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Bolševikai nušovė keturis 
Kunigaikščius 

Prezidentas Grįžta Amerikon. 
Slekeriams gali buti bloga. 

i Rusijos reikalas pradėta svarstyti. 

Gal but Nauja Valstija Amerikoj. * 

BOLŠEVIKAI NUŠOVĖ 
KUNIGAIKŠČIUS. 

Paryžius, vasario 16 d. — 

Paul Erio, korespondentas 
laikraščio J o u rn a į nese- 

nai pabėgusis iš Petrogrado 
ir atvykusis Helsingforsan, 
pasakoja, kad keturi buvu- 
sieji Rusijos didi kunigaikš- 
čiai tapo bolševikų nušauti 
atkeršinirnui už Liebknech- 
to ir Ęosos Luxemburg nu- 

žudimą Berline. Kunigaikš 
čiai esą tapo nušauti be jo-j 
kio teismo. 

BOSTONAS LAUkslIA 
WILSONO. 

Boston, vasario 15 d. — 

Bostono uostas su entuziaz- 
mu laukia sugrįžtant prezi- 
dento Wilsono, kuris keti- 
nąs atsilankyti Bostonan, j 
Tam apsilankymui kiti pri- 
duoda dįdelę tarptautišką 
svarbą. 

Tikimasi, kad tame prez. 
Wilsono viešame pasirody- 
me bus daug kas pasakyta, 
lytinčio tarptautinę politiką. 
Taipgi tikimasi, kad Bosto- 
ne patiks prez. Wilsoną ne 

tik delegatai iš įvairių vie- 
tų Naujosios Anglijos, bet 
ir iš kitų vietų Suvienytų 
Valstijų (Lietuviams reiktų 
irgi apie tai pagalvoti). 

Laivas George Washing- 
ton, vasario 15 d.—Bevie- 
linis telegrafas nuo minėto 
laivo praneša, kad persisky- 
nxs su Prancūzijos eskadra 
netoli Bresto, laivas George 
Washington, kuriuo grįžta 
Amerikon prez. Wilsonas, 
buvo patiktas per Suv. Val- 
stijų drednautą New Mexi- 
co ir keleto mažesnių lai- 

vų, kurie lydės prez. Wil- 
soną iki Azoro salų. Ties 
Azoro salomis laivą George 
Washington patiks kita 
Amerikos kariškų laivų es- 

kadra, kuri lydės iki Suvie- 
nytų Valstijų. 

Prezidentas Wilsonas dau 

giau i^isi Iš valstybinio 
darbo tik nominavo amba- 
sadorių Francuzijon Hugh 
C. Wallace iš Tacoma į vie- 
tą rezignavusio William 
G ravės Sharp. 

Manoma, kad prez. Wil- 
sonas neužilgo vėl važiuos 
Europon, būtent po išsiskir- 
stymo kongreso, t. y. po i 
dienai kovo. 

SLEKERIAI NEGALESIĄ 
BVTI PILIEČIAIS. 

New York, vasario 16 d. 
Tie svetimtaučiai, kurie 
prieš karę šsiemė primas 
pilietiškas popieras, o pas- 
kui lake drafto atsisakė 
nuo savo pirmų popie- 
rų, galės būti ar.t visados 
prašalinti nuo Amerikos pi- 
lietystės. 

Tuo tikslu yra varoma 

smarki agitacija po visą sa- 

lį, o Richard K. Campbel, 
natūralizacijos komisijonie- 
rius Washingtone jau palie- 
pė atmesti 300 pirmųjų po- 
pierų tų vyrų, kurie dabar 
antru sykiu vėl mėgino iš- 
siimti pilietystės popiera? 

Kuomet žmogus dabar pa 
daro aplikaciją išsiėmimui 
pirmų pilietiškų popierų, 
viena kopija eina Washing- 
tonai). Iš ten siunčiant už- 
klausimas į distriktc Tary- 
bas, kuriose randasi visų 
vyrų drafto Questionnaires 
ir, jeigu ten pasirodo, kad 
vyras buvo slekeris ir atsi- 
sakė nuo pirmų popierų, 
idant tokiu budu išvengti ka 

reiviavimo, tai jo aplikacija 
buva panaikinama. 

SVARSTOMA RUSIJOS 
KLAUSIMAS. 

Paryžius, vasario 16 d. — 

Rusijos klausimas pradėta 
svarstyti Vyriausioj Taryboj 
Taikos Konferencijos, bet 
subatos posėdyj prie jokio 
nutarime šiame klausime nej 
prieita ir palikta tolimesnis1 
svarstymas ant panedėlio. 

MANO PADALINTI 
VASTIJĄ. 

St. Paul, Minn. — Minne- 
sotos valstijos legiūliaturon 
jnešta bilius, kuriuo suma- 

noma dabartinę Minnesotos 
valstiją padalinti j dvi val- 
stiji. Šiaurinė dalis dabar- 
tinės valstijos sudaiytų nau- 

ją valstiją vardu Linkoln 
valstija—pagerbimui buvu- 
sio Suv. Valstijų prezidento 
Abrahomo Linkolno. Ji tu- 
rėtų 46 pavietus. 

KARIUMENE TVARKO 
AIRIJOJ. 

Belfast, Airijoj, vasario 
16 d. — Kariumenė užėmė 
elektrikos ir gazo dirbtuves 
šiame mieste ir pradėjo jas 

Nesmagu. 

Kaip kareivis jaučiasi, pargrįžęs namo ir pirmu syk persirėdęs į civiles drapanas. 

varyti. Iki šiolei, iš priežas- 
ties streikų, per t'ls sąvai- 
tes miestas neturėjo šviesos. 

Dirbtuvėse tapo pastatyta 
pėstininkai, o prie įėjimų 
kulkasvaidžiai. Didesnė da 
lis darbininkų, kurie buvo 
išėję streikuoti sulyg savo 

komitetų paliepimo, dabar 
sakoma sugrįžo atgal prie 
aarbo. 

Nuo panedėlio, sakoma, 
pradės ir gatvekariai vaikš- 
čioti tokiu pačiu budu. 

BOLŠEVIKAI VILNIUJE. 
Berlinas, vasario 14 d.— 

Korespondentas laikraščio 
New York Times praneša l#š 
Berlino, kad tūlas vokietes 
korespondentas, vos sugrį- 
žęs iš rytinio fronto ir iš 
Lietuvos, suteikia liūdnų ži- 
nių apie Lietuvą. 

Jis (vokoškas korespon- 
dentas) aplankęs bolševikų 
pozicijas ir net buvo Vil- 
niuje. Vilniuje jis išbuvo 
vos keturias dienas, nes bol- 
ševikų prezidentas liepė 
jam nešdintis iš Lietuvos. 
Toliau priduria, kad abel- 
nas padėjimas Lietuvoj yra 
apverktinas, bet, girdi, bol- 
ševikai visur pralaimi, kur 
tik jie susikerta su vokie- 
čiais. 

KARES STOVIS BUCHA- 
REŠTE. 

Kopenhagen, vasario 15. 
Bucharešte, sostinėje Rumu 

nijos, kur šiuo laiku susi- 
spietę revoliucionieriai anti 
-monarchistai, paskelbta ka- 
rės stovis. Sulyg šiądien 
gautų pranešimų, Buchareš- 
te susekta suokalbis prieš 
carą Ferdinandą ir sosto 

įpėdinį, princą Karoli. Taip- 
gi pranešama, kad karališ- 
koji šeimyna pabėgo iš sos- 

tinės. 
Ankpeiau buvo pranešta, 

kad caras Ferdinandas yrs 

sužeista;? laike bombardavi- 
mo jo palociaus, ir kad ca- 

ro šemynai neleista išva- 
žiuoti iš sostinės. 

WILSONAS—KIETA- 
SPRANDIS VYRAS. 

Paryžius, vasario 14 d.— 
(suvėlinta). Richard V. 
Oulahan, korespondentas 
laik" ščių New York Times 
ir Cnicago Tribūne, prane- 
ša minėtiems laikraščiams 
šį-tą apie prez. Vviisono vei- 
kimą Europoj. Tarp kit-ko 
jis pabriežia, kad kitų val- 
stybių diplomatai prez. Wil- 
soną vadina keitasprandžiu 
vyru. 

Sakoma, kad Francuzijos 
premieras Clemenceau sykį 
pasakęs prez. Wilsonui, jog 
jis dar nėra matęs tokio kie- 
tasprandžio vyro, kokiu yra 
prez. Wilsonas. Gi prezi- 
dentas Wilsonas į tokį už- 
reiškimą} vieton atsakymo, 
nusijuokė. 

Prezidentas Wilsonas, 
kaip praneša Richard V. Ou 
lahan, turėjęs nemažus su- 
sikirtimus us Anglijos dele-, 
gacija, ypač su Australijos 
premieru Hughes. Bet su 

Lloyd George prez. Wilsono 
santykiai labai geri; jųjų 
atsinešimai panašas, jei taip 
galima išsireikšti, į diplo- 
matinę meilę. 

Toliau pažymima, kad 
prez. Wilsonas atrodo labai 
nuvargusiu ir, girdi, pasiliuo 
savimas nors laikinai nuo 

Įtempto politinio veikimo ir 
kelionė jūrėmis, reikia tikė- 
tis, suteiks prez. Wilsonui 
naujos energijos tolimes- 
niam veikimui politikos dir- 
voje. 

DARYS MASKAS TAIKOS 
PASIUNTINIU. 

Paryžius, vasario 16 d.— 
Suvienytų Valstijų valdžia 
paliepė, kad nuo kiekvieno 

nario, esančio Taikqs Komi- 
sijoj, butų nuimta "gyva 
kaukė," t.y. maska, kuri pa- 
rodo tikrą jo veido kopiją. 

Nekurie francuzų atstovai 
jau tokias maskas yra pada- 
rę. Tokios maskos yra da- 
romos tam, kad ateityje ga- 
lima butų padaryti tikras 
stovylas žmonių, dalyvavu- 
sių didžiausioj pasaulio kon 
ferencijoj, t.y. tas turi isto- 
rišką vertę. 

DU MILIJONAI KNYGŲ 
KAREIVIAMS. 

New York, vasario 15 d. 
Amerikos knygynų draugija 
šiądien pranešė, kad ji pa- 
siuntė Amerikos kareiviams 
užjurin 2,000,000 knygų, 
650,000 knygų pasiųsta jau 
pertraukus karę. 

FRANCUZIJOS NUO- 
STOLIAI. 

Paryžius, vasario 16 d.— 
Louis Loucheur, ministeris 
ind^strialio Francuzijos at- 
statomo, užreiškė Senate, 
kad atstatymas sunaikintų 
angliaksyklų ir dirbtuvių 
šiaurinėj Francuzijoj atsieis 
apie 15 milijardų doliarių. 

Vokiečiai, anot šito pra- 
nešimo, laike karės sunaiki- 
no išviso 101 angliakasyklą. 
Jeigu bus geras giliukis, tai 
iš jų visų, apie šių metų pa- 
baigą gal ir bus galima iš- 
gauti apie po 3,000 tonų ang 
lių kasdieną, vieton 75,000 
kasdieną, kaip būdavę prieš 
karę. Pataisymas vienų tik 
angliakasyklų atsieis du mi- 
lijardu frankų ir užims apie 
25 metus laiko. 

Dirbtuvės neturi žalios me 

džiaugos, o mašinerijos tapo 
sunaikintos. Anot M. Lou- 
cheur pranešimo, imtų apie 

! 40,000 vagonų ir keletą me- 

tų laiko, idant pervežti at- 
gal iš Vokietijos visas už- 
griebtas mašinas. 

Valdemaras Paryžiuje. 
Buvusis Lietuvos premie- 

ras ir dabartinis Lietuvos 
užrubežio reikalų ministeris, 
prof. Valdemaras, jau at- 
vyko Paryžiun ir apėmė te- 
nai vadovystę Lietuvių De- 
legacijos, kuria iki šiolei va- 
dovavo kun. Alšauskas. 

Prof. Valdemaras išsyk 
pradėjo rūpintis Lietuvos rei 
kalais Taikos Konferencijoj 
ir, lydimas p. Mastausko, 
jau turėjo pasikalbėjimą su 

Mr. Henry White, kuris yra 
vienu iš Amerikos atstovų 
Taikos Konferencijoj. 

Apie tai praneša į Wash- 
ingtoną iš Paryžiaus tele- 
gramas, po kuriuo pasirašo 
kun. Alšauskas ir p. Mas- 
tauskas. 

Viršminėtą žinią paduoda 
p. K. Česnulis, narys Pildo- 
mojo Tarybų Komiteto, pri- 
siųsdamas "Lietuvai" kopiją 
telegramo: 

"Washingtone, D. C.— 
Per Valstybės Departa- 
mentą Lietuvių Naciona- 

lei Tarybai. Valdemaras 
atvyko Paryžiun ir apėmė 
tvarkymą komiteto [bu- 
vusio?] po vadovyste Al- 
šausko. Jokių permainų 
[Komitete?] nepadaryta. 
[Lietuvių] Delegacija ap- 
laikė 54,200 frankų. Lie- 
tuvos premieras ir Mos- 
towski tapo priimti pas 
Mr. Heniy "VVhitfc. Pasi- 
rašo : Alšauskas, 
M o st o w sk a s." 

K. Česnulis. 
Jeigu pilnai pasitvirtins ta 

prasmė, kurią šitas kable- 
gramas perduoda, tai iš to 
bus aišku, kad kun. Vilima- 
vičiaus ir p. Pakšto pirmiaus 
suteiktos žinios buvo spal- 
vuotos vienpusiškumu, o tas 
bus paliudijimu arba papras 
to asmeninio intriganiišku- 
mo, arba parodys jų pilną 
nemokėjimą orientuotis da- 
lykų stovyje—abidvi ypaty- 
bės, absoliučiai netinkančiob 
atstovui tokį darbą dirban- 
čiam. 

ŠAUKIA KOVON PRIEŠ 
BOLSEVIKUS. 

Vladivostokas, vasario 11 
d. (suvėlinta). — Bolševikų 
veiklumas, kaip patėmija- 
ma, pradėjo stiprėti išilgai 
Amūro geležinkelio, Toli- 
muose Rytuose, Siberijoj. 
Sakoma, kad 3,000 vengrų 
buvusios generolo von Tau- 
bė armijos yra apsikasę ne- 
toli Magoči stoties. 

Vyliausia stačiatikių baž- 
nyčios vyriausybė Omske, 
Siberijoj, išsiuntinėj atsišau 
kimą kitų tikybų vyriausy- 
bėms, su paraginimu, idant 
visos bažnyčios suteiktų sa- 

vo moralę paramą kovoje 
prieš bolševizmą. Toks at- 
sišaukimas tapo išsiųstas po 
piežiui ir antvyskupiams Pa- 
ryžiaus, Canterbury (Angli- 
joj)' ir New Yorke; taipgi 
Serbijos, Grekijos ir Ruma- 
nijos metropolitams. 

Čia platinasi atkart ritini 
gandai, kad Omsko prieš- 
bolševikiška valdžia mano 

kraustytis iš Omsko toliaus 
į rytus—į Čitą, arba į Vla- 
divostoką. Šių gandų pa- 
tvirtinimo iki šiolei nėra. 

KARE ATSIEJO PER 
179 BILIJONUS. 

Washington, D. C., vasa- 

rio 16 d. —Sulyg oficialio 
Amerikos valdininkų ap- 
skaičiavimo, Europinė karė 

atsiėjo $179,000,000,000, 
bet čia nėra priskaitytos iš- 
laidos Belgijos, Portugalijos, 
Rumunijos, Austro-Vengri- 
jos ir Bulgarijos. 

Talkininkų išlaidos, sulyg 
šito apskaitliavimo, siekia 
$119,581,000,000, nepriskai- 
tant čia paskolų nuo vienos 
viešpatijos kitai, o tokių pa- 
skolų padaryta $18,375,000, 
000. Vokietijos išlaidos sie- 
kė $36,500,000,000. 

VOKIEČIAI NEAPLEISIĄ 
KAIZERIO. 

Berlinas, vasario 15 d.— 
Vokietijoj susitvėrė organi- 
zacija, kurios speciališku 
mieriu yra "neapleisti kai- 
zerio" ir išgelbėti jį nuo tal- 
kininkų teismo. Kaizerio 
brolis, Princas Henry, yra 
vienas iš šios organizacijos 
sumanytojų, bet vadovavi- 
mas jaja, sakoma, pavesta 
von Hindenburgui. 

Steigiamame Susivažiavi- 
me Weimare nekurie dele- 
gatai taipgi grasino, kad tal- 
kininkai perdaug "nenuže- 
mintų" vokiečių, nes jie per 
didelio pažeminimo nenu- 

kentėsią. Tarp tokių "paže- 
minimų" yra priskirta ir tal- 
kininkų reikalavimas, kad 
kaizeris butų jiems išduotas. 

VOKIEČIAI ARDE 
GELŠKELIUS. 

Paryžius, vasario 15 d. — 

Belgijos komisija, kuri ty- 
j rinėja kiek Vokietija pricla 
rė nuostolių bebūdama Bel- 
gijoj, praneša gan įdomių 
dalykų. Ji užreiškė, kad su 

lyg iki šiol surinktų žinių, 
,2,(500 mylių gelžkelių visai 
I negalima naudotis, nes ta- 
me ilgyje yra sunaikinta 
gelžkelio apie 950 mylių. 
Tas, šmotais sugadytas gelž 
kelis, padaro beverčiu ir ne- 

išardytas vietas. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėj: 
—Panedėlyj pusėtinai gra 

žu ir truputi šilčiau; utar- 
nike giedra. 

Saulėtekis šiądien 6 v. 43 
m., saulėleidis 5 v. 25 m. 
— Mėnulio tekėjimas 8 v. 
32 min. vakare. 

Šilčiausia buvo ant pietų 
— 30 laipsnių. 
Šalčiausia buvo 7 v. 3 m. š- 
ryto — 23 laipsniai. 



NORI SULAIKYTI 
PROPAGANDĄ. 

Wa»hington, D. C., vasa- 
rio 15 d. —Coloracios sena- 
torius Thomas ir Massachu- 
stets senatorius Weeks ra- 

gino Senatą išleisti įstaty- 
mą, kuris sulaikytų platini- 
mą "raudonos" propagandos 
tarp šios šalies žmonių. 

Senatorius Thomas pasa- 
kojo, kad "raudoni" laikraš- 
tėliai ir brošuros "dygsta, 
kaip grybai." Šituose laik- 
raštėliuose raginama žmo- 
nės prie sukilimo ir bolše- 
vizmo. 

Komitetas, paskirtas pro- 
pagandos tyrinėjimui, atran 
da, kad bolševikai iš Rusi- 
jos siunčia Amerikon nema- 

žai agitatorių su tikslu su- 
kelti bolševikišką revoliuci- 
ją ir šioj šalyj. 

IŠ TAIKOS KONFEREN- 
CIJOS. 

Paryžius, vasario 15 d. — 

Augščiaasia Taryba (t. y. 
Taryba 5 didžiųjų valsty- 
bių) popietinėj sesijoje gvil- 
deno klausimus, lytinčius 
Rusiją. Vėliau išklausė pra 
nešimą atstovo nuo Livano 
(Mažoji Azija) Pildančioje 
Komiteto. 

Augščiausia Taryba pa 
skyrė komisiją ištyrmui klau 
simo apie atstatymą Belgi- 
jos. Iš amerikonų ton ko- 
misijon įeina: Charles H. 
Haskins ir pulkininkas S. D. 
Embick. 

Komisija dėl atbudavoji- 
mo nuteriotų šalių tęsė savo 

tyrinėjimus pačių pamatų, 
kuriais rorniantis reiks spręs 
ti apie atbud>wojimo pla- 
tumą. Komisija išklausė 
pranešimus šių ypatų: Ba- 
ronas Van Den Heuvel nuo 

Belgijos, M. Stoyanovič nuo 

Serbijos Francu J jos pini- 

Igyno ministeris Klotz nuo 

Francuzijos. j 
Prezidentui Wilsonui ap- 

leidus Taikos Konferenciją, 
kuris išvažiavo į Suv. Val- 
stijas, jo vietą Taikos Kon- 

| ferencijoje užėmė pulk. E. 
M. House. 

| 

VIENI GIRIA, KITI KRI- 
TIKUOJA TAUTŲ LYGĄ. 

Paryžius, vasario 15 d. — 

Paryžiaus laikraščiai, abel- 
nai paėmus, nėra perdaug 
nudžiuginti Tautų Lygos su- 

sitvėrimu, bet Anglijos laik- 
raščiai pasveikina ją daug 
širdingiau. 

Paryžiaus laikraštis Fi- 
g-a r o sako, kad iš tos "mis- 
tiškos tautų draugijos" išėjo1 
penkių didžiųjų tautų lyga,' 
o tas prives prie didesnio 
susiartinimo tarp Amerikos, 
Anglijos, Francuzijos, Itali- 
jos ir Japonijos. 

"Ateitis—sako tas laikraš 
tis—yra atdara geresniam 
sutvarkymui, bet visai natu- 
rališka, kad tas yra dar ne- 
aišku ir neapčiuopiama." 

Kitas Paryžiaus laikraštis 
J o ur n a Išsako, kad kuo- 
met visi kalba apie broliš- 
kumą ir amžiną taiką, fran- 
cuzų tauta negali nuleisti 
nuo akių tikrenybės, o ta tik 
renybė yra tame, kad fran- 
cuzų kaimynystėje yra 70,- 
000,000 vokiečių, o apart to 
pusėje Europos yra chaosas. 
Taigi taip dalykams stovint, 
reikia mums pasiklausti, — 

sako tas laikraštis,—kur ysa 
užtikrinimas, kad mums nu- 

siginklavus, męs busime, ne- 

laimei atsitikus, apginti, ir 
kas mus apgins? Perskai- 
čius Tautų Lygos konstitu- 
ciją, matome, kad tai turė- 
sianti padaryti "morališka 
jiega." 

Tokioj maž-daug dvasioj 
atsiliepia ir kiti francuzų 
laikraščiai. 

Visai kitokias nuomones 

randame Anglijos laikraš- 
čiuose. Daugelis laikraščių 
išreiškia užsiganėdiniraą, 
kad tokia "sveika pradžia" 
tapo padaryta, nors nekurie 
jų nurodinėja, kad dar ne- 

mažai reikes pasidarbuoti, 
pakol bus prieita prie to, 
kad Tautų Lygos siekiai bu- 
tų pilnai atsiekti. 

Lou 'iono laikraštis The 
E v e n i n g N e w s Tautų 
Lygos konstituciją vadina 
"didžiu čarteriu, kuris už- 
baigs kares," o laikraštis 
The S t a r sako: "Męs 
džiaugiamės nepaprastai, 
nes pagalios turime žmoni- 
ios M a g n a C h a r t a 

[Magna Charta vadinosi do 
kumentas, kuriuomi anglai 
išgavo sau daug laisvės nuo 

karalių viduramžių laikais, 
tai yra svarbiausis dokumen 
tas ne tik anglų istorijoj, 
bet ir pradžia liberalizmo 
visoj Europoj]. 

Laikrašti? The W e s t- 
m i n s t e r G a z et t e sa- 

ko, kad Tautų Lygos konsti- 
tucija sutverė Suvienytas Pa 
šaulio Valstijas ir kad dau- 
gelis žmonių nesitikėjo, kad- 
tokį dalyką galima buvo da- 
bar padaryti, o T h e P a 11 
Mali Gazette mano, 
kad jeigu toji dvasia, kuri 
apsireiškė dabar, betveriant 
Tautų Lygą, išsilaikys, tai 
kita didi karė bus negalima. 

LENKAI SUTINKA TAL- 
KININKŲ KOMISIJĄ. 
Varšava, vasai *o 13 d.— 

(suvėlinta). Komisija, ku- 
ri^ Taikos Konferencija pa- 
siuntė Lenkijon, pribuvo iš 
Paryžiaus per Pragą vakar 
vakare. Gyventojai kcmisi- 

ją priėmė labai entuziastiš- 
į 
kai- 

, 

i Didelės minios žmonių ap 
'gulė stotį kuomet pribuvo 
minėtoji komisija Varsavon. 
Čia susimaišė sykiu ir gra- 
fai, ir grafienės ir sodiečiai. 
Visi skverbėsi pasveikinti 
komisiją; sustojus trauki- 
niui, kiti net ant garvežio 
j sulipo. 

| GARBINGAI KRITO 
UŽ LAISVĘ. 

Oficialiuos# princai 
muose, išleistume Amerikos Ka 
res Departamento Wuhingt«M 
randame .sekančias .lietuviškas 
pravardes pas1 \btas: 

PatimIJirrag., Irau ai e UI 
tas pravardei), kurios yra 
Jotlnal lietuviško*, arka knrlM 
mums Išrodo lletuvifikoe. Tie, kurl<; 
pasiduoda karlumenij, t»i laik* 

į registracijos, savo pravardes at 
eKi,'' arba su 'Vict," ant gal*, i 

jna panafiųs ] lenk\-j tr K) m®! 
negalime atskirti; todėl tankiai 
plal tokių lr nepaduodamo. Ll» | 
tuviai privalo gavo prar&rdu JaJ* 
ke užsiregistravimo, arka jau tr 
kariumen€J, padoott vieton "aki" 
—"akas," vloton '«wiea"~"rI5!»s,' 
pavyrdilul: vieton "tlnttamrti' 1 

privalo paduoti "Ratkaoaitca," vt» 
ton "Jt cevrlcr"—".Tacivleiua" Tuo 
mat bua lengv iuo* DurAnu. 

S u r a š u o s e -v-ars a r i c 

13 d. 1919. 
Joc Kuras, iš Chicago, 2608 

W. 22-ra gatve-lengyai sužei 
slas. t1 

S u u r a š u o s e v a s a r i c 

14-tą d. 1919. 
Joseph Grinyaites, (gal Gri- 

gaitis), adriso nepaduoda.— 
pražuvo mūšyje. Pirmiau 
klaidingai buvo pranešta, kad 
sunkiai sužeistas mūšyje. 

IUEKiUE IK VAKARINE 
MOKYKLA ; v čia gali lengvai ir greitai Umoxtl Anglų Ir i 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Aajiilr>», I Lietuvos ir abelnq istorija*. RMgratiJą. raSyt^ 1 
lalSUus, ir t» Tuipg>. turimo Grarnmar ir Rieti I 
School'iu skyrius Lietuviai mokytoji. Sunaudo- 
Idte lluosą laike ?as mokinimui, »csiįailHit:. 

American floilajs Prepsraiory Scnoo] j 
2!C3 «0 flALSTED $*".» JLL 

VAIKŲ PADĖJIMAS 
SIBERIJOJ. 

Vladivostokas, Vasario 5 d. 
—Amerikos Raudonojo Kry- 
žiaus darbininkai, grįžtantieji 
iš Vakarų Siberijos, pasakoje 
apie labai varginga padėjimą 
keliato tūkstančių Rusijos vai- 
kų, nuo šešių iki penkiolikor 
metų amžiaus, kurie buvc 
S'unčiariii į kaimus, kad išsi- 
saugoti nuo bado, bet kurie 
bolševikų valdžiai užėjus, liko- 
si po įvairius kraštus išsklaidy- 
ti. Amerikos Raudonasis 
Kryžius 1,200 tų vaikų surin- 
ko į Kurgeną, Tumėną, Irbitiį 
ir kitas vietas Šiberijoj ir juos 
maitina, dengia, ir globoja. 
Daugelis paliktų vaikų klai- 
džioja apie Uralus, maitinda- 
mis šaknimis ir tuo, ką jie iš- 
meldžia nuo vietos gyventojų, 
jų gyvenimas panašus į giriniu 
žmonių gyvenimą. 

Tie vaikai,—kaip iš bolše- 
vikų, taip ir iš "buržujų" šei- 
mynų,-praeitą pavasarį buvo 
siunčiami j Petrogradą ir ̂ Ma- 
skvą mokinties. Kuomet bol- 
ševikai pradėjo kariauti., jie 
buvo sulaikyti kelyje, grįžtant 
namon. Neilgai trukus jie bu- 
vo disorganizuoti mokytoja ay 

leisti ir suskaldyti j mažas gru- 
pes, be maisto ir be pastogės 
išblaškyti apielinkėse Siberijos 
geležinkelio. 

Taip-pat pranešama apie 
platinimasi karštinių vakaru 
Siberijoj. Kai-kurios vie- 
tose sodiečiai gyvena labai ne- 

švariai, o susikimšimas daug 
svieto bei nešvarumas padedu 
platintis karštinių, rauplių ir1 
skarlatinos epidemijoms. Ame 
rikos Raudonasis Kryžius sku» 
biai siunčia ligonbučiams rei- 
kalingų daiktų j vietas, kuriose 
siaučia ligos. Maudyklės, 
įrengtos Ekaterinburge, o kar- 
štinėmis sergantiems ligonbu- 
čiai Čelabinske, Petropavlosk* 
ir Omske. Traukinys, gelbėti 
karštinėms sergančius, po ke- 
lių dienų išvažiuos iš Vladivo- 
stoko. 

CICERIEČIAI SURASKITE 
VAGĮ. 

Išnešė mano staltiesę, rankų 
darbo, vertės $10.00 iš laukia , 

mojo kambario (reception 
room). Kuris pirmas praneš j 
gaus $4.00 dovanų ir vagiliui 
kaltę atleisiu. 

Dr. A. P. Gurskis. 

Pajieskau savo pusfbrolių Jono ir 
Pranciškaus Grigų, Kauno gub. Rasei- 
nių p \vieto, Eržvilko valičiaus, kaimo 
Paškinų. 5 metai algai gyveno New 
Yorke, raidžiu jo paties ar tas kita* 
duokite žinią., turiu labai svarbų rei_ 
Kalą užkų aš busiu dėkingas. 

Francitkus Yuikis 
1442 So. 49 Ave. Cicero. IU. 

PARSIDUODA 2 Pakard Automobi- 
liai. Vienas limozinas 1912 m., su 1 
sėdinėmis, 6 roberiais,,/ naujai niale- 
votas, atrodo kaip naujas, parsiduoda 
labai pigiai. Norintieji pirkti, atsišau- 
kite tuojaus, nes tokia proga retai 
pasitaiko. „ 

K. Stančikas, 
32U0 So. Halsted Su 

Telefonas Drover 4423 

KENOSHOS LIETUVIAMS. 

Gen. Apetitas: P. Beišis 182 
N. Hovvl Ave. 

Šiuose vietose galima gauti 
kas vakaras "Lietuvą:" 
S. Džiaugis, 462 Jenne st. 

Or. Vifginia Narbutt 
Physician & Surgcon 

3001 W«8t 22nd fttrect 
am Marshali Blv<L 

Ofiso valandos; 
2 iki 4 po piet 
7 iku 9 vakau 

Tel. L*wndal« 660 
Gyvenimas: 

jl'61. Rockvvell 1881 

GEIMITE NUKENTĖJUSIA LIETUVA 
Kiekvienos šalies gyventojai priverstinai moka mo- 

kestis savo šalies palaikymui ir jos reikalu aprupLii- 
niui. 

Kiekviena lietuvis privalo mokėti mokestis Nuken- 
tėjusiai dėl kares Lietuvai, jai lnisvės išgavimui ir jos 
žmonių aprupinimui. 

Reikalaukite paaiškinimų ir siųskite pinigus šiuo 
adresu: 

"SSSTSST lilkafiiaa Centrai War Refcf Comisittee, Inc. 
t 320 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 

"Lietuvos" Kalendorius 
Sį 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 dienraštį "Lietuva" nemažiaus, kaip ant 3 mėnesių ir jau 

# 

pirmiau užsirašiusiems, prisiusime šitą kalendorių Dykai. 
Del brangumo popierio ir paties darbo, šių kalendorių spausdinsime apri 

buotą skaitlių, todėl jų ant ilgo neužteksime. Užsirašykite "LIETUVĄ", 
Užsisakykami "Lietuvą", adresuokite taip; 

3253 S. Morgan St., 

Dienraščio "LIETUVA" 
& AIM 0 S = 

CtllCAGOJE Metams SC.00 
„ Pusei mętų 3.500 

In Kitus Suv. Valstijų Miestu* 
Metams - $5.00 
Pusei Metų 3.00 

In Kanadą mietams 7.00 
tn Kitas Šalis Metams 8.00 VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

CHICAGO, ILL. 
Sitą kuponą išpiidyk, nukirpk ir drauge tu Money Orderiu, čekiu, 

arba pinigais prisiųsk mums. 

"LIETUVA" 3253 So. Morgan St., Cklago, m. 
GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tauiistoms $ !. ir prašau siuntinėti 

dienraštį "Lietuvą" per met. 
(ant kiek laiko) 

Mano adresas: 

Vardas .. — Pravarde 

Stubc? numeris Gatve ..... 

v*r"->r>.bor) 

Miestas -— —— Valstija 



GolIMIes Prusy Lietuviai. 

Račo kun. J. J. D. Razokas 

N (Tąsa) 

Tas aprašymas yra netei- 
singas ir nesąžiniškas. Kiek 
tenai yra ištautėjusių arba 
neištautėjusių sunku ištikro 
pasakyti. Bet, abelnai im- 

ant, Collinsvillės Prašų lie- 
tuviai yra tokie-pat kaip ir 
Chj-agos Prūsų lietuviai. Ir 
kaip dabar chicagiečiai pru- 
sai apreiškė lietuvių visuo- 
menei kokios yra jų tautis- 
kos nuomonės, kas gal juos 
laikyti ištautėjusiais? 

Gi menamųjų "kalvinų' 
Collinsvilleje visai nėra. Prii 

sų lietuviai vadina tuos "kai 
vinais," kurie dar prie mi- 
nėto "Vokiečių Evangelikų 
Sinodo" parapijos priklauso, 
prie kurios kun. Bendigkeit 
buvo priviliojęs lietuvius. 
Bet ta parapija, ištikro, nėra 
nei kalviniška, nei liutero- 
niška. Ji yra tai mišinys 
abeijų tikybų su dądėjimais 

kitų sektų. 
Prie to nereikia protesto- 

nus vadinti fanatikais, jei- 
gu jie Biblijos tvirtai laiko- 
si. Biblija, tai yra jų tiky- 
bos pamatas. Jeigu protes- 
tonas atmeta Bibliją, tai jis 
tuo pačiu kartu paniekina v: 

savo tikybą. Ne visi yra fa- 
natikai, kurie laikosi Bibli- 
jos. 

Užmetimas, kad Collins- 
villės Prašų lietuviai nenori 
skaityti, arba "bijosi" skai- 
tyti lietuviškus laikraščius, 
ir-gi neteisingas. Collinsvil- 
lės laisvamaniai ir socijalis- 
tai uoliai platina tarp Col- 
linsvillės lietuvių/ re. viso- 
kius, bet tik savotiškus laik- 
raščius: "Keleivi/' Naujie- 
nas," ir, pirm visų kitų, 
"Laisvę" ir "Kardą/ 

Lietuviams katalikams jie 
lengvai įsiūlo tuos savo laik- 
raščius, nes tie, didesnėje 
dalyje, visai negerbia savo 

tikybos. Bet protestonai lie 
tuviai, atradę tenai užsipul- 
dinėjimus ant krikščionybės, 
^nenori tokių raštų skaityti, 
kadangi jie dar gerbia sa- 
vo tikybą. Tautiškų laikraš 
čių tenai ne labai kas pla- 
tina. 

Ateina tiktai katalikiškų 
laikraščių. Bet ir tuose pro 
testonai lietuviai mažai at- 
randa ko naudingo. 

Lietuviški socijalistai ir 
laisvamaniai Collinsville lie- 
tuvius protestonus dažnai už 
kabinėja, taippat ir lietuviai 
Romos-Katalikai nepermalo 
nu įspūdį kai-kada padaro 
ant tenaitinių lietuvių pro- 
testonų. 

Tokioms aplinkybėms es- 

ant, o patiems Collinsvillės 
Prūsų lietuviams turint daug 
darbo savo tikybinius reika- 
lus sutvarkant, nebuvo gali- 
ma tikėtis, kad jie nuveik- 
tų ką ypatingo abelnuose 
tautcs reikaluose. 

Pradeda Smarkiau Veikti. 
Bet man rodosi, kad ir 

Collinsvilliečiai Prūsų lietu- 
viai neužilgo parodys, jog 
ir jie dar nėra baip "sufa- 

^natizėję," nei taip ištautėję, 
kaip tuli apie juos skelbia. 

Štai patjs Collinsvillės liu 
teronų parapijos parapijo- 
nai rengė prakalbas, kurios 
įvyko pereitoj nedėlioj, va- 

sario 16~tą d. Miner's I«*ti- 
fcute svetainėje, ant kampe 

\ Main ir Clinton gatvių. Kai- 
* bėjo Chicago Prūsų Lietuvk 
^ Komiteto atstovai: pp. J. II 
4 gaudas ir K. Gavėne. 

Tikslas yra sujudinti vi- 
sus Collinsvillės ir apielin- 
kių miestelių lietuvius, idant 
pradėtų daugiau^ ką veikti 
tautos reikaluose. Pradėtas 
sumanymas, be abt jo, įvyks, 
jeigu kokie t.v. 'bolševikai" 
nepakis koją tenaitiniams 
veikėjams. Plačiaus apie su- 

manytas prakalbas ir kitus 
Collinsvillės Prūsų lietuvių 
raikalus galima patirti pas 
p. Jurgį Gendrolių, 652 La 

iSalle St., Collinsville, 111. ; 

Daugelis Collinsvillės Pru 
sų lietuvių turi įsitaisę savus 
namus. Nekarie užsiima 
prekyba, ir tuii iš jų yra pu- 
sėtinai prasigyvenę. Kiti 
dirba daugiausia anglių ka- 
syklose. 

Prie Collinsvillės galima 
priskaityti sekančius kaimus 
ir miestelius: Doukville, Ca- 
seyville, Maryville ir Glen 
Carbon, 111., kur taipojau 
gyvena Prūsų lietuvių. 

Kun. J. J. D. Razokas. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
3ENTLEYVILLE, PA. 

^Fiisii kolionijon atsibalado- 
jo i s Xew Yorko k< »ks tai bol- 
ševikas; pavardės neteko su- 

žinoti, bet girdėjau kalbant 
kad tai buvusis "Kovos" redak- 
torius. Vasario 5 d., rupesniu 
vietinių socialistu jam sureng- 
ta prakalbos Did. Liet. Kung. 
svetainėje. 

Jojo tikslu, matyt, buvo, kad 
sudemoralizavus lietuvių tau- 

tinį judėjimą. Jis vien tik žemi- 
no Lietuvos praitį. Visuose ne-, 
pasisekimuose kaltino ponus, 

kurie engdavę baudžiauninkus. 
Gi dabartinius mūsų veikėjus- 
tėv.ynainius vis lygindavęs su 

buvusiais ponais baudžiaunin- 
kų engėjais. 

Tas jau viena aiškiai parodo, 
kad pas kalbėtoją ar protas, ar 
sąžinė netvarkoj. Senovės po- 
nai skriausdavę valstiečius, 
kad patiems linksmintis-lėbau- 
ti. (n lietuviai tėvynainiai, ku- 
rie žadino ir žadina lietuvių sie- 
la, kaij) ve: S. Daukantas, vys- 

įkupas Valančius, Dr. Kudirka, 
taipgi Dr. Basanavičius, kitn. 

Tunus, Dr. Šliupas ir daugelis 
kitų, jie triusdamiesi netik ne- 

turi pelno, bet turi nuostolius, 
ir tą žino kiekvienas inteligen- 
tiškas lietuvis. Taigi 1yginti 
lietuvius-tėvynainius su buvu- 
siais baudžiauninkų priespau- 
dėjais gali tik beprotis ar žmo- 
gus su netyra sąžine. 

Daug dar tas kalbėtojas. al>! 
| virai sakant, plepėjo: apie Šliisy 
po barzdą, caro batus, meda- 
lius ir tt., bet neapsimoka ir 
minėti apie tai. Tik priminsiu, 
kad jis džiaugėsi, jog lietuvių 
triūsas išgauti Lietuvai Nepri- 
gulmybę nueis niekais, nes, gir- 
di mes (suprask bolševikai) 
tuoj užimsime Lietuva. 

Bet tai yra tuščias bolševikų 
džiaugsmas. Nes, netik lietu- 
viai priešingi, 1)et visas pašau 
lis stoja prieš bolševikus. Todėl 
reikia tikėtis, kad bolševikų 
režimo dienos yra suskaitytos. 
Taipgi, mums lietuviams nėra 
kuo didžiuotis, jei bolševikai 
grumiasi Lietuvon. Gi tokius 
agentėlius, kui ie tik slopina liei 
tuvių dvasią reiktų varyti lauk 
iš musų tarpo. 

J. U-kas. 

NEWARK, N. J. 
Seimo reikale. 

Vasai iO 6 dieną Lietuvių 
Tautine Nevvarko Taryba laike 
metinį susirinkimą, kur tapo 
apkalbėta Lietuvos reikalai. Po 
ilgo apkalbsimo prieita prie 
išvedimo, kad Lietuvos politi- 
kos reikalai esą blogame padė- 
jime. Todėl nutarta sekančiai: 

Kadangi Lietuvos priešai: 
lenkai, rusai ir vokiečiai sten- 

giasi užgriebti Lietuvos žemes 
ir padaryti Lietuvą savo ver- 

Kadangi nekiirie lietuvių di- 
plomatai darė žingsnius, kenk- 
smingus išgavimui Lietuvai 

i laisvės ir tuomi susilpnino lie- 
tuvių veikimą, link Lietuvos 

Respublikos; 

Todėl, pataisymui padarytos 
klaidos, neatbūtinai reikia su- 

šaukti Amerikos Lietuvių Vi- 
suotiną Seimą. Seimo užduo- 
timi turi buti: pfašalinimas 
nesusipratimų Amerikos lietu- 
vių tarpe ir u/reškimas vienu 
galingu balsu: Šalin! lenkai, 
rusai ir vokiečiai nuo Lietuvos 
Žemių! 

Seimui vieta, musų many- 
mu, yra tinkamiausia—New 
Yorkas. 

M Truska. 

U. T. K F. Sekr. 

PHILADELPHIA, PA. 

Vietinis Lietuvos Ncpngul- 
mybės Fonc1^ skyrius laikys 
savo susirinkimus paskutinį 
nedėldicnį kožno mėnesio, 3- 
čią valandą popiet., Lietuviu 
Muzikališkoj Svetainėj, Alle- 
ghenv Ave. ir Tilton St., Phi- 
ladelphia—Richmond, T .. Tad 
sekantis susirinkimas pripuola 
22 dieną vakario. 

Visi, kurie trokštate Lietu- 
vai Liuosybės, kurie jaučiatės 
esą Lietuviais ir kurie žingci- 
daujate, žiniomis apie Lietuvą, 
ateikite j šj susirinkimą. 
Lietuvos Ncprigulmyb&s Fon- 

do. 
Vicfimo Skyriaus Valdyba. 

SO. BOSTON, MASS. 

"Adomas ir J ieva" ir 

"Šienapjūtė" scenoje. 
Vasario 8 d. Dramos ir Mu- 

zikos Draugija ''Gabija," va- 

dovaujant M. Petrauskui, sta- 
tė scenoje operą "Adomas ir 

J ieva". Lošėjai A. Mockienė ir 
Biekša savo užduotis at'iko 
puikiai. Mockienei iš publikos 
suteikta gėlių bukietas. 

Po to dar sulošta opera "Šie- 
napjūtė," kurioj lošėjai: p-lč 
M. Reipaitė iš Montello, E. Gre 
viskaitė, M. Grtizinskaitė, P. 
Apšiega, J. Valecka ir taipgi 
choras savo užduotis atliko pui 
kiai. P-lėms M. Reipaitei irE, 
jreviskaitei iš publikos suteikta 
buketai. 

Perstatymas-abiejų veikalų 
publikai labai patiko, ką liudi- 

ja gausus delnų plojimai. Pub- 
likos atsilankė vidutiniškai. 

Vasario 10 dieną čia atsi- 
buvo Karužiučių koncertas. M. 
Karužiutė sudainavo 13 gražių 
dainelių; pijanu ją lydėjo Lau- 
ra Karuižutė. Be to L. Karu 1 

žiutė gražiai paskambino tulus 

veikalus. S. Karužiutė pašoko 
visą eilę įvairių šokių. Gražu 
buvo žiūrėti, kaip lietuvaitės 
atlieka tokius pukius dalykus. 

Publikos atsilankė apie 400 

ypatų. 
P. S. Remeika 

PHILADELPHIA—RICH- 
MOND, PA. 

Paskutiniu laiku, nors čia 
nėra taip didelio judėjimo, vie- 
nok klausime Lietuvos Ricli- 
mondas paskutiniu nepasilieka. 
Per savo vietinio II N. F. su- 

sirinkimą tapo Lietuvos labui 

Amerikonų <sargiha Reine Paupiuose. Paveikslėli:; parc- 
Ir, kaip išbuvęs ant sargybos savo laiką, kareivis pamaino- 
mas nauju kareiviu-sargu. 

sumokėta gan didokas pluoš- 
tas pinigų. Stambesnes aukas 
štai čion žemiau pabriežiu: 

Draugystė Švento Jurgio 
$100.00 

Jonas Metrika (Liberty 
Bond) 100.00 

Antanas Kasneravičius (1.. 
B.) 50.00 

Antanas Andrius (L. L>.) 
50.00 

Pranas Kielius 50.00 
Antanas Stasiūnas 25.00 
Draugija "Daina' 25.00 
Jurgis Gudaitis 10.00 
*Mrs. St. Daugėlienė 10.00 
Draugystė Prieglaudos Na- 

mo 9.60 
Kazimieras Kalvinskas 

10.00 
Antanas Kalvinskas 5.00 
Ženliaus 5.00 stiviršum 

!. 30.00. 
Viso ttioni trumpu laiku ir 

tai mažam susirinkime suau- 

kaiiTa ant^Ljetuvos aukuro 
$474.60. 

Pinigai visi pasiųsti Centra- 
liniam Iždininkui Tamošiui 
Paikščiui per centro sekretorę 
P. Jurgeliute. — 

Lietuvos Neprigulmvbės 
Fondo vietinio skyriaus pirmi- 
ninkas. J. V. G. 

U 00 

ŽEMAITES PASKAITOS 
REIKALE. 

Perskaitęs "Lietuvos" 36-me 
mm. p. S. B. C. Prūsų lietuvių 
vakaro, ir ypatingai ponios Že- 
maitės paskaitos, kritiką, turiu 
nors keliais žodžiais ant to at- 

sakyti. 
Kaipo Prūsų lietuvių veikė- 

jas, aš šiuo užtikrinu, kad męs, 
kviesdami ponią Žemaitę, ne- 

kvieteme, kad ji atėjusi į mūsų 
vakarą išjuoktų ar savo pačios 
arba savo kaimynus, Didžiosios 
Lietuvos lietuvių, tikėjimą ir 
apeigas ir tokiu budu įžeistų 
jų, o taipgi, ir musų pačių, lie- 
tuvių protestonų, jausmus. Męs 
lietuviai protestohai, berodos, 
nepripažystame Romos-katali- 
kų, dogmų, bet męs gerbiame 
k^ų žmonių tikybinius jaus- 
mus, nežiūrint, ar kiti juos 
gerbia, ar ne. 

Ir todėl, nenorėdami tuo mu- 

šu vakaru keno tikėjimą, arba 
netikėjimą, įžeisti stengėmės 
viską sudaryti kuogeriausia. 

Apgarsindami musų vakarą 
aiškiai pranešame, jog męs Pru 
sų lietuviai, nemaišysime tiky- 
bos dalyku musų vakaran, ir 
todėl kiekvienas lietuvis, nežiū- 
rint to, kokios yra jo nuomonės, 
galės be jokių įžeidimų daly- 
vauti su mumis. Męs Prūsų 
lietuviai iš savo pusės pilnai 
savo prižadus ir išpildėme. Nei 
vienas nuo musų negirdėjo jo- 
kio urmėtinėjimo ant Romos- 
Katalikų tikybos. 

Bet kaip vra su pone "Žemai- 
ti?? Ar tai hiusųi noras buvo, 
kad ji, atėjusi "'tw.su vakarą 

pasielgiu taip kaip ji pasielgė? 
jokiu budu ne! 

Kaip ]).St. Šimkų, taip ir po 
nę Žemaitę męs užkvietėme, 
kad jie du atėję pasakytų ką 
nors naudingo iŠ karės laiko 
atsitikimu. P. St. Šimkus ką 
prižadėjo, tą ir išpildė. Bet su 

p. Žemaitė išėjo visai kitaip. 
Užmanius vienam mano pa- 

žįstamu, idant užk iestume 
ponę Žemaitę, kuri, kajpo raš- 
tininkė, galėtų ką nors papasa- 
koti, jau manio širdis neprijau- 
tė: nujaučiau mat, kad gal kilti 
iš to koksai skandalas. Bet *). 

J. llgaudui patarius, jog jis ne- 

manąs, kad ponia Žemaitė pa- 
sakotų ką netinkamo tam va- 

karui, pakviečiau ją pats, idant 
ii parengtų kokią nors paskaitą 
musų vakarui. Ponia Žemaitė 
tuoj apsiėmė ir prisižadėjo kal- 
bėti temoje: Apie Prūsų lietu- 
vių belaisvius, kurie karės lai- 
ke lapo išgabenti į tolimas Ru- 

sijos šalis. Męs buvome pilnai 
užganėdintais tokia paskaitos 
tema ir tikėjomės ko naudingo 
nuo ponios Žemaitės išgirsti 
apie tai. 

Jeigu ponia Žemaitė butų 
mums pranešusi, kad ji nori 

lietuvių Romoš-Katalikų tikė- 
jimą išjuokti, nei vienas išva- 
karo rengėjų nebūtų jos reika- 
lavęs musų vakaran. 

Bet štai; pradėjusi savo pas- 
kaitą, ponia Žemaitė pradėjo 
drožti tokius musų vakaro pro 
gramui prie.-ingus dalykus 
kad jau aš, protestonas, neturė- 
jau kur dėti akis iš gėdos. O ką 
jau beklausi dievoto lietuv'o 
kataliko, kui sai atsilankė Į mu- 

šu vakarą? i 
w U 

Męs, Prūsų lietuviai ir lietu-' 
viai protestonai norėjome ta į 

i — 

Mic vakare sueiti su Didžiosios 
Lietuvos lietuviais j pažintį ir į 
vienybę. O ponia Žemaite, ki- 
lusi iš Didžiosios Lietuvos ir 
išauklėta Romos-Katalikų baž 
nyčioje, atėjusi j nuisų protes- 
tonų, susirinkimą, tyčiai išjuo- 
kė ir išbiaurino visas savo baž- 
nyčios tikybines apeigas, ir męs 
dabar bereikalingai turime nu- 

kentėti rugojimtis iŠ pusės D i 
džiosios Lietuvos lietuviu Ro- 
mos-Katalikų. Už t^ki negud- 
rų "triksą," mums iškirstą, 
męs negalime fli.oti poniai Že- 
maitei jokio 'kredito. AŠ apgai- 
liu, kad aš turiu taip aštriai pa- 
sakyti apie moterį, kurią męs 
visi, rodosi, turėtume gerbti, ir 
aš ją kaipo lietuvių raštininke. 
visuomet esu gerbęs. P.et da- 
bar esu priverstas permainyti 
savo nuomones. 

didžiosios Lietuvos lietuviai 
tegul nekaltina Prusu Ilietu- 
vius deiei lo įtuisų vakare atsi- 
tikusio incidento. Kalte puola 
ant ]). Žemaitės, kuri taip "pui-l 
kiai" nupiešė mums, I'rusų Lit 
tuviams ir protestonams, Di-' 
d/.iaja Lietuvą. 

'Kitu. J. J. D. Kazokas 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandą ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola 
puikia pastatą, taipgi $12 vertėm 
rekordų niokojusių $200 Mys tu- 
rime keletą $150 tikros skaros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiulymg. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
d s;.i bus priimti už mokesti. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN ŠTCPAGE 
2810 Harrison St. CVicagro 

Jeigu jusų akya persi arba skaudžios, 
Jijs nereikalaujate eiti gydytis ir mo 
keti augštas kainas už tai. Pasiteirau 
kit su manim. Aš pritaikysiu Jums 
akinius, kurie greitai prašalins jums 
visus akių sakusmue. Aš gvarantuojc 
iums goriausi? pata.T.u/im.'j ir žemiau 

Feter A. Milfer 
BAIGĘS MOKSLĄ 

EXPERTAS OPTIKAS 
Pilnas Rinkinys Blizgučių. Pui 

kiai Taisoma Laikrodėlius 
2128 W. 22-nd Street Chicago, III. 
Phone Canal 5834 

4906 \Y. 14tli Street Cicero, 111 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sjčė- dymų 50 proe. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir ovRi-kuotus nuo $"0.00 iki $50.0,) už pusę kainos. Truputėli nešiotus 

nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- duodame po $5.00 ir brangiau. 
Naujas ir truputei} dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiaus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzai. 

S. GCRDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, 1LL. štoras atdaras kasdieną ir vakarais iki 0 v?\ Subatomis esti atc.aras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 9 vai. vakare. 

Telephone Drove: F r 67 

J. F. BU DRI K 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriaus'ų Gramafonų ir Lietuvišku Rekorciu. 
Auksinių Laikrodėliu, Žiedu, ir t. t. Krautuvėje randasi 
didžiausis pasirinkimas visokių Lietuviškų Knygų. Ka- 
talogą siunčiame Dykai. 

J. F. Budrik 
3343 SO. HALSTEO ST, CHICAGO, 1LL. 

Savaitraštis "DIRVA" pradeda eiti nuo vasario 21 dienos ir po tam eis repuliariškai kas sąvaitė. Formatas pasilieka kaip buvo, ir bus po sencvei 8-niu puslapiu, 12 point raidėmis, tai yra didesnė- mis, kaip buvo pirma, aiškesniam skaitymui ir supratimui musų skai'ytojamS. Kolei kas pasilieka po senu antrašu, o apie persikraus- tymu skaityvojams bLs pranažią. 
KAINA METAMS $2. PUSEI METU V- 

Pas'žiurėjimui numeris dovanai. 

. 
• A'DIRVA" 

2004 ST. CLAIR AVE, CLEVELAND, OHIO 

Skaitytojas žino. 
~ m 

Kad jis užsimokėjo už dien 
rast j "Lietuvą," jis žino, kad 
jo pinigus priėmėmt, nes jis 
mato ant laikraščio "Lietuva" 
užklijuotą geltoną popierą, iis 
mato ant popierėlis savo ant- 
rašą ir dešiniame kamputyje 
—tris numerius, kurie parodo 
iki kuriam mėnesiui, kuriai 
dienai ir iki kurių metų jis 
yra apsimokėjęs už laikrašti. 

Žiūrėkite, kad jusu 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 greita? ir 
teisingas —v-mas. 

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

Vardas Pavardė 
Numeris Gatvė ■ 

Miestas — Valstija 
Dnbar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė..... 

Miestas Valstija nnilfnnifimimiiniiimniiiini'"" i.•«•»»■•••• 1 
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leiepnonaa Buievard 

frenumeratos Kaina apgarsinimų skyriuje. Apg^. 

uuimy Kaina nuteikiama pareikalavus. 
Redakcijon ir nuaunaudoti rankraščiai gr* 

einami atgal tik tada, kada ių gražinimo reikalaujamu, 
rankrašti Redakcijon siunčiant, ir kuomet gražinimo 10 

+on prie rankraščio yra pridėtos. 

Prenumeratos, apgarsinimų ir kitokio biznio reik* 

iata reik kreiptis laiakai.i t Dienraščio Adminlstaracijį. 

Korespondencijas, ziniat to straipsnius reik adresuoti 

OienraSClo Redakcijos varau. 

Joki rastai, oe puuavimo radėjo tikro vardo-pravar 
afia (apart slapi, a dfsj ir adre.so, negali būti sunaudoti 

Asmeniškai J' ,-daictorlų galima matyti nuo 11:3# ik 

12-tai Išryto ir nuo 6:30 iki *■ vakare. 

Tautų Lyga. 
Tautų Lygos konstitucija tapo* priimta 

Taikos Konferencijoj. Keturiolika viešpa- 
tijų ją užgyrė ir pastojo Lygos nariais. Ki- 
tos tautos galės įstoti į ją vėliaus. Tokiu 
budu "tautų draugija" pradėjo savo gyva- 
vimą. 

Didžiausiu šios Tautų Lygos mieriu 
yra panaikinta kares ateityje, kiek tas yra 
galima. Tautų Lygos konstitucija neuž- 
draudžia karių visiškai. Tas gal nei ne- 

būtų galima, jeigu konstitucija ir uždraus- 
tų. Bet Tautų Lyga padare pirmus prak- 
tiškus žingsnius prie užkirtimo kelio bu- 
siančioms karėms. 

Prie tokių priemonių, kurios užkerta 
karėms kelią, priklauso visųpirmiausiai su- 

mažinimas kariumenių iki žemiausiam laip- 
sniui, nusiginklavimas ir ginklų bei amu- 

nicijos išdirbystės kontrolė ir pagalios rei- 

kalavimas, kad susiginčijusios tautos pasi- 
duotų Tautų Lygos arbitracijai pirm negu 
karę apskelbs. Ttauta, kuri neprisilaikys] 
Tautų Lygos nustatytų padavadijimų, arba 
kuri elgsis priešingai Tautų Lygos nuspren- 
dimui, išsyk pajus prieš save spaudimą vi- 
sų tautų, priklausančių prie Tnutų Lygos. 

Tautų Lygos konstitucija turi ir kitų 
gerų ypatybių,—pavyzdžiui, įsteigimas tarp1 
tautinio biuro gvildenimui ir tvarkymui 
darbininkų reikalų ir jų būvio pagerinimui. 
Abelnai paėmus, tik-ką sutvertoji Tautų 
Lyga yra milžiiniškas žingsnis pirmyn žmo- 
nijos progreso keliu. 

Valdemaras Paryžiuje. 
Lietuvos užrubežio reikalų ministeris, 

prof. Valdemaras, pagalios atvyko Pary- 
žiun. Ir kiti Lietuvos valdžios pasiuntiniai 
iki šiam laikui jau gal but yra Paryžiuje, 
arba netrukus ten pribus. 

Tas yra labai linksma lietuviams nau- 

jiena. Lietuvos reikalai, galime tikėtis, 
bus gerai prižiuromi ir gerai ginami Taikos 
Konferencijoj. 

Amerikos Lietuviai, apart šitos prie- 
žasties, turi dar veną priežastį tonia žinia 
pasidžiaugti. Atvykus prof. Valdemarui 
Paryžiun, užsibaigs visi tie skandalai, ku- 
rie, nelyginant tos šunvotės iššokdavo Ame- 
rikos lietuvių gyvenime. Susivaidijusie 
tarp savęs šveicariškiai-paryžiniai lietuvių 
delegatei, pradėjusieji skųsti vieni kitus, 
prigadino Amerikos lietuviams nemažai 
kraujo ir sukėlė tarp Amerikos lietuvių ne- 

mažą šturmą, laike kurio gal visai bereika- 
lingai turėjo nukentėti ne vienas asmuo 
net iš tų pačių pasiuntinių. 

Atvykimas prof. Valdemaro Paryžiun 
ir perėmimas viso darbo į savo rankas už- 
baigs negarbingą tų delegatysčių istoriją 
ir pradės naują lapą, kurį Amerikos lie- 
tuviai skaitys su pilnu pasitikėjimu. 

Naujas Prezidentas ir 
Jo Alga. 

Naujai išrinktas Vokietijos prezidentas 
Ebertas, kaip pranešama, turės vieną mili- 
įoi \ markių, arba apie $250,000 algos kas 
mecai. 

Kad pirmoj socialitiškoj respublikoj 
butų nustatomos tokios didelės algos,—tas 
galės nustebinti ne vieną žmogų. Jokioj 
"buržuazinėj" ir "kapitalistiškoj" respub- 
likoj prezidentai tokių algų neima. Fran- 
euzijos prezidentas, pavyzdžiui, ima tik 
$120,000 metinės algos. Suvienytų Valsti- 
jų prezidentas gaudavo tik $25,000, vėliaus 
$5 0, 0 0 0, o tik nuo poros mokama 
prezidentui po $75,000 algos j metus. O 
juk Vokietija nei taikos laikais negalėjo 
susilyginti su Amerika savo turtu ir ištek- 
lium. Nežiūrint to, jos pirmasai socialis- 
tiškas prezidentas pradeda savo "džiabą" 
su daugiaus negu tris syk didesne alga ne- 

gu prezidentas "kapitalistiškos" ir nesuly- 
ginamai turtingesnės Amerikos. 

Prezidento Eberto žmona iki šiolei pa- 
girtinai pati savo namus ir virtuvę apžiūrė- 
davo. Ji sako, kad ir toliaus tą mano da- 
ryti, nes ji su savo vyru, kuris andai, sa- 

koma, buvęs balnų darytojas, nemano at- 
sisakyti nuo darbininkų kliasos. Galima 
manyti, kad dėlei milijono markių metinės 
algos atsirastų daugelis ne tik tokių, ku- 
rie sutiktų "neatsisakyti nuo darbininkų 
diasos," bet butų daugelis tokių "buržujų" 
ir "kapitalistų," kurie su noru pereitų į 
okią "darbininkų kliasą." Ą 

Vokietija, matyt, nėra dar taip nubied- 
nėjusi, jeigu ji pradeda naują respubliką 
su tokiomis algomis. 

Svetimoje Spaudoje apie 
Lietuvius. 

ŽADA D AUGI AUS APIE LIETUVIUS. | 
Kiek laiko atgal męs buvome pažymė- 

ję apie naują veikalą "Mytologija visų Ra- 
siu," parašytą John Arnott Macculloch'o ir 
kuriame vienas skyrius buvo pašvęstas ap- 
rašymui Baltiškų rasių—taigi ir Lietuvių— 
Mytologijos. 

Robert H. Lowie, kritikas, išreiškia 
tokią nuomonę apie minėto veikalo lietu- 
viškąjį skyrių: 

"Baltiški slavai [?] sudaro sky- 
rių, parašytą D-ro Gray, arba, tei- 
singiau pasakius, Latviai Lietuviai, nes 
senoviniai ir išnykusieji Prusai nepa- 
liko ,'okių ženklų savo mytologijos. 

"Čia svarbiausis informacijos šalti- 
nis randasi tautinėse dainose, kurios 
parodo labai pažymėtiną užsiinteresa- 
vimą dangiška j a f e n o m e n a, su sau- 
le; kaipo vyriausiu palydovu. Čia 
gal but bus neprošalį išaiškinus, kad 
Įvairios tautos skiriasi labai plačiai su- 

lyg to, ką jos randa gamtoje verto my- 
toliogiškam užsiinteresavimui, kaip 
Waterman tai parodė žingeidžiam sa- 
vo statistiškam ištyrime. 

"Kuomet viena tautos giminė at- 
kreipia daug atydos į padanges, kita 
gali to nepaisyti iki žymesniam laips- 
niui, bet, vieton to, pasileidžia į bega- 
lines aiškinimų serijas apie biologiškas 
ypaįybes įvairių rusių-gyvulių. Ir at- 
penc, kuomet viena tauta užsiima sau- 

le, kita suspiečia savo atydą ant 
žvaigždžių. Baltiko plotuose menulis 
lošia labai antraeilę rolę. * * * Perkū- 
nas, griausmo dievaitis, nėra taip žy- 
mus [lietuvių] dainose, kaip kad Sau- 
lė, bet pažymėtinos suggestyvės analio- 
gijos su Iranu Indra suteikia Dr. Gray' 
ui maisto refleksijoms, didesnę dalį ku- 
rių jis tantališkai pasilaiko sau, nors 

jis prižada pilnesnę diskusiją Baltiko 
tautų ir jų tikybos atskiram leidiny j. 

— Iš The New Republic, New York 
Vasario 1 d. 1919 m. 

LJETUVA NORĖTU AMERIKIEČIU 
KAREIVIŲ. 

Kad Lietuva tikisi, jog Amerikos lie- 
tuviai stos ginti Lietuvos laisvę, tas matyti 
t iš buvusio Lietuves premiero, dabartinio 
Lietuvos užrubežio reikalų ministerio, prof. 
Valdemaro žodžių, kuriuos jis pasakė, bū- 
damas Kopenhagene, Danijoj. Apie tai 
mums paaiškina sekantis telegramas: 

W a s hi n g t o n, D. C., vasario 1. 
—Pusiau-oflcialė žinia, gauta čia (Wa- 
shingtone) šiądien popiet, praneša, kad 
proi\ Valdemaras, galva Lietuvos iš- 
reiškė Kopenhagene viltį, jog Suvieny- 
tos Valstijos "leis Lietuvai rekretuoti- 
tarp milijono lietuvių gyvenančių Ame- 
rikoj kariumenę, reikalingą Lietuvos 
apgynimui nuo bolševikų.'' 

—Iš Nashville (Tenn.) Banner. 
Vasario 2 d. 1919 m. 

Lietuvos Neprigulmybšs Fondo Reikalai. 
Ši pasaulio kare, — tai ma- 

žųjų Tautų išliuosavimo karė. 
Tos baisiosios žudynės jau lio- 
vėsi, dabai visų Valstybių at- 
stovai, suvažiavę Taikos Kon- 
ferencijom svarsto ir riša Įvai- 
riausius klausimus. Prieis jie ir 
prie musų Lietuvos ■ Tėvynės 
klausimo. 

Gal jau ir neužilgio mums 
bus lemta pradėti neprigulmin- 
gą valstybinį gyvenimą. Ar su- 

gebėsime męs jj toliau tęsti, y-1 
patingai prie dabartinių finan- 
sinių sąlygų ? Kaipo tauta, tu-1 
rime teikti musų valstybei pini 
ginę paramą, o tuomi užsiima 
čia L. N. Fondas. Broliai Ame- 
rikiečiai! Ne kas kitas, kaip tik 
mes tais reikalais turime ru- 

pinties. Mes, vienintelė musų' 
giminės dalis, gyvename lai- 
mingai, todėl it privalome tą 
darbą pradėti be atidėliojimų. 
Broliai ir Sesers! musų čia yra 
beveik milionas. Visi be skirtu- 
mo, be mažiausio atsisakinėii- 
mo būtinai turime pasižadėti 
ir mokėti nuolatinę mėnesinę 
mokestį, — tai greitu laiku su- 

plauktų j Lietuvos Neprigul- 
mybes Fondą .milionai dola- 
rių. c 

L. A\ Fondus šiomis dieno- 
mis n siuntė Lietuvos prem je- 
rui Aui/. Valdemarui visus pi- 
nigus, kiek tik jų Fonde buvo. 
Dabar reikia vėi subrusti ir 
vėl rinkti aukas, nes pinigų nė- 
ra. o jų labai reikia — jų rei- 
kalingumą visi žinote. 

Lietuvos Vyrai ir Moters' 
Dabar laikas dirbti. Žiūrėkime, 
savo pareigas, kad musų JTC-į 
yynė nekaltintų musų apsilei- 
dime, ir musų sąžine neišmė- 
tinėtų mums užmiršimo savo 

krašto. 

Lietuvos Neprigulmybės 
Fondas šiuonii ragina j dideli 
darbą. Pasižadėkime ir mokė 
kitue nuolatinę mčncHuę mo- 

keisti. Visi buvusieji Kalėdų 
Eglaitės skyriai, L. N. F. sky- 
riai, SLA. kuopos, įvairiausios i 
Draugijos ir Kliubai kuogrei-j 
čiausia sušaukite pas save ek- 
stra susirinkimus, išrinkite pa- 
stovias valdybas, aiškinkite 
Lietuvos ateities svarbą pini- 
giniame klausime, ir kiekvie- 
nas. be jokių atsisakinėjimų, 
pasižadėkite ir mokėkite mė- 

nesinę mokestj ir siųskite j L. 
N. Fondą. 

Amerikos Lietuvių atstovai 
Dr. J. Šliupas ir itiž. T. Norus 
jau Europoje. Greitu laiku va- 

žiuoja dar vienas atstovas, bū- 
tent advokatas /. vV. Lopatto: 
Jie visi išvien su Lietuvos vei- 
kėjais gins mūsų krašto reika- 
lus. 

Štai ką koiuj). M. Petrau- 
skas pasakė atstovams, jų iš- 
leistuvių vakarienėje: "Jai ra- 

site prieš save uždarytas duris 
— laužkit c jas, bet eikite! 
Žinokite, kad mes Amerikos 
Lietuviai, reikalaujame,, kad 
Lietuva butų laisva! Mes 
duosime jums jiegiį. duosime 
jums pinigų, duosime jums vi- 
sokeriopos paramos, tik dirb- 
kite! " 

<* 

Taigi. Broliai ir .Sesės! Visi į 
įšvieno! Dirbkime ir reikalau- 
kime Lietuvai Neprigulmy- 
TĮCs! 

Lauksime kuodidžiausįų pa- 
sekmių, 

Žinome, jog daugelyje vie- 
tų yra surinkta pinigų Lietu- 
vos laisvės reikalam.^. — susi- 
mildami, nelaikykite jų pas sa- 

ve komitetuose- arba draugi- 
jose,-siųskite tuojaus | Nepri- 
gulmybės Fondą. 

Žinokite, kad tik mums viei 
niems pasisekė išsiųsti geriau- 

sius žmones Europon; jie te- 
nai dirba didelį tautos darbą; 
jie niekados dar nėra susikom- 
promitavę patįs ir nėra sukom- 
promitavę Lietuvos darbų, — 

tad ir toliaus jie bus ant sar- 

gy Įjos mūsų tėvynės reikalų. 
Tad lai jie žino, kad mes, pasi- 
likę čionai, remiame jų darbą, 
parūpindami jiems lėšas, pri- 
duodami tokiu budu jiems ener 

gijos d«]be. 

Atsiminkime ir tą faktą, i 
kad Lietuvos Provizionalė Vai 
džia, prieš kurią eina musii 

tautos priešai\ ir kurią bandt 
diskredituoti neištikimi gaiva- 
lai ir iš pačių lietuvių tarpo., 
reikalauja ir-gi piniginės pa- 
ramos. Ką-gi ji gali veikti, jei 
neturi su kuom? Kas su ja ga- 
li skaihties, jei ji yra alkana 
ir apdriskusi! 

Mes, Amerikos Lietuviai, 
užgyreme ją, prižadėjome jai 
paramą ir išreiškėme jai pasi- 
tikėjimą. Tad darbu tą turime 
pr i pa rody t i. Kaip minėjome, 
išsiuntėm^ Lietuvos valdžiai 
visus pinigus, kiek tik jų buvo 
L. N. Fonde. Bet to negana.— 
turime ir daugiau siųsti, to- 
dėl — 

Rinkite aukas ir toliaus! 
Tverkite Komitetus ir lai 

jie 'ai p pasidarbuojaJ kad tar- 

pe jttsų neimtų nei vieno Lietu- 
vio, kurs nebūt n antsisidėjgs 
mokestimi į L. A". Fondą! 

Surinktų pinigų nelaikykite 
pas save, bet tuoj siųskite i 
Fondą, nes dabar priduota Lie 
tuvai šimtinė bus sinitą kartų 
reikalingesnė ir naudingesnė, 
negu už metų laiko priduota 
tūkstantinė! 

ASI MINKITE, KAD L. j 
A\ FONDOS KIEKVIENA 
SKA TIK4 SU N A ŪDOJ A 
TEISINGAM DARBUI UŽ 
LIETUVOS LIUOSYBĘ! 

Čekiai, money orderiai tun 
buti išrašyti iždininko T. P auk 
šeio vardu ir pasiųsti L. N. 
Fondo sekretorei P. Jurgeliu- 
tei, 307 I V. 30-th St. Neįif York 
N. Y. i 

LNF. VALDYBA. 

ATEIVIU TAKSU 
ĮSTATYMAI. 

Išrodo, jog tarp ateivių yra 
daug nesusipratimo dėl svetim- 
taučių taksų įstatymo. Virši- 
ninkai iš Suv. Valstijų Pini- 
gyno Departmento Washing 
tone praneša, kad tie įstatymai 
neužilgo bus- pilnai išaiškinti 
kad nebūtų nesusipratimų ir 
kad bus aiškiai pasakyta, ką 
skaitoma apsigyvenusiu ir ne- 

apsigyvenusiu ateiviu ("Resi- 
deni" and "Non-Resident" 
alien). Tais įstatymais ma- 

noma išrinkti taksus nuo inei- 

gų, kurie buvo nemokėti, kuo 
met neapsigyvenusieji ateiviai 
buvo nuo jų paliuosuoti, ir jie 
yra išleisti ne dėlto, kad paro- 
dyti kokia nors neapykantą 
prieš svetimtaučius. i 

Žmonės, kurie moka tuos ir 
kitus taksus, visuomet turi rei-< 
kalanti nuo kolektoriaus paliu- 
dijimo. Jei Imtų permokėta 
vyriausybė žiūrės, kad viskas 
butų teisingai atlyginta. 

LIXKEJIMAS. 
Sveikinu "Lietuvos" Dien-' 

rastį, linkėdamas geriuasios klr 
ties, kad augtų ir bujotų po 
Amerikos lietuviškas kolioni-. 
jos, daugindamas skaičių save 

skaitytojų. 
Petras Ghulrčnas- 

1 Biughampton, N. v. 

Ką žmones sako. 
1 šiame skyriuje talpinsime prisiųs- tas žmonių nuomones — daugiausiai 
apie bėgančius dienos klausimas. 
Straipsneliai privalo but trumpi. Ra- 
šytojas turi padėti po straipsniu sa- 
vo parašą, araba paduoti jį Redakci- 
jos žiniai. 

Redakcija talpins {vairias nuomo- 
nes, net jeigu kartais su jomis ir 
nesutiktų jeigu tik jos bus tinkamai 
išreikštos. 

KO Męs NORIME. 
Istorijoj skaitome, kad buvo 

toksai Rymo ciesorius, kuris, 
užkariavęs visą tais laikais ži- 
noma pasaulį, verkė... Ko jis 
verkė? Ar jam buvo gaila tų 
savo kereivių ir našlaičių, ku- 
rie žuvo karėse? Jis esą verkė 
todėl, kad jam nebeliko su kuo 
kariauti, kad jau nebuvo nieke 
daugiau, ką jis galėtų užka- 
riauti. 

h* šiądien, kuomet laikraš- 
čiuose pasirodo žinios apie mu 

sų Lietuva, kuomet prakalbose 
kalbėtojas nupiešia mūsų var- 

gingos tėvynes, kovojančios i: 
visų pusių už savo gyvybę, ne- 

retai matai lietuvį, kuriam per 
skruostus pradeda byrėti ašara 
po ataros. Kodėl? Ne todėl, 
kad jam priešų neužtektų, kai]: 
anam Rymo ciesoriui, bet to- 
dėl, kad jis turi tik vieną gyvas 
t į paaukauti už Lietuvos laisvę 
ant tėvynės aukuro. 

Ir tas reiškia, kad galinga 
Lietuvos dvasia vėl pradedi* 
liepsnuoti. Tą dvasią svetim- 
taučiai Lietuvos priešai per 
šimtmečius mėgino numarinti, 
bet neįstengė — ir neįstengs te- 

padaryti. Nes lietuviška tėvy- 
nės meilė yra nemirštanti. Tik 
patįs lietuviai ją gali savo šir- 
dyse numarinti — ir tuomet 

butų po Lietuvai, bet niekas ki- 
tas to neįstengs padaryti. 

Yra šiądien tarp lietuviu to- 

kiu, kurie savo širdyse patji 
numarino s.° ;o tėvynės meilę, 
ir jie yra Lietuvai žu.ę, jie tau 
kiai lošia sulyg Lietuvos iš- 
daviku rolę — tai iŠ tokių su 

užgesusia krūtinėj meilės ki 
birkštim atsiranda tokiu, kurie 
velytu matyti aut Vilniaus Ge- 
diminkalnio ir po visą Lietuvą 
plevėsuojant kruviną vėliavą, 
arba lenkiška arą... Ant lai- 
mės, jų nedaug. Ant laimės mu 
su partijos, mušu žmonės, ko- 
kių pažiūrų jie nebūtų, vra pa- 
siryžę kovoti iki galui už save 

šalies, už savo tautos, už savo 

žmonių laisvę. Jie yra pasiryžę 
iškovoti laisvę tai šalelei. 

Kur broliai artojai 
Lietuviškai šneka, 
Kur skamba po kaimus 
Birutės daina. 
Kuk aukso žemčiūgai 
1 r rūtos žaboja 
Ir mūsų sesučių 
Dalnna kasas. 

Tik liek męs norime, tik te 

męs trokštame, o ir to mums 

pavydi musų godus priešai, no- 

rintieji vėl paminti po kojomis 
iškeltą laisvos Lietuvos trispal- 
vę vėliavą. 

Bet to neous patol, pakol lie- 
tuviu širdyj pasiliks paskutinis 
kvapas lietuviškos dva/.*js! 

Visi lietuviai už visą Lietu- 
• 

va: 

Gyvasis. 
Chiaego Iii. 

PARTIJŲ VADAMS. 

Sykį girdėjau kalbą apie stip 
/ybę ir vienybę. Nupasakojo 
štai kaip: maži gariniai virtu- 
vai, sako, negali pavaryti di- 
delės mašinos, tai reikia tuo 
virtuvus sujungti paipomis; i 

! visų mažų virtuvų garas tegul 
šnypščia-puška i vieną didelę 

1 paipą, tai tuomet gali buti tik- 

ras, kad tokiu budu visi sujunoį 
ti maži virtuvai ir didelę masiį 
na nuvarys. — Tai buvo stipry 
bė. 

Brooklyno tiltas, — tas di- 
džiulis, ant plieninių virvių ka- 
bantis. Kiek ten vielu-vieleliu! w i. 

Plonos, plonutėlės, storesnes ir 
storos — visos susietos, su- 

megstos į milžiniškas pliene 
virves, kurios ne tik milžinis- 
kiausj tilto sunkumą išlaiko, 
bet kiek dar sunkenybių per jį 
kasdien pereina. Tai yra stip- 
rybė, pasidariusi iš mažų spė- 
kų vienybės. t 

Žmonės tokią teisybę supran- 
ta, bet mušu partijų vadai jos, 
rodosi, nesupranta. Musų gy- 
venimo pažangą atbula eina. 
Ne vadovai mus turi vesti, b# 
męs, mažyčiai, turime jiems ke 
lią parodyti, jeigu jie, mus be- 
vesdami, apako. Tegul mūsų va 

dai atsimena, kad arklį gali prie 
vandens privesti, bet negali jc 
priversti gerti. Musų vadai pri^ 
vedė musų žmones prie s>tv 

drumstos purvinos balos it 

norėtų, kad visuomenė iš jos 
gertų. Mes atsisakom! Arba 
priveskit mus prie skaistaus, 
tyro upelio, arba męs sau pa- 
tįs pasi j ieškosim. 

Išgelbėk, Viešpatie, mus nuo 

tokių vadovų, kurie sakosi vi- 
sas gudrybes pažįsta, o nežino 
tos paprasčiausios teisybės apie 
vienybe, kurią kiekvienas ir 

"aklas mužikėlis" supranta. 
Al 

Thorp, Wis, 

NORI SEIMO CHICAGOJ. 

Kadangi, kaip matyti iš laik* 

rašau, abiejų sriovių Tarybos 
yra nutarę šaukti seimą, bet 
iki šiolei negalėjo susitaikiti 
dėl Seimo vietos, o paskui ma- 

tyt ir nuo Seimo atšalo, lai 
leiskit man pasakyti, ką žmo- 
nės apie tai mano, — bent pas 
mus Chicagoje. ^ 

Seimą žmones atranda bū- 
tinai reikalingu ir mano, kad 
Seimas yra reikalingas, t. y. ne 

tam, kad sriovė sriovę kedentu, 
bet Seimas yra reikalingas lic' 
fitz'iškas, t. y., kad jame susi- 
važiavę tikri lietuviai, nepai- 
sant prie kokių sriovių jie pri- 
klausytų, apsvarstytų ir nutar- 

tų reikalus, kurie šiądien apei- 
na mūsų tėvynę Lietuvą. 

Jš laikraščių ir šiaip iŠ pasi 
kalbėjimu matytis, kad vieni 
Taryba nori Seimo Ne\* 
Yorke, o kita Pittsburge,nes 
Lenai yra jų stipriausi sriovi- 
niai centrai. Taigi mums srio- 
vinių seimų nereilaa, o Chica- 
[>a gali tikti visiems lietu- 
viams: čia yra daugiausiai lie- 
tuvių, čia yra visi lietuviški 
lienraŠčiai, čia ir pats vidurys 
Amerikos, nekalbant iau apie 
kitokius patogumus Seimo reni 

g imu i. 

Todėl i Seimas čia gali bud 

pasekmingiausis, Šaukim vi- 
suotiną Seimą Chicagon, ir šau 
kini ji greit! 

A. J. 'Kareiva. 

Chicago, 111. 

PATAISYMAS. 
Vakarykščiam numeryj, sky- 

riuje "Svetimoj Spaudoj apie 
Lietuvius, vieton parašo '7. O. 

Quirz'ydast" turėjo buti J. O. 

Sirvydas." 



E! 

NEŽUDYK PAUKŠČIŲ! 
^ Emę šliaužiot gale sodo, 

Vaikai paukštės gūžtą rado. 
Ir kai daugis iš aplinko 
Žiūrėt gūžtos susirinko, 
Paukštės gūžtą pagadino, 
Vaikus metė ant purvyno. 
Taip padarę, močiai sako: 
— Dabok, radom męs už tako 
Paukštės vaikus. Mažutėliai, 
Tik dar žymė, kad paukšteliai, 
Akytėmis nepražiuri 
Ir pluksnelių dar neturi. 
Paukštė buvo kiek raudona. 
Matyt, močia yra žmona: 
Kai męs priėjom, pasibaidė, 
Labai rėkė, aplik skraidė, 
Męs jai gūžtą pagadinom, 
Ravan vaikus susodinom. — 

Močia vienok, ką beveikus, 
Šoko barti užtai vaikus. 
— Kodėl, tarė, šviesos žvakė 
Širdyj' gensta?—Toliaus sakė: 
— Ar jųs geidžiat iš namelių 
But atimti nuo tėvelių, 
Kad išmetę, sudraskytų, 
Kaip sudraskei gūžtą šitą. 
Vaikai žmonių, kaip man matos, 
Aršiaus butų dar siratos. — 

Močiai sakant, ten bobutė 
Sau prie pečiaus bultas skutė. 
Siekė, ranka prisitraukus, 
Pešti vaiko nekiek plaukus. 
— Pritilk, tarė, koki sopė \, 
Ar paukšteliams kas užlopė? 
Taipo Dirvo yra likta: 
Nedaryl.it i iekam pikto. 
Vaikai klau.;ė, nosims putė, 
Ką jiems sako jų bobutė. 

E DE AMICI 

ŠIRDIS 
į MAŽIEMS IR DIDELIEMS j 

(Tasą) 
NEBYLE. 

Negalima buvo ir sugalvoti geresnės 
gegužio mėnesio pabaigos, kaip šiandieni- 
nis apsilankymas. Girdime skambutį ir bė> 
game priekambarin. Tėvas nustebusiu bai- 
su klausia: 

— Džiordžio, kokiu budu? 
Džiordžio — tai mūsų iš Kieri sodi- 

ninkas, kurio šeimyna dabar apsigyveno i 

Kondove. Jis tik-ką atvažiavo iš Genuos, 
atplaukęs iš Graikijos, kame trejus metus 

^ant gelžkelio darbavosi. Jo rankose buvo^ 
didelis nešulys. Jis truputį pasenėjo, bet i 
teb5ra toks pat raudonas ir linksmas. Tė- 
veli® norėjo, kad jis kambarin ineitų; bet 
jis atsisakė ir tuojau neramiai paklausė: 

— Kaip gi gyvuoja mano šeimyna? Kaip 
Džidžija? 

— Andai buvo sveika, — atsakė ma-Į 
ma. 

— Ačiu Dievui! Aš nedrįsau eiti ne- 

bylių Inbtitutan, *pirmiaus apie ją pas jus 
nepaklausęs. Aš paliksiu čia nešulį, o pats 
tenai bėgsiu. Juk trejus metus aš savo mer- 

gaitės nemačiau — trejus metus savųjų 
nemačiau! 

Tėvas man pasakė: 
— Palydėk jį. 
— x\tleiskite, dar vienas klausimas,— 

tarė sodininkas, pro duris išeidamas. 
Bet tėvas jo kalbą pertraukė: , 
— Kaipgi dalykai stovi? 
— Nieko sau, ačiu Dievui,—atsakė ji- 

sai.— Truputį pinigučių atsivežiau. Bet aš 
norėjau jusų paklausti, kaipgi sekasi mano 
mažutės nebylės auklėjimas? Juk, man iš- 
važiuojant, jinai, vargšė, buvo, nely^nant, 
žvėrukas! Aš, tiesą pasakius, nelabai tikiu 
tosioms mokykloms. Ar ji išmoko ženklais 
kalbėti? Žmona, tiesa, man rašė: mokinasi 
kalbėti ir jai sekasi. Aš manau sau: maža 
nauda, aš vis tiek tųjų ženklų nežinau ir ne- 

suprasiu. Kaip gi mudu kits kitą suprasi- 
me? Tie nelaimingieji tarp savęs gali susi- 

kalbėti, o kaip gi su kitais? 
Tėvas nusišypsojo ir tarė: 
— Aš nieko tamstai nesakysiu, pats pa 

matysi. Eikite, eikite, iš jos nė Valandėlės 
nevogkite. 

Mudu išėjova. Nebylių Institutas visai 
netoli. Sparčiai žengdamas nusiminęs sodi- 
ninkas man kalbėjo: 

— Vargšė mano mergaitė! Ir reikėjo 
jai nelaimingai gimti. Jinai niekados nepa- 
vadino manęs: tėveli, niekados negirdėjo 
ją vadinant: dukraite, niekados jinai negir- dės ir nepasakys nė vieno žodelio! Ačiu ge- 

rajam ponui, kuris Institutą įsteigė. Bet.. 
\ maža ji tenai negalėjo pakiiuti. Dabar jinai 
treti metai namie negyvena—jau jai vienuo 
likti metai. Pasakykite, ar užaugo jinai? už- 
augo? ir linksma? 

Patįs pamatysite,—atsakiau aš. 
— Bet kame tasai Institutas?—Paklau- 

sė jis.—Žmona, man išvažiavus, ją tenai 
nuvedė. 

Mudu kaip tiktai taja valandėle priė- 
jova prie Instituto. Mudviejų pasitiktų išė- 
jo sargas. 

— Aš—Džidzijos Vodži tėvas,—tarė 
sodininkas,—-ir noriu tuojau savo dukrelę 
matyti, jei galima. 

— Dabar joms rekreacija,—atsakė sar 

gas—pasakysiu mokytojai. 
Ir nuėjo. Sodininkas negalėjo nei kal- 

bėti, nei vienoj vietoj stovėti ir žiurėjo į 
sienų paveikslus, nieko nematydamas. 

Durįs atsidarė: inėjo mokytoja, mer- 

gaite vedina. Tėvas ir duktė valandėlę kits 
i kitą žiurėjo, paskiau, sušukę, apsikabino. 
Mergaitė už mane augštesnė. Jinai verkda- 
ma laikė apkabinusi abiem rankom tėvo 
iaklą ir jį prie savęs glaudė. Jis pasiliuo- 
:avo iš jos rankų ir ją nuo galvos iki kojų 
Apžiūrinėjo. Jo akįs blizgėjo, ir jis tankiai 
kvėpavo, tarytum toli bėgęs: 

— Ak! Kaip jinai užaugo! Kaip pagra 
;ėio! Mano vargšė, nebylė brangioji Dzid- 
iija! O, tamsta, sveika, jos mokytoja? Pa- 
sakyk tamsta jai, kad jinai man savo ženk- 
lais ką nors paaiškintų, gal šį-tą aš supra- 
siu, o paskiau ir pats išmoksiu. Tegu ji man 
cą nors parodo. 

Mokytoja nusišypsojo ir tyliai mergai- 
tes paklausė: 

— Kas čia pas tave atėjo? 
Ir mergaitė keistu, truputį rėksmingu 

>alsu, be intonacijos, nelyginant laukinis 
:mogus, pirmą kart musų kalba prabilęs, 
>et aiškiai žodžius tardama, šypsodamasi 
itsakė: 

— Tai mano tėvas. 
Sodininkas krūptelėjo ir, kaip bepro- 

.is, suriko: 
— Jinai kalba! Nejaugi? Jinai kalba! 

Tu juk kalbi, mano dukrele, juk kalbi? Pa- 
akyk man: tu kalbi? 

Jis vėl ją apkabino ir tris kart kakton 
pabučiavo. 

— P. Mokytoja, tai jos ne ženklais, ne 
>irštais kalba? Kaip gi tai? 

— Ne, p. Vodži,—atsakė mokytoja,— 
įe, ne ženklais. Tai senobinis metodas. Męs nokiname nauju garsų metodu. Jųs nežino- 
:ote? 

— Aš nieko nežinojau!—atsakė sodi- 
ninkas.— Aš tris metus nebuvau! Gal man 
įpie tai ir rašė, bet aš nesupratau. Mano 
:^alva, kaip lepšė. Dukrele mano, tai tu ma- 
įe supranti? Tu mano balsą girdi? Atsa- 
cyk: girdi? Ar tu girdi, ką aš tau sakau? 

— Bet ne, gerbiamasai,—atsakė mokyto- 
ja;— balso ji negali girdėti, nes ji kurčia. 
3et pagal jusų lupų judėjimo ji supranta, :okius žodžius tariate, štai ir viskas; bet 
įei jusų, nei savo žodžių jinai negirdi. Jinai 
,aria juos, nes męs ją išmokinome visų lu- 
)ų ir liežuvio judėjimų, kurie reikalingi 'aidei ištarti, bet balsas išduoti jai labai 
sunku. 

(Toliaus bus.) 
-v-ono— 

VOTIS. 
Kaip pulius iš jų traukti. 

Saka ir vaško poo uncijas, alyvos pusė 
•ivartos. Pirm utiniu du ištarninti, supilti 
įlyvą ir išmaišius perkošti per audeklą. Puikus vaistas. 

Keptas svogūnas kaipo pridedalas 
nuo vočių. 

Pridedalas iš keptų svogūnų ant vočių, 
jiitmehų, ir tt. paskubina sukimą ir dedant 
iutrintus ant rankų, vidurių ir kitų dalių 
štinusių nuo perdidelio karščio tankiai bu- 
a labai naudinga, tankiai permainant. 

NUO NUSIDEGINIMO. 
Soda bikarbonata (paprasta verdamo- 

i soda, randama kuone kiekvienoj viryk- 
oj) yra lab»ai geru vaistu nusideginus ar 
lusišutinus; soda tuojaus numalšina skaus- 
ną ir užgydo žaizdą. Sužeistą vietą suš- 
apink ir apibarstyk smulkiai sumalta sau- 
:a soda, paskui apvyniok drėgnu skuduru, 
geriausiai lininiu. 

MIRTIES IŠTYRIMAS. 
Laikyk veidrodį priešais burną. Jei gy- 

/as, tai drėgnumas susirinks ant veidro- 
ižio. Durk špilka j kuną. Jei miręs, tai sky- 
lė pasiliks, jei gyvas užsitrauks. Padėk pirš- 
tus prieš stiprią šviesą; jei gyvas, tai pirš- 
tai rodysis raudonai; jei numiręs, rodysis 
juodai ir tamsiai. 

Sis-tas apie Žmogaus Kūną. 
Vidutinis tik ką gimusio 

kūdikio augštis yra 18 colių; 
vidutinis sunkumas 6:77 
svarų. Išaugti antrus 18 

colių, idant buti trijų pėdų, 
kudikiui ima 3 metai. 

Vidutinis suaugusio vyriš- 
kio sunkumas, 145 svarai; 
augštis 5 pėdos 7 coliai; 
krutinės miera (Anglijoje) 
36 coliai; traukimo pajiega 
tarp rankų, 75 svarai. 

Grobias (skeletas) y va 
vienu coliu trumpesnis negu 
gyvo žmogaus mastas (mie- 
ra) ; grobias sveria apie 14 
svarų. Jame yra 240 kaulų. 
Kune yra apie 12 svarų 
kraujo; apie 6 su trečdaliu 
uncijos pereina per širdį su 

kiekvienu suplakimu, o pas 
suaugusius buva nuo 55 iki 
10 suplakimų per minutę. 
Visas jis pereina per plau- 
čius ir atsigaivina nuo oro 

degio (azoto), kadangi švie- 
siai raudonas kraujas eina 
arterijų padalinimais į kiek- 
vieną mažiausią kūno dalelę 
ir gryžta apkrautas nevaly- 
vumais, kaipo tamsus, veni- 
nis kraujas, venomis i širdį, 
atgal. 

Širdis truputį didesnė už 
kumštį, ir sveria apie 9 ar 

11 uncijų. 
Suaugusio vyriškio sme- 

genįs sveria 49 ar 50 uncijų; 
moteriškosios—44 iki 45 un- 

cijų; dirksnįs fnesvai) ju- 
dėjimo ir pajautimo iš kiek- 
vienos kuno dalies pasibai- 
gia smegenyse ar nugarkau- 
lyje.' 

Plaučiai susideda iš apie 
174 krepšelių arba celių prie 
galo mažyčių dūdelių, ku- 
rios susijungia padarymui 
didesnių dudų, o tos pada- 
ro bronchialinius kanalus, o 

tie susijungia gerklėje, išei- 
dami j burną ir nosis. Su 
kiekvienu atsikvėpimu plau- 
čiai prisipildo oru, kurio 

tikslu yra aprūpinti kraują 
degiu (azotų). Kraujas su- 

geria apie 30 uncijų degio 
per dieną, užtektinai sueik- 
vojimui angledario kuno au- 

diniuose iš apie 3 svarų 
duonos. Didžiausia oro ap- 
stis, iškvepiama vienu kva- 
pu, skaitoma nuo 200 iki 
250 kubiškų colių. 

Skilvys guli pa plaučiais, 
arti kuno vidurio, ir yra 
apie pusės kvortos didumo 

! (be ištempimo), kuriame 
! maistas yra permainomas 
fgromuliojimo sunkų (sky- 
stimų) ir raugų. 

Kepenis po dešinei ir že- 
miau skilvio, sveria apie 50 
iki 60 uncijų; jos permaino 
maistinį skorbytą (krakmo- 
lą) j cukrų, gamina tulžį ir 
šiaip gelbsti gromuliojimui. 

Žarnos yra apie 34 pėdų 
ilgumo; gromuliojimas mai- 
sto ir sugėrimas jo maitin- 
gųjų ypatybių į pieno kar- 
putes ir kraują yra užbai- 
giamas žarnose. I)u inkstu 
sveria kiekvienas apie 41 į 

i uncijų; apie 1.000 uncijų 
•kraujo pereina per juos su 

valanda laiko ir per juos iš- 
metamosios skystos kraujo 
dalis, nereikalingos kraujui, 
yra iškošiamos. Išmetamie- 
ji kuno skysčiai yra taipgi 
išvaroma per odos akutes 
(skyleles). Kuno paviršiaus 
plotas yra apie 2,500 ketvir- 
tainių colių, jis turi apie 7,- 
000,000 akučių (svylelių), 
kiekviena apie >1 colio il- 
gio, arba visų akučių ilgis 
apie 28 mylių. 

Kuno sunkos: seilės, skil- 
vio, piensyviai, tulžis ir t 
t., kurie yra kraujo sugeria- 
mi ir vėl išmetami per dvi- 
dešimts keturias valandas, 

j siekia apie 25 svarus. 

Suaugęs žmogus reikalau- 
ja 8 ar 9 valandų miego. 
Vyriškos lyties kūdikio sun- 

kumas, tik ką užgimus, yra 
7 svarai; moteriškos lyties 
kūdikio nevisai 6/> svaro. 

Didžiausias sunkumas (140- 
y2 sv.) vidutinio vyriškio 

lyra pasiekiamas amžyje 40 
m.; moteriškės (apie 124 
sv.) nėra pasiekimas be 50 
metų; nuo šitų metų jų sun- 

kumas eina mažyn. Pilnai 
suaugęs žmogus yra beveik 
20 kartų tiek sunkus, ką tik- 
ką užgimęs kūdikis. Pir- 
mais metais jis patrigub;na 
savo sunkumą, paskui ugis 
eina geometrišku žygiu taip, 
kad jei 50 kūdikių savo pir- 
muose metuose svėrė 1.000 
svarų, tai antruose metuose 
jie svers 1.210; trečiuose 1.- 
,331; ketvirtuose 1.464. La- 
bai tvirtas saikas pasilieka 
iki amžiui 11—12 metų pas 
mergaites, ir 12—13 metų 
pas vaikus, kur jis turi kuo- 
ne pasidvigubinti; po to jis 
gali eiti toliau ir bus kuone 
teisingas iki 18 ar 19 metų 
amžiui, nuo kurių ūgis eina 
labai palengva. Lygių metų 
vyriškis paprastai buva sun- 

kesnis už moterišką. Iki 12 
metų amžiaus tik pavieniai 
kiekvienos lyties yra to pa- 
ties sunkumo. Vyriškis di- 
džiausi sunkumą pasiekia 
apie 40 metų amžį ir prade- 
da jį labai žymiai žudyti pri- 
einant prie 60 metų. 80 me- 

tuose jis nužudo apie 13,- 
3228 svaro ir stuomuo susi- 
mažina ant 2,756 colio. Mo- 
teris pasiekia savo didžiausį 
sunkumu apie 50 metuose. 
Vidutinis suaugusio vyro 
sunkumas yra 140 svarų, o 

vidutinės moteries—94 sva- 

rai. Senatvėje jie nužudo 
apie 12 ar 14 svarų. Vyrai 
sveria daugiausiai eidami 40 
metus, o moterįs 50 metus, 
ir pradeda sunkumų žudyti 
pasiekę 60 metus. Vidutinis 
abiejų lyčių sunkumas se- 

natvėje yra tas pats, kokį 
jie turėjo 19 metų būdami. 
Vyriškieji ir moteriškosios, 
pasiekę savo pilnsį subrendi-, 
mų, sveria beveik lygiai 20' 
kartų daugiau negu gimda- 
rr.i, kuomet stomuo yra apie 
'O/. kartų didesnis. < 

Vaikai žudo sunkumą pir-l 
momis trimis dienomis po 
gimdymui; savaitės senumo 

jie žymiai pradeda augti; po 
vienų metų jie patrigubina 
savo sunkumą; paskui jiems 
reikia šešių metų padvigubi- 
nimui savo sunkumo ir 13 
poketurgfbinimui 30. 

Yra apskaityta, kad kuone 
du metu ligos atserga kiek- 
vienas žmogus iki 70 metų 
amžiaus; iš to išeina, kad 10 
dienų ligos kas metas yra 
vidutinišku žmogaus sirgi- 
mu. Iki 40 metų amžiaus! 
yra tik pusč to, o po 50 me- 

tų sirgimas sparčiai pasidi- 
dina. Maišytas ir fantastiš-! 
kas žmogaus valgis skaitosi 
daugelio ligų priežasčia, ku- 
liomis gyvuliams neprisiei- 
na sirgti. Daugelis ligų pra- 
nyksta permainius valgi, o 
kitos smarkauja tam tfkrose 
šalyse nuo šalies ypatingu- 
mo. 

Iš 100,000 vyriškos ir mo- 
teriškos lyties vaikų pirma- 
me JU gyvavimo mėnesyje 
susimažina iki 1*0,396, arba 
kuone dešimta dalis. An- 
trame, iki 87,93C. Trečia- 
me, iki 86,175. Ketvirtame,, 
iki 84,720. Penktame, iki 
83,571. šeštame, iki 82,526, 
ir gale pirmų metų, iki 77,-j 
523, atsitinkant dviem mir-| 
tim ant devynių. Sekanti 
keturi metai 77,528 suma- 
žina iki 62,448, arba 37,552 
mirtįs atsitinka pirma pasie- 
kimo penkių metų. Amžyje 
25 metų iš 100,000 lieka tik 
pusė, arba 49,995; amžyje 
52 metų vienas trečdalis. 
58metų vienas ketvirt- 
dalis, arba 25.000; 67 metų 
viens penktadienis; 76 metų 
viena dešimta dalis; 81 me- 

tų viena dvidešimta dalis, 
arba 5,000 ir dešimts pasie- 
kia 100 metų. Vaikai mir- 
šta didelėmis proporcijomis, 
nes jų ligos negali buti išaiš- 
kinamos ir jų organizmai nė- 
ra pripažinti prie gyvenimo 
aplinkybių. Vidutinis am- 
žius skiriasi įvairiose šalyse 
nuo 40 iki 45 metų. Gent- 
kartė nuo tėvo iki sunaus 
skaitosi apie 30 metų; iš vy- 
rų abelnai penki šeštadaliai 
išmiršta pirma 80 metų. 
80 metų yra greičiau apsi- 
kentimas negu smagumas. 
Nervai yra atšipę, pajauti- 
mai neveikia, raumenis su- 

stirę, minkštieji kanalai su- 

kietėję, atmintis neveikia, 
sniegenįs atbukę, pajautos 
numirę ir viltis žuvus, še- 
šioliktas miršta 80 fhetų, iš- 
skyrus 133-čią—90 metų. Li-i 
kusieji miršta nuo neišgalė- 
jimo gyventi ankščiau ar 
sulaukus šimto metų. 

Apie 36 metų amžio liesas 
žmogus paprastai pariebėja, 
o riebus suliesta. Vėla, tarp 
43 ir 50 metų jo noras val- 
gyti sumenkėja, o veidas su- 

nyksta ir liežuvis apsikloja 
prie mažiausio kuno ar pro- 
to įtempimo. Šitame perio- 
de jo raumenis sutyžta, są- 
nariai susilpnėja, upas apsi- 
niaukia, miegas menkas iri 
be atgaivinimo. Iškentėjus! 
šitaip metus ar gal dvejus, 
jis pradeda vėl su nauja pa- 
jiegą ir eina iki 61 ar 62 me- 

tų, o čia vėl tas pats atsitin- 
ka, bet su smarkesniais ap- 
sireiškimais. 

Vidutiniškai imant, vyrai 
susilaukia pirmo vaiko 30 
metų, meters 28 metų. Di- 
džiausia. pagimdymų skait- 
lius įvyksta tarp 25 ir 35 
metų. Daugiausia gimi- 
mų atsitinka žiemos mėne- 
siais, ypač vasaryje ir ma- 
žiausiai liepos mėnesyj, prie- 
taikmėje 4 prie 5 miestuose 
ir 3 prie 4 kaimuose-. Nak- 
ties gimimai prr gimimų 
dienų atsineša ku .) «5 prie 

"Lietviškas 
Išradėjas". 

šituo vadru išdaviame nauja 
knygute dėl išradėjų, talpinanti 
21) pavoikslųir iliustracijų, vi* 
šokių Išradėju ir išradimų, su 
aprašlmals ir paveikslai* mieetų 
New York'o ir Wa3hingtou'o. 

fiię. branglę knygutę, męs iš- 
siunčiame kiekvienam art pa- 
reikalavimo. 

DYKAI 
Jeigu Jus norite žinoti klek 

turte žmonės prasigyveno Ir 
klek dar galima prasigyventi 
su pageli)* naudingų išradingų, 
tai rašykite tuo jaus reikalauda- 
mi toe naudingos knygmes. 
Kaipo 'r.oval (ekspertai) pa- 
tentų, ••• bandame lS^adlmu* 
D Y K. A. 1 Rašykite: 

American European Patent 
Oifices Ine. 

256 Broaavvay (LA.) 
NEW YORK, N. Y. 

JPradėk Nauju* Metus su tr* jlu akių r» 
gijimu, taip. kad aieko n:pral> jturaei per V 
sus metus, kas tau gali outi naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių Ii 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
regysti prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland A ve., Chicafo 
Kampas IStes Gjtvė®. 

3čios lubos, viri Platt'o aptiekęs. « 

mano parušr 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vale. 
N'idOIioj: nuo 'J vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

ONio Tekfous BoaLurd 160 

dr. m. T. sirikoris 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St 

OtluViUa oi: 1 nrto iki. 3 m »M. 7 IU 9 *aUn 
Nedillonli no 8 rjU iki 2 ;< pitCa. 
Namai 1007 Oakley Blvd. 

Ttltlous Stlity 42* 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvinio, kirpimo, desigD'ng 
dienomis ir vakarais dėl biznio u 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykaU Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Iialsted St., 1650 WeIIs St 
2407 W. MadisoD St., Chicacr 

BARGENAS 
$200 Phonograph bu rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianą, vėliau- 
sios mados. Seklyčiom setą valgo- 
mojo ir miegamojo kambarių setus, 
divonus, pa-eiksluf, parduosiu už biie 
teisinga pasiulljimą. Nepraleiskite 
šio bargeno. Rezidencija 
1922 S. Kedzie Avc., CHICAGO 

Phone Burnside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APT1EKA 

STEPHCN VIUM0VI7Z, R, PU, 
...DRUGGIST... 

8924 Cof.tage Grove Av. 
Chicago, UL 

Mildos 
Teatras 

3138—.2 S. HalstedSt. 
Praddeda 7 T*Un<fe ku vakaras. 

SaVUoai U nedtllomi > ra), po plot* 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Cia priakuojami ir kares mokestį 



VIETINES ŽINIOS 
"LIETUVOS" ŠERlNiN- 

KAI. 
Kurie esate persikraustę iš 

savo senų gyveninio vielų į 
naujas, prašome pranešti savj 

naujus antrašus. 
Sekančių šėrininkų norėtu* 

me gauti jų tikrus dabartinius 
antrašus: 

J. Andreliunas, 
2325 W. 2^ St. Chicago 

A. Garmus, 1711 X. Ash- 
land, A ve., J. Petraitis, 2028 
(Janai port A ve., Skalandžiu- 
nas, 6347 Maryland ave., P 
Zdankus, 3230 Emerald ave. 
visi iš Chieago. 

NE ŠILKAIMIS, BET 
ŠILKAITIS. 

Prieš keletą dienų buvo "Lie- 
tuvoj" apgarsinta apie didvy- 
rišką mirtį Prano Šilkaitnio. 
garbiiigai žuvusii. ant Archan- 
gelsko fronto. Aprašymas bu- 
vo paimtas iš Chicagos laikraš- 
čio Tribūne spec'alio korespon 
sko telegramos, kurioje buve 
nupasakota, kaip didvyriškai 
žuvo ant archangelsko fronto, 
kovoje su bolševikais rusas var- 

du Pranas Silkaimis. 

Pranas Šilkaitis. 
! Pasirodo, kad tai buvo no 

Silkaimis, ir nc rusas, bet Pra- 
nas Šilkaitis, lietuvis nuc 

Brideporto, gyvenusis prieš sa 
vo pastojimą j kariumenę, prie 
820 W. 33 rd Place. 

Pranas, nelaimingai, bet did- 
vyriškai žuvęs šiaurinėj Rusi 
joj, kovoje prieš bolševikus, 
pastojo Amerikos kariumenėn 
gegužio mėnesyj 1918 m. ir 
vėliaus sykiu su kitiais kare; 
viais tapo išsiųstas Archangel- 
sko frontan. 

jo giminė, Boleslavas Jar. 
kauskas, gyvenantis po tuo pa- 
čiu antrašu, gavo iš \Vashing- 
tono valdžios oficiali praneši- 
ma, kad Pranas Šilkaitis tapo 
užmuštas 1 d. spalio 1918 metu 

Velionis paliko tėvus Lietu- 
voje. Paėjo iš Kauno gub. ir 

pavieto iš Paropio. 

SUGRI20 IŠ FRANCUZI- 
JOS. 

Vasario 7-tą dieną Chica-: 
gietis Kazimieras Kasevičius 
gyvenantis prie 4053 Maple- 
!\vood ave., išbuvęs Prancūzi- 

joje istisus metus, sugrįžo i 

Chicagą. P-nas Kasevičius 

bėgyje trijų mėnesių ir pusės 
nuolat dalyvavo mušiuose. 
Mūšyje ties Chateau Thierrv 
likosi lengvai sužei«fas. 

P-nas Kasevičius papasako- 
jo daug jdomių atsitikimų i? 

į rriušių laukų. 
\ Vokiečiai pradžioje ?iisirė- 

Iniimų su Amerikos kariumenė 

Bhtvę labai drąsus. Viename 

■mišyje -u dideliu smarkumu 

■apsupę mūsiškiai vokiečius. 

^Vokiečiai, nespėję pabėgti, iš 
celę aukštyn rankas, sauKe 

'•'Kamerad!" (pasiduodam) 
bet prisiartinus pasirodė, kad 

nekurie buvę prisitaisę kulkas- 
gaidžius prie kojų,—tik laime, 
cad jie neturėję laiko dauq 
tuos tolių mūsiškiems padarv- 
:i. 

| Toliau p-nas Kasevičius se- 

kančiai papasakojo: 

Į' 
"Viena kartą mums pasiss- 

cė gerai apkulti buri vokiečiu, 
r 

—jie net nespėjo ne savo su- 

žeistuosius paimti. Męs, grįž- 
dami, jų sužeistus kareivius 
surinkome: tarp jų buvo vienas 
atieieras. Musų vvrai paėmė 
ji nesti, nes jo abi kojos buvo 
sutrupintos. Benešant, vokie- 
tys piktu balsu pratarė: "Ar 
jus manote, jus šuns vaikai 
šita karę laimėti? Niekados!" 
—Tada musų aficieras parodė 
jam, kaip gali jis karę kn'mėti. 
—Suvarė tris kulkas į vokie- 
čio krutinę. 

P. Kanevičius labai džiaugė- 
si, kad Cbicagiečiai progresuo- 
ja: Štai4 "Lietuva." paliko 
dienraščiu;—sako jis,—TTIėtu- 
viai organizuoja savo kariu 
menę—tai vis malonus dalv- 
kai." 

.S'. Valiūkas. 

REIKALAUJA SEIMO. 
Praeitos pėtnyčios vagare, 

"Birutės" svetainėje j vyko A 
merikos Lietuvių Tautinės Sar 
daros 25-tos kuopos extra susv | 
rinkimas. 

Susirinkimą atidarė minėtos 
kuopos pirmininkas p. Lukas 
paaiškindamas, kad extra susi 
rinkimas tapo sušauktas ap- 
kalbėjimui klausimo apie visiv 
tinąjį Seimą. 

Po* karštų kalbų susirinki- 
mas išnešė visą eilę rezoliuci 
jų, reikalaujančių sušaukimo i 

visuotino Amerikos Lietuvių 
Seimo. 

T-neštas rezoliucijas komite- 
tas, jas apdirbęs, žadėjo pa? 
kelbti laikraščiuose. 

PATAISĖ KLAIDĄ. 
Nepersenai "Daily News" 

tilpo straipsnis, kuriame buv< 
pasakyta, kad Amerikoje ėsn 
apie 75,000 lietuvių. 

Praeitoje subatoje "Dailv 
Xe\vs" atspauzdino pataisymą 
Autore p-lė L. Narmantaitė, 
atkartojus ''Daily News" klai^ 
dą, sekančiai ją pataisė: "Su- 
lyg mano žinios lietuvių Suvki 
nytose Valstijose via tarp 
400,000 ir 500,000. Chicagojc 
jų yra 40,000. 

Cia gal vertėtų patėmyti, 
kad sulyg geriausių apskaitlia 
vinių, kurių dabar Amerikos 
lietuviai prisilaiko, lietuvių 
skaitlius Amerikoj vra paduo- 
damas ant apie 750,000, s, 
Chicagos ličtuvių skaitlius sit 
kia tarp 50,000 — 75,000. Pa- 
našiai reikėtų ir Amerikos 
spaudą informuoti. Tčmiję* 

ANGLU KALBOS LEKCI- 
JOS UŽDYKĄ. 

Tos moterjs, kurios nori mo- 

kinties Anglų kalfios dienoi 
laiku ir kurios gyvena apielin 
kėje Walsh Public School, 2C 
gatvė ir Peoria st., gali ateit: 

Seredoj, vasario 19 d., 1919. 
) : 15 po piet, užsirašyti. 

Moterjs, kurios turi mažus 
vaikus, gali juos su savim pa- 
siimti, tam tikra mote r' prižiu 
rės vaikus, kuomet motynos 
mokinsis. M. Jurgellopicnd. 

APVOGĖ LIETUVI 
BRIDGEPORTIETI. 

Vakar rytą apie 3-čią valan- 

dą plėšikai įsilaužę į Adolfo 
Mausnerio lietuvio siuvimo 
dirbtuvę prie 3239 Halsted 
gatvės išnešė siuvimo medegos 
vertės apie $7000. 

P-nas A. Mausneris gyvena 
prie 358 East 53-čia gatvė at- 

važiavęs vakar j dirbtuvę atra- 
do viską iš jos išnešta. 

Jeigu kas žinotu tuos vagi- 
lius aroa butų girdėjas ką ap1'* 
juos p-nas TJausneris meldžia 
įjam pranešti, o užtai jis žada 
atlyginti. 

NEŽINO, KĄ DARYTI 
SU VAIKAIS- 

ŽMOGŽUDŽIAIS. 
Valstijos prokuroras J loyne 

yra susirūpinęs su byla 3 vai- 
ku: Stephcn Duray, Joc Bavl- 
sik ir Joc I lasl. \ isi jie yra 10 
metų amžiaus ir apkaltinti už 
užmušima savo draugo Viadu- 
ko Videikio, 9-niu metų am- 

žiaus, Apskričio prisiekusieji 
teisėjai ("Grand jury") pripa- 
žino, kad vaikai privalo but pa- 
traukli at sakomybėn už t į U'- 

mušystę. Apkaltinimas bus pri- 
duotas vyriausiam teisėjui Ka« 
vanagh. Prokuroras prisipaži- 
na, kad esąs kėblame padėjime 
nes nežinąs kokiu bildu veikti 
— mat užmušėjais yra n? tik 
kad nepilnamečiai, bet beveik) 
kūdikiai, o įstatymai yra pa- 
prastai pritaikomi prie suau- 

gusių. 

UNIFORMUOTUS UBA- 
GUS VYS NUO GATVIŲ. 

IT. H. Mcrrick prezidentą?! 
"Associatum n f Commerce ta- 

rėsi su egzekutiviu komitetu 
tos orangizacijos, kai]) nuvyti 
nuo gatvių uniformotus uba- 
gus. 

Nekuriuose atsitikimuose 
ubagai apsirėdę uniformose 
nenori net dirbti, jeigu jiem3 
darbą duoda. Kituose atsitiki- 
muose pasirodo toki uniformfl- 
ti ubagai niekados armijoje nė- 
ra tarnavę. Kad nno tokių šiu- 
lenu atsiginti reikia, kad kiek- 
vienas cx-kareivis galėtų gau- 
ti, jeigu jis reikalauja darbą. 

Jis patarė sutverti komitetą 
iš penkių ypatų, kurie su pagcl- 
ba karės valdininkų pasisteng- 
tu pasirūpinti, kad kiekvienas 
Kareivis sugryžęs galėtu gauti 
kur pavalgyti švariai atsigulti 
ir gauti atgal savo darbą. 

Kaip tik greit toks plianas 
bus padarytas, komitetas rei- 
kalaus nuo biznierių jo parėmi- 
mo. 

VAGILIAI UŽPUOLĖ PO- 
LICIJOS VIRŠININKO 

NAMUS. 
\ akąr keturi jauni plėšikai 

bandė Įeiti j policijos viršinin- 
ko Garrity namus. Miss Cle- 
ta Garrity, pamačius plėšikus, 
einančius į skiepą, suriko: "Čia 
yra policijos viršininko na- 

rnai." 
Plėšikai, išsigandę, pabėgo. 

VAIKAI PLĖŠIKAI. 
Keturi Miikai, viens nešiną- 

kašę, įėjo Į Frank Bottinelli'o 
mėsinyčią, prie 1706 W. Van 
Buren gatvės. Jie tuo jaus iš- 
sitraukė revolverius ir parei 
kalavo, kad mėsininkas nueitų 
•j kitą kambarj. Po to trįs vai- 
kai su revolveriais uabojo mė- 

sininką. o ketvirtas išplėšė re- 

gisterj, paimdamas $60 pini 
gais. 

NEGALEDAMI GYVENTI 
NUSIŽUDĖ. 

"Jeigu jis mirs, aš mirsiu 
su juo." Taip pasakė Mrs. 
Herman Milds' savo kaimy- 
nams, kada daktaras jai pasa- 
kė, kad jos vyras ilgai negy- 
vensiąs nuo paraližiaus užpuo- 
limo. 

Užvakar abudu senukus ra- 

do jų namuose prie 5002 So. 

Morgan gatvės negyvus. Ga- 
zas rasta atsuktus. Mrs 
Milds rasta sėdinčia kėdėje 
prie savo vyro lovos ir laikan- 
čia savo vyrą už rankos. Ant 

abiedviejų veidų buvo nusišip- 
!lojimas. •"'* K? 

SUMUŠĖ UŽ PASIPRIE- 
ŠINIMĄ. 

Du negrai plėšikai, užpuolę 
advokatą Oiarles "R. Albright 
arti 45-tos ir Forrestville gat- 
vių, prie pati advokato namų. 

snukiai ji sumušė užtai, kad 
jis plėšikams pasipriešino. 

NEKALTAS NUKEN- 
TEJO UŽ KALTĄ. 

Luke Ncvin, grocerninkas, 
gyvenantis prie 1751 Park ave. 

pasakojo policijai, kad du vy- 
rai norėję įsilaužti į jo krau- 
tuvę. Ncvin, pagriebęs revol- 
verį, išsivijo plėšikus lauką ir 
paleido penkis šūvius, sukeik- 
damas vienok vietoje plėšikų 
nekaltą praeinantį žmogų, Jo- 
seph Bnjak'ą 22 metų amžiaus. 
Nevin suareštuotas prisipaži • 
no, kad jis sužeidęs ne tą žmo* 
_>\i j kuri jis šovęs. 

Bojak blogame padėjime bu- 
vo nuvežtas į ligonbutį. 

CHICAGOJE ESANTI 
GAUJA CHINIEČiU 

I. W. W. 
Pagclbininkas prokurore 

Francis Borelli pripažino, kad 
valdžia turinčja Chicagoj-; au- 

gimą Chin iečių Aicloblistii 
(T. \\. \Y.) organizacijos. 

Prieš mėnesį laiko jis jau 
s'i/ifiojęs, kad panaši Ne\v Yor 
ko ..rganizacija siunčiusi pla- 
katus j Chica^iį sužadinimui 
T. W. W. propagandos. 

Iškračius New York'o orga- 
nizacijos ofisus, surasta ri.v.v.į 
fotografijų ir laiškų ir susegta 
kad jie turėjo susinėsimus su 

Chicagiečiais. 

REZOLIUCIJA DEPOR- 
TAVIMUI PRIEŠU 

PILIEČIŲ. 
Chicago Association o f 

Commerce" perleido rezoliuci- 
ją, reikalaujančia deportavimo 
(išvežimo) visų buvusiu prie- 
šų piliečių, kurie kenkė Suvie- 
nytų Valstijų interesams. 

Rezoliucija taipgi reikalau- 

ja 

.ja, kad tokiems niekad nebūtų 
valia sugrįžti atgal į šia sali. 

ATSIŠAUKIMAS I PRITSU 
LIETUVIUS. 

Mylimi broliai ir seserįs! 
Jau i riejo laikas, kuriame 

męs turime pabusti ir rūpintis, 
idant atgautu.ne savo tėvų že- 

mę, kuri buvo pavergta per 
daugelį metų po svetima vali 
d/ia. Kaip koks kalinys kalė- 
jime uždarytas, buvome kan- 

įkinanii visokių svetimų skriau- 

j dejų. Bet dabar j JI u priėje 
laikas, kad jau gali išsivalnyti 
ii mūsų tėvynė Lietuva. Da-i 
bar jau laikas yra ir Prusn 
lietuviams protestonams mesti 
senovės apkurtimą ir apreikst.'i 
pasauliui, kad ir męs dar gv-' 
vuojame, kad žinome kas mes 

esame ir suprantame savo pa- 
reigas. 

Taigi, mylimi broliai ir se- 

sutės, Trusų lietuviai! Jus, 
jau girdėjote, kad nevien Pru- 

snose, bet jau ir Amerikoje su- 

judo Prūsų lietuviai darbuotis 
tevvnės Lietuvos labili. Štai 
Chieagoje atsibuvo keletas 
Prusu lietuvių susirinkimų, i 
kuriuos žmogus nu5jęs, turėipi 
net stebėtis, kaip tėvynainiai 
lietuviai susipranta, kas jie yra 
ir kaip jų kalbėtojai aiškino 

musų tautos reikalus ir ragino 
kiekviena lietuvi dirbti visomis 
pajiegomis, idant atgavus sa- 

vo tiesas. j 
Dabar esantieji Chicagoje. 

Prūsų lietuvių Komiteto at- 

stovai aplankys Collinsville 
111. ir Kast St. Louis, 111., iclant 

sujudinti tenykščius Prūsų lie- 
tuvius prie darbo. O 16-tą 
dieną vasario j:? tenai laike 

prakalbas Miner's Institute 

svetainėje prie kampo Main ir 

Clinton gatvių. Turi ne vien 
Collinsvillės. bet ir aplinkinių 
miestelių lietuviai protestonoi 

lenai darbuotis, idant mušu 

tikslas butu ir tenai atsiektas. 

ii-:t męs norime, kad ir ki- 
tur k. t. Philadelpbijoje, Nau- 

į^atuck'c, Conn.; Rrooklvn'e ir 
kituose miestuose gyven?nty 
Prūsų lietuviai sujustų. 

Taigi, mylimi Prūsų lietu- 

viai, matydami tokį svarbu 

pradėtą darbą atsi* linkite, kad 

nnisų visų būtina priderystė 
yra tolyn varyti pradėtąjį tau- 

tos darbą. Jeigu kas negal 
žodžiu, arba rastu ką atlikti, 
tegul remia tautos reikalus sa- 

vo turtu, arba kaip nors kitaip. 
Dabar jau gana snausti, ran- 

kas sudėjus. 
« 

Imkimės prie darbo! 

Chicagns Prūsų Lietuvių Ko- 
miteto narys, 

C. M. linui ik. 

3723 So. Kmerald Ave 

Chicago, Tll 

DOVANA UŽ SUGAVIMĄ 
VAGIŲ. 

Apvogė A. Mausnerio km u 

čių dirbtuvę. Yagįs atvažiavo 
anksti pereitos pėtnvčios ryta 
su automobilium prie dirbtu- 
vės, kuri randasi prie 3239 So 
TTalsted gatvės ir, susikrovė 
materijas ir brangius kailius 
verti., v''?000, viską išsivežė, 
baisiai ntane nuskriarsdami. 

Yagįs dar nepaimti. 
Kas sugaus tuos vagis, gau^ 

$1C0. dovanu. 

I A. MAUSNER, 3239 South" 
I ITnlsted St., Chicago, II!. 

Aš, Mr.rijona Morkiutė, po vyru Sa* 
moliunienė, pajieškau savo tikro pus- 
brolio, Jono Capauskio. 6 metai atgal 
gyveno Cbicago, II!., po No. 4543 IIo- 
nore St. Per ta laikotarpi nežinau kur 
randasi Jonas čapauskis. Iš Lietuvos 
paeina: Kauno gub., Kauno apskr., Ai- 
riogalos valsčiaus. Ramiu labai išvil- 
gus ir turiu labai svarbu reikalą. Moi .- 
žiu pačiam atsišaukti, arba jį žinan- 
tiems, pranešti. Už patarnavimą, pri- 
inlcite gilų Ačiū. Taipgi pajieškau ant- 

ro pusbrolio Vladislavo Rimkaus, iš 
Lietuvos pa.'ina, iš tos pačios vieto^ 
kij. ir J. čapaupkis. V. Rimkus 7 metai 
atgal girdėjau kad gyvono Mohanoy 
City, T'a. Meldžiu pačiam arba žinan- 
čiam jj pranešti šiuo adresu: 

Marijona Samoliunienė 
1810 Center Street Itacine. Wis. 

Vyrai ir Moteris mokinkitės Barbe, 
rystės amato. Atsilankykite ypatiš'<ai 
arba rašykite. Mokinama dienomis i.' 
vakarais. 

TRICITY BARBER. COLLEGE 
819 So. State Street Chicago, III. 

Parsiduoda namas ant 2 pragyveni 
mu, iš fronto storas; lietuvių apgyven 
tojo vietoje. Parsiduoda iš priežasties 
kad turiu biznį kitoje vietoje, kas grei- 
tai atsišauks — parduosiu labai pigiai. 

ONA TAMUUUNIENE 
1447 So. 49th Ave. Cicero, III. 

Reikalingas kambarys So. Chicagoje 
lietuviui inteligentui. Turintieji gerą 
kambarį malonės pranešti '^Lietuvos" 
Redakc'jon. 

Reikalinga mergina prie na- 

mų darbo gera mokestis, Mo- 
ka Šeimyna plaut draepniu ne- 

reikia atsišaukite tuo jaus. 
MISS MISEVICH 
3548 S. Halsted st. 

Chicago II!. 

Phone Drover 7027 
K. MICHALOWSKI 

DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja ikis 
1 ir priskiria akinius 

Didelis sandelis visokių aul-so daigiu. 
Męs taipgi taisome visokius aukso ir 
sidabro daietus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STREET 

A .. Valandos: Po piet nuo 2 iki o. Va- Phone Armitage 3209 .... VT 8 karais nuo ;ki9. Ned. nuo 10 iki 1 

DR. H. A. BROAD 
SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABE/" NAS CHIRURGAS 

1326 MILWAL'KEE AVE., CHICAGO. ILL. 

Ątydai tu kurie dar netur 
"Lietuvos" Dienraščio seru: 

i 

Reikalingas "Lietuvos'' Dienraščio Šerų 
skaitlius jau išparduotas, visi pinigai sumo- 

kėti, Dienraštis "Lietuva" jau leidžiamas. 

Bet dar randasi geras skaitlius lietuvių ku- 
rie tikrai norėjo prisidėti prie šio prakil- 
naus darbo, bet del šiokių ar tokių priežas- 
čių nesurnejo šėrų nusipirkti. 

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

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

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

Lithuanian Publrshine Co., 
3253 So. Morgan St., Chlcago, III. 

Gebiamieji;- 
Su šiuomi prlsiųnčiu $ kaipo pilną užmokestį ui 

šėrus "Lietuvos" Dieuraščio Bendroves •• Lithuanian 
Pubilshing Co. 

Malonėkite prisiųsti man Serus. 
Su pagarba, 

ADRESAS: 

v." 

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL 
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