub- 
likai neišpuolė jos laukti, 

P-as Stasys Šimkus įteikė 
Jane Acldams sekretorei, 
p-ei Karsten, perdavimui mo 

čiutei, raudonų rožių bukie- 
tą ir geriausius linkėjimu? 
nuo lietuvių. 

VEIKIMAS 1-MO CHICA- 
GOS LIETUVIU-KAREI- 

VIŲ REGIMENTO. 

Pereitą nedėldienį Ap- 
veizdos Dievo parapijinėje 
svetainėje įvyko trečias iš 
eilės lietuvių-kareivių mank 
š.ymasi. 

Nevisi užsirašiusieji atėjo 
į paskirtą vietą, bet užtaigi 
apie 17 naujokų prisirašė. 
Išviso chicagieeiai turi apie 
penkis burius kareivių. Au- 
kas ir-gi žmonės pradėjo dė- 
ti, tą pačią dieną sumetė 
apie $17.00 aukų. 

Miklinimasi tęsėsi apie 4 
valandas ir visi buvo tuom 
labai užganėdinti. Vieta, 
kur ateinantį nedėldienį mik 
linsi3 bus pagrasinta suba- 
toje Chicagos lietuvių dien- 
raščiuose. Kareivis. 

IŠ WEST SIDE. 

TMD. 28-tos kuopos me- 

tinis susirinkimas įvyks sau- 

sio 28 dieną, 1919 m. 8 vai. 
vak., M. Meldažio svetai- 
nėje, 2242-44 W. 23rd PI. 

Kviečiame visus narius bu 
tinai atsilankyti ir taipgi 
naujų narių atsivesti dėl pri- 
rašymo prie šios TMD. 28- 
tos kuopos. 

Ir taipgi yra daug svarbių 
reikalų dėl apsvarstymo už- 
silikusių nuo pereitų metų ir 
šių naujų metų. 

Kviečia Valdyba, 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Draugija Šv. Mateušo Ap. 
laikė savo priešmetinį sus:- 

rinkimą gruodžio 29 dieną, 
1918 m., kuriame buvo pa- 
keltas klausimas per p. J. 
Byanską kaslink Lietuvos 
dabartiniu laikų, apie ką p. 
J. Byanskas labai gražiai su- 

sirinkusiems prakalbėjo. 
Taip-pat kalbėjo p. B. M. 
Butkus, kuris sakė, kad ne- 

turime laukti, kad kas mums 

ką nuveiktų, bet turime pa- 
tįs veikti. P-s A. Maziliaus- 
kas duoda įnešimą aukauti 
tris šimtus ($300) doliarių 
iš draugijos iždo. Įnešimas 
kelių geni tėvynainių likosi 
paremtas ir nutarta paau- 
kauti $300 dėl išgavimo Lie- 
tuvos laisv. Keli nariai pas 
kui perėję per svetainę su- 

rinko $56.25, iš ko sudarė 
$356.25. 

Aukavusių narių vardai: 
Po $2.00 aukavo: S. Mar- 

tinkus, Izid. Pupauskas, St. 
Trurnpulis, St. Alekna.' 

Aukavo $1.25 p-as T. Ja- 
nulis. 

;i Po $1.00 aukavo: K. Ta- 
; mošaitis, J. Grincevičia, J. 
! Šimaitis, A. Vilkis, J. Be- 

niusis, M. Pankauskas, P. 
Enzelis, J. Mizger, V. Mali- 
nauskas, J. Sulčius, J. Sa- 
rauskas, M. Tamulevičia, A. 
Ališauskas, J. Gaubas, J. 
Kliučinr.kas, K. Šimkus, F. 
Sangaila, K. Jotkus, J. Ga- 
jauskas, V. Šimkevičia, J. 
Knistautas, A. Joclis, A. Ja- 
nusas, A. Pagojus, V. Lan- 
cevičia, J. Jurgėnas, P. Šid- 
lauskas, A. Beržinis, S. Mik- 
lonas, B. Butkus, A. Ivlostei- 
ka, J. Petrulevičia, Iz. Vis- 
tartas, Iz. Masaitis, J. Bliu 
dzas, A. Tumas, J. Kviet- 
kus, St. Šimkus, F. Bakutis, 
V. Totulis. 

Smulkių surinkta $7.00. 
Viso labo $356.25 išgavi- 

mui Lietuvai neprigulmybės. 
Draugija gyvuoja keturi o 

lika metų; turi apie du šim- 
tus narių ir virš keturių tūk- 
stančių ($4,000) doliarių iž 
de pinigų. Susirinkimus įai 
ko paskutinio je subatoje 
kiekvieno mėnesio, 8-tą vai. 
vak., P. Wodmano svetai- 
nėj, 3249 S. Lime St. 

Valdybon išrinkta 1919 
metams B. M. Butkus, pirm., 
A. Vilkis, pirm.-pagelbinin- 
ku, F. Bakutis, nut. rašt., 
A. Kasparas, fin. rašt., St. 
Martmkus, ižd. 

Izid. Pupauskis. 
Pinigą: pasiųsta Lietuvos 

Neprigulmybės Fondui. 

SEARS-ROEBUCK ĮVEDA 
8 VAL. DARBO DIENĄ. 
Pradedant nuo vakarykš- 

čios dienos visi Sears, Roe- 
buck and Co. darbininkai 
dirbs 8 valandas į dieną. 
Pirmiau jie dirbo beveik 9 
valandas. 

Sulyg firmos pagarsinimo 
valandos darbo prasidės 8 
ryte iki 4:45 popiet. Pie- 
tums darbininkai bus paleis 
ti 45 minutas. Už viršlaikį 
darbo firma mokės laiką ir 
pusę. Subatomis firma dirbs 
iki pietų ištisus metus. 

UGNIS 25 ŠEIMYNAS 
IŠVIJO I GATVĘ. 

Užvakar užsidegė gyveni- 
mų namas prie 6(M0 Stoney 
Island Ave. Iš priežasties 
ugnies 25-kios šeimynos ta- 
po išmestos i gatvę. Gais- 
ras padaręs apie $1,000.00 
nuostolių. y 

POLICIJANTAS DIRBA 
VIRŠLAIKI. i 

Policijantas A. Schmitt, 
iš Brighton Parko sto- 
ties, pasinaudodamas gražiu 
oru ir savo dyklaikiu išva- 
žiavo užvakar naktį auto- 
mobiliu pasivažinėti. Jam 
pra ažiuojant 47-ios gatvės 
gatvekarį, jis pamatė, kad 
to gatvekario konduktorius 
apsiėjo žiauriai su moteriš- 
ke, laikančia ant rankų ma- 

žą vaiką. Policijantas nieko 
nelaukęs įlipo į karą ir su- 

areštavo konduktorių Ben. 
Anderson, paeinantį nuo 

3846 Parnell Ave. 
Liudininkas R. J. Mar j- 

ner, nuo 1821 W. 59-tos gat, 
pasakė, kad konduktorius 
ginčijosi su moteriške Fr. 
Salai abna, gyvenančia prie 
5323 S. Francisco Av.. $tum 
dydamas ją iš vietos į vietą. 
Moteriškė turėjo ant rankų 
ir mažą vaiką. 

BOLŠEVIKAI IR MENŠE- 
VIKAI NEPASIDALINA 

"REVOLIUCIJOS 
MOČIUTE." 

Hul Kouse, kur apsistojo 
Rusijos "Revoliucijos Močiu 
tė" Mme. Breshkovskaja, 
bolševikai ir menševikai pra 

dėjo atakuoti. Mme. Bresh 
kovskaja pereitą nedeldienį 
turėjo laikyti Hull House 
paskaitą. Kada menševikai 
apsirūpinę 35 centiniais bi- 
lietais norėjo įeiti Į svetai- 
nę bolševikai jau buvo pir- 
miau atėję ir laikė vietas už- 
ėmę neįleisdami menševikų. 
Idant nepasiantrintų Rusi- 
jos Revoliucija" Jane Ad- 
dams buvo priversta pašauk 
ci policiją. 

Kada Močiutė kalbėjo bol 
.ševikams, tai menševikai su 

bilietais už durių įsikarščia- 
vę laukė ir tik nusiramino 
tada, kada kasininkas rusiš- 
ko universiteto, John Yerin, 
už netvarkingą pasielgimą, 
tapo suareštuotas. 25 sočiu, 
listai norėjo atimti suareš- 
tuotąjį nuo policijos, bet taš 

jiems nepasisekė, jis buvo 
uždarytas. 

Mm e. Breshkovskaja tą 
vakarą laikė prakalbas ke- 
turiose vietose. 

BUČIAVIMAS VAIKU 
PLATINA INFLUENZĄ. 
Sveikatos Departamento j 

narys, kad atkreipus atydą 
tėvų ir motinų, kurie tun 
mažus vaikus, l aip yra pa- 
vojinga mažus vaikus bu- 
čiuoti sekančiai išsitarė pe- 
reitą ketvergą paskaitose, 
laikytose 16-koje mokyklų, 
kaip reikia saugotis nuo pla- 
tinimo epdiemijų. 

"Kiekvienam ką-tik užgi- 
musiam vaikučiui reikėtų 
paduoti šautuvą į rankutes 
ir pamokyti, kad šautų kiek 
vieną ypatą, kuri tik nori jį 
bučiuoti." 

"Nebučiuokite mažyčių 
vaikų," taip Sveikatos De- 
partamentas savo pranešime 

■ perspėjo visus tuos, kurie 
taip daro. 

''Mažyčiams vaikams vi- 
sai nepatinka toks pasielgi- 
mas ir labai tankiai bučia- 
vimams jie pats priešinasi. 
Nustokite bučiavę vaikų ran 

kas ir burną. Bučiuodami 
vaikų lankas jus užkrečiate 
jų rankas visokių ilgų mik- 
robais, o vaikai kišdami ran 

kytes į burną, užsikrečia 
visokiomis ligomis. 

"Buvo tokių atsitikimų, 
kad vaikai niekad nebuvo iš 
leidžiami iš namų laukan to 
lei, pakol jie nebuvo išnešti 
laukan grabuose. Tas paro- 
do, kad ligos buvo atneštos 
iš lauko į namus ir vaikai 
namieje jomis užkrėtė." 

Sveikatos Departamentas 
persergsti nuo sekančių da- 
lykų: 

f Nuo svaiginančių gėrimų. 
Nuo persivalgymo. 
Nuo nedamiegojimo. 
Nuo betvarkingo čiaudiji- 

mo ir kosėjimo. 
"Sergėkitės nuo sodos fon 

tanų apart tų, kurie vartoja 
popierinius puodukus." Svei 
katos Departamentas toliau 
praneša: 

''Pereitame ketverge pasi- 
rodė 186 nauji susirgimai in 
fluenza ir 46 nauji susirgi- 
mai pneumonija. Iš tų 24 
mirė nuo influenzos ir 25 
nuo pneumonijos." 

KENOSRA LIETUVIŲ 
Gen. Agentas: P. Beišis, 

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

karas "Lietuvą": 
S. Džiaugis, 462 Jenne St., 
J. Gotautas, 253 Mihvaukee 

J. Poteliunas, 35T N. Cihcago 
*A. Polis, 552 Grand Ave. 
St. Jocius, 900 Jenm Si 

Aš ADOMAS A. KAKALĮAUSKAS 
SEKANČIAI KASAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. 
Kraujo, inkstų, Nervų ir abelnas sj.ėkų nustojimas 
■•iso kuno, ir buvau nustojęs ilties, kad begyven- 
siu. \"isur jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur rc gavau sa\o 

sveik-ital pagelbos. 
I'.et kada pareikalavau Salutaraš vr.istų, llitterio, 

Kraujo valytojo, Nervatonij, Inkstų tr Reumatizmo 
gyduoles, tai po utvartojnnui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kr*ujas 
išsivalė. Nervai ėmė .st oriai dirbt, lr.knai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, d.ėgliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. IJė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Sa- 

lutaras, Hitlerin, ir po 3 inCn. ravo paveiksle pamačiau tekį skirtumą kaip taip 
dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju 
Salutaras mvlistų geradėjistei ir linkiu vi-tiems savo draugams ir paistomiems 
*-»» tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chen<lcal Institution J. Baltrenas, Prof. 
1707 So. Halstcd St. Plione CcnaI 6417 Chicago, ll|# 

Reikalaujame 
į darbą 1000 agentų 

po visas lietuviškas kolionijas Suv. Valst. 
Darbas prakilnus, pelningas] ir paramus 
kiekvienam, Del informacijų atsišaukite 

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

Ar Jųs Gaunate Koki Peln$. 
NUO TŲ ŠĖRŲ. KURIOS 

JUS PIRKOTE. 

Pirkite šėrus Buck Run Oil ant 

Rafining Co. ir gaukite tos kompa- 
nijos pelną, kuri išmoka Buck Run 
011 and Befining Co., yra operuojan- 
ti bile koki$ pagaminačia aliejų 
kompanija, kuri išmoka 35 procentus, 
išmoka kas tris mėnesei. Dabar š§- 

rai parduodami po $2.00 už šėrę ir 

pakils iki $2.50 už šėrą J trumpę, lai- 

kę. 
Taipgi Liberty Bondsai yra imami už 

lygius pinigus 
Siuskite savo užsakymus šiandien 

J. BIRPHTON. 

care cf Chas A. Wocd and Co. 
110 Sc. Cearborn St. Chicago, III. 

Laiškus galite rašyti ir lietuviškai 

EXTRA STORAGE PAR- ^ 

DAVIMAS. 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertės 
rekordu mokėjusių $200. Męs tu- 

rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
d s?, i bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 

2810 Harrison St. Ckicago 

Atydai tu kurie dar netur 
"Lietuvos" Dienraščio seru: 

i 

Reikalingas "Lietuves'' Dfearasčio šSrų 
skaitlius jau išparduotas, visi pinigai sumo- 

kėti, Į?ien~aštis "Iiėtuva" jau leidžiamas. 

Bet dar randasi getas ska&ltas li&tuvdų, ku- 
rie tikrai {ieriįjo pflfe šio prakil- 
naus darbo, bet del ši&fefity af tokių priežas- 
čių nesuspėjo Šerų nuj&rfs&rkti. 

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

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

ŠIANDIEN, nes rytej gali buti pervėlu, 
Sero kaina $10. 

Llthuanian Publishing Co. 
3253 Sa. Morgan St., 

CHfCAdO, ILL. 

Uthu&nian Pubiishin* Co., 
3253 So. Morgan St., Chicago, ui. 

Qębiamieji:- 
Stt iittpmi prisityliu pillŲ* u.imokestj ui 

..wttuttUf..u>uia S "Liftluvos" Uieuiaščio Bendrovės Lithusnįąu 

priiiųsji man Sėrus. % 
Su pagarba, 

AT0RĘSA5; i 
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