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Bolševikai vel užklupo 
Estus ir Latviją. 

Lenkams liepc paliauti kovą 
prieš Vokiečius. 

Penktos Paskolos Nebusią. 

Frančuzų socialistai pasmerkia 
Kongresą. 

PAEME 31,000 
Gdessa, Pietinėj Rusijoj, 

vasario 13 cl.—Generolo De- 
nikino armija, veikiančioji 
prieš bolševikus, pasiekė 
Kaspijo jūrių, tokiu budu 

* 

pasistumdama pirmyn 350 
verstų. Tuo pačiu laiku ji 
paėmė nelaisvėn 31,000 bol- 
ševikų ir užgriebė 95 kanuo- 
les ir aštuonis šarvuotus trau 
kinius. 

Laike šitos savo pirmyn 
eigos gen. Denikino armija 
išsklaidė apie 100,000 bol- 
ševikišką armiją. Atvykęs 
Kaspijo pajurėn, gen. Deni- 
kin dabar, kaip manoma, 
galės atkreipti savo atydą į 
Dono apskritį, kur laike pa- 
skutinių kelių sąvaičių bol- 
ševikų armija smarkiai pra- 
dėjo spausti prieš-bolševikiš 
kas karinmenes. 

Gen. Denikin yra pirmiau 
buvusis perdėtinis rusų ka- 
riškojo štabo, yra vyriausiu 
karišku vadu Ekaterinburgo 
valdžios, veikiančios prieš 
bolševikus ir tame einančios 
ranka-rankon su Omsko val- 
džia, kurios perdėtiniu yra 
admirolas Kolčak. 

BOLŠEVIKAI UŽPUOLA 
ESTUS. 

Londonas, vasario 18 d. 
Septintoji bolševikiška ar- 

mija, veikianti prieš Estoni- 
ją ir Latviją, pereitą subatą 
pasiutusiai užatakavo estus 
ir latviu išilgai visą frontą 
nuo Narvos ir Pskovo ir Vol 
maro, kaip apie tai praneša, 
laikraščiui Daily M a i 1 

jo korespondentas iš Hel- 
singforso, Finliandijoj. 

Septintoji armija — sako 
tasai korespondentas—susi- 
deda iš 40,000 kareivių, tu- 
ri daugiaus šimto kanuolių 
ii keletą šarvuotų traukinių 
bei orlaivių. 

Estai tik-ką buvo išvalę 
Estoniją nuo bolševikų; sa- 

vo keliu ir šiuo sykiu estų 
štabas buvo prisirengęs prie 
šito naujo užpuolimo ir po 
kelių valandų atkaklaus mū- 

šio estai iš atsigynimo per- 
ėjo i užpuolimą. Mušis te- 
beeina su dideliais nuosto- 
liais iš abiejų pusių. 

PALIEPE LENKAMC 
NUSIMALŠINTI. 

Paryžius, vasario 18 d. — 

Kuomet vokiečiai atvyko į 
Treves pasirašyti po atnau- 

jinimu sutarties delei musių' 
pertraukos, tai vokiečiu de- 
legacijos pirmsėdis Erzber- 
ger padavė Maršalui Foch 
memorialą 23 puslapių ilgu- 
mo. Jame buvo pasakyta, 
kad esą Vokietija >>adarė 
viską, ką tik ji galėjo linkui 
išpildymui jai pasiūlytų iš- 
lygų. Jis taipgi pridavė Mar- 
šalui Foch memorandumą 
nuo naujo Vokietijos kanc- 
lerio Scheidemano, kuriame 
nusiskundžiama Vokietijos 
ir protestuojama prieš tai, 
kad vokiečius verčiama 
kraustytis iš Lenkijos (len- 
kiškos Vokietijos), liepiama 
atiduoti lenkams vokiškas 
tvirtoves ir apleisti vokiškus 
žmonec, tenai esančius len- 
kų malonei. 

GAL NEBUS LAISVES 
PASKOLOS. 

VVashington, vasario 18 d. 
Pinigyno Departamentas 
plianuoja nedaryti naujos 
Laisvės Paskolos, kaip kad 
buvo manoma. Bet reika- 
lingą sumą sukelti trumplai- 
kinėms notoms (vek«eli?is). 
Taigi laukiama balandžio 
mėnesyj Pergalės Paskola 
gal neįvyks. 

FRANCUZU SOCIALIS- 
TAI PRIEŠINASI. 

Paryžius, vasario 18 d. — 

Berne, Šveicarijoj, atsibuvo 
tarptautinis socialistų kon- 
gresas. Jame dalyvavo ir 
vokiečių socialistai ir, sulyg 
nekuriu pranešimų, vokiškie 
ji socialistai, nors palaikiu- 
sieji kaizerio valdžią per vi- 
są karės laiką, bet-gi gavo 
viršų Berno kongrese. 

PL-ma to viso pasekmė bu 
vo ta, kad kongresas atsi- 
sakė svarstyti klausimą apie 
tai, kas yra kaltas už karės 
iššaukimą—tokiu budu vo- 
kiškiems socialistams nepri- 
siėjo aiškintis už savo takti- 
ką, neigi nebuvo prileista 
apkaUinti tame Vokietiją. 

Tas labai suerzino dauge- 
lį socialistų kitų šalių, ypač 
gi dalį francuzų socialistų 
ir Belgijos socialistus. 

Naujas barbaras. 

-J-s.oAauuTĮt> 

Paliokiška "kultura" mano nuversti Teisybės stovyklą griebdama sau žemes, kurios 
jai visai nepriklauso. M J: ? 

Francuzų socialistų parti- 
joj iš tos priežasties pasi- 
darė skilimas. Dalis jų, iš- 
viso 43 atstovai, po vado- 
vyste Compere Morel'io, iš- 
leido atsišaukimą, kuriame 
jie atsisako pripažinti Berno 
kongreso nutarimus ir pa- 
smerkia jo veikimą. Tame 
jiems 1 \rštai pritaria Chas.i 
Edward Russell ir William 
English Walling, Amerikos, 
naujos socialistų partijos 
vadai. 

Francuzų socialistai, pa- 
smerkdami arptautinį Ber- 

• j kongresą, paduoda sekan 
čias priežastis: pergreitas jo 
sušaukimas nedavė laiko tin 
karnai apsvarstyti jame pa- 
duotu rezoliucijų; tolimes- 
nių šalių socialistai negalėjo 
jame dalyvauti; Belgijos 
darbininkai, užimantieji 
svarbiausią vietą Internaci- 
onale, atsisakė kongrese da 
lyvauti; atsisakė dalyvauti 
taipgi italų, šveicarų ir, iš- 
dalies, anglų nacionalių so- 

cialistų, taipgi ir dalis Ame- 
rikos socialistų. 

Kadangi Berno kongresas 
atsisakė išreikšti savo aiškią 
nuomonę apie Vokietijos so- 

cialistų kaltę karės iššauki- 
me, tai 43 francuzų atsto- 
vai (socialistai) atmeta 
Berno kongreso nutarimus ir 
nemano rištis su vokiškais 
socialistais. 

DALINASI NARLAIVES. 
Washington, D. C., vasa- 

rio 18 d.—Viršininkas laivų 

statymo komisijos Rear-Ad- 
mirolas Taylor šiądien Se- 
nate aiškino apie bCgį darbų 
karės laivyno departamente. 
Jis buvo užklaustas kas ma- 
noma daryti su Vokietijos 
kariškais laivais, kurie teko 
talkininkams. I tai admiro- *• 

las Taylor paaiškino, kad da 
lis narlaivių jau išdalinta 
tarp Francuzijos, Anglijos ir 
Japonijos. 

— Ar męs gausime jų 
kiek nors—užklausė senato- 
rius Lodge. 

— Męs ir-gi gausime ke- 
lias, nors kaipo sampelį— 
atsakė Adm. Taylor. 

Toliau admirolas Taylor 
paaiškino, kad suimti laivai, 
nesuteiks didelės naudos, 
nes jie tiks pervežiojimui 
tik anglių ir prekių. Bet jie 
netinka pasažierių gabeni- 
mui, taipgi ir grynai kariš- 
kiems tikslams tie laivai ne- 

tinka, nes Vokietijos kariš- 
ki laivai buvo pritaikinti 
prie specialės vokiečių sis- 
temos. Taigi talkininkai ne- 

galėtų tinkamai jais naudo- 
tis. 

SIUNČIA MAISTĄ 
LENKIJAI. 

Basei, Šveicarija, vasario 
18 d.—Iš Dancigo praneša- 
ma, kad panedėlyje pribuvo 
į Neufahnvasses 3 ameri- 
koniški laivai su maistu dėl 
Lenkijos (kas pasiųs maisto 
Lietuvai? Gal mus pešty- 
nės? Red.) 

SAKO, CARAS GERESNIS 
UŽ BOLŠEVIKUS. 

Washington, D. C., vasa- 

rio 18 d.—Herman Bern- 
stein, amerikoniškas rašyto- 
jas, kuris praleido tulą lai- 
ką Rusijoj, šiądien buvo liu-, 
dininku prieš Senato komi-| 
siją, kuri tyrinėja propagui- j 
dos platinimąsi šioj šalyj. 

Jis papasakojo, kad Ru- 
sija dabar po bolševikais 
yra lahjaus prispausta, ne- 

gu kad ji buvo po caru. Jis 
taipgi papasakojo Senato ko 
misijai, jog jis žino, kad ne- 

kurie vyrai, atvykusieji iš 
Rusijos į šią šalį, buvo bol- 
ševikų tarnystėje. 

LENKIŠKI PROFESORIAI 
KOVOSIĄ PRIEŠ 
PROPAGANDĄ. 

Varšava, vasario 11 d.— 
(suvėlinta).—Dvidešimts žy 
mių lenkiškų profesorių, at- 
stovaujančių lenkiškus uni- 
versitetus ir kitas augštas 
mokyklas sudarė naują de- 
legaciją, kuri vyksta Pary- 
žiun ir į kitus miestus vaka- 
rinėj Europoj. Šios delega- 
cijos tikslu yra "kovoti su 

melaginga propaganda," ku 
ri esą yra platinama prieš 
Lenkus ir Lenkiją ir kuri esą 
labai kenksminga Lenkijai, 
ypač šiuo laiku, laike Taikos 
Konferencijos. 

Delegacija išvažiavo ir 
Lenkijos dviejuose vagonuo 
se, kurie turėjo tokį parašą 
francuzų kalboje: "Lenkų 

Komisija į Taikos Konfe- 
renciją." 

[Šita komisija, be abejo- 
nės, mėgins uasaulį įtikinti, 
kad Lenkai yra nekalčiausi 
avinėliai, o Lietuviai, Ukra- 
jiniečiai ir čechai yra vil- 
kai, kurie nekaltus avinėlius 

'užpuldinėja. Iš to matosi, 
kad lenkai ne tik su savo 

kariumene, bet ir plunksna 
bei liežuviu narsiai kovoja 
savo naudai, o lietuvių ir ki- 
tų kaimynių tautų skriau- 
dai.] 

GENERALIS STREIKAS 
DALYJ VOKIETIJOS. 
Kopehagenas, vasario 18. 

Spartakai paskelbė generalj 
streiką Ruhr išdirbysčių dis- 
trikte, išilgai Reino upę. 
Spartakai taipgi užėmė, kai 
pranešama iš Berlino, Bo- 
chum, Hamburn ir kitas vie- 
tas. 

Sulyg pranešimo, sparta- 
kai apginkluoja elektrikos 
stotis ir vandentraukių bu- 
dinkus, taipgi ir kitas vietas, 
kad apsigynus nuo valdiš- 
kos kariumenėb, kurios spar 
takai laukia atenant iš ar- 

timesnių vietų. 
Priešvaldiški vadai įsako 

neduoti dabartinei Vokieti- 
jos valdžiai anglies, kurios 
yra apsčiai spartakų kontro- 
liuojamuose distriktuose. 

TALKININKU KOMISIJA 
LENKIJOJ. 

Varšava, vasario 11d. (su 
vėlinta).—Esančioji Paryžių 
ie lenkų ekonomiškoji de- 
legacija išsirūpino, kad Ang 
lija pasiuntė Lenkijon spe- 
cialę ekonomišką komisiją, 
įvairiuose Lenkijos centruo- 
se. Apart šitos komisijos 
Lenkijoj yra dar maisto ko- 
misija, politiškoji komisija 
susidedančią iš 8 ekspertų, 
kurie po vadovyste Majoro 
McAlpine daro tyrinėjimus 
ir militarė komisija, kurias 
pasiuntė Amerikos, Prancū- 
zijos ir Anglijos. 

LENINAS IR TROCKIS 
SUSIKIRTO. 

Stockholmas, vasario 13d. i 
Iš Helsingforso pranešama, ; 
kad TrocKio šalininkai—Pe- \ 
trogrado sovietas dikčiai su; 
sikirto su Lenino šalininkais j 
—Maskvos sovietu. 

Ginčui pamatą davė talki- 
nikų pakvietimas Į konferen 

ciją ant Kunigaikščio salų. 
Leninas, sakoma, yra šali- 
ninkas, kad bolševikams rei 
kia imti dalyvumą toj kon- 
ferencijoj, gi Trockis ;yra 
neprielankus tai konferenci- 
jai. 

ROOSEVELTO ATMIN- 
TIES VIEŠKELIS. 

Duluth, Minn., vasario 18. 
Cia įvyko susirinkimas at- 
stovų iš įvairių miestų ketu- 
rių valstijų, kurie rūpinasi 
siaur-vakarių valstijų ke- 
liais. Jie išdirbo projektą 
įtaisyti 'Roosevelto vieškelį' 
tarp Portland, Me. ir Port- 
land, Ore. Šį sumanymą 
remia taipgi apie tuzinas j 
įvairių privačių pramones 
organizacijų. 

(LINIJA TARP AMERIKOS 
IR RUSIJOS. 

Stockholmas, vasario 18cl 
Švediskai-Amerikoniska lai- 
vų kompanija, kuri šiuu lai- 
ku turi tik vieną laivą, bet 
kuri mano pridėti netrukus 
dar du ar tris laivus, mano 

padarvti nuolatinę plaukio- 
jimo liniją tarp Amerikos ii 
Rusijos,—jeigu Amerikos at 
eivystė nebus smarkiai sulai 
kyta po karės. 

Savininku naujos linijos 
yra Herr Bostrom, buvusis 
laivyno ministeris Švedijoj, 
ir jis pasakė, kad tos kom- 
panijos laivai iš Amerikos 
užsuktų Švedijos uostan, o 

iš ten gal eitų tiesiog Petro- 
gradan ar kitan Baltiko uos- 
tan. Bet to, suprantama, ne 

galima bus padaryti patol, 
pakol dalykų stovis nepaaiš- ! kės ir nenurims. 

! 

SENAT * "* NELABAI PRI- 
TARIA i AUTŲ LYGAI. 

Washington, D. C., vasa- 
rio 18 d. — Šiądien apsi- 
reiškė, kad Amerikos sena- 

tas nepatvirtins vienbalsiai 
Tautų Lygos konstitucijos. 

Prezidentas Wilsonas nuo 
savo laivo, grįžtančio dabai 
Amerikon, užkvietė bevieli- 
niu telegrafu kongreso už- 
rubežinių reikalų komitetą 
pas save į Baltąjį Namą, 
idant su jais apsvarstyti Tau 
tų Lygą ir kitus svarbius už- 
rubežinės politikos reikalus 
tuojaus po to, kaip jis su- 

,grįž. 
Keletas senatorių tuojaur, 

paskelbė, kad jie preziden- 
to Wilsono pakvietimo ne- 

priims. Senatorius Varda- 
man užreiškė, kad Tautų Ly 
gos konstitucija esanti prie- 
šinga Suv. Valstijų konstitu- 
cijai; jis taipgi kritikavo pre 
zidentą už tai, kad jis prašė 
kongreso nesvarstyti apie 
Tautų Lygą patol, pakol jis 
pats nepargrįž. 

Senatorius Borah tiesiog 
atsisakė nuo prezidento už- 
kvietimo ir užreiškė, kad jis 
yra griežtai priešingas to- 
kiai Tautos Lygai, kaip kad 
ji yra sutvarkyta tik-ką pri- 
imtoj konstitucijoj. 

Senatorius Sherman taip- 
gi išreiškė abejonę, ar Tau- 
tų Lyga kartais nėra priešin- 
ga Amerikos konstitucijai. 

UKRAJINIEČiAI SUMU- 
ŠA BOLŠEVIKUS. 

Stockholmas, vasario 18d. 
Sulyg pranešimo iŠ Kievo, 
bolševikiška kariumenė ta- 
po smarkiai sumušta ukraji- 
niečių pietinėj clalyj Ukra- 
jinos. 

ORAS. 
.7 7"" Chicagoj ir apielinkėse: 

Giedra seredoj: ketverge 
nepastovu; temperatūros 
permaina nedidelė. 

Saulėtekis 6 v. 41 m.; Sau 
lėleidis 5 v. 2G m. Mėnulio 
tekėjimas 10 v. 30 m. vaka- 
re. 



Apie Sveikatą ir apie Ligas 
Rašo Dr. M. T. Strikolis 

"Lietuva'' įvesdama &i Sveikatos skyrių, velija, idant 
jos skaitytojai juomi naudotasi kuodaugiausiai. Sveika- 
tos skyrių veda Dr. M. T. Strikulis, kurio rastai tilps "Lie- 
tuvoje", šiame skyriuje kas sereda. Dr. Strikulis duos 
taipgi atsakymus i }valriu» paklausimus sveikatos arytyje. 
Tokius paklausimus, trumpai tr ai&kiai avraiytus, reik siųs- 
ti tiesiog Dr. M. T. Strikulis, 1757 W. 47th St., Chicago, 111. 

Klausiant, adresas tur! butl paduotas, bet tik daktaro 
žiniai. Zingoidesni klausimai galės tilpti laikraštyj, ir var- 
do neminint. — Redakcja. 

OPERACIJOS BE SKAUS- 
MO. 

Kada mokslas medicinoj 
dar buvo lopšy ją; kada (lakta» 
rai, reikalui esant, buvo pri- 
versti pririšę ligonį prie stalo 
jam koją, arba ranką pjauti' 
kada aperacija ženklindavę 
beširdiškuma, o ne gelbėjimą 
gyvasties,—tada žmogus pap- 
rastai turėdavo didžiausią l>ai- 
mę prie aperacijas ir tada li- 
goniai tankiai velydavo ge- 
riaus paaukauti savo gyvastį 
negu atsiduoti po chirargo pei- 
liu. 

Todėl daktarai nuolatas 
maustė apie tai, kaip prašalin- 
ti žmogaus skausmus laike 
aperacijų. Laikui bėgant, ta- 
po-atrasta; kad chloroformas, 
eteris ir tu!i kiti gazai žmogų 
užmigdo taip, kad jis ne tik 
kad nejaučia skausmo, bet iii 
nežino, kas su juo darėsi laike 
aperacijos. 

Tai buvo didelis žingsnis 
prie atėmimo baimės nuo ligo- 
nių, einančių ant reikalingų 
apųracijų. Chloroformas it; 
eteris kenkia tiems žmonėms, 
kurie turi širdies, inkstų plau- 
čių ir tulų kitų orgai a ligas. 
Todėl pas ligonį dar buvo bai- 
mė, o pas daktarą dar paliko 
mintis atrasti kokį geresnį bū- 
dą praŠalinimui skausmų lai- 

ke operacijos laike ligų ir lai 

j ke gimdymo vaikų. Or. J. 
Leonardas Carnigis 1885 m, 

atrado, kad kokaina, jleista į 
tulą nugarkaulio kanalo vie- 
tą, atima jausmus visose kunc 
dalyse žemiau nugarkaulio. 
Tas atradimas vienok neprašu 
platino, nes tas vaistas, kokai- 
na buvo pavojingas vartoti 

minėtoje kuno dalyje. Vienok 
jis pagimdė pradžia tai)) va- 

dinamai nugarkaulinei aneste- 
tikai—"special analgesia." 

Laikas nuo laiko daktarai 
jieškojo am tinkamesnio vai- 
sto ir pagalios Dr. Rabcocl: is 
Philadelphia, Pa., pradėjo var- 

toti taip vadinamą "Stovaine," 
su kurio pagelba jis padarė ke- 
lis tukstančius aperacijų ligo- 
niams gulint ant stalo, neuž- 
marintiems, ir žiūrintiems j 
daromas jiems aperacijas, o 

vienok prie to jokio skausmo 
nejaučiantiems. Pastaruoju 
laiku įvyko macfci, k*d ir Chi 
cagos tuli Chirurgai—"West 
Side" Ligonbutyje pradėjo da- 
ryli tokias aperacvjas, tik var- 

todami vaistą vadinamą ''Epo- 
thesine," kuris yra dar mažiau 
kenkiantis už "stovaine." 

Šitie visi išradimai šiais lai 
kais beveik visai prašalina 
skausmus laike operacijų. Bu- 
vo atsilikimų, kad ligoniui da- 

f -L:?- i. 

rant operaciją,—sakysim 
pjaustant koja, ar kita kuno 
dali,—jis sėdi, ar guli, žiuri i 

į visa tai ir net juokus sau su 

daktaru varinėja—nes jis jo 
kio skausmo nejaučia. Nau 
jausi mokslai medicinoj daug 
tiesino- stebuklingu dalyku pa- 
darė—ir padarys jų dar dau- 
giaus ateityje. 

Dr. M. T. Strikolis. 

•'Ti'T. -- W 
VOKIEČIAI TURI DIDELI 

ORLAIVĮ. 
3erlinas, vasario 18 d. — 

Jeigu karė butų užsitrauku- 
si dar keletą mėnesiu, tai 
Vokietija butų nustebinusi 
pasaulį nauju milžinišku or- 

laiviu, kurį ji baigė dirbinti. 
Naujasai orlaivis, anot 

Haroldo Wolff, inžinieriaus 
bus išmėgintas pirmu syk 
Doberitze šiomis dienomis. 
Jo sparnai, nuo »deno galo 
iki kitam, išneša beveik 165 
pėdas ilgio, o jo augštis sie- 
kia 23 pėdas. 

PANAIKINS VOKIEČIU 
ARMIJĄ? 

Paryžius, vasario 18 d. — 

Atnaujinimas sutarties tarp 
talkininkų ir vokiečių, įvy- 
kusis* pereitą nedėjdienį, turi 
keletą naujų išlygų, kurias 
vokiečiai turėjo priimti, bet 
kurios dar. nėra viešai pas- 
kelbtos, nes komisijos nėra 
dar pilnai užbaigusios tų iš- 
lygų visų smulkmenų. Jos 
gal bus paskelbtos ateinantį 
ketvergą arba pėtnyeią. 

Sakoma, kad tarp šitų nau 

jų išlygų, nuo Vokietijos bus 
reikalaujama, kad ji paleis- 
tų visą savo armiją, išsky- 
rus 25,000 kariumenės, rei- 
kalingos palaikymui šalies 
ramybės ir tvarkos. Apart 

to, visi Vokietijos ginklai iri 
amunicija, apart to, kas bus 
reikalinga ■ viršminėtai ka- 
riumenei, esą turės buti pa- 
vesta talkininkų kontrolei. 
Talkininkai taipgi užims sa- 
vo kontrolėn vokiškas gink- 
lu ir amunicijos dirbtuves. 

Scheidemanno memoran- 

dumas prašo, kad talkinin- 
kai palieptų lenkams pasi- 
liauti užpuldinejus ant vo- 

kiečių. Šitą vokiečių prašy- 
mą talkininkai jau išpildė, 
nes vakar tapo pasiųstas te- 
legramas iš Paryžiaus į Var- 
šavą su paliepimu lenkams 
pasiliauti kovą. 

Tarp kitų išlygų yra taip- 
gi ir nauja išlyga, kuri reika- 
lauja, kad Helgoland salos 
fortai butų panaikinti. 

GELŽKELIAMS PASKI- 
RIA $750,000,000. 

Washington, D. C., vasa- 
rio 17 d. Kongreso komi- 
sija užgyrė bilių, kurs rei- 
kalavo $750,000,000 tvarky- 
mui šalies gelžkelių. Ši su- 
ma yra pridėčkinė prie anks 

įčiau reikalautos per Wm. 
McAdo §500,000,000. Bet 
paaiškėjo, kad kongresas ne 

ketinąs užbaigti gelžkelių 
klausimą pirm 4 dienos ko- 
vo mėn., t. y. pirm išsiskirs- 
tymo. 

PORTUGALIJOS REVO- 
LIUCIJA UŽSIBAIGĖ. 

Lisbonas, vasario 17 d.— 
Sulyg oficiaiio pranešimo, 
nesenai kilusi Portugalijoj 
monarchistų revoliucija už- 
sibaigė. Nariai monarchistų 
valdžios tapo suareštuoti, o 

jų kariumenė pasidavė. 

■ 

DEGINO SERBIJOS 
KUNIGUS. 

Pirot, Serbija sausio 10 d. 
—Associated Press kores- 
pondentas, praneša iš Pirot 
gan gaišią istoriją, kurią 
jam papasakojo serbų kuni- 
gas Millija Yontšič. 

Minėtas kunigas pasako- 
ja, kad jis ypatiškai mat^s, 
kaip bulgarai laike karės su 

Serbija, nužudė-nukankino 
20 serbų kunigų ir vieną afi- 
cierą. Kunigas gi Yontšič iš- 
liko tik todėl, kad pašautas 
per bulgarus, jis apalpo ir, 
matyt, bulgarai jį paskaitė 
mirusiu. 

Ši kunigų žudynė įvyko 
lapkričio 25 d. 1915 metų, 
sodžiuje Kremencia, apie 35 
mylios į rytus nuo miesto 
Nish. Sulyg užreškimo kun. 
Yontšič, jie buvo šaudami iš 
užpakalio per bulgarų sar- 

gybą. 
Kun. ifontšic, atsigeivelė- 

jęs po peršovimo, nušliaužė 
už akmens ir galėjo matyti 
viską, ką darė bulgarai. Jis 
matė, kaip jo pusgyviai 
draugai buvo velkami į liep- 
snojantį laužą ir deginami. 

Kitus-gi dar gyvus* bulga- 
rai apipilę gazolinu, uždeg- 
davę juos. Veltui nelaimin- 
gieji prašydavę malonės, 
nieks neatkreipdavęs į tai 
jokioj domos ir jie buvo de- 
ginami. Taip apdegintus ku- 
nus bulgarai suvertė į dvi 
duobi tik biškį pripildami 
žemėmis, todėl kūnai vėliau 
buvo draskomi išalkusių sū- 

nų taipgi ir vilkų. 
Išsigelbėjus nuo mirties 

kun. Yontšič dasigavo Į so- 

džių Ponor, iš kur turėjo pro 
gą dasigauti į savo n^mus 
Pirote. * - 

-Patvirtinimui šios istori- 
jos korespondentas nuvyko 
į nurodytą vietą ir ten rądo 
betvarkėj išmėtyta daug 
žmonių kaulų ir taipgi šmo- 
tų kunigiškų rubų. Vietos 
gyventojai atsinešdavę j tą 
vietą žvakutes ir melsdavo- 
si. 

Į "LIETUVOS" ŠERININ- 
KAI. 

Kurie esate persikraustę iš 
savo senų gyvenimo vietų į 
naujas, prašome pranešti savo 

naujus antrašus. 
Sekančių šėrininkų norėtu* 

nie gauti jų tikrus dabartinius 
antrašus: 

J. Andreliunas, 
2i25 \V. 23 St. Chicagoj 

A. Garmus, 1711 N. Ash 
land, Ave., J. Petraitis, 2028 
Canalport Ave., Skalandžiu- 
nas, 6347 Maryland ave., P 
Zdankus, 3239 Emerald ave. 
visi iš Chicago. i 

Vladas Jucius, nežinomas 
antrašas, 

Madas Suma, nežinotms 
antrašas. 

Jonas Dambrauskas nežino- 
mas antrašas. 

! A. Burba, e-o Skodis ne- 

žinomas antrašas. 
j Abam Buker, nežinomas 
antrašas. 

S. Jurša, nežinomas antra- 
šas. 

Laurinaitis, nežinomas ant* 
įrašas. 

P. Ramoška, nežinomas 
I antrašas. 

Jonas Strum'skis, nežinomas 
D. Rnpšis, nežinomas ant- 

rašas. 
7. Grigaitis, 3308 Auburn 

A ve., City. 
J. Kairis, 3027 Auburn 

A ve., Citv. 

Miss Veronika Kebaite, 
1713 X. Ashland A ve., Cit)) 

J. Petraitis, 2028 Canalport 
A ve., City. 

F. Skalandžiunas, 6347 Ma- 
ryland Ave., City. 

S. Yitartas, 2152 Coulter 
St., City. 

V. Kevelaitis, R. 1\ F. 3 
Erie, Pa. 

K. Kvedras, Box 334, Bar- 
neyville, Ohio. 

Ignas Noreika, Rockford, 
J11. 

Vincas Petrauskas, 4310— 
Oth Ave., Seattle, \Yash. 

A. Tamolaitienė, 1947 E. 
13th St., Lorain, Ohio. 

J. Jugis, R. T. Box 68, Rock- 
fielcl, Conn. 

S. Laurinavičius, 366 Sa- 
ratoga St., Baltimore, Md. 

Nepatčmyti Gamtos 

STEBUKLAI 
Męs matome šviesią, giedrią dieną, 

męs matome tamsią naktj, matomo 

labai giedras atmainas — iš giedros 
i lietų, audrą, sniegą, matome dangų 
braižančuis žaibus, girdime gyvybe 
drebinanti griausmą. Kas tą viską, 
atlieka, daugeliui žmonių yra neži- 

noma, o žinoti privalo kiekvienas. 
SI gamtos visokeriopą atmainą labo) 
trumpai ir aiškiai yra aprašyta Ii 

paveikslais ĮSrodyta, knygelėje 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Sviete 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

'LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN CTRF.ET 

CHICAGO, ILL. 

"Lietuvos" Kalendorius I v 

į>į 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. i 

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

Užsisakykami "Lietuvą", adresuokite taip; 

3253 S. Morgan St, CHICAGO, ILL. 
Sitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge 8u Money Orderiu, čekiu, 

&rba pinigais prisiųsk mums. 

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS — 

CHICAGOJE Metams $6.00 
„ Pusei metų 3.50D 

In Kitus Suv. Valstijų Miestus 
Metams $5.00 
Pusei Metų 3.00 

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

"LIETUVA" 3253iSo. Morgan St., Chciago, 111. 
CfERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistorns $ [ir prašau siuntinėti 

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

Mano adresas: 

Vard?.s Pravarde — 

Stubtfs numeris Gatve 
(arbaboi) 



Iš Partijų Ki virčių. 
3 PART1J1NŲ K'ViRČIŲ.; 
"Tėvynėje" patilpo se- j 

pranešimas iš Pittsto-j 
v. Pa., užvardintas antgal- 
iu "Vieton protesto:", 

"Sausio (Ar Vasario? 
"Liet") 1 d. pobažnyti- 
nėje svetainėje, Tautos 
Fondo skyriaus prakalbo- 
se, p. V. česnulis, agituo- 
clamas už Tautos fondą, 
štai kokią išvadą padarė 
(p. Česnulio kalbos saki-! 
nį cituojame žodis i žo- 
di): "Apart mūsų katali- 
kų srovės yra dar kita, 
srovė, kuri sakosi dirban-' 
ti dėl išgavimo Lietuvai 
laisvės. Tai, broliai kata- 
likai, ta srove yra niekšų 
srovė. Tuos niekšus męs 
lyginame prie musės, ku- 
ri per dieną čiulpė jaučio 
kraują, o vakare, einant 
namon, užlipus ant rago, 
gyrėsi, kad jiedu abu arė 
ir sunkiai dirbo!...." Ka 

dangi p. česnulis yra jau 
,nas moksleivis ir kadangi 
Įfrsai kalba ne nuo savęs 
ir pats per save, bet pri- 
verstas kalbėti žinomos 
lietuvių visuomenei jiegos 
— tad mes žemiau pasi- 
rašę paskelbiame: 

Jei p. Česnulis, Tautos 
Fondo skyriai ar pavienes 
ypatos pri rodys, kad la ki 
ta, srovė, Įtarta p. Č., — 

yra niekšų srove; jei tai 
kita srovė nuveikė ar bent 

stengėsi nuveikti bent vie- 

ną. nieksystės darbą, prie- 
šingu išgavimui Lietuvos 
laisves, — tai mes, že-; 
miau pasirašę, paaukau-1 
sime $i5U.Q0 užbaigimui 
p. Čcsnuiiui moksio. 

«■ 

Neprirodant ar neiio-; 
v 

rint prirodyti, niekšo var-į 
clą p. Česnulis privalo pa-| 
silaikyti sau, padedant jį! 
į Tautos Fondo archivą. 

Su tinkama agarba, 
Nepr. Fondo skyriaus! 

viršininkai: 
Prez—J. Kazakevičius, 
Kas.—Thomas Paukštis 
Sekr. — A. Galinskas. 

^"Tėvynė", pasiremdama; 
Romi, kad po vjršminetu! 
įtraipsniu pasirašo žymus ir 
patikėtini lietuviai, atsirai- 
;ojus rankoves pila kailin 
'katalikų" sriovei, p.Česnu- 
iui" ir reikalauja prašalini- 
no p. Česnulio iš Pildomojo 
rarybų Komiteto, rašydama 
seKanciai: 

Jei tokius žodžius butų 
paleidęs į visuomenę koks 
nors pašlemėkas-bašibuzu 
kas, kokių ir netrūksta, bu 
tų galima jų nepaisyti, lai- 
kanties patarles, kad 
''kvailas nežino ką darąs,' 
tad jam ir atleistina. Bet 
taip elgiasi p. Česnulis, 
Pildomojo Komiteto narys 
ir antrasis sekretorius, ku- 
rį priešakyje pastatė ka- 
talikų srovė ir už kurio 
darbą ta srovė moraliai 
atsako. 

Tai nebe pirmas katali- 
kų vadų pasielgimas, ku- 
riuo norima pakenkti ki- 
tų srovių darbui, surištam 
su Lietuvos žmonių gelbė- 
jimu. Užpernai kun. Bu- 

t čys, buvęs tuokart "Drau- 
go" redaktorium, primetė j] 

Centraliam Komitetui no-! 
rą pasisavinti Lietuvių Die 5 

nos pinigus — ir jis to be- t 

gėdiško šmeržto ikišiol ! 
dar neatšaukė, nors, kai- c 

po kunigas, jie turi žinoti, į 
kad nupiešimas šlovės yra ] 
didele nuodėmė ir ii rei-ft 
kia atitaisyti. Pabf igoje 1 
1918 m. katalikų Informa-^ 
ei jų Biuras drįso paskelb-1 

ti atsišaukimą, kad butu' 
areštuojami žmonės, ku- 
rie renka aukas ne į Tau- 
tos Fondą, reiškia, kad 
butų areštuojami L. N. F. 
aukų rinkėjai. Dabar prie 
tokios chuliganiškos agi- 
tacijos priėjo jau ir Pildo- 
mojo Komiteto nariai!.. 
O juk bendrame abiejų 
Tarybų posėdyje (16 d. 
sausio, 1919) buvo išneš- 
ta rezoliucija, kad Pildo- 
mojo 1 arybų Komiteto na 

riai, gyvenantieji Washing 
tone, neturi teisės užsiim- 
ti aktyviu savo partijose 
darbu ir privalo dirbti 
vien visų Lietuvių darbą, 
prie kurio jie yra visuo- 
menes išrinkti ir pastaty- 
ti. Ir štai i dvi sąvaiti po 
to nutarimo p. Česnuiis, 
agituodamas savo parti- 
jai, kitą srovę iškolioja 
niekšų srove! 

Kas-gi tai yra? Ar tai 

veidmainystė? Ar tai pa- 
prasčiausia niekšyste? 
Kur jo prirodymai, kad ki 
ta srove yra niekšų srovė? 

Dabar mums nebestebė- 
tina, dėlko ir Dr Šliupas 
ir inž. Norus ne kartą ir 
privačiai ir Tarybos posė- 
džiuose nusiskųsdavo, kad 
su tokiais ponsfičiais, kaip 
Česnulis ir jo sandarbi- 
ninkai, netik negalima 
dirbti, bet net sarmata yra 
sedeti už vieno stalo. Nu 
siskųsdavo, jog dalykai 
taip toli nueidavo, kad 
bendrą Lietuvai reikšmę 
turintie laiškai, praneši- 
mai, telegramai — jei tik 
jie būdavo neprielankus 
klerikalams — dingdavo, 
arba net stačiai nebūdavo 
roaomi Komiteto prezicliu 
mui. Dėl pavyzdžio taip 
atsitikę buvo su Chicagos 
veikėjų telegramų, kuriuo 
jie reikalavo, kad Pild. Ko 
mitetas rūpintųsi įvykin- 
ti N. Y. Visuotinojo Sei- 
mo nutarimą ir suvieno- 
dini aukų rinkimo darbus. 

Šį p. Česnulio pasielgi- 
mą, prieš kurį protestuo- 
ja Pittstono lietuviai, mes 

skaitome tokiu pasielgi- 
mu, kurs kompromituoja! 
jį, kaipo Pild. Komiteto 
narį, vpangai po nutarimų 
priimtų 16 d. sausio. Tau- 
tinė Taryba, kuri veikia 
bendrai su Am. Liet. Ta- 
ryba Washingtone priva- 
lo tuojaus pareikalauti, 
kad tokie "agitoriai šmei- 
žikai" eitų laukan iš Pil- 
domojo Komiteto, nesa 
ten gali buti vietos tiktai 
išbandytiems Lietuvos my 
lėtojams ir darbininkams, 
o ne žmonėms, vedantiems 
bloznišką ir juodašimtis- 

•. • 

i\iį čtgitaciją. 
Tautinė Taryba privalo 

pareikalauti, kad Česnu- 
lis butų tuojaus prašalin- 
tas iš Pild. Komiteto, jei 
ji nori, kad Lietuvos dar- 
bas butų dirbamas žmonis 
kai ir jei ji nori apsaugo- 
ti L. N. Fondą ir jį remian 
čią srovę nuo šmeižimų, 
paeinančių iš paties- Pil- 
domojo Komiteti narių". 
Tai yra tiktai vienas "sam 

)elis" partijinių kivirčių. 
\kyvaizdoje tokio dalykų 
;tovio ir tokio partijinio su- 

arimo, kaip kad jį apsireiš- 
kia panašios rūšies kivirčiuo 
te, kįla klausimas; kaip gi 
-al ima nors šį-tą naudingo 
)adaryti Weshingtone prie 
okių aplinkybių? Ar dyvai, 
cad tie, kurie aiškiai visai 
ii mato atsisakinėja nuo dari 
lavimosi Washingtone? 

Vaišes didvyriavs. — Visur sugrįžusius kareivius 
vaišiname viskuo. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
—. 

DAYTON, OHIO. 
Pastaruoju laiku daytonie- 

:iai sujudo veikti. Žinoma, 
<aip visur taip ir čia, lietuviai 

pasidalinę j tris srioves—ka- 
lalikus, tautininkus ir sociali• 
>tus ir visi veikia atskirai, tar- 

Liim, lenktiniuoja vieni su ki- 
tais. 

Bažnytiniai rengia balius 
prakalbas, perstatymus, tai] 
sakant stengiasi ši tą duoti pu 
Mikai pamatyti, išgirsti naujo 

Tautininkai, kurie suspietę i 
apie SLA. 105 kuopą, irgi dar-1 

buojasi ir gana sumaniai. Mi-j 
nėtos kuo]X>s teatrališkas bu-' 
rys rengia dideli perstatymą. 
Los veikalą: "Lizdas Naminio 
liūto." Reikia pažymėti, kad 
-ios kuopos lošėjams geriau- 
siai sekasi sulošti bile teatra-i 
litis veikalus. 

SLA. kuopa 'taipgi, ruošia- 
-i prie prakalbų, nes laukia- 
ma, šion apielinkėn atvyk- 
stant. p-no Liutkausko iš New 
Vorko. Tai bus puiki proga 
vietos lietuviams išgirsti apie 
Lietuvos reikalus. 

Socialistų kuopa irgi pradė- 
jo sma kiai veikti (mat pir- 
miau, taip sakant, ji buvo ko- 
jas užvertusi). Vasario 9 d. 
ji surengė prakalbas; kalbėjo 
koks tai Jukelis iš Nevv Yorko 

Tas žmogelis turi, tur bu t, 
ik vieną tikslą: peikti kas ne 

raudona. Peikė J .i et u vos Ne- 
prigulmybės Fondą, Lietuvos 

Vtstatymo B-vę, Dr. J. Šliti- 
ną ir visus kitus, kas tik dar- 
buojasi dėl išgavimo Lietuvai 
Keprigulmybės. 

Bet užtat išgirė Kapsuką. 
Trockį ir bolševikus, o dayto- 
mečiams prižadėjo bolševikiš- 

ką rojų. Nekuriems tas h 

patiko. Ir kur gi nepatiks, juk 
kiekvienam smagu girdėti, kad 
iis gali but rojaus "obvvate- 
liu." 

Darbai čia diktokai suma- 

žėjo ir žmonių be darbo ran- 

dasi nemažai. Mat pirmiau 
Ha buvo išdirbama daug ka- 
rės reikmenų, dabar gi tas vis- 
kas sustabdyta, gi ramiųjų lai- 
ku išdirbinių dar tinkamai ne- 

iš vystė. 
T. A. Sa kailis. 

CLEVELAND, OHTO. 

"\'arpo" choras Teikia. 
Jau virš poros metų Cle- 

velr.nde gyvuoja žymus savo 

veikimu "Varpo" choras. Šis 
choras pasižymi surengimu 
gražių pramogų Clevelandr 
lietuviams, užtat vietos lietu- 
viai ir remia "Varpo" choro 
užmanymus. 

Dabar Varpo choras rengia 
koncertą ir ne bent kokį. 
Apart geriausių vietos spėkij 
—solistų, solisčių ir choro, bu? 

geriausis tarpe Amerikos lie- 
tuvių solistas-baritonas Jonai 
Butėnas iš New Yorke. 

Varpiečiai, matyt, pasirįžo 
suteikti clevelandieeiams ge-> 

l iausi koncertą, ką galima su- 

ruošti. Šį sykį, tikimasi, kad 
lietuviai atsilankys koncertan 

ne dėl paramos, bet iš žingei- 
dumo, kad pamačius vierą 
puikiausių koncertą. Ir ištik- 
ro verta atsilankyti, nes tokia 
proga retai pasitaiko. Reikia 

pažymėti, kad minėtas koncer- 
tas atsibus kovo mėli. 2 dieną, 
"J'anvaerts'' svetainėje, 1610 
E. 55 str. 

Reikia dar pridurti, kad 

"Varpo" choras veikia ne vien 
tik dailės srytvje, bet ir kito- 
kiame veikime. Prisideda rin- 
kime aukų, taipgi ir pats au- 

kauja ])rje kiekvienas progos. 
Varpiečiai kuone visi antsidč- 
ję mėnesines mokestis i Lietu- 
vos iždą prie Am. Liet. Cen- 
tralio Komiteto. Abelnai pa- 

ėmus, ''Varpo" chorą galima 
pavadinti bureliu ••■-prakilnių 
lietuviškų sielų. 

Seirijų Šlčktci. 

A. MARTAUS 
MARŠRUTAS. 

Žinomas veikėjas p. Mar- 
tus šiuo laiku važinėja po 
lietuviškus naujokynus, kad 
geriau supažindinus lietu- 
vius su Lietuvos reikalais. 
Koilonijų veikėjai privalėtų 
pasirūpinti surengimu šiam 
veikėjui prakalbų. 

Šį maršrutą rengia Lietu- 
vos Neprigulmybės Fondas 
ir Amerikos Lietuvių Tauti- 
nė Sandara. Maršruto Ren- 
gimo Centralis Komitetas su 

susideda iš šių asmeiiu: P. 
Jurgeliutė, S. E. Vitaitis ir 
J. Ambraziejus. Susineši- 
mui adresas: 

Miss P. Jurgeliutė, 
307 W. 30th St.( 
New Yark, N. Y. 

Prakalbos turi įvykti šiose 
kolionijose: 
Vasario men.: 

Diena: 
18. Hazelton, Pa. 
10. Mahanoy City, Pa. 
20. Frackville, Pa. 
21. Gilberton ,Pa. 
22. Girardville, Pa. 
23. Shenandoah, Pa. 
24. Shamokin. Pa. 
25. Kulpmont, Pa. 
26. Mt. Carmel, Pa. 
27. St. Clair, Pa. 
28. Minersville, Pa. 

Kovo men.: 

Diena: 
1. New Philadelphia, Pa. 
2. Tamaqua, Pa. (2 vai. po- 

pietų). 
2. Coaldale, Pa. '(7 vai. va-j 

kare). 

3. S n. l»ctlik'licni, Pa. 
4. Easton, Pa. 
5. Port Chestcr, Pa. 
C). Philaddpliia, (Sonili 

Soulli Sidt'), Pa. 
7. Camdcn, X. J. , 

8. Baynne, X. J. 
'). KUzabctli; X. J. 
10. llarrison, X. J.\ 
11. Jersey City, X. J. 
12. Yonkers, X. Y. 
13. Xcw York City, 

P>n >nx). 
14. So. Rrooklyn, X. Y. ! 
15. Long Tsland City. X. Y.! 
\C). P»lcesville, X. Y. 
18. Great Xeck, X. Y. 
10. C. P.rooklvn, X. Y. 
23. Ne\vark, X. J. | 

RŪPINKIMĖS 
KAREIVIJA. 

Dabar tokie laikai, kad 
organizuoties. Nes be or- 

ganizacijos ir vienybes, 
nieko gero negalima nu- 

veikti. Yra sakoma: kur 
vienybė-^-ten ir galybė. 
Taigi ir mums priderėtų 
atkreipti domą i vieny- 
bės darbą. 

Tuomi Brooklyno, N. 
Y., lietuviai kareiviai tu- 
rėjo jau antrą susirinkimą 
sausio 24 d., š. m., "Gar- 
so" raštinėje. Susirinko 
skaitlingas būrelis. Apart 
kareivių buvo taipogi jau- 
nikaičių, kuriems yra 
brangi Lietuva. Visi at- 

silankusieji susirašė Į taip 
vadinamą Lietuvių Karei- 
vių arba Maršavimo La- 
vinimosi Draugiją, kad 
reikale galima butų stoti, 
tikrais apgynėjais Lietu- 
vos, sekti pėdomis savo 

protėvių, kurie galvas pa- 
guldė už Tėvynę Lietuvą, 
apgindami ją nuo užpuo- 
IIKU. 

Susirinkimas nutarė pa- 
siųsti kablegramą prezi- 
dentui Wilsonui, prašant 
užtarimo už Lietuvos ne- 

prigulmybę Taikos Kon- 
grese. 

Taipgi išreikštas pagei- 
davimas kad visose Ame- 
rikos lietuvių kolionijose 
lietuviai kareiviai ir šiaip 
liuosnoriai glaustųsi i 
kuopeles ir paskiaus \ vie- 

ną didelę organizaciją. 
Tuomi męs galėsime daug 
gero padaryti Lietuvai 
prie išgavimo laisvės ir 

neprigulmybės ir tuomi 
pačiu męs sau fizišku nau- 

dą Įgysime. Labiausia, 
kada pagrįžę Į savo liuo- 
są tėvynę galėsime stoti 
Į vietas šalies apgynėjų. 
Jeigu męs nebusime prie 
to prisirengę, tai turėsime 
užleisti tas vietas žyde- 
liams, rusams ar kito- 
kiems musų išnaudoto- 
jams ir jų klausyti, būti 

jų vergais. 
Taigi aišku kiekvie- 

nam, kad tokie dalykai 
nebus Lietuvoje malonus. 

Jonas K. Miliauskas. 

LINKĖJIMAS. 
"Lietuva," Dienraščiu li- 

kusi, padarys visus Lietuvos 
sunus savo močiutės—Lietu- 
vos mylėtojais ir Demokratais 

"Lietuvos" Dienraščio yra 
kiekvienas straipsnis naudin- 
gas. Taigi yra patartina, kad 
kiekvienas Lietuvos sunu.- 

skaitytų tą kultūros šaltinį. 
O ypatingai Davtoniečiams 

lietuviams jis yra labai reika- 
lingas. nes jis paskubinti} mus 

prie jvykinimo tarpe musu 

nHlės broliškos. 

Augk ir bujok, šviesk nums 

visados Dienraštis "Lietuva"! 
J. Urbono 

Dayton, Obio. 

Viršininkai Draugystes Šv. 
Antano iš Padvos 

South feicle, Omaha, Nebr. 
Fetras Kirdeikis, Pirmininkas. 

2H34 Y Street, 
Jonas Armoška, Vice-Pirmininkas, 

3116 T Streo., 
Antanas Akromavičius, Fili. Rast., 

5328 So. 33rd Street. 
Jonas Bazaras, Prot. Riišt., 

3437 U Stroet. 
Dernardas Maslhuckas. Iždininkas, 

5107 So. 3!Hh Siroet, 
;'-!z. Alekonis, 5317 So. 33rd St. 
Pr. Verslackas, .",::il So. :i:lrd SU, 
Juoz. Aleksa, 5309 So. 33rd St., 

Kasos Olob5jai 
Pr. Reibikis. 31o5 X Street, 
St. Butkus, 4218 So. 36th Streot, 

Maršalkos 

Viršininkai Dr-stės Šv. Vin- 
cento Fererušos, 

Town of Lake, Chicago 
Kazimieras Makaras, Pirmininkus, 

5137 So. Paulina Sueet, 
Jurgis Brazauskis. Vice-Pirmininkas, 

4551 So. liermitage Ave., 
Juozapas Legnugaris, Prot. Rast., 

173G W. 47ili* Streot, 
Nik. Klimašauskis, Fiaansn Rast., 

4441 So. Washtena\v Ave., 
Jonas Viskontas, Iždininkas, 

180!) \V. 46th S reėt, 
Jonas Jucius, Iždo Globėjas, 

4408 So. \Vood Street, 
Aleksandras Sadauskis. 

4346 So. Wood Street, 
Juozapas Pimkeviče, Maršalka, 

1736 W. 47th Street. 

Viršininkai Lietuvių 
Pilietinio Kliubo, 

Detroit, Mich. 
Foviias Lapeikis, Pirmininkas, 

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

748 Hendrie Stree(, 
Jcs. Velioniškis, Nutar. Ra.št., 

625 Liverniob Street, 
Wm. Leščinskis, Finansų Rast., 

.204 Cardoni A ve., 
Vladas Milkevičius, l/dininkas, 

2163 Russell Sircet, 
"Lietuvos'' Dienraščio organo užra- 

j:.s Kliubo nariams John Naujokas, 
217 Cardoni Avenue. 

Lietuviu Pilietinio Kliubo susirin- 
kimai laikomi kiekvieno mėnesio ant- 
ri nedėldienj. 2:So vai. ].o x>ietu 
27:', Gratiot Ave.. Schulte b. iinėj, 

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

P. Beišys, Pirmininkas, 
1S2 N. Ho\vland Ave., 

A. Kvedaras, Prot. Rast., 
!)21 Jenne Street, 

H. Labanauskas, Finansų Rast.. 
818 Albei-s Street, 

A. Tunkeviče, Iždininkas, 
367 Broad Street, 

Lietuvai laisvės išgavimui M. Kas 
paraitė ir M. Lukošiūtė. 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertės 
rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 
rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bcn 
ds;ti bus priimti už mokestį. Atsi 
'•aukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
Iiomis iki 4 valandai. 

WESTERN S'i GE'AGE 
28:0 Harrison St. C1 iraęro 

I'Jione Boulcz'ard 2100 

Dr. fl. j. Karalius 
UŽ31SE N ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 3 
vakarais. 

S3C3 SO MORGAI. STREET 

Phoiic Biim.Hile 10 or 12 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

STEPHEK VILIMŪV1TZ, R.PH. 
...DRUGGI5T... 

8924 Cottage Grove Av, 
Chicr,go, III. 

Jeigu jūsų akys perii arba skaudžios, 
jys nereikalaujate «iti gydytis ir mo 
kini augštas kaiat už tai. Pasiteirau 
kit su manim. Aš pritaikysiu Jums 
.'•kinius, kurie greita? prašalins jutra 
visus akių sakusn.i.r. Aš gvarautuoic 
lums goriausią, patarnavimą ir žemiau 

„CK 

Peter A. Mšlier 
BAIGĘS MOKSLĄ 

EXPERTAS OPTIKAS 
Pilnas Rinkinys Elizgučių. Pui 

k'a? T?isoma Laikrodėlius 
2128 W. 22-ntl Street Chicago, ill. 
Phone Cf.nal 5S34 

j 1-906 \Y. 14th Street Cicero, 111 

Taip pat geras kaip kad geriausias 
pieno sviestas ir ka.nuoja ma= 

ziauc-Bandykite jį. 
Jis turi gausu ir malonų skonį, kaip kad augščiausios rūšies 
smetonoa sviestas ir lygiai užganėdinantis—ir svaras jo kai- 
nuoja daug mažiau. 
Ir atminkite štai ką—ji.u. ij galite vartoti prie virimo ir kepimo 
kaip ir pele kitu valgio taisymų. 
Papr ■ k i t r. pirkti Wli_SGNO gryno maisto produktus. Nes 
jie yra visi geri ir užganėdinanti. Reikalauk jų pas gavo 
groserninko Jeigu jis jų neturi pas save, reikalaukite, kad 
jis jums parūpintų. 

yruA 

CHFCAGO 

"THE WILSON LABEL PiOTECTS YOUR TABLE"\ 
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LIETUVA 
*uWlohe<l aally, «xcept tundays, by th< 

Uthuanian °4Jbll«hing Co., Inc. 
*26* So Morgan 8U whiuAGO, iLLINGtt 

felophone: Boulvara 4240 

šntered na decona-Clasa Matter July iSth, 1393, al thc 

Post .Jtflce at Cblcago, 111., aiitler act o! Murch Slr»L 1K07 

tuiiuh B. K. SALUTIS. 

8UBSCJUPTI0N PRfCE: 

La Clilcago, by maU — 

One 7oar 56.Ui 
SU montha —_ 8.ot 

Threi moatii* LHt 

ia Chica^o, oj c&m*r— 

One copy 9 -Oi 
Per woek .li 
Per month .ii 

lo the United States, by rujdl— 
One year ♦ij.oi 
Slx montha «.0i 
Three montha L6t 

In Canada. one year $7.0v 
ta all other countreB, per year $8:^ 

"Lietuva" eiua Maadlen, išoStlrian' uedoldienlua. 

Leidėjai; Lietuvos Dienraščio Bearovg. Redaktorius 
Adv. Broniua K. Balutis. Adre-aa visoms kureayonden 
<1 Jonui: 

Llthu«n!an Publishlns C o. 

8263 9o. fecrgaa St.( Chic&sc. 111. 

Teiepnonas Bulevard IZi0 

Prenumeratos kaina apgarsinimų skyriuje. Apgar 
•laimų V 'na suteikiama pareikalavus. 

PrL į L, Redakcijon ir nanmaudotl rankraščiai gr*- 
elrami atgal tik tada, kada jg gražinimo rolkalaujamu 
raakradti Redakcijon siunčiant, ir kuomet nr^inlmo ie- 

'a» prie rankraAčlo yra pridėtos. 

Prenumeratos, apgarsinimu ir kitokio biznio reik* 

lals reik kreiptis laldkalp J biearad£lo Administraciją. 
Korespondencijas, žlnlut k- straipsnius reik u'iresutm 

Dienraščio Reakcijos varuu. 

Joki raštai, oe ponavimo raSSJo tikro vardo-pravar 
dės (apart slapi varlės) ir adreso, nugali butl sunaudoti. 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:39 lk> 

12-tai Išryto ir nuo 5:20 Iki e vakare. 

Lenkai, Mes—ir Seimas. 
Vakarykščiame numery j tilpo telegra- 

mas iš Berno, Šveicarijoj, kuriuomi prane- 
šama, kad lenkų armija užims Lietuvą,— 
ir ka§ svarbiau, tai tas, kad esą buvę veda- 
mi pasitarimai tarp Lietuvos valdžios ir 

Lenkijos valdžios ir jos taip abidvi sutiko 
padaryti. 

Tokios žinios—tai purviniausis, bjau- 
riausia melas. Tas yra ne kas kitas, kaip 
tik vaisius lenkiškos propagandos. 

Męs nereikalaujame nei prirodineti čia 
kad tokis susitarimas tarp Lietuvos val- 
džios ir Lenkijos valdžios yra negalimas. 
Lietuvos Valdžia, kuri tokią sutartį su Len- 
kija padarytų, užverstų kojas greičiaus ne- 

ji spėtų tokią sutartį Lietuvos žmonėms 
perskaityti. To gali nežinoti tiktai tie, ku- 
rie Lietuvon visiškai nepažįsta. Taigi virš- 
minėta žinia yra šeško smarvė, paleista iš 
Berno pasauliui, idant pasaulio nuomonę 
sulyg Lietuvos užnuodinti. 

Pastaraisiais laikais visiems puola i 
akis mil?iniškiausios lenkų pastangos iš- 
platinti propagandą apie Lietuvos užgrio- 
bimą. Didžiausiuose Amerikos laikraščiuo- 
se, tokiuose, kaip pavyzdžiui, Literary Di- 
gest, Review of Reviews, Current History 
ir daugelyj kitų—telpa ilgiausi straipsniai 
po keletą puslapių, su žemlapiais etc., ku- 
riuose vedama agitacija už "stiprią Lenki- 
ją," už Lietuvos užgriobimą. Nekurie to- 
kių straipsnių, nekuriuose laikraščiuose tu- 
ri žymes apmokamų apgarsinimų. 

Taip mėginama nustatyti Amerikos 
žmonių nuomonę sulyg Lenkijos. Jš Euro- 
pos tuo tarpu, kaip iš gausybės rago, pilasi 
visoki išsvajoti pranešimai, gandai ir me- 

lagystės, o jų visų tikslu yra Lenkijos iš- 
pūtimas, gi Lietuvos užmušimas. 

Šita propaganda, kaip minėta, yra ne- 

paprastai sustiprėjusi ypač dabar, kada 
Taikos Konferencija'pradeda svarstyti Ru- 
sijos, o sąryšyje su tuo ir Lenkijos klau- 
simą. Lenksi, pavyzdžiui, išnaudoja savo 

propagandai net ir tai, kad gen. Pilsudzkis 
y-a Lietuvių paėjimo. Jis clabar kandida- 
tuoja į Lenkijos prezidentus, ir lenkai, at- 
kreipdami atydą į jo paėjimą, tuomi nori 
pasaulį įtikrinti, kad Lietuviai eina su 
Lenkais išvieno, kad Lietuvos klausimo nė- 
ra, neprivalo ir negali buti. 

įsigalėjimas šio Lenkų propagandos 
"smako" nieko gero lietuviams nelemia— 
ypatingai, jeigu lietuviai nieko didesnio 
nepadarys šios propagandos atrėmirnui. 

Vienas iš geriausių budų tokios nuo- 

dingos lenkų propagandos atrėm^nui butų 
galingas protestas, išneštas didžiausiame 
Amerikos Lietuvių Seime. 

Musų manymu, "katalikų" sriovė daro 
didelę klaidą, priešindamasi dabar šauki- 
mui visuotinojo seimo, kuris butų geriausis 
botagas panašiai lenkų propagandai. Len- 
kai trenkė dabar Lietuviams pirštinę, o Lie- 

# ! 

tuviai, andai rėkavusie, kuomet dar lenkai 
tylėjo, dabar tyli, kuomet lenkai jiems tie- 
siog į veidą spjaudo. 

Jeigu lietuviai vienu ir didžiu balsu 
neužreikš savo protesto tuojaus, ar talki- 
ninkai negalės iš to suprasti, kad lietuviai 
vos sugebi, kaip viščiukai, savo pakampėse 
cyptelti, bet akyvaizdoje aiškaus pavojaus, 
nesugebi vienbalsio, galingo "NE!" pasa- 
kyti?. 

Ar iš to talkininkai negali sau išvados 
padaryti, kad jeigu jie Lietuvą ir leis Len- 
kijai pasiimti, tai jie, teisybė, gal cyptels 
vienoj-kitoj pakampėj, bet ir nusimalšins, 
kaip kad clabar su seimu nusimalšina? 

Tokias išvadas talkininkai gali pada- 
ryti. O lenkai net ir nori, kad talkininkai 
tokias išvadas padarytų. Tuomet ant Lie- 
tuvos klausimo "dėk kryželį"... 

Svetimoje Spaudoje apie 
Lietuvius. 

* MARTAUS STRAIPSNIS. 
Reik p. Martui šluoti kreditą—ir gerą 

kreditą. Jis visai neturi pretensijų buti raš- 
tininku,—net nei diplomatu,—bet jis su- 

gebi Įbrukti anglų laikraščiams ne vieną 
straipsnį apie Lietuvą — paprastai ilgą 
straipsnį. 

Štai ir dabar, vasario 13 d., Wilkes- 
Barre'ių laikraštis The Evening News tal- 
pina ilgoką straipsnį* iš priežasties lenkų 
apvaikščiojimo, kurį jie surengė po visą 
Ameriką Kosciuškos paminėjimui. 

P-no Martaus straipsnis prasideda žo- 
džiais : 

"Lenkai turi teisę gerbti tokį pra- 
kilnų vyrą, kaip gen. Kosciuška, bet 
lenkai neturi teisės prirodinėti Ameri- 
kai, kad Kosciuška buvo lenkas. Jis 
buvo lietuvis ir jis turi trumpą apraši- 
mėlį savo laiške, kuri jis rašo savo ge- 
nerolui." 
Po to straipsnis paduoda platų Kos- 

ciuškos gyvenimo aprašymą ir užbaigia jį 
padavimu laiško, kurį Kosciuška rašė gen. 
Nie»iolowskiui, ir kuriame jis pasisako 
esąs lietuviu ir, tarp kit-ko, buvo rašęs se- 

kančiai: "Dievas mato, kaip aš, oudamas 
Lietuviu, turiu tarnauti Lenkams." 

* * 

Lietuva prašys amerikos globos 
W a s h i n g t o n, vasario 4 d.— 

Lietuva prašys Suv. Valstijų, idant jos 
vestu ją prie pastovios valdžios sutvė- 
rimo, kaip apie tai pranešta šiądien 
vyliausiame Lietuvių Nacionalės Tary- 
bos ofise Washingtone. Sakoma, kad 
prašymas bus padarytas per Kabinetą, 
kurį sutvėrė Lietuvos Taryba, kuri šiuo 
laiku yra valdanti Įstaiga Lietuvoje. 

"Nors Lietuva įsisteigė, kaipo lais- 
va tauta"—sakoma pranešime,—vie- 
nok yra pripažįstama, kad ji greičiaus 
gali laimėti pastovumą, jeigu bus pa- 
remta kokios nors didžios tautos. Ji 
neturi jokios kitokios ambicijos, kaip 
tik įsteigti valdžią per žmones, ku- 
rie jai priklauso ir ji turi pilną pasiti- 
kėjimą, kacl Tautų Lyga tinkamai pa- 
ženklins jos rubežius. Ji [Lietuva] 
sudės savo iikimą į tos Lygos rankas 
ir prašys, kad Suvienytos Valstijos, jos 
valdžios modelis, butų paskirta kaipo 
vedančio agencija pakol ji įgys aiš- 
kią galimybę stovėti pati savaimi." 
Viršminėtas telegramas yra lilpęs Bal- 

timorės laikraštyj Sun, vasario 5 d. Wa- 
shingtono laikraštis Herald, paduodamas 
tą pačią žinią (vasario 6 d.), paduoda 
dar ir sekančias ištraukas iš menamo Lie- 
tuvių Pildomojo Komiteto Washingtone 
pranešimo: 

"Lietuva mano turėti tokios pa- 
čios rųšies valdžią, kaip Suv. Valsti- 
jos ir jos žmonės jaučia, kad šita šalis 
[Amerika] yra geriausiai tinkanti su- 
teikti jai [Lietuvai] reikalingą para- 
mą. 

"Męs taipgi jaučiame, kad ryšiai 
tarp Lietuvos ir Suvienytų Valstijų 
privalėti: buti artimi, nes viena sep- 
tinta dalis musų gyventojų atvyko šion 
šalin gyventi." 
šita pati žinia yra atkartota taipgi ir 
adelphijos laikraštyj The Press (va- 

kario 5 d.),—nors su navatnu antgalviu 
;Li tuviai nori, kad Suv„ Valstijos pasako- 
tų jiems, kaip gyventi." 

* # 

LENKŲ KARIUMENE LIETUVOJ? 
"Varšavos dienraščiai praneša, kad 

Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose or- 

ganizuojasi lenkiškos kariumenės skyriai. 
Juo3 organizui ja gen. Weylko [Iš pravar- 
dės, matyt, dar vienas lenkbernis. Vert.],; 
buvasis generolas Musnickio korpuso. Liuos' 
noriai spiečiasi labai skaitlingai." 

—Iš Dziennik Związkowy, CllicagO 1 Vasario 14 d. 1919 m. 

Ką Rašo Lietuvių Laikraščiai 
NEMATO NEI MAŽIAU- 

SIO REIKALO SEIMO. 
ŠAUKIMUI. 

"Rimto darbo", "gero plia 
no" ir "bent vieno gero va- 
do" reikia dabar lietuviams, 
o ne "riksmo", ne seimo šią- 
dien mums reikia, sulyg nuo 
mones p. Uosio (memanas 
kun. kemešio slapivardis), 
kurio straipsnį, kaipo redak- 
cijos straipsnį, talpina "Dar- 
bininkas" numery j 18-me. 
Štai, kaip prirodinėjama sei- 
mo nereikalingumą: 

Kai-kam atrodo kad di- 
džiausios svarbos darbas 
bus padarytas, jeigu mes 
dar sykį, kaip pernai, su- 
važiuosime ir stipriai rik- 
telėsime: girdi, duokite 
mums tai ir tai, pripažin- 
kite mums tą ir tą. Visi 
atkreips Į mūsų riksmą 
domą ir išsigandę duos 
tai, ko mes norime. 

Bet juk ir vaikas patai- 
ko stipriai rėkti, bet jo rik 
smas ne visada saldaine- 
ntis esti malšinamas, o 
kartais ir beržine koše. Ne 
musų gerklės, ne gražios 
rezoliucijos, mums šiądien 
labiausiai pagelbės. Geras j ir reikalingas daiktas ir 
rezoliucijos su telegra-; 
momis. Bet juk tų gali- 
me prikepti tiek ii tiek ir 
iš kolonijų. 

šądien mums labiau- 
sia reikia rimto darbo, au- 

ginančio ir organizuojan- 
čio musų pajiega, išblaš- 
kytas po plačias Ameri- 
kos kolonijas. 

Ir be seimo žinome, kad 
prakišome, nepradčję pu- 
santrų metų anksčiau or- 

ganizuoti lietuviškų pui- 
kų. Ir be seimo aišku, kad 
nors jau ir vėloka, bet ge- 
riau vėliau, negu niekad 
— dabar reikia organi- 
zuoties, lavinties ir ruoš- 
ias įsiems, kuriems tik 
Lietuvos gyvybė brangi— 
grįšti ir savo raumenimis, 
pečiais padėti liuosuoti 
Lietuvą. Kaip bematant 
turėtų susiorganizuoti po 
visas musų kolonijas ka- 
rininkų būriai, surišti vie- 
na stipria organizacija, ve 
darni musų Tc rybos ir Ta- 
rybų Pildomojo Komiteto. 
Kokią dvasią tiems būre- 
liams priduosime, kiek iš- 
lavįsime jų fyžiškas p^jie- 
gas, kaip jas suorganizuo- 
sime — nuo to ir prigulės Į 
gal visa Lietuvos ateitis. 

Seimais ir rezoliucijo- 
mis alijantams nebeužim- 
ponuosime. Ar-gi tai. sun- 

kus daiktas suvažiuoti ir 
išnešti rezoliucijas? Ar 
tuomi tautos pajėga apsi- 
reiškia? Pasivažinėti juk 
galima ir del malonumo. 
Surašyk rezoliucijas ir-gi 
nereikia didelio pasišven- 
timo. Bet kada visur bus 
geroki būreliai Lietuvos 
gynėjų iš kurių kiekvie- 
nas bus pasiryžęs, kada jį 
pašauks, galvą savo pa- 
guldyti už Lietuvos laisvę 
— tik tada pradės mus 

patėmyti, pripažinti ir 
skaityties su mumK Vi- 
sas tas darbas bus pilnai 
legališkas, Suv. Valstijų, 
konstitucijai nepriešingas. 
Bus kam tą darbą varyti. 
Juk kiekviena Vyčių kuo- 
pa, kiekvienas jaunimo 
būrelis turės bent pa kele- 
tą sugrįžusiu Suv. Valsti- 
jų kareivių. Yra ir seržan- 
tų ir leitenantų. Tik vi- 
sam tam darbui reikia ge- 
ro pieno, sisiemos ir —. 

oent vieir* gero vado. Ti- 
kėkimės, kad visu tuo pa- 
sirūpins musų'Taryba Mes 
nekelsime obalsio kovoti 
prieš bolševikus, arba tik 
bolševikus vyti nuo Lietu- 
vos žemės. Labai galimas 
daiktas, kad to mes ir ne- 

pajėgtume. Bolševikizmui 
bene tik lemta visur perei- 
ti. Bene .reiškia jisai dau- 
giau, negu laikinąjį cha- 
mo įsigalėjimą. Jo rolė tik 
ateityje pilnai paaiškės. 
Keno nors prakilniems tik 
slams, mums dar nesupran 
tamiems, matyt ir bolše- 
vikizmas reikalingas. Ir ką 
mes, pagaliaus, žinome, 
kas pasirodys didžiausias 
Lietuvos laisvės priešas: 
ar bolševikas, ar lenkas, 
ar rusas, ar vokietys, ar 
dar kas nors kitas? Tik 
mes tai žinome, kad kada 
tūkstančių tūkstančiai lie- 
tuvių vyrų — Lietuvos gy- 
nėjų su galinga dvasia ii1 
pasiryžimu užpildys Lie- 
tuvą — tada tauta galės, 
tarti savo galingą žodį 
kiekvienam neprašytam 
svečiui, nešinkis, iš kui- 
atėjai. 

Tad darbo, darbo, duo- 
kite mums darbo, užuot 
mus klaidinę ir vilioję 
barstyti veltui musų ener- 

giją ir pinigus seiminėms 
peštynėms. Organizavi- 
mas buriu karininku ne i, v 

vien darbo reikalaus, bet 
ir piningo. Tas kelias de- 
šimtis tūkstančių dolerių, 
guriuos išleistume seimui, 
geriau sunaudokime pri- 
rengimui tautos apgyveni- 
mo pajiegų. 
Jeigu šis seimas butų "vel 

tui barstymas musų energi- 
jos ir pinigų," tai praeitas 
seimas, ir visi seimai, čia ir 
Lietuvoj ir Rusijos turėtų 
buti tas pats, bet to, turbut, 
nei p. Uosis nedrįs tvirtin- 
ti. 

Antra vel —: kasgi gali 
duoti geriausia pradžią ir 
dvasią lietuvių kariuomenės 
tvėrimui, ir reikalavimui, 
kad ją formoliai galima bu- 
tu rekrutuoti, kaip tą norą 
išreiškė ir ministeris Valde- 
maras, jeigu ne toks Sei- 
mas? Kasgi geresniu vadu, 
kurių anot p. Uosio nei vie- 
no gero nėra, galėtų buti? 
Seimas, Seimas, p. Uosi! 

MANYTU KITOKĮ SEIMĄ 
turėti/ 

"Amerikos Lietuvis", ku- 
ris tani: aus yra palinkęs pri 
socialistų, negu prie kokios 
kitos partijos, mano, kad 
seimas reikėtų laikyti, bet 
seimas "pažangiosios visuo- 
menės" ir "naujais tikslais 
ir naujais pamatais". Jis, 
atkreipęs atydą i tai, kad 
katalikų taryba nors buvo iš 
pradžių sutariusi su tautiniu 
kų taryba šaukti seimą, bet 
paskui atsisakiusi nuo to, iš- 
vadžioja sekančiai: 

"Lieka seimo šalinin- 
kams arba išsižadėti sei- 
mo visai arba šaukti sei- 
mą pažangiosios visuome- 
nės naujais tikslais ir nau- 

jais pamatais. Tik toks 
seimas yra šiandien gali- 
mas ir akyva iždo je šian- 
dieninių atsitikimų Euro- 
poje tik toks seimas ir gali 
buti pageidaujamas ir 
naudingas. 

Sušaukimas pažanges- 
nės visuomenės seimo bu- 
vo jau nuo seniai plačiai 
apkalbamas kairesnėje 
musų spaudoje ir jam pil- 

nai pritarė socialistai, iš- 
skiriant bolševikus, ir be 
abejonės ir socialistai la- 
me seime dalyvautų, da- 
lyvautų ir lietuviai katali- 
kai, kuriems tikrai rupi 
Lietuvos likimas ir jos 
ateitis, o ne partijos am- 

bicija. 
Įdomu, kad nežiūrint vi 

su užreiškimų tautininkų 
ir klerikalų, jogci negali- 
ma tikėtis, kad socialistai 
seime dalyvautų, tūlas so- 

cialistų laaikraštis užreiš- 
kia: 

"Taigi, musų numany- 
mu, jeigu toks seimas bus 
šaukiamas, socialistai bū- 
tinai privalo jame daly- 
vauti, kad dešinieji nega- 
lėtų visų Amerikos lietu- 
vių vardu užduoti Lietu- 
vos darbininkų valdžiai 
moralio smūgio." 

Atsižvelgiant i visas ap- 
linkybes seimas turėtų bū- 
ti šaukiamas nuo koloni- 
jų ; atstovai renkami mass 

mitinguose, kad kiekvie- 
nas lietuvis galėtų rinki- 
muose dalyvauti ir savo 

» nuomonę išreikšti musų 
tautos reikaluose, šian- 
dien yra reikalas, kad visi 
pajustų esą nariais vienos 
tautos, kad visi lietuviai 
turi lygias teises ir lygias 
pareigas linkui savo tau- 
tos ir savo tėvynės." 
Tokios maž-daug nuomo- 

nės yra ir socialitiškos "Nau 
jienos," kurios mena, kad to 
kiu budu pasidarytų seimas 
"progresyvės visuomenės", 
arba darbininkų susivažiavi- 
mas", už kuri "Naujienos" 
kiek laiko agitavo, bet iš kū- 
no niekas neišėjo. Reik ma- 
nyti, kad tiems1 "naujiems 
tikslams," nei gi "naujiems 
pamatams" nepritartų nei 
patįs tautininkai, nekalbant 
jau apie katalikus. Nepri- 
tartų todėl, kad seimo šau- 
kimo tikslai yra jau aiškiai] 
nustatyti ir tik jiems žmo- 
nės pritaria. 

Tie tikslai yra: 1) Reika- 
lavimas pilnai neprigulmin- 
gos Lietuvos; 2) Protestas 
prieš lenkus, bolševikus ir 
visus kitus, kas tik ant Lie- 
tuvos iueprigulmybės kėsi- 
nasi; 3) geresnis sutvarky- 
mas, jeigu galima, musų 
bendro linkui tų tikslų dar- 
bo ir 4) lietuvių kareivi jos 
reikalas. 

Visoki kitoki nauji "par- 
lijiniai tikslai," laužymas 
seime ragų vienai, ar kitai 
partijai — nėra tie tikslai, 
kuriems tautininkai pritartų, 
nes toks seimas tikrai nebū- 
tų vertas šaukimo. 

NORI "PAŠ ALPINIO 
SEIMO." 

Dar vieną naujesnį seimo 
tikslą sumano bostoniečiai. 
Apie tai mums praneša "Ke- 
leivis/' kuris paskutiniam 
savo numeryj štai ką raso: 

"Pareitoj nedėlioj So. 
Bostono buvo Bostono ir 
apielinkės draugijų įga- 
liotinių konferencija, ku- 
rios tikslas buvo apkalbė- 
ti, kokiu budu butų gali- 
ma nusiųsti badaujan- 
tiems Lietuvos žmonėms 
maisto ir drabužių. 

Konferencija atrado, 
kad tokiam darbui reikia 
sujungti visas Amerikos 
lietuvių spėkas. Tuo tik- 
slu reikia šaukti visuoti- 
ną Amerikos lietuvių sei-Į 
mą. Seimas turėtų but ne 

politinis, bet pašalpinis. 
Jo uždavinys turi buti 

įsteikti bendrą Amerikos 
lietuvių fondą ir pasirū- 
pinti atimti iš Raudono- 

(Tąsa ant o-to pusi. 

Ką žmones sako. 
šiam a skyriuje talpinsime prisius* 

tae žrioniu nuomones — daugiausia 
apie bėgančius dienos klausimus. 
Straipsneliai privalo Imt trumpi. Ra- 
šytojas turi padėti po straipsniu sa_ 

<j parašą., arba paduoti jį Redakci- 
jos žiniai. 

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

GERiAU MIRTI GARBIN- 
GAI, NEGU GYVENTI 

PANIEKOJ. 
Per trejus metus neskaičiau 

lietuvišų laikraščių. Nusibodo 
man jų niekad nesibaigiantieji 
ginčai. 

Keletą\sąvaičių atgal, ver- 
čiamas žingeidumo, kas deda- 
si Lietuvoj, užsisakiau Dien- 
rašti "Lietuvą." Skaitau, ir c c. 

reik pripažinti, kad "Lietuva" 
laikosi rimtumo. Lai ji laikosi 
to rimtumo ir toliaus, tai atneš 
naudą ir Lietuvai ir lietuviams. 

Lietuviai privalėtų per suvę 
rimtus laikraščius sekti, kas 
šiądien pasaulyj darosi, nes 
tas apeina ir mus lietuvius-SH 
ratas — dar daugiau negu ki- 
tus. 

Štai, žiūrėkim, prie ko galini likti: išeivystę visur pradeda 
varžyti, ant išeivių visur pra- 
dedama su kreiva akim ir ne- 

pasitikėjimu žiūrėti. Taigi, kur 
męs lietuviai pasidėsim, jeigu 
savo loenos tėvynės neturė- 
sim ? 

Atsimink, lietuvi, kaip esi 
iki šiolei buvęs visur pastumtu, 
iššidinamu: lenkas tave c lui- 
ni u pravardžiovo; ruskis 111 u 
ž i k u: vokietys "d u 111111 e r 
pol i a k u ir "h a u.,e r i u;" 
net ir amerikonas iki šiolei tave 
palu)ku išgadeniuodavo. 

Visas tas paniekas ir pa- 
stumdvnius, ir šimtus kitų skriaudų tu iki šiolei kantriai 
kentei, nes tavo spėkos buvo 
permažos, tavo priešai buvo 
nerdaug galingi, nematei pro 
;r,s pasiliuosuoti iš vergijos 
jungo. 

Bet Šiądien dalykai ]>ei*si- 
naine: tavo prispaudėjai sug- riuvo; tavo tėvynės, taipgi per 
.ai tavo paties laisvė randasi 
tavo locnose rankose. Lietu- 
vos laisvė yra užtikrinta, jeigu 
■risi lietuviai jos reikalaus ir 

jai darbuosis. 

Reik jos reikalauti, ne pra- 
lyti. — ir reikalauti ne vien 
)likais žodžiais, bet taipgi ir sa- 
ro aukomis ir darbais. Atmink, 
lietuvi, kad geriau s yra mirti 
garbingai už laisvę, negu gy- 
venti paniekoj ir svetimų ver- 
gijoj. Atmink, lietuvi, dar ir 
tai. kad jeigu nenorėsi mirti 
už savo locną tėvynę, tai vis 
vien turėsi mirti už svetimos 
tautos laisvę. Ar nemirė tūk- 
stančiai lietuvių už rusus, už 
franeuzus, anglus ir ameriko- 
nus? Taip, jie mirė jau ne sykį. 
Ir -iuo sykiu mirė uorei, nes 

tikėjosi, kad jų kraujas wiu- 

ęiris ir jų locnos tėvynės lais- 
vę. Bet jeigu dar ir dabar lietu- 
viai baugintųsi mirti už savo 
į,-ačiii laisvę, tai dar jiems gali 
pri-eili mirti — ir už paliokus, 

"K 
C. Juška. 

Rucbester, Aliuli. 
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IŠKAITYKITE! 

i. ANKSTI RYTELĮ 
""V. 

^Uj^nksti ryteli lankiau rūtelę, 
ašarėlėm laisčiau. 

Rūtele mano, žalioji mano, 
Nors tu žalia žaliuoki. 
Dabink galvelę, ramink širdelę 
Mano, jaunos mergeles. 
Berneli mano, jaunasai mano, 
Kode! mane apleidai? 
Rašei laiškelių širdies plunksnelėm, 
Auksiniais prižadėliais. 
Iš tų laiškelių meilus žodeliai, 
It perlų rasos, krito. 
Gležnus vėjelis nuo prižadėlių 
Širdyj ugnelę kurstė.... 
Kodėl, berneli, mane apleidai, 
Sau kitą padabojęs?! 
Matyt, nenori su manim jauna 
Laimės pusiau dalinties. 
Tai nors, jaunasai, man sugrąžinki 
Jaunystės ramumėlį. 

Kaip pašėlęs užia vėjas 
Po miškus laukus, 
Sie!ą skausmas palytėjęs 
Purto, it lapus 
Vėjas ūžęs greit užkimšta, 
Blaivosi gamta, 
Tik siela taip greit ne rimsta. 

II. UŽIA VEJAS 

Skausmo užgauta 

1 

E DE AMlCi Vertč M. GRiCONJ 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IK DIDELIEMS 

(Tasą) 

— Kaip gi aš jos neimsiu!—sušuko so- 

dininkas.—Aš i'4 nusivešiu ir į Konclove, 
o rytoj rytą grąžinsiu. Kaip gi aš jos neim- 
siu! 

Mergaitė nubėgo rėdytųsi 
— Juk aš jos trejus metus nemačau,— 

atkartojo sodininkas. —O dabai jinai kal- 
ba ! Tuojau ją vešiu į Kondove, bet dar pa- 
vaikščiosiu su ja po Turiną—tegu ją visi 
pažįstamieji mato, tegu jos kalbą girdi! Tai 
laiminga dienelė! tai džiaugsmas! Duok 
ranką, Džidžija. 

Apsirėdžiusi mergaitė paėmė tėva už 
rankos. 

— Ir visiems ačiu,—tarė išeidamas 
sodininkas.—Ir vėl ateisiu visiems dėka- 
votų. 
^ Jis valandėlei atsistojo, užsimąstė, 
j!iskiau staiga pradėjo kišenėse ko tai jie- 
škoti ir suriko:—Štai čia! Nors aš neturtin- 
gas, betgi aukuoju Institutui puikutį naują 
auksinj! 

Ir suskambėjo ant skobnio pinigas. * 

— Ne, lie, nereikia pasiimkite atgal,— 
tarė sugriaudinta mokytoja.—Imkite savo 

pinigą—aš negaliu priimti—neturiu tiesos 
ateikite, kai bus direktorius. Bet ir jisai 

neims, man taip rodosi. Šitie pinigai jums 
brangiai atsiėjo. Męs ir taip jums dėkingi 
esame. 

— Ne, ne, aš noriu juos duoti,—atsa- 
kė sodininkas. 

Bet mokytoja indėjo jo kišenėn pinigą, 
ir jis nė nespėjo sukliudyti. Tada jL pasida- 
vė. Paskiau, dar kartą padėkavojęs moky- 
tojai ir jaunai merginai, išėjo, sakydamas: 

— Ei va, eiva, dukrele, eiva, mano 

turte! 
Mergaitė gi, labai nudžiugusi, savo keistu 
balsu sušuko: 

— Oi, kokia saulutė, saulutė! 

GARIBALDI. 
Šiandieną tautos gedulis. Vakar numi- 

rė Garibaldi. Ar tu žinai, kas tai buvo Ga"- 
ribaldi? Jis paliuoaavo 10 milijonų itaių iš 
Burbonų valdžios. Jis numirė 75 metų. Jis 
gimė Niecoje ir buvo laivo kapitono sunus. 

Aštuntų metų būdamas jis išgelbėjo tūlai 
moteriškei gyvastį; trylikos metų jis atve- 

) draugų žuvo; dvidešimts septy- 
nių metų Marsele jis ištraukė iš vandens 
skęstantį berniuką; keturiasdešimts vienų 
metų jis išgelbėjo degantį vandenyne lai- 
vą. Dešimts metų jie kariavo Amerikoje, 
norėdamas suteikti liuosybe svetimai jam 
tautai; jis delei Lombardijos ir Triento 
tris kart kovojo su Austrija, 1894 mitais 
gynė Rymą nuo francuzų, paliuosavo 1860 
m. Palermo ir Neapolį, 1867 m. vėl Rymą 
gynė, dalyvavo 1870 m. karėje francuzų su 

kranto skęstančią laivę, kurioje 

vokiečiais. Jame susivienijo karžygio siela 
su karvedžio genijų. Jis dalyvavo keturiose 

l dešimtyse karių, kurių laimėjo trisdešimts 
septynias. Taikos laikif jis pats sau duoną 
uždarbiavo arba Kaprevos saloje vedė ukę. 
Jis buvo mokytojas, matrosas, darbininkas 
pirklys, kareivis, karvedys, diktatorius. Jis 
ouvo nedidus ir geras. Jis neapkentė skriau 
dejų, mylėjo visas tautas, gynė silpnuosius, 
jo vienintelis gyvenimo tikslas—kitiems 
carnauti, nepripažino pokilių, mirties nebi- 
jojo, ypač Italiją mylėjo. Jam į karę pa- 
saukus, susirinkdavo aplink jį visų kraštų 
drąsuolai: ponai paukdavo savo rumus, 
darbininkai—dirbtuves ir fabrikus, jaunuo- 
menė metė mokyklas—visi norėjo kariauti 
po jo garsia vėliava. Kariaudamas jis vil- 
cėjo raudonais marškiniais; jis buvo tvir- 
;as ir gražus. Karės lauke jis buvo audra, 
prisirišimuose—kūdikis, kančiose—šventas. 
Tūkstantis italų laimingi mirė, matydami 
jį įveik si; tukstantįs paaukuotų savo gyva- 
stį, kad tiktai jį išgelbėjus; milijonai jo 
vardą laimino ir laimina. 

"Jis numirė. Jo visas pasaulis verkia, 
fu dar jo negali suprasti, Enriko. Bet lai- 
;e viso savo gyvenimo tu girdėsi ir skaity- 
i apie jį, ir tau augant prieš tavo dvasios 
ikis ir jo paveikslas augs. Kai tu užaugsi, 
,avo akyse jis bus milžinas. Ir kai nebebus 
pasaulyje netiktai tavęs, bet ir tavo anūkų, 
;:vo ainiai vis dar matys skaistų paveik- 
slą tautų gelbėtojo blizgančiame vainike jo 
aimėtų karių. Ir kiekvienas italas su pagar- 
Yd ir puikybe tars jo vardą. 

ARMIJA. 

Męs nuėjome į Kastello piečių, kame 
.iorpuao viršininkas kariuomenės žiurėjo, 
ienai aibės žmonių susirinko. Muzikai grie- 
žiant kai ėjo pro mus būriai, tėvas man sa- 
iė jų pavadinimus ir parodydavo vėliavas, 
aiškindamas, kame jos yra laimėjusios. Prie 
:yj visų ėjo mokiniai Karės Akademijos, 
<:urie vėliaus taps inžinieriai ir artileristai, ral bent tris šimtai žmonių juoduose mun- 
iiruose—tai Kareiviai-studentai. Paskui jų 
3jo artilerija: Aosto brigada, ka^ iavusi prie Gonto ir Šan Martino, Bergamo brigada, 
)asižymėjusi prie Kastelfidardo, keturi bu- 
.iai praėjo su tukstantimis raudonų siūlių, Į.cuiios atrodė, kaip girlendai raudonų gė- 1 ių. Paskui pėstininkų prodefiliravo saperai, larbininkai kareiviai, su juodais sultanais iš arklio ašutų. Paskui jų jau ištolo maty- ies virsminios galvų šimtai plunksnų: tai 
Alpų šauliai, apginšjai Italijos rubežių, vi- d augšti, sveiki, tvirti, gražiuose žaliuose 
T.undiruose ir su Kalabrijos skrybliais. Dar 
įespėjo jie praeiti, o minioje jau paskydo gandas: ėjo senas dvyliktasai bersanjerų batalionas, pirmasai pro Pertą Pijo inėju- 13 Ryman. Tamsiaveidžiai, vikrus, gyvi su plevėsuojančiais tamsiai žalių plunksnų 3ultanais, jie praėjo, kaip tamsus upelis, skleizdami plečiuje riškų triubos garsą, pa- naša į riksmą Įveikimo džiaugsmo. Bet ja aiubų garso greit nebebuvo girdėties nuo žingsnių ateinančios laukinės artilerijos. Ir mgštai ant savo parako dėžių, pakinkę eris šimtus tvirtų, karštų žirgų pravažiavo gražus kareiviai su geltonais kantais, ir jų olizgancios bronzinės ir plieninės -anuotos, ant lengvų lafetų ant akmenų šokinėjo ir taip beldėsi, kad net žemė drebėjo. Ipaskui jų išlėto ir rimtai slinko puiki su savo tvir- tais kareiviais ir mulais kalnų artilerija, nešanti mirtį ir b?imę tenai, į tasias aug- itumas, kame tiktai gali atsistoti žmogaus koja. Pagaliaus galopu prajojo su blizgan- čiomis ant saulės kaskomis, su plevėsuojan- čiomis vėliavomis, su atkistomis jietimis, si- dabru ir auksu blizgėdami, pripildydami ovą- skambėjimu ir žvengimu gražus genu- jiečiai raiteliai, kurie andai, kaip viesuLs, jodinėjo karo laukais nuo Santa-Liučiia iki Oafranki. 

— Kaip gražu!—sušukau aš. 
(Toliaus bus.) 

VISOKIU KRAŠTU PINIGAI 
Anglijos pinigai. 

4 fartinkai sudaro pensą, d; 
12 pensų sudaro I šilingą, s. 
20 šilingų sudaro I svarą, f. 

Francuzų pinigai. 
10 centimų sudaro I decimą. 
10 decimų sudaro 1 fran1.^. 

Vokietijos pinigai. 
100 pfenigių sudaro I marką 

Rusijos pinigai. 
100 kapeikų sudaro I rublį. 

Austro-Vengrijos pinigai. 
100 halerų sudaro I kroną. 

RAUDONA ARMIJ A MASKVOJ 
Paveikslėlis bolševikų Armijoos, kuri dabar ir Lietuva Įsiveržė. 

KĄ RAŠO LIETUVIU 
LAIKRAŠČIAI. 

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

jo Kryžiaus Lietuvių Die- 
nos pinigus, kuriuos musų 
visuomenė suaukavo. Ben- 
dras Amerikos lietuvių 
fondas Lietuvai šelpti tu- 
rėtų organizuoti po visas 
kolonijas aukų rinkimą ii 
rūpintis surengti antrą 
Lietuvių Dieną tam tiks- 
lui. Už surinktus ir dabai 
esančius Raudonam Kry- 
žiuje pinigus šitas fondas 
turėtų pasamdyti laivą ir 
prikrovęs jį maistu ir kito- 
kiais reikalingais daiktais 
pasiųsti Lietuvos žmo- 
nėms. 

Konferencijoj, kurioje 
dalyvavo visų 3 srovių 
žmonės, neišskiriant ir 
kairiųjų socialistų, buvo 
išreikštas pageidavimas, 
kad visuotinas seimas, kai 
po augščiausis Amerikos 
lietuvių visuomenės auto- 
ritetas, pareikalautų iš 
tautininkų ir klerikalų Ta- 
rybų veikimo atskaitų ir 
pamaišytų jų diplomatijos 
košę iki pat dugno. 

Konferencija nutarė iš- 
siuntinėti savo nutarimą 
kitoms kolonijoms, para- 
ginant jas šaukti tokias 
pat konferencijas, rinkti 
komitetus, o paskui vi- 
siems komitetams susiži- 
nojus nustatyti seimui lai- 
ką, vietą ir šaukti visuoti- 
ną Amerikos lietuvių sei- 
mą. 

Nutarta taipgi patarti 
tautininkų ir klerikalų Ta- 
ryboms, kurios dabar ta- 
riasi šaukti polotišką su- 

važiavimą, kad jos tą su- 

važiavimą atidėtų, nes da- 
bar yra daug svarbiau tu- 
rėti visuotiną seimą: poli- 
tiškas gi suvažiavimas ne- 

gali but visuotinas, nes vi- 
sos srovės politikos reika- 
lais negali susivienyti." 
Bet nei "Keleivis", nei ši- 

ta konferencija, matyt, ne- 
turi vienbalsio parėmimo 
net tų pačių bostoniečių, 
nes ten pat einantis "Darbi- 
ninkas" rašo, kad "bemaž 
visi katalikai balsavo prieš," 
o ir pats "Darbininkas", ne- 

pritariantis jokiam seimui, 
žinoma nepritaria ir šitam. 
Jis mano, kad tai galėtų 
padaryti Fondai, arba 'Lie- 
tuvos Atstatymo Bendro- 
vė'', "Lithuanian and Ame- 
rican Trading Co.", "Lithua 
nian Sales Corporation" ir 
kitos bendrovės, "jei tokios 
rastųsi Amerikoj." 

Bet su "Keieivlu" ir mi- 
nėta konferencija nesutinka 
nei trečias to paties miesto 
laikraštis "Sandara," kuris 
klausia:' ar "du seimu, ar 

vienas" turėtų įvykti ir ra- 
šo -sekančiai: 

"Vasario 9 d. So. Bo- 
stone lietuvių konferenci- 
joj buvo išsireikšta už 

šaukimą visuotino Am. 
Liet. Seimo, ne politikos 
reikalais, bet vien tam, 
kad aptarti pridavimą | 
materialės pagelbos Lie-i 
tuvai. Gi planuojamą vi- 

I suoting politišką steimą a- 

I tidėti. Bet kam tų atidė- 
liojimų, ir kam tų dviejų 
seimų? Gal tik tam, kad 
nustumt tolyn visuotino 
seimo sušaukimą? Juk ne- 

praktiška, nerimta ir net 
nepakeliama šaukti du 
seimu vienu mėnesiu. Mū- 
sų nuomone, reikia sušauk 
ti visuot'ną Amerikos Lie- 
tuvių Seimą, kaip kad 

Tarybos sutarė ir "Sanda- 
roje" buvo minėta ir tame 
seimp galės but pasekmi il- 
giausia aptarta kaip poli- 
tiški Lietuvos reikalai, 
taip ir pridavimas pagel- 
bos Lietuvai. Juk visas 
tas darbas guli ant tos pa- 
čios veikiančios Ameri- j 
kos lietuvių visuomenės; 
pctių. Tat kuogreičiausia 
šaukime politišką Ameri- 
kos Lietuvių Seimą ir ten i 

viską aptarsime." 
Seimas busiąs. 

Kiek tas palyti "Vienybę 
Lietuvninkų", tai ji neabe- 
joja, kad seiuias bus, ir kad 
jame dalyvaus ir katalikai. 

Nurodžius priežastis, ku- 
riu deiei seimas reik šaukti, 
patėmijus, kad katalikai at- 
sisakinėja nuo seimo labjau- 
siai todėl, kad jie bijo, idant 
"tautininkai juos nepatrauk- 
tų teisman visuomenės aky- 
vaizdoje" už katalikų mena 
nai padarytas klaidas politi- 
koje, "Vien. Lietuvninkų" 
juos ramina ir rašo sekan- 
čiai : 

"Vienok ta jų baimė vi- 
siškai bereikalinga. Tau- 
tininkai demokratai neno- 

ri seime nieko tokio kelti 
prieš sroves ar nurodinė- 
ti klaidas. Nelaikas dabar 
bilinėtis, o tik laikas at- 
likti uždėtas ant amerikie- 
čių pareigas. Jei butų ke- 
liamas tokis teismas, tai 
rezultate juk butų pilnas 
susiskaidymas, pilna suiru 
tė. Tautininkai aiškiai ir 
tvirtai sako ir gvarantuo- 
ja, kad seime bus keliama 
tiktai išlaukinės politikos' 
reikalai, o ne teisiamos 
srovės ar tam panašiai. 
Tautininkai nesulaužys sa 
vo žodžio, kaip kad krikš.- 
dem. sulaužė savo žodį pe 
reitame visuotiname sei- 
me. 

| Ir patįs katalikai juk ži- 
no, kad dabar seimas la- 
bai reikalingas. Nors jų 
laikraščiai rašo prieš sei- 

| mą, bet A. I Taryba bi- 
I jo tokį nuosp indį padary 

ti oficialiai. Bendrame ta- j 
'rybų komįsijų posėdyje li-! 

l kosi jau vienbalsiai nutar- 

ta, kad seimas reikia šauk 
ti. Taigi seimas bus." 

Visuomenė ir draugijos 
visose kolionijose privalo 
ruošties prie seimo. Rei- 
kia, kad suvažiuotų kokia 
1,500 delegatų. Rjikia, 
kad liaudis pasakytų, ko 
ji nori, kad lenkai ar rusai 
negalėtų pasaulį intikrinė- 
ti, jog Lietuvos neprigul- 
mybės nori tik vadovų 
saujalė. Reikia pasakyti 
pasauliui, kad jei Lietuvos 
atstovai nebus prileisti 
Taikos KonferėAcijon, lie- 
tuvių tauta nesiskaitys su 

nutarimas Taikos Konfe- 
rencijos. Reikia pasakyti 
pasauliui, kad męs remia- 
me pr. Wilsoną, kuris sto- 
ja už mažasias tautas ir 
kurio intekmę kiti politi- 
kieriai nori įiuslopinti. 

Taigi visi lietuviai ruoš- 
kimės, Visuotinan seiman. 
Tas seimas lai buna ne 

sriovių, ne partijų, bet lie- 
tuvių tautos seimu." 
Visa tai perskaitęs, dabar 

ir atmink, skaitytojau: Ar 
Visuotinas Amerikos Lietu- 
vių Seimas bus, ar ne? 

AR GIRDĖJAI APIE 
TURKES? 

A Va' York, A". vasari;: 
17 d.—Leitenantas llerberi 

S. JUibLitt, buvusis pirmiaus 
kapitonu Amerikos kariško 
laivo S c o r p i o n, sugrįžo 
šiądien į Ne\v Yorka ir papa- 
sakojo "baisią pasaką," nuo 

kurios ne vienai Amerikos 
mergužei suskaudės širdužė. 
Štai kame dalykas: 

1 .aivas S c o r p i o n buvo 
internuotas Turkijos sostinėj 
Konstantinopoly j nuo balan- 
džio 11 d. ll)17 metų iki pe- 
reit:) lapkričio mėnesio, kuo- 
met karė pasibaigė ir internuo- 
ti kareiviai tapo paliuosuoti. 
36 Amerikos jūreiviai, gražus 
kai dobilai, miklus kai žilvičiai 
buvo ant to laivo, bet ne visi 
jie pargrįžo atgal Amerikon. 
18 iš jų tapo skaudžiai-skau- 
Ižiai sužeista, ir jau nepa- 
teiks niekados—tapo jie su- 

žeisti tiesiog širdin; ir ne tur- 

kiškų kulkų, bet gražių tur- 

kiškų mergelių akimis. Visi 
aštuoniolika apsivedė su tur- 
kėmis ir pasiliko Turkijoj gy- 
vcnti. 

Pabaigęs šitą baisią pasaką 
pasakoti Leitenantas pranešė 
iv dar porą dalykų apie dide 
!i pigumą, koks buvo Kon- 
stantinopoly j laike kares: ee- 

veryku pora kainavo SI20.00: 
rlrabužių eilė $320.00, <» bute- 
lis paprasto alaus sieke iki 
-3.00. 

I .eitenantas> nepaaiškino, 
kokias tie apsivedusieji ame- 

rikonai galėjo turėti vestuves, 
tokioms kainoms beesant. 

SKAITYKITE 
IR PLATINKITE 

DIENRAŠTI 
"LIETUVA" 

(flio Tturoril Boi Icvard 160 

DR. M. T. StriKOl'iS 
LIETUVIS 

G' ūytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

Ofiso V»1m lot: 1 rvto iki. 3 p« pl* 7 iki 9 vaVirt 
Ntdtliomis na) 8 ryto iki 2 p* pieta. 

Namai 1007 Oakluy Blvd. 
Telefonas £e«l«y 420 

ČESlAVnS KOWA' SKIS O D 

SPtG ALIS f AS AKiĮJ IK KYuUb 
Saugokite savo AKIS 

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

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

NedėJ'omis nuo 10 iki 12. 

Pradik Naujus Metus su tobulu akiij ro 
gijimu, taip. kad mieko n?oraIeistum«i per t* 
sus metus, kas tau gali .juii naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių ir 
galvos skaudėjimus, trumparegyste arba toli- 
regystė prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. Egzaminacija Dl'KAJ. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

i SOI S. Ashland A ve., Chicago 
Kampas IStes Gatvės. 

3čies lubos, virš Platt'o aptiek.*. TįniVj.« 
mano parai' 

Valandos: nuo Stos vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nudčlioj: nuo 9 vai. ryU iki 12 vai. dienos. 

J IMESIHE IR VAKARINE K 
! MOKYKLA 
! Cia gali 'en^val ir jr^itai iSmokt- Vl'iU ir ,j ! Lietuviu kaitai, aritmetiką: S. \ Avžlifas, !{ I Lietuves ir abelną istorijas, ecogra(i|q, raSyt! I 
i laiškus, ir tt Taipąi, turim* Grammar ir ilig!: j! Schocl'ių skyrlns Ltetuviii mokytojai. Sunaudo- t? kito liuesą laiką pis'mokiniraui, nssigailesite. I' 

American Goiisgt P^paratory School į? |! 31C3 £0. KaJ.S T£D s V., tHICAGū, 1LL. 

BARGENAS 
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi pulkų Player Pianų, vėliau- 
sios mados. Seklyčias setų valgo- 
mojo ir miegamojo kambarių Betus, 
divonus, pa'eikslus. parduosiu už bile 
teisingų pasiulijinaą. Nepraleiskite^ šio bargeno. itezid«ncija~ 
1922 S. Kedzie Avc., CHICAGO 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, designing 
dienomis ir vakarais dėl biznio :r 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parupjnamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsimo 
suteikti jums patarimų. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted St., 1S30 W.-}lls St 
2407 W. Madison St., Ohica'j' 

Phone Drover '<"027 
K. MICHALOWSKI 

DAKTARAS 
0PTIKA3 

Egzaminuoja akis 
ir priskiria akinius 

uiaeiis sandeljs visokių aukso daigių. Męs taipgi taisoma visokius aukso ir 
sidubro daiutus. Kainos žemiausio*. 

3303 £0. MORGAN STRF.ET 

PARSIDo'03/A 2 Fakard Automobi- 
liai. Vienas iii .ozinas 1912 m., su 
šūdinėmis, 6 roberiaia,, naujai malė- 
volas, alroilo kąip naujas, parsiduoda 
labai pigiai. Norintieji pirkti, alsišau- 
k te tuojaus, nes lokia proga retai 
pasitaiko. 

K. Stančikas, 
D20G i. Isteū St 

Telefonas Drovar 4423 

Vyrai ir Moteris mokinkitės Barbn 
rystės amalo. Atsilankykite ypatiš'<a 
arba rašykite. Mokinama dienomis i 
vakarais. 

TRICITY BARDER. COLLEGE 
819 So. State Street Chięago, 11/ 
— I A 



vietines" žinios 
IŠ TOWN OF LAKE 

As, "'žilas senelis," bevaiks 
čiodanias po namų savininkui 
rinkau parašus ant prašymo 
miesto vyriausybę, kad apva 

lytu mušu aptelinkės alėjas 
Užėjau prie gerbiamo š\ 
Kryžiaus parapijos kleboiv 

prašyti, kad paremtų *musii 
".Vainų Savininku Kliubo 

c. c 

sumanymą, pasirašydamas ani 

peticijos. Klebonas ne tik pa- 
sirašė, l)ct ir pagyrė mūsų vei- 
kimą, kad reikalaujame nuo 

miesto valdžios mums prigu- 
linčių tiesų. Paskui nu vejat! 
prie lenkų klebono, ir tas pa- 
sirašė, pagirdamas nutsų už- 

manymą. 
Eidamas pro šalį "Draugo" 

Redakcijos užėjau Į ofisą ir 
radau "Draugo" manedžieri 
kun. Slavyną. Perstatęs jam 
kaip ir pirmiemsiems kuni- 
gams dalyką, mandagiai pa- 

prašiau, kad ir jis pasirašytų 
taipgi priminiau, kad lietuvių ir 
lenkų klebonai jau pasirašė. 

TJot kur tau, kaip jis šoko prieš 
mane, sakydamas: 

-- Tu esi bedievis.— 
AŠ nusiėmiau skrybėlę nuc 

galvos ir, žiūrėdamas i skry- 
bėlę klausių, ar yra parašyta 
ant skrybėlės, kad aš esu ''be- 
dievi s" ? 

Kun. Slavynas atsakė: 
— Nes tu skaitai "Naujie- 

nas," užtai ir esi bedievis.— 
Aš ''Draugo" manedžeriui 

atsakiau: nelik skaitau, bet 
tankiai ir straipsnius parašau 
ir esu labai dėkingas Dievui 
<ad galiu skaityti ir rašyti, k<4 
inkui kiekvienam lietuviui iri 

letuvaitci, idant jie kuoriau- 

pusią skaitytų įvairius laik- 
"aščius ir rankos rasta, ^nin- 
iiės nera nei šventi nei p ra 

ceikti. Aš pasidedu namiejo 
ant: stalo pirmiausia "Drau* 
ra" paskui "Naujienas,' 

|Garsą," "Lietuvą" ir "Tt 

Įrynę" ir pakol tuos visus laik» 

ijįaščius neperskaitau, tai neinu 

įįici gulti. Nekartą Lietuvoj# 
'i rdamas prie vieškelio, panrt- 

jiau kokį nors popierį, vėju at- 

austą nuo miestelio; tuojaus 
Vklį susistabdęs, vijausi vies- 
eliu popierį, kad galėčiau su- 

javęs jį perskaityti; aš nežili- 

Įėjau, ar jis yra šventas, ar 

jj rakeiktas. \ is vien aš mylė 
L' iu ir dabar myliu kaip skai- 
K «i, taip ir rašyti. Taigi lin- 

iu ir visiems lietuviams ne 

| praleisti brangaus laiko vcl- 

į ii, bet skaityti įvairius ra:- 

p is, koki tiktai papuls į ran- 

|as. Nereikia klausyti tų, ku- 
: i e sako, kad už dienraščių 

<aitymą reiks eiti į pragaru 
■ kurie vadindami juos bedie 

iais, atgręsia žmones nuo skai- 

Kmo. Žilas Senelis. 

PASKAITA APIE LIE- 
TUVĄ. 

Susivienijimo Lietuviu 
.nierikos 3f>-ta kuopa nuo 

pdgeporto nutarė surengti 
[relekcijas. Tani tikslui pa- 
vietė du prelcfegntu: vieną 
to tautininkų ir kitą nuo so- 

jalistu. 
l'irnią prelekciją varde so- 

jalistu skaitys Kleofas Jur- 
jlionis temoje "Lietuvo» 
ausimas." Prelekciją j vyks 
įsario 20-tą dieną Mildos 

ietainėje prie 3142 S. Kal- 
eni gatvės, pradžia 7 vai. 3'1 

in. įžanga visiems veltu. 

Aiurą prelekciją skaitys nuo 

utįninku p. C. Kasputis, Va 
rio 27 d. Šis klausimas yra 
bai svarbus ir tikimės bus 
škiai išgvildentas. 

Komitetas. 

NUSIBODO LENKFŠKAS 
"WICZ." 

> l'-nas K. Matulevičius i: 
! Cicero, gyvenantis prie 1.^36 

S. Wtb Ct. nusprendė padary- 
ti savo pravardei operaciją 
Matyt, jam nusibodo dvilype 
lietu viškai-lenkiška pravarde 
vadintis sumanė jis sulietu- 
vinti. 

Jis su vienu plunksnos pa- 
braukimu sekančiai tą opera* 
ciją atliko: "Mano pravardė 
buvo Matulevičius, o nuo šio? 
dienos aš ėsu Konstantina; 
Matulaitis". 

Su pagarba, 
K. Matulaitis. 

Cicero, Tll. 

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ LIE- 
TUVI STUDENTĄ. 

Medicinos studentas Petras 
Zalatorius, gyvenantis prie 
410f> S. Albany gatvės užva- 
kar nukentėjo nuo plėšikų. 

Jaru beeinant apie 7-tą va- 

landą vakare ant Ogden ave. 

i C hieago College of Medicinc 
and Surgery, tarp Taylor i n 
Polk gatvių, pasitiko jj vyras, 
atstatė revolverį ir pareikala- 
vo pakelti rankas. 

P-nas Zalatorius nemanė 
vienam plėšiui pasiduoti ir 
pradėjo gintis. Tuom kartu 
jis pamatė, kad iŠ užpakalic 
kiti du vyrai stovi atstatę i jį 
revolverius. Matydamas p. 
Zalatorius, kad besipriešinda- 
mas nieko nelaimėsiąs, pasida- 
vė. Tada plėšikai ji nusivedu 
: tuščią namą ir visą nuo gal- 
vos iki kojų iškrėtė. 

Suradę tik $10, plėšikai la- 
bai buvo neužganėdinti, kad 
daugiau pinigų nerado ir lic 
nė kitąsyk daugiau pinigų pa- 
siimti. Taipgi jie tikėjosi ra- 

sią pas p. Zalatorių auksinių 
laigtų kaip žiedų, laikrodėlį i t 

t. p., bet apsivylė. Atėmę $10. 
oabėgo. 

ANGLU KALBOS LEKCI- 
JOS UŽDYKĄ. 

Tos moterįs, kurios nori mo 

kinties Anglu kalbos dienos 
laiku ir kurios gyvena apielin 
kčje IValsh Public Scliool, 2C 

^atve ir Peoria st., gali ateiti 

Seredoj, vasario 19 d., 1919. 
1:15 po piet, užsirašyti. 

Moterį, kurios turi mažus 
vaikus, gali juos su savim pa- 
siimti, tam tikra moteris prižiu- 
ręs vaikus, kuomet motvnos 

mokinsis. M. JurcjeUoi'icns. 

SKERDYKLOS PAKELIA 
DARBININKAMS ALGAS. 

Sulyg valdžios administra- 
toriaus, teisėjo "Sanuiel Alschu- 
!er, paskelbto y*vakar sutari 
mo tarp skerdyklų savininkų ir 
d c rl >ininku apie 85,000 darbi- 

ninkų visose skerdyklose, gaus 
didesnes algas ir trumpesnį 
darbo laika. 

Aštuonių valandų dari ^ die- 
na lieka įvesta visose skerdvki 
lose. 

l'ž viršlaiki bus mokam,-) 
I f/į syk tiek, kaip už papras 
ta laika. 

C. v 

Visi darbininkai, vyrai ir 
nioterįs, uždirbanti iki $20. ; 

sąvatę, gaus 10 procentų įprie 
dų, pradedant, nuo lapkričio 
0-tos dienos, 1918 metų. Tas 

l>us padauginta, ar pamažinti 
paduodant prašymą adminis- 
tracijai sulyg permainos kaini 
reikalingų gyvenimui produk 
tų. 

Visi darbininkai, turintiej 
daugiau negu 21 metus am 

žiaus ir kurie gauna mažiau 
'akip 42x/>c j valanda, gan 
2/ centais Į valanda daugiau, 

,bet mokestis negalės viršinti 
•+2',^ centus į valandą. 

\ isicnis darbininkams bus 
leidžiama 30 minule pietums 
>u užmokesčiu už tą laiką. 

Šventes darbininkai sekau- 
čias švęs: "Independenee Day" 

j t. Xeprigulmybės Dieną. 
j"Labor Day"— Darbininku 

j Dieną ir Kalėdas. Jeigu kam 
prisieitų tose dienose dirbti, 
tai gaus dvigubą už savo dar- 
bą užmokesti. 

Šis naujas patvarkimas skev 
dyklų k >mpanijos apsieis apie 
SI3,000.000 į metus. 

Visi siigrjž'1. ieji kareiviai 
kurie diibo pirmiau skerdyk- 
lose, bus priimami i tas pačias 
vietas ant tu i ačiii išlygų, kaip 
kad jie butų per tą laiką kom 
panijoje dirbę. 

SUGAVO TRIS 
"JUODRANKIUS." 

\"al(lžios detektyvai suareš- 
tuodami užvakar Frank Pasko 
j'yveiiusj prie 2017 X. Halsted 
gatvės, mano kad jie sužinoję 
vardus kelių 'T»lack ITand"— 
juodrankiu organizacijos vado 
vii, kurie praeito lapkričio 25 
diena buvo padėję bomba po A. 
Russo namais prie 834 Roseoe 
gatves ir namus išdalies ap- 
griovė. 

Kelias, dienas prieš suareš- 
'avimą Pasko dirbdamas prie 
"Piano and Organ Supply Cf).y 
nrie Garfield ir Ratine gatvių, 
sekančiai parašęs ant biuleti 
'los "T p.— su prezidentu. Jei 
fu j,i nieks nenušaus pirma ne) 
įii jis parvažiuos, tai bus nu-j Šautas vėliau". 

Užvakar, kada valdžios agen 
tai ji klausinėjo, vienas iš de 

tektyvu paklausė: 
"Ar tu nežinai "Plackban- 

les" — Juodrankiu? — 

Taip — Pasko atsakė: 
Paskui jis padavė vardus: 
James Scardina, gyvenantis 

)fic 622 Grand a ve. ir Frank 
Cutaria prie 872 Milton gr.t- 
vės. Abudu buvo suareštuoti. 
Iškračius juodu surasta pa- 
rašytus grasinančius užmuši 
nui laiškus ir užadrcsuotus 
mt vardo Russo. Detektyvai 
abudu atidavė nubaudimui 
miesto policijai už grasinima 
užmušimu. I 

UŽ MUŠIMĄ PAČIOS 

į $25.00 i SĄVAITĘ. 
Teisėjas Landis neturįs su- 

simylėjimo ant mušėjų pačių. 
Imkite, pavyzdžiui kad ir 

Donicl II. Albiną fabrikantą. 
Užvakar federalio teismu 

riunuoF2 ]>ati to fabrikanto 
Mrs. Rosa Albin, eidama prie 
liudininko suolo pasakė: 

— Teisėjau, žiūrėk į mane 

aš visa ėsu juoda ir mėlyna nuc 

to, kaip jis praeitą subatą maj 
ne musė. Aš taipgi turiu ženk- 
lus, kurių jus negalite nė ma» 

tyti.— 
Tada teisėjas liepė atvesti 

Mr. Albin. Jis i r p buvo "is- 
dekoruotas". 

Mr. Albin parodė savo per 
kirstą antakį, sakydamas, kad 
tai jo pati sutrupinus vazoną \ 
jo galvą. 

Pažiūrėjęs, teisėjas Landi s 

i baisiai sudarkytą abiejų iš- 

vaizdą, panaikino Albin Y> kart- 

riją, kurią jo pati buvo pasta- 
čiusi, paliepdamas nuvesti ji į 
apskričio kalėjimą iki jis ne- 

i pastatys kitos kaucijos. 
Albinui teisėjas taip pasakė 
— Tuom tarpu mokėsi sav: 

i pačios užlaikymui ir trijų vai- 
■ kų po $25. i savaitę. 

i ŠIULERIS POZAVO, 
KAIPO TURČIUS. 

, Robert E. De Lancey, su- 

; areštuotas Evanstone, kur ii* 

bepozuodamas už milijonieriv 

gavo už $200. vertės deimanti- 
nį žiedą. Policija a t gabenu.-i ji 
Į Chicagą sužinojo, kad I )e 

Lanccy yra pirmos kliasos :iti- 
leris. Jis užsiiminėjo padirbi- 
mu neteisingų čekiu. Policija 
inri prieš ji apie dvidešimts 

pasiskundimu. 

REIKALAUJA AUGŠTES" 
NIŲ NAMU. 

Chicagos Xamų Prekybos 
taryba reikalauja, kad butų d:; 
leista statyti aukštesnius na- 

mus. Įsat vmas dabar leid'ia 
tik 200 pėdu aukščio namu- 

statyti. Dauguma naujų na* 
niu statytojų norėtų aukšesi 
nius namus satyti, negu įstaty- 
mas daleidžia, tuomi jie sak< 
prisidėtų prie sumažinimo be- 
darbės. 

SUAREŠTAVO 8-NIS 
KARČIAMNINKUS. 

Praeitą nedėldienį detekty- 
vai suareštavo aštuonis kan 
čiamninkus uz pardavinėjimą 
nedeldienyj svaiginančių gėri- 
mu. Tarp kitų suareštuotų yni 
vienas ir Bridgeportietis kar- 
čiamninkas lietuvis, Martin 
Pu'ilscu'icz, gyvenatis prie 342(; 
Auburn Ave.. kuris tapo areš 

luotas su septyniais savo kos- 

tumeriais. 

YRA DARBO PRIE STA- 
TYMO "UNION" STOTIES 

Vakar prasidėjo darbas prie 
statymo ''Union" gelžkelio 
>toties. kontraktorius Johi1 
'iriffits pranešė, kad iš pra' 
džios busią tik paprastiems 
darbininkams darbo su u/.mo 

kesčių 4.00 į dieną. Pirmeny 
bę prie tų darbų turėsią sug 
rįžusieji kareiviai. — žinoma 

jeigu-tik jie nori tokius dar- 
bus dirbti. 

Apie 100 žmonių pradėsią 
dirbti. Vėliaus busią visokios 
rūšies darbodaugiau negu 5 
000-eiams darbininkų. 

PAEME KREPŠELI SU 
BRANGENYBĖMIS, $800 

VERTES. 
A Irs. Florence Bernard, gy- 

venanti Bradley hotelyje, pra> 
nešė pilicijai, dad ji pametusi 
savo piniginį krepšeli su bran- 

genybėmis vertes $8oo. Pame- 

tė, eidama tarpe BradLy ir 

Congresc hotelių, 

SUAREŠTAVO 4 VAIKUS 
PLĖŠIKUS. 

Užvakar 5 ir 10 centų krau- 

tuvėje Carry Levin, prie 1(J14 
W. Madison gatvės, suarešta- 
vo keturis vaikus plcšikus 
Vyriausias vaikas buvo i4-kos 

metų amžiaus. 

UŽPUOLĖ 5 METU 
MERGAITĘ. 

Praeitame nedėldienyjc p<į 
pietų penkių metų amžiaus 

mergaitė Editli Mark su savo 

senute Alice, aštuonių metij 
amžiaus, stovėjo prie North 
Marshtieki A ve. ir Roscoe gat* 

[vės. Nežinomas vyras pribėgo, 
pagriebė Edith ir ią. Abudi; 
kūdikiai taip garsiai suriko, 
kad iŠ apielinkės žmonės ant iii 

| riksmo subėgo. Yvras, nespė- 
jęs pasikėsinimą atlikti, pabė- 

,go. Mergaitės gyvena prie 160C 

į Roscoe gatvės. 

MERRIAM IR McDOWELL 
i KALBĖJO LIETUVIAMS. 

Praeitą, nedeldienį "Mildos' 

svetainėje, prie 3148 So. Hal- 
sted, kapitonas Merriam, kan 
dklatas Į Chieagos majoru 

; kalbėjo j burj lietuvių Ame 
rikos piliečiu su tikslu kad lie 

j tuviai paremtu jj ateinančiuc 
se pavasario balsavimuose. 

Žmonių p-isirinko gana ge 
ras būrelis. Kapitonas gan: 
žingeidžiai išdėstė savo pa- 

1 1 1 

į žvalgas, kaip turėtų nncstas 

'valdytis prie geresnės mieste 

Itvarkos. Visi susirinkę buv< 
'labai užganėdinti kapitono kai 
ba. Apart Kapitono Mcrriam, 

j kalbėjo Cbicagos žymi veikei 
i ja užveizda l'niversity of GIii* 

įeago Settlement, Mary R. Mc 
i Do\vell, ką-tik sugrvžusi i: 
! Francuzijos, kur ji važinėjo 
susipažinti sn moterių muni- 
cijns darbininkių gyveniniu. 

! Mary Mc l)o\vell karštai re j 
niia kandidatūrą kapitono Mc-j 

Įrriani i Chicagos miesto ma- 

jorus. 
Iš lietuvių kalbėjo p. St. Ko- 

• dis ir advokatas V P. P. r adei i~ 
! 

Iškariavo sau pačią. — 

Amerikos aficieras su fran- 
cuze mergina. 

KENOSHA LIETUVIŲ 
Gcn. Agentas: P. Bcišis, 

182 N. Howland A ve. Šiose 
vietose gplima gauti kas va 

karas "Lietuvą": 
S. Džiaugis, 40:2 Jenne St.. 
j. Gotautas, 253 Mihvaukec 

reikalinga mergina prie namų daf- 
bo. Du še'mynoje, gera alga. geri na-, mai. Atsišaukite Teleofnu: Hyde Park 
7647. | 

LEO. ALTH0L2 
2348 East 70th Place Chicago, III. 

"Lietuvos Mausimas" 
Tcj lemoj SLA. "G-n !<]>. rengia ;>'**lekc1 jįj. kad plačiai supažindinus 
su tuo klausimu visus interesuojančius. l'žkvietė U prelegentu: 1 nuo soeialisu sriovės, 2 nuo tautininkų sriovės. Pirma skaity* Kleofas Jurgelionis, ketvcrg ■. v.'carlo 20, Mildos svetainėje, 3142 So. IJalsted gal. Pradžia vai. vak: lnžanga djkai: Kviečiame 
visus atsilankyti, nes sis klausimas šiame momente yra visiems labai svarini.-' ir žingeidus, o prelegentai išaiškins kuogeriausiai. 

Kviečia SLA: 30-ios kuopos prel. roiig. KOMISIJA. 

B 
S ve iri k tos srityj. rengia Jaunų Lietuviu Amerikoj I an- 
tiškas Kliubas, Seredoje, \ asario l(^ą, "'M vri^- 
Mildos Svetainėje, 3142 So. I-Talsted St. Prelegentas Dr. 
J MOMTJDŠiS. Tema "'INFLUEM.t" Taigi kvie 
eiame atsilankyti, seni ir jauni, nes sveikataa yra s vai 
l)i visiems. Iužauga 10 centų. 

Kviečia Rengimo Komitetas. 

Aš ADOMAS A. KAVALIAUSKAS 
SUKANČIAI KASAU: 

Aš labai sirgau per 3 melus, mislabnijęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevi minimas pilvelio, nuslabnėiimai. | 
K aujo, Inkstų. Nervų ir abelnas spėkų nusutjimas 
viso kuno, ir buvau nustojus vilties, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau sau pagolbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 

sveikatai pagelbos. 
liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitte>rio, 

Kraujo valytojo, Nervatoną, Inkstų ir Reumatizmo 
gydu le«, tai p > suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pilv.T- pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas jrdnyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rė/imas išnyko po užmušimui visų ligų. Ilė- 

piu 3 mėnesių išgerdavau kts savaite po buteli Sa- 

lutaras. Hitlerin, ir po 3 tr.ėn. ravo paveiksle pamaėiatt Hkj skirtumą k.-iip torp 
dienos ir nakties. Da-har jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dSVoju 
oah'tnras mylistų geradSjlstci ir linkiu vi-?iems savo draugams ir pažj.:tam;cnis 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutnras Chemical Institution J. Baltrenas, PrDf. 
1707 Su.Halsted St. Photie Ceriai 6417 Chicago, III. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bunkeriai, bet męs g varant uojame Tamstai sučė- 

dymą, 50 proc. ant Tamstos pinigu, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir 

overkuotus nuo $30,00 iki $50.0 už puse kainos. Truputėlį nebotu i 
nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- 
duodame po $5.00 ir brangiau. 

Nilu jas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiaus. 
Vaikų siutai $2.50 $7.50: Skrynios ir valyzai. 

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

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

**+•»#♦♦♦«; *»•»»»»»»«»»»»»»»»»»*" TT 

J Valandos: Po pU; nuo 2 iki 5. Yn- 
Ž Phone Arm.tage 3209 karilis nu0 7 Ikl9. Ned. nuo 10 Iki 1 

| 
♦ SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABEf NAS CHIRURGAS 

j 1326 MILVVAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

Ar mėsa, kuria Jųs 
valgote, yra sveiko gyvulio? 

i 

KAI? dietariškam?, taip ir šeimyniškame biudžete, gal but kad 
niekas nėra taip svarbu, kaip mėsa. Prie normališkų sąlygų, 

43'/ vidutiniškų Įplaukų yra išleidžiama maistui ir pusė to, arba 
22'; visų įplaukų, mėsai. Todėl publika turi teisę reikalauti, 
idant mėas, kurią ji valgo, butų nuo sveiko gyvulio. 

Nedaugelis žmonių apvertina Valdžios in- 

spektaravimą mėsos. Ir dar mažiau žmonių 
persistato sau kokių atsargumu yra daromas 

apžiūrėjimas gyvulio prieš pjovimu ir in- 

spektoravimas kiekvienos dalies, kuomet jau 
gyvulys sukapotas. Visa mėsa einanti j tarp- 
valstijinj pirk)ia:vimą, turi buti VaMsios per- 
žiūrėta sulyg Mėsos Inspektavimo Aktu bir- 
želio l(i, 1906 m. Visos Armouro dirbtuves 
veikia po S. V. Valdžios priežiūra. 

Ant nelaimės, visgi, publikai yra parda_ 
vinėjima mėsa, kuri yra gaminama dirbtu- 
vėje, kurios nėra po Valdžios priežiyra. 
Daug mėsos, kuri nejein:i j tarpvalstijinj 
pirkliavimų, nėra inspektuota. Sulyg ofici- 
alės skatlynė3, tai tokios mėsos randasi apie 
4"% nacionalio mjėsos pristatimo. 

Pastarais metais, musų skerdykluose, 
Valdiški inspektoriai atmete 59,207 iš visų 
papjautų gyvulių. Neskaitant tų, krrie buvo 
atmesti del kanonų ligos. Teisingai galima 
daleisti, jog toks pat nuošimtis netikusių 
gvviulių randasi ir dviejose-penktoso Ame- 
rikos mėsos, kuri nėra po S. V. priežiūra, 

tik reikia stebėtis ką gali reikšti dabartyne 
inetoda nacionallam sveikatingumui. Armour 
ir Kompanija atvirai pritaria Valdžios in 
spektavimui. žingsniai turi buti padaryti 
priverstinam inspektavimui visos mėsos su 

uolumu lygių Suvienytų Valstijų Valdžiai, 
ši dalyką, jus turite paimti su savo Valstijos 
lįstatimdaviais. Jie tą gali įkūnyti. 

Tiesa atmetimas nesveikų gyvulių kai- 

noja šiek tiek. Gal but, kad jus dabr perka- 
te neinspektuota mėsą už žemesnę kainą, 
negu kad dabartyne kaina. Bet visuomet, 
apsaugojimas visuomenės sveikatos galėtu 
bt i pateisintas kaina kelis kartus augščiau 
dabartines kainos. Ir todėl, kad atmestieji 
gyvuliai gali buti paversti i nevalgemosius 
daigtus. kaip tai tepalai, trąšos ir t. p., kaip 
Armour ir Kompan"v dabar kad daro. nuos- 

toliai gali sumažėti iki minimumo. 

Aiškiai suprasdamas svarbą Valdiško In. 
Fpektavimo savo šeimynos sveikatai, pati 
išmit. s reikalauja, kad butumiai tikras, kad 
perki nuo pardavėjo, kuris užlaiko Armouro 

mėsą. 

Alt M O U R a& COMPANY 
CHJCAGO 
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