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Lenkai Užima Lietuva. 
Paskelbė dekretą apie Lietuvos uzg- 
mimą."Vokiečiu armija apleidžia Lietuvą. 

Naminė kars Vokietijoj auga. 
Vokietijos armija bus tik 100,000. 

Amerikos airiai laiko seimą. 

LENKAI UŽIMA 
LIETUVĄ. 

Varšava, vasario 23 d.— 
Lenkų kampanija Lietuvo- 
je [?], o taipgi ir provin- 
cijose į rytus nuo Lietuvių 
Brastos eina smarkiai. Bol- 
ševikai tapo išvalyti iš Ma 
nievičių, Volyniaus guberni- 
joj ir paliko dideli skaitlių 
kanr.olių, amunicijos ir šar- 
vuotų traukinių. 

Tapo paskelbta sutartis, 
padaryta tarp lenkų ir vo- 

kiečių. Sulyg šitos sutar 
ties vokiečių Dešimtoji Ar- 
mija po vadovyste generolo 
Hoffmano pasitrauksianti, n 

jos vietą užimsią lenkų ka- 
riumenė. Sulyg tos sutar- 
ties lenkai taipgi atpirksią 
visus ginklus ir amuniciją 
nuo gen. Hoffmano armi- 
jos. 

Tapo taipgi paskelbtas 
"dekretas," kuriame prane- 
šama, kad tos provincijos 
bus lenkų įimtos karišku ir 
civiliu žvilgsniu, o tas reiš- 
kia, kad Lenkija mėgina; 
stumti savo rubežius iki tai 
linijai, kaip jie buvo prieš 
Lenkijos padalinimą. Hoff- 
mano armija iki šiolei laikė 
visą Lietuvą. Šitos žinios 
parodo, kad Lenkija užgrie- 
bia visą Lietuvą. 

NAMINE KARE 
VOKIETIJOJ. 

Londonas, vasario 22 d. 
Vokietijoje viešpatauja na- 

minė karė. Daugelyje vie- 
tų valdžia pereina j kelias 
valandas iš vienų rankų j 
kitas. 

Wilhelrnstrasse komunis- 
tai buvo apskelbę komunis- 
tišką diktatūrą, bet po kelių 
valandų valdiška kariumenė 
užėmė miestą. 

Bavarijoje visur viešpa- 
tauja betvarkė. Po užmu- 
šimo premiero Eisner'o ir 
kelių kitų valdininkų, dau- 
gelis nužudyta sąryšyje su 

Eisnerio užmušyste; nuo- 

sprendį išduodavęs atstovų 
butas. 

Gi spartakai, be jokių ce- 

remonijų, nušauna kiekvie- 
ną, kurs kuom nors atrodo 
esąs šalininku monarchizmo, 

Municho kariškasai ko- 
mendantas užreiškė, kad jis 
nesąs galėję sustabdyti apar 
takų sauvaliavimą, nes ne- 

turįs užtektinai kariškų spė- 
kų, kad galėjus tinkamai 
priešintis besiclidinančiai 
ginkluotai spartakų miniai. 

VOKIETIJOS ARMIJA 
SUMAŽINTA IKI 100,000. 

Paryžius, vasario 2P d.— 
Vyriausioji Taikos Konfe- 
rencijos Taryba užbaigė vi- 
sas smulkmenas kariškos su 
tarties tarp talkininkų ir Vo- 
kietijos. Naujai padarytoji 
musių pertraukos sutartis 
nėra vienam mėnesiui, kaip 
tai būdavo iki šiolei, bet 
yra neapribuotam laikui, ir 
todėl ją galima skaityti Di 
džios Karės užbaigimu. 

Sulyg šitos sutarties visos 
Vokietijos armijos turi buti 
paleistos ir nuginkluotos. 
Vokietija gali sau pasilikti 
nedaugiau kaip 100,000 ka- 
riumenės, reikalingos palai- 
kymui vidurinės tvarkos Vo- 
kietijoj. 

Vokietijos visas likusis 
laivynas, parubežinės tvirto- 
vės ir Kiel kanalo bei Hel- 
golando salos fortai taippat 
privalo but nuginkluoti. To 
kiu budu talkininkai pasta- 
to Vokietiją tokin padėji- 
man, kad ji toliaus iau ne- 

galės atnaujinti karės, jeigu 
ji ir norėtų. 

Ekonomiški Vokietijos 
klausimai bei jos rubežių 
klausimai yra atidėti toli- 
mesniam laikui ir bus Tai- 
kos Konferencijos sykiu su 

kitų tautų rubežiais. 

AMERIKOS AIRIAI 
LAIKO SEIMĄ. 

Philadelphia, Pa., vasario 
23 d.—Šiame mieste yra lai- 
komas didelis Amerikos ai- 
rių seimas. Seime dalyvau- 
ja apie 5,000 delegatų iš 
visų Amerikos dalių. Svar- 
biausia Seimo tikslas yra pri Į 
gelbėti išgavimui Airijos ne! 
prlguimybės. Tuo tikslu! 
užgirs tam tikras rezoliuci- 
jas, kuriose bus prašoma 
prezidento Wilsono ir Su- 
vienytų Valstijų Kongreso, 
idant jie reikalautų nuo 

Taikos Konferencijos pripa- Į 
žinimo Airijai apsisprendi- 
mo teisės ir neprigulmybės. 
Tokią rezoliuciją įneš sei- 
mui Baltimorės kardinolas 
Gibbons. 

Lietuvoje— 

O KAIP YRA PAS MUS, AMERIKOJE? 

SVEIKINA WILSONĄ 
TELEFONU. 

I 

Washington, D. C., vasa- 

rio 23 d.—Laivyno- Sekreto- 
rius Daniels persiuntė besi- 
artinančiam prie Amerikos 
prezidentui Wilsonui pasveiį 
kinimą—teiefonu. Naujas 
išradimas "bevielinis telefo- 
nas" yra dabar jau taip pa- 
gerintas, kad telefonu gali- 
ma susikalbėti nuo kranto 
3U laivu jūrėse, arb? su or- 

laiviu ore. 

Laiyvno Sekretorius, sė- 
dėdamas savo olise Wash- 
ingtone, "pasaukė" telefonu 
laivą "George Washington" 
kuriuom grįžta Prezidentas 
Wiisonas, ir pasveikino pre- 
zidentą, grįžtant jam Ame- 
rikon. Laivas "George Wa- 
shington" buvo 800 angliš- 
kų mylių nuo Amerikos 
kranto, kuomet Sekretorius 
Daniels telefonavo. 

BADAS AUSTRIJOJ. Į 
Vienna, vasario 21 d.— 

Specailis korespondentas 
laikraščio Chicago Tribūne 
praneša iš Viennos, kad Aus 
trijoje, ypač jo? sostinėje, 
Viennoje, viešpataująs tik- 
ras badas. Ir jei iš kitur 
nebus priduota Austrijai pa- 
gelbos maistu, tai koki du- 
trįs milijonai moterų ir vai- 
kų bus palikti badavimui. 
Korespondentas toliau pa- 
žymi, kad manom? prašyti 
Amerikos pagelbos maistu, 
idant apsaugojus daugelį 
nuo bado mirties. 

NEPASIDUOSIĄ 
LENKAMS. 

Berlinas, vasario 22 d.— 
Vokiškoji kariumenL, esan- 
ti Poznainaus provincijoj ir 
ginanti nuo lenki; miestą 
Birnbaum, pasiuntė Vokie- 
tijos Kongresui protestą 
prieš paliepimą atiduoti tą 
miestą lenkams. Kariume- 
nė nenori apleisti Pozna- 
niaus provincijos ir atiduoti 
ją lenkams, kaip to parei- 
kalavo talkininkai, prisakiul 
sie vokiečiams pasitraukti iš' 
Poznaniaus. 

savo proteste vokiečių ka 
riumene štai ką sako: 

"Męs manome pasilikti 
pozicijose, kurias męs laiko- 
me patol, pakcl męs turime 
nors vieną patroną ir joks 
lenkas neįkiš kojos į musų 
pozicijas. Kelias iki linijai, 
kurią nustatė Maršalas Foch 
ves per lavonus tūkstančių 
Vokietijos žmonių. Jeigu 
Maršalas Foch yra pasiry- 
žęs privesti dalykus iki ga- 
lui, tai męs aticlarysim var- 
tus bolševizmui, kuris užlies 
visą Europą." 

AMERIKONAI, ŽUVUSIE 
ARCHANGELSKE. 

Archangelskas, vasario 21 
d.—Tarp amerikonų, kovo- 
jančių su rusiškais bolševi- 
kais ant Archangelsko fron- 
to, šiaurinėj Rusijoj, yra 35 
kareiviai, pa :ymėti kaipo 
"prapuolusie." Buvo atėję 
neaiškus gandai, kad r.eku- 
rie jų yra patekę bolševikų 
nelaisvėn ir gal randasi 

Maskvoj, ar Vologdoj, bet 
tų gandų patvirtinimo nėra 
ir todėl juos galima skaityti j 
žuvusiais. 

Nekuire šių vyrų buvo su- 
žeisti ir dingo miškuose; gi 
kiti, kovodami macais bū- 
riais, tapo bolševiku apsup- 
ti ir žuvo, bekovodami. 

Vienas amerikoniškas ka- 
pitonas, kuris buvo talkinin- 
kų vadu pozicijose prie Šen- 
kursko, pasakojo, kad 17 vy 
rų žuvo, nes bolševikai be- 
laisvių neimdavo. 

Gruodžio ir sausio mėne- 
siuose amerikonų nuostoliai 
buvo didesni negu visais ki- 
tais mėnesiais krūvon suim- 
ti, bet iki šiolei visi amen-, 
konų nuostoliai, užmuštais, 
arba mirusiais nuo žaizdų 
išneša tik 192 vyru, jų tarpe 
8 aficierus. Šitie nuostoliai 
nesudaro nei 4 nuošimčių 
visos ten esančios kariume- 
nės. 

RIAUŠES BUDAPEŠTE. 

Paryžius, vasario 22 d.— 
Budapešte, Vengrijos sosti- 
nėje, kilo revoliucija, kurią 
veda agitatoriari iš Vokie- 
tijos ir Rusijos. Ši žinia 
atėjo iš Vengrijos sostinės 
per Šveicariją. 

Sukilėliai užpuolė socia- 
listų laikraštį Nepzaga ir už 
ėmė telegrafo ofisus ir golž- 
kelio stotį. Bet vėliau val- 
diška kariuir-snė, kaip pra- 
nešama iš Budapešto, atėmė 
nuo sukilėlių gelžkelio stotį 
ir įvedė ten tvarką. 

DARBININKU DIKTATO- 
RYSTE MUNICHE. 

Pasklydus žiniai apie pre- 
miero užmušimą iš priemies 
čių plaukė minios darbinin- 
kų į Munichą. Revoliucij'o- 
nieriai visur ima viršų. Krau 
tuvės, viešieji namai ir net 

privačiai namai yra apiplė- 
šiami. 

Bažnyčių varpai pradėjo 
sk ambinti kur susirinko de- 
šimtimis tūkstančių darbi- 
ninkų, kurie plaukė vis į 
centrą miesto. Vėliau buvo 
girdėtis smarkus šaudymai. 
Muniche, kaip pranešama, 
esą tikra civilė karė. 

Darbininkai maršuoja 
mietso gatvėmis ir reikalau- 
ja visuotino streiko. Gi vė- 
liau pranešama, kad mieste 
Muniche paskelbta darbinin 
kų diktatorystė. 

Darbininkų diktatorystę, 
kaip matytis, palaiko spar- 
takai, kurie ginkluotuose au 

tomobiliuose važinėja mies- 
to gatvėmis, kad nubaidžius 
neramius elementus. 

REINO PROVINCIJOS 
SPARTAKŲ KONTROLĖJ. 

Didelė dalis Reino provin 
cijų yra spartakų rankose. 
Pranešama, kad spartakai 
pilnai kontroliuoja 90 mies- 
tų ir miestelių Ruhr ir Reino 
distriktuose. Kariškasai gu 
bematorius Noske, kurį pa- 
laiko didžiumoje darbinin- 
ninkų ir kareivių tarybos, 
nepajiegia sustabdyti spar- 
takų augimo. 

Sukilimai, muštynės įvyko 
įvairiose Vokietijas vietose. 
Mušiuose ties Dorstenu žu- 
vo apie 700 spartakų. Žy- 
mus sukilimai įvyko taipgi i 
Hamburge, Stetine ir Go-' 
thoje. 

Vokietijos kancleris Schei 
demann, savo kalboje Stei- 
giamame Susirinkime Wei-' 
mare, užreiške, kad bus pa- 

naudota visos priemonės nu- 

slopinimui sukilimo. Jo už- 
reiškimą entuziastiškai pri- 
ėmė didžiuma delegatų, iš- 
skiriant radikalus. 

PALIUOSUOTA IŠ KA- 
R1UMENES 1,238,831. 
Washington, D. C., vasa- 

rio 22 d.—Geri. March, pa- 
sikablėjime su koresponden- 
tais, užreiškė, kad iki šiol 
yra paliuosuota iš kariume- 
nės 1,238,831 vyras. Afi- 
cierų yra paliuosuota, ar su- 

lyg valdžios įsakymo, ar su- 

lyg jų pačių prašymo 73,- 
313; gi kareivių yra jau pa- 
liuosuota 1,164,518. 

Iš Francuzijos jau sugrį- 
žo 249,000 kareivių ir 15,-j 
'000 aficierų; be to iš Fran- 
cuzijos jau pargabenta Su- 
vienytų Valstijų 57,500 su- 

žeistų bei ligotų kareivių 
ir aficierų. 

NEflOJO KULKĄ PER 
56 METUS. 

Laf&yette, Ind.—Čia gy- 
Vena Jackson Wise,—senas 
vyras, nes dalyvavusis dar 
Civilėj, arba Naminėj Ame- 
rikos karėje. Laike tos ka- 
rė mūšyje prie Stone Ri- 

EX7RAU 
GEN. JOFFRE VEDA- 

ČECHUS. 
Praha, vasario 23 ds— 

Vietiniai laikraščiai praneša 
apie atvykimą gen. Joffrė j 
Čechijos sostinę Prahą. Sa- 
koma gen. Joffre esąs pa- 
skirtas vadu cechų armijos 
štabo ir kad cechai pradeda 
slinkti pirmyn į Saksoniją, 
Vokietijoj. 

SPARTAKAI CRĄSINA 
SKERDYNEM1S. 

M u e n c.h e n a s, Bavari- 
joj, vasario 23 d.—Bavari- 
jos kancleris Jahries tapo 
užmuštas, o keletas aficierų 
sužeista laike riaušių Muen- 
chene. Spartakai grąsina iš 
skerdimu visų "buržųjų" už 
užmušimą jų premiero Kurt 
Eisnerio. 

CLEMENCEAU NEIŠGIS? 
Londonas, vasario 23, 

Iš Paryžiaus ateina gandai, 
kad pašautas premieras Cle 
menceau esąs pavojingame 
stovyje ir kad esą maža vil- 
ties jo išgijimui, nors apie 
tai Paryžiuje neskelbiama. 
Francuzų valdžia, sakoma, 
užėjusi ant pėdsakų, kurie 
parodo, kad premiero pašo 
vimas galėjęs buti pasekmė 
"bolševikiško" suokalbio 
kurio centras buvęs Šveica 
rijoj. 

PREZIDENTAS WILSON 
SUGRĮŽO. 

Boston, Mass., vasari< 
23d.—Prezidentas Wilsonai 
šiądien vakare atvyko Bos 
tonan. Rytoj (panedėlyje' 
jis laikys šaime mieste pra 
kalbą. ; 

RIAUŠES VENGRIJOJ. 
P a r y ž iu s, vasario 22d 

Vengrijos sostinėj Budapeš 
te, laike užpuolimo ant vie 
no laikraščio, daugelis žmo 
nių tapo užmušta ir sužeisto 
Vengriški bolševikai buv 
padarę užpuolimą ir laik 
susirėmimo su policija kul 
kasvaidžiai tapo panaudot 

Vienas bolševikas, Bei 
Kun, tapo žmonių nulinčhi 
tas. 

ver, jis tapo sužeistas į ka 
riąją koją. Tas buvo 56 m< 
tai tam atgal. 

Žaizda gražiai užgijo 
Mr. Wise pamiršo apie j: 
Bet pastaraisiais laikais'j 
pradėjo raišuoti. Jis nuė; 
pas chirurgą ir tas išėir 
jam kulką, kurią jis neši* 
josi savo ko jo per 56 metu 
Senis dabar laikosi tą ku 
ką, kaipo atminimą šeri- 
senų laikų. 

ORAS. 
Chicagoj ir apielinkėj: 
Gražu panedėlyj, permž 

na pavakarėn, ar nakči; 
Saulėtekis 6:38. 
Saulėleidis 5:34. 
Mėnulio tekėjimas 3 r 

i nakčia. 



ParŠė G. Mycrs. 

Bolševikų "lndustrialė Valdžia. 
IŠ "National C'ivic Fcdctation 

Rei>ietv." 

Bolševikų judėjimas yra 
skelbiamas kaipo šiuos gady- 
nes industrialė revoliucija. Jis 
nepakenčia vardo politiškojo' 
judėjimo. Užpakalyje to judė- 
jimo yra plačiai apdirbtos ir 
pakeltos teorijos, kurias to 

judėjimo vardai stengiasi įvy- 
kinti gyvenimas. Kaip tos te-į 
orijos veika? Kokis jii veik- 
mės rezultatas? 

Pasaulis geidžia atsakymo 
j šiuos klausimus, tečiaus tie- 
sioginės informacijos negau- 
namos. Žmonės žino, kad Ru- 
sijoje daromi bandymai su 

industrialė teorija. Daugelis 
knygų ir straipsnių apie tą jų 
dėjimą prirašyta, tečiaus fak- 
tiškai nėra darodyta, kokios 
yra pasekmės bolševikiškų teo- 

rijų veikmėje su žemėms gelž- 
keliais, finansais, industrija ir 
abelnamc gyvenime. 

Nors bolševizmas viešpatau- 
ja Rusijoje vos metus laiko, te- 

čiaus reikia atsiminti, kad bol- 
ševizmas buvo ]>er daugelį me- 

tų platinamas Suvienytose Val- 
stijose po įvairiais vardais, 
tarpe kuriu buvo I. W. W. 
arba sindikaliztnas. T. W. W. 
paėmč savo siekius nuo sindi- 
kalizmo, kuris surado sau pra- 
džia anarchizme. Tūlame pam- 
flete, kurį parše 1913 m. Em- 
ma Goldman, apie sindikaiiz- 
mą, randame ant 7-to puslapio 
šitokį paaiškinimą: " Sidika- 
Izmas yra, iš pamato ekonomi- 
nis išsireiškimas anarchizmo." 
Jšsykio darbo judėjimas Suvie- 
nytose Valstijose nebuvo su- 

jungtas su anarchistiškoniis 
idėjomis, bet vėliau — apie 
1910 m. — tasai judėjimas pa- 
teko tiesiog po anarchizmo j 
tckme. Čia jau 1. W. W. rėmė 
"tiesioginę veikmę, kurios 
reikšmė yra sabotažas. I. W. 
\Y .reikalavo generalio strei- 
ko ir kontroliavimo industrijų 
pei darbinikų komitetus. I. W. 
W. žiauriai atakavo, pagal jų 
išsireiškimu, "buržujų mora- 

liškumą" ir reikalavo ''buržu- 
azijos" prašalinimo ir išnaiki- 
nimo. Toksai jų filosofavimas 
bu v o paremtas ant dviejų išve- 
dimų: — pirmas, kad dabar- 
tinę draugiją reikia sugriauti, 
nežiūrint kokiais žiauriais, 
kruvinais ir |x^žt: iniais budais 
tas butų padaryta; antra, kad 
kiekvienas žmogus yra gimęs 
su lygiais gabumais ir kad iš 
darbininkų išrinkti komitetai 
gali išsyk įstoti iš mechaniško 
j technišką ir adminstrativišką 
darba, neužkenkiant industri- 

v T 

jos bėgui. 
Daugelis šių dienų bolševikų 

vadų Rusijoje gavo, taip sa- 

aknt, savo inkvčpima šiame 
judėjime Suvienytose Vaisi jo- 
se. Vienas tokių pavyzdžių yra 
Vladimir Šatov, kuris yra gal- 
va bolševikų kontr-rcvoliuciji- 
nes komisijos. Būdamas Suvic- 
nitose Valstijose, jisai drauga- 
vo su žemiausia T. W. W. luo- 
mą. Išdavime įsakymų delci di- 
desnių skerdynių jisai turi galę 
veikti be pasiklausimo Lenino 
ar T\\y°kio^ bolševikų valdžios 
viršininkų bei galvų. Panašiai 
sakoma ir apie Jakubą Peters, 
kuris yra galva kitos panašios 
komisijos. Peters'o ofisas, re- 

miamas Raudonosios Gvardi- 
jos, kuri visuomet prisirengus 
išpildyti ofiso įsakymų, turi 

pilna teisę išduoti gyvastie? 
ar mirties dekretus. Peters la- 
bai tankiai pasirašo an! mirtie?-, 
dekreto visai jo neskaitęs. 

Trockis ir daugelis kitų bol- 
ševikų vadų, Ūkiami Suv. 

Yalst., buvo po įtekme I. W. 
\V# Aug. Wesley, Raudonosios1 
Gvardijos Štabo galvą, Fin- 
landijojc, buvo savame laike 
I. W. W. agitatorius Seattle, 
Wash. Vijo Sirola, kurs buvo 
bolševikų Ministeris užrubeži- 
nių dalykų Finliandijoje pirm 
vokiečių atėjimo, buvo I. W. 
W. stereikų organizatorius 
Illinois valstijoje. Tai yra tik- 
tai keli pavyzdžiai I. W. W. 
vadų. Nors centralis sovietas, 
Maskvoje susideda iš saptv- 
niasdešimts-dviejų ypatų, te- 
čiaus vien tiktai vienolika iš jų 
jį valdo. Tie vienolika vyrų su- 

grįžo į Rusiją iš Suvienytų 
Valstijų. Bolševikų rėmėjai už- 
gina, kad bolševikų vadai nėra 

sindikalistai, vienok jie pripa- 
žįsta, kad į centralinį ir į vie- 
tinius sovietus lankosi nema- 

žai sindikalistų. 
Delei stokos apšvietimo (nes 

apskaičiuojama, kad apie 68% 
Rusijos gyventojų nemoka 
skaityti nei rašyti). Rusija yra 
labai užsilikusi polititikoje ir 
jos Industrija neišsit >bulinus. 
Užtat bolševikai, pasinaudoda- 
mi tuonii, pasiryžo Rusijoje 
išmėginti savo teorijas ir pri- 
versti žmoniją jas priimti. 

Žcinč, dirbtuvės ir bankai. 

Pirmutinis mėginimas "ko- 
mitetisko valdymosi" buvo pa- 
darytas Rusijos armijoje. Čion 
pirma kartą likosi įvesta teo- 
retiškas sumanymas kaslink 
visuomeniškų rinkimų. Tuose 
rinkimuose atsitiko taip, kad 
pulkininkas buvo išrinktas vi- 
rėjų, gatvės valytojų arba jam 
teko tam pačiam darbas, o 

smarkus ir landus rėksnys, 
nieko nesuprasdamas apie mi- 
litarizmą, liekasi išriktu pul- 
kininku. 

''Disciplina," — rašo leite- 
nantas Baris Šumanski, rusų 
žurnalistas ir kareivis, "Ne\v 
York Tribūne," kovo 31, 1918, 
frnvo manyta, kad bus užlaiko- 
ma komiteto, sudaryto iš pačių 
kareivių. Kiekvienas įsakymas, 
išduotas komiteto išrinkto ofi- 
cieriau^, galėjo buti kareivio 
apeliuojamas j komitetą, o po- 
litiškieji dalykai apeliuojami j 
rotą. Politika siautė armijoje. 
Vyrai tapo generolais už tai, 
kad jie buvo oratoriai (kalbė- 
tojai) 'Naujieji nemo- 

kantieji skaityti nei rašyti ge- 
nerolai, priversdavo tikruosius 
generolus atlikti visus kazar- 
nui prasčiausius, purviniau- 
sius darbas Pasekmė to 
buvo ta, kad Petrograde šim- 
tai tikrųjų oficierių nusižudė." 

Nėra abejonės, kad tas buvo 
daroma po vokiečių įtekme, nes 

vokiečių tftcslu buvo visiškas 
demoralizavimas Rusijos ar- 

mijos. Vienok pamatas "komi- 
tetinės sistemos" atsirado dar 
kiek laiko prieš karę, o tą pa- 
matą pagimino I. W. W. 

Kruvini susirėmimai delei 
žemes. 

Su demobilizavimu ir demor- 
alizavimu Rusijos armijos ka- 
reiviai — didinimą mužikai 
— iš palengvo sugrįžo į kai- 
mus, kiti gi liko mestuose, kur 
j vyko visoki apiplėšimai, ir va- 

gystės. Tie kareiviai pasiėmė 
lyg savo, šautuvus, kulkasvai- 
džius baterijas ir kitus įran- 
kius.. Buvo sudaryti kareivijos 
pulkai iš vieno arba iš artimu r1 

# 
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kaimu. Kas atsitiko, po jų su- 

grįžimui? Pagal paskelbimą 
ccntraiio sovieto, kurio virši- 
ninkais yra Leninas ir Trockis, 
išrodo, kad žemės likosi lygio- 
mis dalimis išdalinta. Dabar 
Leninas ir Trockis turi mažai 

Laike karės Washingtonan partraukta tūkstančiai naujų darbininkų ir darbi- 
ninkių darbui įvairiuose kariškuose departamentuose. Mieste pristigo namų ir 
prisiėjo statyti šituos laikinius namus. 

arba nėjokios galės kaip tiktai' 
Petrograde ir Maskvoje ir kur 
jųjų apginkluoti kareiviai ran- 

dasi. ^ainiuose iškilo barniai 
už žemes ir, idant nuspręsti,, 
kam žemė ištiktųjų priklauso 
vieni j kitus šaudė iš kulkasvai- 
džių. (Rusijoje neužtenka pa- 
sidalinimui žemės — tiems, 
kurie, norėtų žemę apdirbti, 
jos užtenka vos Y\ daliai žem- 
darbių. 

Po įtekme bolševikų agitaei-l 
jos ir j 11 paskelbimų Rusijoje! 
atsirado abclnas pageidavimas 
unijų ir komitetų. Samuel Lo- 
vicli, Colunibia universtiteto 

mokinys, kurs nesenai sugrįžo 
iš Rusijos Į New York'ą, štai 

ką sako: "Rusijoje yra tarnai-j 
čių unija, pečkurių unija, peč- 
kurių pagelbininkų unija, duri- 

ninkų unija.... Kiekviename ?- 

partmento name duomininkai 
turi savo uniją, ir jeigu savi- 
ninkas nori nuomą pakelti, tai 
gyventojai streikuoja. Odeso- 
je, kur pečkuriai ir-gi turi sa- 

•o uniją, pečkuriai išėjo ant 

streiko ir tarpe kitų rukalavi- 

nų buvo ir tfas, Į>ad juos dau- 
giau nevadintų jfcčkurjaiį, bei 
namų už veizdėt<> j a i s. 

Gali but, kad tuli čion pa- 
minėti dalykai nekuriems išro- 

lys labai kvailais, tcčiaus tokie 
dalykai dedasi, kur tik bolševi- 
kai viešpatau ja. Tūlas gerai in 
formuotas Rusų socialistas, 
baigęs universitetą ir buvęs 
Petrograde, bet nesenai sugrį- 
žęs čion atgal, papasakojo ši- 
tą apie "komitetų kontroliavi- 
mą". 

o 

Grindų l'alytojas Išrinktas 
Liįjonbučio I yriausiu Daktaru 

No. 6. Miesto Sąjungos \a- 

gonbutis yra didžiausias Pet- 

rogrado ligonbulis. Jame ran- 

dasi 3,000 lovų. Ine j us bolše- 
vizmui į galę, tame ligonbuty- 
je, kaip ir kitose institucijose, 
tuojaus likosi sutvertas komi- 
tetas. Į šj komitetą pateko tar- 

nai, pečkuriai, "nursės", grin- 
įdų valytojai ir daržininkai. Va- 
iriausias daktaras likosi praša- 
.lintas, o j jo vietą vyriausiu 
daktaru tapo išrinktas vienas 
grindų valytojas. Kiek laiko 
vėliau į ligonbutį atgabenta va 

gouas sergančių škorlutu ka- 
reivių. "Vyriausiam daktarui" 
prisiėjo juos gydyti, tečiaus 
jis, nieko negalėdamas pada- 
ryti, pasišaukė prašalinta i j. 
daktarą, kurs atsakė: "0;. ne; 
aš dabar esu grindų valytojas 
ir tik savo darbą teatliksiu. 
Dabar, aš esu grindų valyto- 
jas". lasai tragiškas farsas 
taip Įpykino ligonius, kurie pa- 
sikėlė iš lovų, pagriebė kriu- 
kius ir užmušė bolševikiškąjį ! 
komitetą. 

(Toliaus bus). I 

BOLŠEVIZMAS SUBAN- 
KRUTIJĘS RUSIJĄ. 

Čbicagietis, Dr. V.'libert E. 
Port, ką-tik sugryžusis iš Ru- 
sijos, patvirtino stoką toje ša- 
lyje abelno mokslo; ypač Ru- 
sijos žmonėms stoka supratimo 
apie reikalingumą palaikyti 
įstatymus ir tvarką. Jie, ro- 

dos, nesupranta visai, kad vi- 
sus pasiskundimus ir neužsigrt- 
nėdinimus galima prašalinti 
ramiu budu. Tokią nuomonę 
Įgijo Dr. Pcst, neliaudamas 
dabar po bolševikišką Rusiją. 

Dr. Post buvo nariu Ame- 
rikomi-P'*r;nt pašąlpines komi- 
sijos ir buvo arti tų vietų, Ru- 
sijoje, kur bolševikai viešpa- 
tauja. Dr. Post apie bolševi- 
kus taip pasakojo: 

''Man išrodo, kad bolševikai 
stengiasi sugriauti pripažintas 
visuomenės organizacijas kaip 
tai: šeimynišką gyvenimą ir 
religiškumą; produktyves or- 

ganizacijas, industriją, trans- 
portaciją ir kapitalą,—viską 
jie nori sunaikinti, kas tik ly- 
tisi tvarkingos valdžios palai- 
kymo." 

Toliau I^ę.Įjptist taip sako: 
"\ekurie bolševikų idealistai, 

)ea1k.jo, pi i anuo j a ir nori su- 

tverti socijalistišką valdžia. 
Bet kaip tik greit jie mėgina 
tuos savo plianus pritaikinti 
prie praktikos, tai jie patįs pa- 
mato, kad iš jų pasistengimo 
išeina tik anarchija." 

"Sugrįžęs iš to krašto, aš 
aiškiai matau, kad žurnalistai 
turėtu išaiškinti mušu žmo- u i, 

nėms reikalingumą palaikyti 
saugumą ne tik žmogaus gy- 
vybės bei nuosavybės, bet taip- 
gi ir saugumą teisių ir tvarkos. 
Jie privalo išaiškinti mūsų 
žmonėms, kad socijaliai neuž- 
ganėdinimai gali buti atitaisy- 
ti per bendrą susitaikinimą, bet 
nc per prievartą. Bolševikai 
prižada padalinimą turtų ir 
nuosavybių lygiomis dalimis 
visiems žmonėms, bet po tei- 
sybei nieks nieko negaus, nesi 

jie visas nuosavybes ir turtus 
naikina." 

Tiki į Mili1ariškq išlavinimą. 
"Aš tikiu j visuotiną miiiia 

rišką išlavinimą, jeigu tas til 
butų pripažinta reikalingu atei- 

tyje. Man išrodo, jeigu jau 
liuobai gautų metus patarnau- 
ti valdžiai pirm, negu jie susi- 

Visiems 
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GERBIAMIEJI: 
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Vardas Pravardė 

Stubos num Gatvė 

Miestas Valstija 

lauks balsavimo amžiaus, tas 
išeitu jiems ant didelės naudos. 

Į "Vietoje sunaudoti visą lai- 
ka militarei tarnystei, aš pa- 
tarčiau pusę laiko pašvęsti 
sveikatos išdlibimui, išsimank- 
jštinant fiziškai, o kitą pusę lai- 
'ko pašvęsti lavinimuisi įvairiu 
valdžios priderysčių, kaip tai: 
naeijonalio gyvenimo, valsty- 
binės tvarkos, miesto valdžios 
ir tarpiau/ bendravimosi. 

"Betarnaudami tik vienus 
metus valdžiai, su vienais me- 
tais męs išdirbtume tautinę vie- 
nybę, męs išdirbtume balsuo- 
tojus, kurie butu daug inteli- 
^entiškesni valdžios reikaluo- 
se. 

Sibirija nėra Radi/šališka. 

"Tėmydami ir tyrinėdami 
Rusijos padėjimą, męs sura- 

dome, kad Siberija neturi pa- 
linkimo prie radikališkumo 
tai]), kai]> Vidurinė Rusija. 

"Kaimiečiai Rusijos suside- 
da iš dviejų kliasų. Prie pir-| 
mos kliasos priklauso visi tie, 
kurie dirbo ir ka-nors susigė- 
dijo ir pasinaudojo tuom, ką 
jie turi. Ši kliasa žmonių yra 
anti-bolševikiška ir laukia pa- 
gelbos nuo talkininku. Jie 
trokšta sugrąžinimo taikos, in- 

dustrijos, transportacijos ir 
tvarkingos valdžios. Du triač- 
daliu visu Rusijos gyventojų 
susideda iš šitokio elemento 
kaimuose, nekuriose vietose jų 
yra dar ir didesnis nuošimtis. 

"Prie antros kliasos priklau- 
so visi tie, kurie nenorėjo 
dirbti ir taupyti ir tik iš pavydo 
dabar nori išnaikinti visus tuos 
darbščius narius draugijos. Šie 
žmonės laukia ateinant bolše- 

vikų. Daugelyj atsitikimi} ji« 
net surašus pagamino visų pir- 
mosios kliasos žmonių ir, atė- 

jus bolševykams, žada visus 
■išmušti." 

"Lietuviškas 
Išradėjas". 

šituo vadru išdaviame nauja 
knygute dėl išradėjų, talpinanti 
20 pavelkslųlr iliustracijų, vi- 
sokių Išradėju ir išradimų, bu 
aprašlmais ir paveikslais miestų 
New York'o ir Washington'o. 

šią brangi.-} knygutę, męs iš- 
siunčiama kiekvienam aut 
reikalavimo. 

DYKAI 
Jeigu Jus norite žinoti kiek 

turte žmonės prasigyveno lr 
klek dar galima prasigyventi 
su pagelba naudingų išradir.ų, 
tai rašykite iuojaus reikalauda- 
mi tos naudingos knygutes. 
Kaipo .'novai (ekspertai) pa- 
tentų, bandame išradimus 
D Y K. A. i Rašykite: 

American European Patent 
Offlces Inc. 

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

Keturių Veiksmių Drama 

Valkata į 
PUIKUS VAIZDELIS 

Labai tinkanti perstatymui 

Lošime 
Dalyvauja 4 vyrai ir 

3 moterįs. 
KAINA 35 CENTAi 

Užsakymus su pinigais siųsti 

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

SKAITYKITE 

IR PLATINKITE 

DIENRAŠTI 
4» 

"LIETUVA" 



Musų 
Šeimininkėms 

Kampelis. 
Rašo A. F. Š. 

► 
ŽUVIES SRIUBA. 

Išrinkti didelę žuvj, nuva- 

lyti gerai ir įdėti į katilą, užpil- 
ti vieną kvortą vandens ant 

ko/no svaro žuvies. Pridėti vie- 

ną svogūną smulkiai supjaus- 
tytą ir krūvelę saldžių žolių. 
Kaip žuvis išvirs, perkošti per 
taukų koštuvą, uždėti atgal 
ant ugnies ir dadėti biškį svies- 
to, druskos ir pipirų. Šaukštu- 

ką U'orce^tershire Soso galima 
dapilditi. Duoti su mažais ket- 
virtainiais spiestuotos džiovin- 
tos duonos šmotukais ir plo- 
nais rėžiais citrinos. 

SALMONO STRIKAS. 
Paimti kelius rėžius Šalmo 

uo žuvies, nuplauti ir apkepti 
ant karstos ?kaurados. Kaip 
tik pradės ruduoti, atimti nuo 

ugnies ir apibarstyti su druska 
ir pipirais ir truputį citrinos 
sulties užpilti. 

* 

PRIKIMŠTI SVOGŪNAI. 
Išrinkti didelius svogunus. 

Nulupti ir truputį pavirinti, 
išimti vidurius svogūnų ir pri- 
pildyti lygiomis dalimis svies- 
tuotos, arba pašlapytos duonos 
trupinius ir sukapotos šaltos 
išvirtos jautienos, arba vištie- 
nos, arba salmono, sumaišyta 
su druska ir pipirais. Sudėti \ 

gerai sviestuota kepama indą, 
ir užpilti geros čystos sriubos 
ant viršaus, uždengti ir įdėti 
j neperdaug karštą pečių ir kep- 
ti vieną valandą. Jeigu neturit 

sriubos, tai šmotukus svieste 
uždėti ant kožno svogūno ir 
tankiai apšlapinti su verdan- 
čiu vandeniu, kad nepridegtu. 

i 

GRTETINIAI PYRAGAI- 
ČIAI (C RE AM PUFFS). 
Šita receptą išpildant gerai 

užtenka 24 pyragaičiams. 
Sumaišyti gerai puoduku 

persijotų miltu ir viena puo 
duką vandens; paskui dadėt: 
viena puoduką sviesto. L'žd*- 
dant ant ugnies, virinti vien; 
minutę, vis maišant. Padėti am 

šalies, kol visai atšals, tada 

įmaišyti į mišinį po vieną anl 

sykio, tris neplaktus kiaušinius 
Išleisti ant gerai sviestuotos 
skaurados su dideliu šaukštu, 
paliekant užtektinai vietos tar- 

pais dėl išsiskleidimo. Kepti 
dvidešimts minučių neperdaug 
karštam pečiuje. Jeigu pečius 
perkarštas, pyragaičiai pergrei- 
tai paruduos prieš užtektinai 
išsikėlitną. Kaip šalti bus, api- 
pjauti aplinkui viršų kožno py- 
ragaičio, pripildyti su saldinta, 
gerai išplakta grietine (Sme- 
tona) ir uždėti nupjautus vir- 
šus. Juos galima kelias dienas 

laikyti, jeigu grietinė bus įpil- 
ta kaip reikalinga. 

GERI PATARIMAI. 
Idant išvalyti aksomą (vel- 

vet) reik trinti su šmoteliu tos 

paties matcrijolo, pamirkitam 
į terpetino spiritu, (spirit of 

turpentine). 
Šaukštuką miltingo alumo 

(po\vdered alum) įmaišyti Į 
pečių "pališą." Šitas receptas 
pablizgina pečiu ir ilgiaus laiko 

juodumą.1 

'geras PAL ŠAS NAMU! 
RAKANDAMS. 

1 dalį varnišo 
I dalį terpentinio spirito 
1 dali žalios semeninės aly- 
vos 

1 dalį obuolinio uksuso. 
Sumaišyti gerai, užtepti ant 

raakndų su minkštu bovelni- 
niu skuduru. 

Tai pirma fotografija, nuimta posiedžio Taikos Konferencijoj. Čia daly" 
vauja atstovai nuo visųužinteresuotų šalių. 

| Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
COLI J N S VILLES PRUSU 

LIETUVIAI. 
\ asario 16 d. 1919 m., apie 

7-ta vai. vakare įvyko Collins: 
villėje, 111., Prūsų lietuvių tau- 

tinės prakalbos. Žmonių susi- 
rinko Miner's Instituto sve- 

tainėn apie 500 ir visi ramiai 
užsilaikė. Vakaro vedėjų buvo 
p. Mikas Razokas. 

Pirmutiniu kalbėtoju buvo 

p. J. Ilgaudas iš Chicagos. Jis 
pranešė gana plačiai ir Įdomiai 
apie Prūsų Lietuvą ir taipjau 
kalbėjo apie didžiąją Europos 
karę bei jos pasekmes, ypatin- 
gai jis nurodė, kad Prūsų Lie- 
tuva turi susivienyti su Didžią- 
ją Lietuva, išaiškindamas ko- 
kia nauda gal rastis, nusų 
tautai, iš tokio susivienijimo. 

Antras kalbėtojas buvo p. 
K. Gavėne, taipjau iš Chica- 
gos. Jis nurodė, kad męs Prū- 
sų ir Didžiosios Lietuvos lietu- 
viai tos pačios tautos, tik liki- 
mas mus perskirė. Nurodė tai- 

pojau apie lietuvių vargus po 
Caro valdžia, kuriuos turėjo 
kęsti ne vien Didžiosios Lietu- 
vos lietuviai Romos-Katalikai, 
bet taipojau ir ten gyvenanti 
lietuviai ev.-luteronai. Ragino 
visus susivienyti tautos reika- 
luose ir bendrai veikti prie at- 

gavimo laisvės mūsų tėvynei. 
Trečias kalbėtojas buvo vie- 

nas Collinsvillictis.. Kalbėjo 
trumpai apie darbininkų rei- 
kalus. Paskui buvo renkamos 
aukos Prūsų Lietuvos reika- 
lams. Apie tai bus vėliaus pas- 
kelbta laikraščiuose. 

Tą patį vakarą likosi išrink- 

,tas ir vietinis Prūsų Lietuvių 
Komitetas, kurio vardai ir ad- 
resai bus paskelbti vėliau. Abel- 
nai imant reikia pavadint šitą 
pirmutinį Collinslles Prūsų 
lietuvių vakarą pilnai nusise- 
kusiu. 

"Lietuvos" Korespondentas. 

ROCHESTER, N. Y. 
Vasario 15 d. Čia atsilankė 

su prakalba p. P. J. Zuris, kurs 
aiškino apie Lietuvos pramo- 
nės reikalus. Nurodęs, kaip 
yra svarbu šaliai turėti gerai 
išvystytą pramonę, ragino lie- 
tuvius dėtis prie pramonės jstai 
gų, nes tik tokių keliu galima 
pakelti šalies gerbuvj. Tik pa- 
keliant šalifes pramonę ant 

augščiausio laipsnio, galima ti- 
kietis, kad šalies gyventojai tu- 
rės geresnį kąsnį duonos. 

Amerikos lietuviai galėti; 
daug prisidėti pagerinimui bū- 
vio Lietuvos gyventojų, sude- 
dami net milionus doliarių dėl 
lietuviškos pramones ir tai ne- 

reikalaujama aukų, bet viskas 
statoma ant biznio pamato. 
Tuomi reikalu daugiausiai rū- 

pinasi L. A. B-vė ir tik reikai 
dėtis prie jos. 

Bet vienoje vietoje, berotfos, 
kalbėtojas klaidingai nušvietė 

dalyką. Jis rekomendavo jieš- 
koti žalios medžiagos Rusijoje, 
Uralo kalnuose ir panašiai; gi, 
sako, su Šveicarija bei Švedija 
lietuviams butų neparanku ves- 

ti biznį šioje linkmėje. Toks 
išvadžiojimas, rodos, yra klai- 
dingas, nes Lietuvai daug pa- 
rankiau dėtis kad su Švedija, 
kuri turi daug įvairios medžia- 
gos kalnuose, lx?t neturi gerų 
ūkių, taigi galima butų daryti 
biznį mainais, ko su Rusija ne- 

gausi; antra — iš Švedijos ir 
pristatymas Lietuvon gal ar- 

timesnis; trečia — nežinia 
koks paukštis išsiris iš bolševi- 
kiško kiaušinio, taigi, nežinia 
ar bus galima ką nors bendrai 
veikti su Rusija. 

Paukštelis. 
f 

DAYTIN, OHIO. 

Męs ežmiau pasirašiusieji, 
nariai 105 kp. S. L. A. Dayto- 
ne Ohio, atsakydami ant pro- 
testo Šv. Kryžiaus parapijonų 
iš Dayton, Ohio, tilpusio "Lie- 
tuvos" numeryje 28 šių metų, 
užreiškiame, kad koresponden- 
cija, tilpusi "Lietuvos" num. 
11 šių metų, dėl kurios para- 
pijonai protestavo paduoda 
tikrus faktus. 

Taipgi Šv. Kryžiaus para- 
pijonai, paduodami protestą, 
remiasi neteisingais paaiškini- 
mais, buk SLA. kuopos pirmi- 
ninkas gali but liudininkas rei- 
kale pakavonių Prano Lekavi- 
čiaus ; lygiai neteisingai teisina 
kun. Cibulski, kurs, buk, nie- 
kad nepersekiojęs SLA. na- 

rius. 
SLA. 105 kuopa taipgi ne- 

jnori per laikraščius eiti Į gin- 
čus su melagingais kun. Ci- 
bulskio užstotojais, ir kuopa 
geriau sutiktų, kad toki nesu- 

pratimai butų išrišami prigu- 
linčiame teisme, nes SLA. kuo- 
pos idėlu yra. ne kelti ginčus su 

parapija, bet platinti dorą. ir 
mokslą. 

K. Paulauskas, J. Staneviče, 
Gečius, K. Jočius V. Povilaitis, 
P. Skačkauskas, P. Dambraus- 
kas, Jur. Urbonas, M. K. Moo 
keviučius. 

BINGHAMTON, N. Y. 

Vasario 14 d. vietinė vy- 
čių kuopa buvo surengusi 
vakarą, kurs susidėjo iš įvai- 
rių dainų, veikalo "Adomas 
ir .Tieva" ir taipgi monolio- 
gų. Viskas atlikta viduti- 
niai gerai. Publikos prisi- 
rinko apie 200 ypatų. 

Užbaigus perstatymus vie 
tos klebonas kun. Ambro- 
zaitis laikė kalbą. Vieni 
kunigo kalbai nepritaria, ki- 
ti gi sako, kad kalba buvo 
labai puiki. O man gi ro- 

dos, kad nieko tokio pažy- 
mėtino nepasakyta. 

Ku-kulis. 

DETROIT, MICH. 
Kilo Streikas. 

Vasario 19 d. čia sustrei- 
kavo darbininkai L. A. 
Young Industries Inc. Nuo 
senai čia buvo kivirčų tarp 
darbdavių ir darbininkų. 
Pagaliaus darbininkai griež- 
tai pareikalavo 8 valandų 
darbo ir geresnės mokes- 
ties. Darbdaviams su tuo 
nesutinkant, darbininkai su- 

streikavo. Darbdaviai, ma- 

tyt, padėjimą skaito serio- 
zišku, nes dirbtuvę apstatė 
sargyba. S. 

CLEVELAND, O. 

Čia šiuo laiku darbai dik- 
čiai mažėja. Daugelyj dirb 
tuvių atleidžiama darbinin- 
kai, arba mažinama darbo 
dienos. Taigi daug darbi- 
ninkų yra be darbo. Kai- 
kurios dirbtuvės, tuomi pa- 
sinaudojont, numuša darbi- 
ninkams algas. 

Nekuriose dirbtuvėse spi- 
riama ne piliečius imtis pir- 

imąsias popierast kitaip, sa- 

t ko, busit prašalinti iš darbo. 
Kurie mano grįžti į savus 

kraštus, tai tuomi esą dik- 
čiai įbauginami, ir nežino 
ką bedaryti; nežino ar grįž 
į gimtinį kraštą, ar pasiliks 
čia ant visados. 

Mažas Tautietis. 

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 Neprigulmybes Fondas 
ir Amerikos Lietuvių Tauti- 
nė Sandara. Maršruto Ren- 
gimo Centralis Komitetas su 

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

Miss P. Jurgeliute, 
307 W. 30th St, 
New York, N. Y. 

Prakalbos turi įvykti šiose 
kolionijose: 
Vasario men.: 

Diena: 
24. Shamokin, Pa. 
25. Kulpmont, Pa. 
26. Mt. Carmel, Pa. 
27. St. Qair, Pa. 
28. Minersville, Pa. 

Kovo mėn.: 
Diena: 

1. New Philaddphia, Pa. 
2. Tama^ia, Pa. (2 vai. po- 

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

kare). 
3. So. Bethlehem, Pa. 
4. Easton, Pa. 
5. Port Chester, Pa. 

Įvairios žinios. 
PERGRE1TAI APSIVEDE. 

Cincinnati, vasario 23 d. 
Keturi amerikoniškos kariu- 

! menas aficierai atėjo į val- 
džios ofisą, Įsteigtą tuo tik- 
slu, idant sujieškoti darbo 
sugrįžusiems kareiviams ir 
jūreiviams ir prašė, kad 
jiems butų suteiktas papras- 
tų darbininkų darbas. 

Mat jie pakliuvo bėdon. 
Jie visi išlaikė egzaminus 
ant aficierų ir pastojo ar- 

mijon su alga nuo $1,700 
iki $2,000 į metus. Many- 
dami, kad karė užsitęs bent 
keletą metų ir kad jie tokiu 
budu išlaikys savo aficie- 
riškas vietas, jauni aficierai 
tuojaus apsivedė. Dabar jie 
tapo paleisti iš armijos ir 
neturi iš ko užlaikyti savo 

jaunų pačių. 
Neturėdami jokios profe- 

sijos, nei amato, jie prašo, 
kad jiems butų suteiktas 
nors paprastų darbininkų 
darbas. 

REIKALAUJA "KAUDO 
NŲJŲ DEPORTAVIMO. 
Phoenix, Ariz., vasario 

22 d. Arizonos gubernato- 
rius Campbell šiądien už- 
reiškė, kad nevilkinant rei- 
kia deportuoti bolševikus iši 
šios šalies. Jis užreiškė, 
kad jei norima apsaugoti ša 
lį nuo bolševikiškos betvar- 
kės, todėl valdžia privalo vi 
sus raudonuosius tuojaus iš- 
siųsti ten, iš kur jie atvyko. 
Girdi, tokiems, kurie nesu- 
tinka su šios šalies tvarka 
ir įstatymais, nėra nei vietos 
šioje šalyje. 

RUSIJOJE NORIMA 
MONARCHO. .. 

Vladivostok, vienas iš 
Amerikos Raudonojo Kry- 
žiaus viršininkų, pasiųstų 
Rusijon, C. L. Preston pra- 
neša, kad Rusijoj yra nema- 

žas būrelis žmonių, kurie 
darbuojasi už sugrąžinimą 
atgal monarchizmo. Jais 
yra buvusie armijos aficie- 
rai, kurie, iškrikę ]>o įvairias 
Rusijos vietas, nurodo ne- 

praktiškumą nemonarchiš- 
kos valdžios formos. 

BOLŠEVIKAI PAEME 
KIEVĄ. 

Varšava, vasario 19 d.— 
(suvėlinta).— Kievo pra- 
nešama, kad miestą vėl už- 
valdė bolševikai. Tarpe bol- 
ševikų užėmusį Kievą yra 
daugelis atvykusių iš Mask- 
vos. 

Prancūzijos kariumenė, i 
kuri išlipo iš laivų Odessoj,! 
eina link Kievo ir, sulyg 
pranešimų, randasi apie pu- 
siaukelyje tarp Odessos ir j 
Kievo. 

BAVARIJOJ SOVIETU 
VALDŽIA. 

I 

Berlinas, vasario 22 d.—; 
Kaip praneša Vossische Zei' 
tung, praeitą naktį Bavari- 
ja buvo apskelbta sovietu 
respublika; toki nuosprendį 
išnešė kareivių ir darbinin- 
kų taryba Muniche. 

Garfas Arco-Volley, jau- 
nas studentas, kurs, sako- 
ma, darbavosi už sugrąžini- 
mą atgal ant sosto kaizerio 
ir kurs nušovė Bavarijos pre 
mierą Eisner, tapo minios ! 
nulinčiuotas. 

APSUKRI SENUKE. 

Poughkeepsie, N. Y. — 

Netoli nuo čia gyvena Mrs. 
Lydia LeBaro.i, 102 metų 
senukė. Ji turi mažą far- 
mukę prie Hudson upės ir, 
nepaisant tokio seno am- 

žiaus, ji dar yra apsukri 
senute. Vasarą ji priaugi- 
na tiek daržovių, kad už- 
tenka ne tik jai, lot daj- ir 
parduoda jų šiektiek, o aną 
dien ji iškėlė "balių" iš prie 
žasties 102 savo gimimo su- 

kaktuvių ir pati sutaisė ir 
išvirė savo svečiams pietus. 
Drūta senukė! 

MŪŠIAI PRIE 
LEMBERGO. 

Paryžius, vasario 23 d.— 
Mušis už apvaldymą miesto 
Lembergo, Galicijoj vėl pra 
sidejo tarp ukrajiniečių ir 
lenku, kaip apie tai prane- 
ša Havaso agentūros žinia 
iš Krokavo. Ukrajiniečiai 
atakuoja miestą su dideliu 
smarkumu. Sakoma, kad ju 
tikslu yra užimti Lembergą 
pirm, negu ten atvyks tal- 
kininkų komisija. 

Phonc Burnside 10 or-12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

SIEPHEN VILIMOVITZ, R.FK. 
...DRUGGiST... 

S924 Cottage Grove Av. 
Chicago, III. 

uiiso ifieicms Douie?*rd lĄU 

DR. M. T. StriKol'is 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 \V. 4 7th St 

Ofijg Vilmos: 1 rvta Iki. 3 pj pi- 7iH9»jUre 
Mtllcmis uos 8 ty'.o itl 2 p pietų. 

Namai 1(107 Onkiey Clvd. 
TfViias fctlr y O 

Phona Armitage 3209 Su So nS'iS»"Om1 
DR. H. A. B§?©&0 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABE/ NAS CHIRURGAS 
1326 MILVVAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

(Šitokios markes išduodama 
až įmokėtus pinigus). 

320 FIFTH AVENUE, 

HBeKUE M! N J 
Kiekvienos šalies gyventojai privei-siiuai mo- 

kestis savo šalies palaikymui ii- jos !vik: • j 
mm. 

Kiekvienas lietuvis privalo mokr-ri mokestis Nuken- 
tėjusiai dėl kares Lietuvai, jai laisves i&ravim'ii it ,<os 
žmonių aprupinimui. 

Reikalaukite paaiškinimų ir siųskite pinigus siu ) 

adresu: 

lithnasian Central War Rel ief Coumiiltee, Inc. 
• 

_ NEW i'ORK, N. Y. 

Skaityt°Jas žino. 

Kad jis užsimokėjo už dien 
raštį "Lietuvą," jis žino, kad 
jo pinigus priėmėme, nes jis 
mato ant laikraščio "Lietuva" 
užklijuotą geltoną popierą, jis 
mato ant pophrėLės savo ant- 

rašą ir dešiniame kamputyje 
—tris numerius, kurie parodo 
iki kuriam mėnesiui, kuriai 
dienai ir iki kurių- metų jis 
yra apsimokėjęs už laikraštį. 

Žiūrėkite, kad jusų numeris 

butu 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- 
sitiskite ją mums, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas patp—^v-Tas. 

Mainant antrašą, teiksitės išpil-dyti sekančią blanką. 
Pirmiaus? mar L/ttuva" ėjo sekai.čiu antrašu: 

Vardas Pavardė 
Numeris Gatvė 

Miestas — Valstija 
Dabar siutinėkite se! ančių antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas ..Valstija m ■••••••••••••» •»••■•■ 
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Prenumeratos kaina apgarsinimų skyriuje. Apgar 

dninu) kaina suteikiama parelkalavua. 
Prisiųsti Itedakcijon ir neaunauuotl rankraščiai gr* 

einami atgal tik tada, kada Jy gražinimo reikalaujamu 

rankrašti RedaUclJon siunčiant, ir kuomet grąžinimo le 

hm prie rankraščio yra pridėtoa. 
Joki rastai, be pucavimo raščjo tikro vardo-prava> 

168 (apart slapivardt'a) ir adreso, negali butl sunaudot* 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nao 11:39 ik 

12-tal t S ryto ir nuo 5:30 iki vakare. 

įNeišbredamas Dumblynas. 
Apie musų partijas ir jų reikšmę vie- 

šam tautos gyvenime, męs jau ne syki esa- 

•me rašę. Jų naudingumas, kuomet pats 
partijų darbas yra ko-ordinuotas, yra gal 
ne visiems aiškus, nes 1) jis nėra taip leng- 
vai pastebiamas ir 2) męs, lietuviai, iki 
šiolei jo, gali sakyti, taip kaip neturėjome 
—prie to dar nepriaugome. 

Tačiaus reikalingumas tokio suderinto 
partijų veikimo gal lengviaus bus numano- 

mas iš tos blėdies, kokią tautai atneša ne- 

suderintas, nesutvarkytas musų partijų vei- 
kimas. 

Tą lengvai kiekvienas galės pamatyti, 
nes 1) nereik didesnio partijų nesuderini- 
mj, kaip kad męs dabar turime ir 2) kiek- 
vienas lietuvis,—nebent jis butų jau pil- 
niausiai apjakęs fanatišku partijiniu apja- 
kimu,—aiškiai mato tą milžinišką skriau- 
dą, koki darosi iš musų partijų nesuderinto 
veikimo,—iš jų begalinių peštynių, tankiai 
kvailausių užsivarinėjimų, intrigų ir be- 
prasmės partijinės kovos ten, kur vienas— 
ir tik vienų vienas—kelias yra visoms par- 
tijoms. 

Šiądien, svarbiausioje Lietuvos istori- 
jos valandoj, berods, butų net sarmata apie 
tokius elementariškus dalykus kalbėti ir 

rašyti. 0 vienok prisieina atkartotinai kal- 
bėti ir rašyti, r.es musų partijų vadovai iki 
šiolei, kaip matytis, visai to nesupranta, ar 

nenori suprasti,—jeigu suprastų, tai neda 
rytų taip, kaip iki šiolei darė ir dabar dar 
daro daugelis jų. 

Gi jų elgimąsi iki šiolei rodo, kad jie 
patįs, užsidėję tamsius partijinius akinius 
sau ant nosies, klampoja vis į gilesnes pel- 
kes, traukia paskui save partijas į tankes- 
nius ir tankesnius raistus ir verčia visuo- 
menę klampoti po neišbridamus dumblynus. 

Pat paskiausiu pavyzdžiu tam bus be- 
ne vėliausis judėjimas tarp Amerikos lie- 
tuvių—lietuvių kariumenės klausimas. 

Tik prasidėjus šitam judėjimui—tvėri- 
mui lietuvių kariumenės,—Štai jau ir šitam 
naujagimiam kudikiui musų paitijiniai 
"feikeriai" mėgina įskiepyti partinių nuo- 

dų. Iš visur girdėtis vienbalsus pritarimas 
ir šauksmas, kad lietuvių kari limenę reik 
tverti, arba prie jos tvėrimo bent rimtai, 
vyriškai rengtis,—tai sveikas, išmintingas 
visuomenės balsas. Bet podraug su tuo iš 
vienur-ir-kitur jau girdisi ir cypimai: "Yes, 
jos reik, b-3t kokia ji bus? Katalikiška, 
ar "bedieviška," arba "Yes, bet ją turi or- 

ganizuoti ri kontroliuoti tiktai vyčiai—iš- 
tikimi vyčiai..." 

Ir iš to kiekvienas blaivaus porto žmo- 
gus gali suprasti, kaip nuo pat pradžių bus 
lengva sugadinti ir šitą naudingą darbą,— 
darbą, kuris neturi nieko bendro su parti- 
jomis ; darbą, kurio pasisekimas, kurio nau- 
da ka:p sykis priklauso tik nuo nemai- 
šymo į jį nei partijų, nei tikybų, nei pa- 
žvalgų. 

Akyvalzcioje panašių prajovų, ar-gi 
neaišku mums, kad partijinė gangrena pra- 
deda ėsti jau ir pat svarbiausių musų tau- 

tinįo kuno organus? Ar galime męs tikė- 
tis, kad atliksime naudingą darbą, kuomet 
musų vadai, partijines karštligės apimti, 
šoka "indijonišką šokį?" 

Ir vienatinis daktaras, kuris gali lie- 
i tuvius iš tos ligos išgydyti yra rimtesnė 
dalis musų visuomenės. Visi rimtesni žmo- 

nes—prie kokios partijos ne priklausytų, 
kokių pažvalgų jie nebūtų—privalo vienu 
balsu sušukti: "Sustokit mus traukę į tą 
neišbredamą dumblyną!" 

Stenografija. 
Stenografija, arba greitrašystė (short- 

hand) yra profesija (ar amatas—vadinkit, 
kaip norit), i kurią lietuviai iki šiolei at- 
kreipė visai mažai atydos. 

Nuo tulo laiko musų jaunimas, čia 
Amerikoje, stropiai pradėjo griebtis kaip 
mokslo, taip įvairių amatų ir nors šitas 
"lietuvių atgimimo" periodas yra dar jau- 
nas savo metais, tačiaus šiądien jau beveik 
nerasime nei vienos svarbesnės profesijos, 
arba amato, kuriame nebūtų lietuvių. 

Bet mums neteko iki šiolei girdėti, kad 
kas nors iš lietuvių jaunimo butų paėmęs 
rimtą specializavimąsi stenografijoj, arba 
greitrašystė j. Gi šitas užsiėmimas yra ge- 
ras ir pelningas užsiėmimas. Įvairiuose 
ofisuose, valdiškose Įstaigose, ypač teis- 
muose stenografai turi pastovias vietas, o 

geri stenografai ir labai gerai apmokamas 
vietas. 

Lietuvių jaunimui—kaip berniukams, 
taip merginoms—reikėtų atkreipti daugiau 
atydos į šitą mokslą dar ir todėl, kad prieš 
juos dabar atsidaro dar ir visai nauja, visai 
beveik nepajudinta dirva—pačių lietuvių 
tarpe. 

Męs pilnai suprantame, kad prie anglų 
kalbos pritaikinta stenografija netiks lie- 
tuvių kalbai, tačiaus mums išrodytų, kad 
stenografistas, ar stenografistė, gerai pra- 
silavinusia, ar prasilavinusi anglų stenogra- 
fi joje, galėtų daug lengviau "perimti" ir 
lietuvių kalbos stenografiją. 

Lietuvių kalbos stenografijos vadovė- 
lio męs dar iki šiolei nematėme, bet gir- 
dėjom, kad Lietuvoje toks vadovėlis yra 
rengiamas, ar net jau išleistas šiuo laiku. 
Lietuva, pradėdama naują gyvenimą, be 
savo stenografijos apsieiti negalės nei vie- 
nos dienos. 

Ir męs amerikiečiai jau dabar beveik 
negalime be jos apsieiti: visi musų seimai, 
konfei "ncijos ir didesni susirinkimai, kaip 
lyginai ir didesni lietuviški bizniai ir ofi- 
sai su kiekviena diena jaučia vis didesni 
stenografijos reikalingumą. 

Męs nemanome čia rašyti apie svar- 

bumą ir naudą, koki. yra iš stenografijos, 
bet męs norėtume čia atkreipti atydą į tai, 
kad dėlei stokos stenografų, kurie galėtų 
užrašyti ištisai visas prakalbas musų dele- 
gatų įvairiuose dideliuose seimuose ir kon- 
ferencijose, pats musų viešasai gyvenimas 
šlubuoja, nes toki seimai yra tankiai pa- 
naudojami sėjimui Įvairiausių nesusipra- 
timų visuomenėje, kas atliekama per ne- 
tobulą, arba dažnai ir tyčiai iškreipiamą 
atpasakojimą svarbių dalykų, diskusijų ir 
nutarimų. 

Norėdami atkreipti musų jaunimo aty- 
dą į šitą mokslą ir pažadinti ji prie to, 
męs sakome jam: Nepamirškite, jog Lie- 
tuva ir lietuviai netrukus reikalaus tūk- 
stančių gabių stenografų; jog stenografija 
bus pelninga "aukso kasykla," nes steno-i 
grafija yra tarp augščiausiai apmokamų 
profesijų. 

Į Svetimoje Spaudoje apie Lietuvius į 
PRAŠO LIETUVIU IŠ PERSHINGO j 

ARMIJOS. 

Laikraštyje The Nation [vasario 8 d.] 
.yra tilpusi Qswaldo Garrisono Villardo 
straipsnis, rašytas Paryžiuje ir pažymėtas, 
antgalviu "On the Eve of the Conference" 
(Konferencijos išvakarėse). 

Jame, apart kitų svarbių klausimsj, 
kurie laukia talkininkų svarstymo, yra pa- 
žymėtas ir plačiai svarstomas taipgi Rusi- 
joo bolševizmo klausimas, ir sąryšyje su tuo 
paminima apie lietuvius sekančiai: 

"Ką talkininkai padarys toj ne 

laimingoj šalyj [Rusijoj], dar to nie- 
kas nežino. Gal but, kad tenai bus 
kokia nors anglų ir francuzų militariš- 
ka intervencija [įsikišimas su kariu- 
mene]. Ko Lietuvių Komitetas yra čia 
[Paryžiuj] atvykęs prašyti, yra tas, kad 
apie dvidešimts tūkstančių Amerikos 
Lietuvių, esančių Pershingo armijoj, 
butų .paliuosuoti lietuviams ir kad po- 
draug jiems butų duota gana ginklų ir 
amunicijos—bet kol jie jieško audien- 
cijų su galingesniais, idant tokią pa- 
gelbą gavus, bolševikai šluoja per Lie- 
tuvos šalį su tokiu greitumu, kad yra 
aišku, jog ji bus užlieta daug pirmiaus, 
negu kariška pagelbas galės atvykti 
tenai". 
Šitas straipsnis buvo rašytas 13 d. sau- 

io, kuomet bolševikų užpludimas ant Lie- 
tuvos buvo pat didžiausioj savo galybėje. 
Jau po to lietuvių kariumenė sulaikė bol- 
ševikų plaukimą, keliose vietose skaudžiai 
juQ3 sumušus. 

Žemes Klausimas Lietuvoje. 
Kuone pats vyriausias ir 

svarbiausias nepriklausamos 
Lietuvos darbas bus žemės 
klausimas Išrišti ir visas že- 
mės ūkis tinkamai sutvtrkyti, 
idant pakankamai butų paten- 
kinti ir ūkininkų reikalai ir bu- 
tų padėtas tvirtas pagrindas 
toliau valstybei vystytis ir tarp- 
ti. Tarp daugelio kitų darbų 
reikės ir aprūpinti žeme, kiek 
tik tai bus galima, Lietuvos be 
žemius ir mažažemius ūkinin- 
kus. Šitas darbas turės buti at- 
liktas, atsižvelgiant ne vien 
tik j ūkininkų, bet ir j visos tau- 
tos, visos valstybės reikalus. 
I.et, kadangi šio klausimo tin- 
kamas rišimas liečia daugiau- 
sia ūkininkų reikalus ir, be to, 
ūkininkai yra didžiausiasis Lie- 
tuvos luomas, tai, rišant ši 
klausimą, didžiausios atydos 
teks kreipti kaip tik j jų reika- 
lus ir jie bus statomi pirmon 
vieton. 

Ue žemes suteikimo bežia- 
miams ir mažiažemiams klau- 
simo ir, apskritai, žemės val- 
dymo būdų reformos, turės bū- 
ti atlikta ir daugybė kitų, arti 
su žemės ūkio plėtojimu suriš- 
tų kliausimų, būtent: platus ir 
tikslingas pigaus kredito su- 

tvarkymas, kuogreičiausios že- 
mės ūkio intensifikacijos (į- 
tempdinimo) kelių suradimas, 
žemės ūkio produktų prekybos 
organizacija ir t.t. 

Vis tai turės pakelti Lietu- 
vos žemės ukį ir Lietuvos ūki- 
ninko gerovę ir kartu sutvir- O C 

tinti ir visą valstybę. 
Karės įtekmė į Lietuvos ukį. j 

Karė įnešė, žinoma, i Šį da- 
lyką daug įvairių keblumų (gy- 
vulių skaičiaus sumažėjimas ir 
t. t.), bet del karės šiuo klausi- 
niu randasi ir kai kurių pliusų 
(gerumų). Būtent, karės au- 

drai išvertus Lietuvos ukį iš 
nustatytų vėžių, iš vienos pu- 
sės, ir atgimstant nepriklauso- 
mai Lietuvai, iŠ tikos pusės, 
pasidarė reikalinga ir galima 
pastatyti ir išrišti Lietuvos že- 
mės klausimas nuodugniai ir 
nuosakiai, rišant iį tikslingai 
pat pagrindų, o ne lopiant jį. 
kaip tai dažniausiai buvo daro- 
ma prieš karę Įvairiose vals- 
tybėse; iš to visuomet maža ge- 
ro teišeidavo; tat būdavo, tiesa 
sakant, tik šio klausimo atidė- 
liojimas ir dažnai tik noras at- 

sisakyti nuo gyveninio reikala- 
vimų, pasislėpti, o ne tikrai ir 
tikslingai juos rišti. 

i 

Xe taip bus su šiuo klausi- 
mu netolimoje ateityje Lietu 
voje, atsistojus jai nepriklau- 
somųjų valstybių eilėje; ji, be 
jokio abejo, sugebės ir mokės 
pastatyti ir išrišti šita klausimu 
tiek giliai, nuosekliai ir tiks- 
lingai, kiek tik tai bus reika- 
linga. 

Šitame straipsnyje as anaip- 
tol neturiu tikslo svarstyti visų 
tų uždavinių ir galybių, kurios 
stosis artimiausiuoje ateityje 
prieš nepriklausomą musų 
kraštą, jo visuomenę ir liaudį 

Majoratai ir Donacijos. 
Nurodysiu lik ta vien;; pa- 

togia mums aplinkybę, būtent, 
kad Lietuvos nuosavybėn pe- 
reis buvusioje rusų valstybes 
turtai Lietuvoje (čia svarbiau- 

si valstybiniai miškai) ir va- 

dinamieji "majoratai," arba 
''donaeijos." Iš šitų majoratų 
galima bus pakankamai apru 
pinti žeme ivairios žemės ūkio 
mokyklos, tyrinėjimų laukai, 
sėklinių javų ir veislinių gyvu- 
lių ūkiai; didėji gi dalis majo- 
ratų bus suvartota aprūpinti 
žeme mažažemiams ir beže- 
miams Lietuvos ūkininkams. 

Žinoma, be majoratų žemių 
rasis nemaža dar ir kitų šalti- 
nių, iš kurių bus galima imti 
žemės mažežiamių ir bežiamių 
reikalams, bet apie juos čia tuo 

tarpu nekalbame — tai reika- 
lauja rimto ir gilaus apsvarsty- 
mo. 

Į Tokiu budu visi šitie majo- 
rą tai butų suvartoti Lietuvos 
valstybės ir jos žemės ūkio la- 
bui. 

l>et, nors tai nuostabu, yra 
tokių žmonių, kurie tokiam že- 
mės klausimo rišimui, jei tik 
galėtų, priešintųsi ir kuriems, 
matyti, rupi tik jų asmeniniai 
reikalai. 

Lenkininkų P lianai 
Štai prieš kelias dienas ne- 

žinomas žmogus, pasislėpęs pc 
J. X. raidėmis, lenkinikų laik- 
raštyje "Dziennik \Yilenski" 
aiškino jo skaitytojams, jog 
visi šitie turtai, vadinas majo- 
ratai, privalo būti sunaudoti ne 
Lietuvos valstybės ir liaudies 
reikalams ir pirmoje eilėje be- 
žemiu ir mažažemiu sjero-vei, t* 

c O 

bet jie reikia atiduoti atski- 
riems dvarininkams, arba jų 
giminaičiams. Mat, kažkada, 
prieš 100, dargi ir 150 metų, 
ar ir dar seniau, daugelis šitų 
dvarų prigulėjo Įvairiems dva- 
rininkams ir dėlto jie dabar. 
Eihot p. J. Z., reikėtų grizinti 
tų dvarininkų ainiams, arba, 
jų nesant, kitiems giminai- 
čiams. 

Jokiuose įstatymuose, jokiose 
valstybėse nėra tokių teisių, 
kuriomis reikėtų, po tiek metų, 
gražinti tokios rūšies turtai at- 
skiriems žmoniems tik dėlto, 
<ad jų protėviai kada tai yra 
juos valdę. Tie turtai yra Lie 
t u vos valstybės nuosavybė, 
<aip kad daugelis jų jau buvo 
Lietuvos valstybės nuosavybei 
jrieŠ pavergiant Lietuva ru- 

sams. Kiti gi, kurie rusų vieš- 
latavimo metu tapo valstybi- 
liais turtais, irgi privalo pasi- 
ikti valstybiniais, tik jų valdy- 
tojas dabar yra nebe Rusija, <> 

1 sietuva. 
]iel visa tai ponams j. Z. vi- 

sai nerupi: jie skubinasi ir siū- 
lo visiems jau dabar pradėti rū- 

pintis šituo dalyku, telktis ir 
tyrinėti dokumentus ir, nieko 
nelaukiant, jau tuojau pradėti 
vesti bylas dabartiniuose vo- 

kiečių teismuose. 
Neveltui tokie J. Z. taip yra 

priešingi demokratingai, nepri- 
klausomai Lietuvai; jie nujau- 
čia, jog jiems teks gerokai su- 

mažinti savo apetitus. Dėlto 
jie visais galimais budais ko- 
voja su Lietuvos nepriklauso- 
mybe, stengdamiesi, kiek tik 
galima ir kur tik galima, jai 
kenkti. Jie norėtų didžiausią 
Lietuvos dali prikergti prie 
Lenkijos, tikėdamies, kad už 
jų darbus ir jų agitaciją Len- 
kijos valdžia tais ar kitais bu- 
dais palaikys juo; ir atsilygins 
jiems už jų darbus. 

Bet Lietuvos visuomenė ir 
liaudis gerai numano, kame 
dalykas, kas reikia tokiems po- 
namas, kaip J. Z., ir neseks 
paskui jų, žinodama, :<as iš to 

gali išeiti. 
Agr.J.Al. 

DEL BUTU KLAUSIMO 
MIESTUOSE. 

l'astaruoju laiku, grįžtant iš 
Rusijos tremtiniams, ]>rie (lau- 
kelio sunkenybių, kurios tenka 
šiandieną pakelti niusų miešti/ 
gyventojams, tai butu klausy- 
mas. 

ivai kurie musų miestai sun- 

kiai nukentėjo nuo karės ug- 
nies, daugelis namų sugriauta 
(Šiauliai, išdalies Kaunas ir 
kiti); be to, visuose miestuose 

nemaža butu užimta kariume- 
nės reikalams. Grįžusieji trem- 
tiniai turi todėl daug vargo, 
jieškodaraies sau miestuose tiii 
karnos pastogės. Tuo reikalu 
daugelis jų buvo kreipęs ir i Lie 
tuvos Tarybą, ir Skundų Sky- 
riui reikėjo delei šito susižinoti 
su vokiečių okupacijos valdžia. 
Žemiau paduodame gautąjį iš 
jos tuo reikalu atsakymą (de 
Clief der Militarvermalung Li- 
tauen, Abt. C 6 No. 1685, 25. 
8. 18), kurs, kaip mano vokie- 
čių valdžia, galėsiąs nuraminti 

į visus, kurie yra susirupinę del 
butų. Tame atsakyme \ai kas 
pasakyta: 

"Reikia pripažinti, kad gy- 
ventojams atsiranda daug sun- 

kenybių del to, kad tenka iš- 
duoti butai karininkų reikalui. 
Bet valdžia daro visa, kas tik 
galiina> toms sunkenybėms pa 
lengvinti. Bet tatai atsiekti ne- 

bus galima taip veikiai, nes 

tremtinių grįžimas eina spar- 
čiai, gi daugelyje vietų išviso 
jaučiama butų trukumas. Del 
reikalo rengiamasi nustatyti 
bendra karininkų įkurdinimo 
tvarka visam vokiečių okupuo- 
tam Lietuvos plotui/' 

Žinios iš Lietuvos, 

Lietuvos Valstybės Tarybos 
Skundų Skyrius. 

Del čcničs klausimo. Gavo- 
me žinių, jog spalių mėli. 6 die- 
na buvo Kaune stambiųjų (dau 
giau per 200 dešimtimi) Kau- 
no apskritiees dvarininkų susi- 
rinkimas, kurs turėjo išrinkti 
atstovą į Vilnių bendrai su oku- 
pacijos valdžiomis žemės klau- 
simui rišti. Tokie atstovai turį 
buti siunčiami Vilniun iš visų 
Lietuvos apskričių ir sudaryti 
V ilniuje bendrą Tarybą. Kau- 
no susirinkimą sušaukęs p. So- 
kolovski, kurį ir išrinko dele- 
gatu. 

Susirinko vos 11-ka žmonių. 
Svarstė šiuos klausimus: kam 
turi buti duota žemė, kiek že- 
mės ir kokiomis ? įlygomis 
(amžina nuoma). Dauguma 
buvusi už amžina nuoma. Bu c c 

vo jau pavyzdys nenusiseku- 
sio susirinkimo Mariampolės 
apskrityje, nes patįs dvarinin- 
kai esą prieš tokį klausimo ri- 
šimo budą. 

VILNIUS. 

L'c: aspcra ad astru. Me- 
nas po kito žengia studentai 
ir studentas ir studentės. Sku- 
binai eina busimieji mūsų 
valstybės darbininkai ir vado- 
vai pasitarti apie dabartinius 
savo vargus ir sunkų padėji- 
mą. 

i'rasidėjus pasitarimui, daugi 
kalbama. Iš jaunų krūtinių 
vystosi ritulis gražių sumany- 
mų ir idėjų. Svarbiausias dieno 
tvarkęs klausimas Vilniuje lie- 

tuvių universiteto Įkūrimas. 
Musų, lietuvių, universitetas 
turi buti musų sostinėje. Tai 
visų musų noras. 

NagrinCtc studentų-eių pa- 
sitarime ir daugybė kitų klau- 
simų, liečiančių kaip studenti- 
ją, tai]) ir Tėvyije. Nebuvo- 
girdėti aimanavimų ir nu si- 
minimo. Jautės, kud jaunystės 
liepsna sulirpdyS ledus ir jie 
neužsaldys musų jaunųjų krū- 
tinių. 
Smagu ir malonu domėtis j jau- 
nuolių veidus. Neišdildė iš 
j n nei vargo vėsulos' nei gyve- 
nimo žiaurus sūkuriai ugnies 
šventu idėjų puikių siekių, 
gražių norų... 

Užsdegimas tobulintis ir 
kilti aukštyn, duoda jaunie- 
siems pajėgų eiti dygliuotu ta- 

kų, kad tik pasiekus savo uijiia- 

nytą tikslą. 
c d astru. 

— Tat per aspera 

P. Vaičiūnas. 

Vii ui aus S-j i lietuvių savi- 
tarpinio kredito draugija jau 
gavo iš vokiečių okupacijos val- 
džios leidimą pradėti ir varyti 
draugijos bankos darbą — ope-4 
ra;iias. Kol kas banka tebet- 
varkoma, nes traukentis 1915 
metais daliai draugijos ir jos 
valdybos bei tarybos, narių i 
Rusiją, bankos darbas buvo 
sustojęs. Kai susitvarkys, ban 
ka tuojau pradės veikti. Apie 
tai bus pranešta. 

Lietuvių, pamaldos Banifra- 
telių banyžčioje. Pasibaigus 
moksleivių atstogoms ir vėl 
prasidėjus darbui mokyklose, 
vėl prasidėjo lietuvių pamal- 
dos moksleiviams Boni f rate- 
li ;i bažnyčioje. Suma pusiau 
dešimtos kas šventadienis; po 
sumos pamokslas lietuviškai, 
i'er mišias gieda giesmininkai 
lietuviškai. 

Lietin ių li(jouiuė ir polikli- 
nika I ilniuje. Kadangi daug 
kas klausia, kada jau bus ga- 
ilium siųsti ligonys musų ligo- 
ninėn operaiiviai ir šiaip jau 
stacionariniai gydytis, ir ka- 
dangi jau ir dabar yra važiuo- 
jančiu gydytis, Lietuvių Sani- 
tarinės Pagalbos Draugijos 
Valdyba praneša gerb. visuo- 
menei. kai del remonto ir da- 
romų daug įtaisų chirurgijos 
skyriuje galės atidaryti ligoni- 
nę ir poliklinika ne anksčiau, 
kaip šių metų spalių m. 15 die- 
ną (o ne spalių 1 (L, kaip buvo 
pirmiau rašyta). Apie tai dar 
bus paskelbta laikraščiuose. 

L. jP. D. Valdyba. 

I ilnius. Tamsi rudens nak- 
tis apgaubė Vilnių savo juo- 
dais sparnais. Lempos nakties 
migloje silpnai šviečia Lietu- 
vos sostinės gatves. Gedimino 
kalnas tamsos gludunioje re- 

gis, auga auga, ir savo viršūne 
tuojau prasimuš pro juodus de- 
besius kelią prie dangaus ug- 
nių. .. 

Didžiosios ir Vokiečių gat- 
įvės susidurime šiądien švie- 
su ir ramu. Didelis lietuvių te- 
atro rūmas, it milžino siluetas 
imponuoja savo išvaizda. Ne 
vienas dailės lietuvis, skubėda- 
mas spektakli, sustojęs prieš 
dailės šventikla, pergyvena 
malonią valandėlę, džiaugda- 
masis, kad, pagalios, ir męs su- 

silatikėm savojo teatro. 
Kasa, teatro apspitusi no- 

rinčiu patekti spektakliu. Vidu- 
je jau kupina svečių. Vaidini- 
mas prasideda punktualiai, o 

publika vis dar renkas. Mat, 
pripratę "lietuviškai:" mažiau- 
siai pusvalandi pasivėlinti. Per 
trauka. Kairėje pusėje ložoje 
sėdi Liet Tarybos prezidendas, 
dešinėje — teatro komisija. 
Parteryje ir ložose vietos užim- 
tos mušu visuomenės darbinin- 
ku, Galerijose — mokslaivija 
ir šiai]) jau žmonės. 

Art. J. Vaičkaus dramos mo- 

kiniai dr. "Dumblynę" praveda 
*crai ir dauguma publikos pa- 
tenkinta vaidinimu. "Gaila 
u s ii," juoku nėra galo. Viskas 
sava, tat gera ir linksma. 

P. Vaičiūnas. 

Surviliškis, Kaidainių apskr. 
Liepos 7 dieną vietos ia^ininia^ 
vaidino: "Nepasisekė Mary- 
tei" ir "Krmasis degtindaris," 
sakė monologą, deklamavo it* 
dainavo. Vakaras pavyko kuo^ 
geriausiai. Pelnas 800 mar., 

pnskirtas laMarybės tikslams. 

Mozuriškčs, Mariamp. ;ii>. 

Is-Lei^ta uauja mokykla. Mo- 
kytojau j;i A. Skirpstunas, pir- 
miau mokytojavęs Ysivcriuo- 
sc. 

("L. Aidas," Rūgs. 21 4 1913) 



PASISKAITYKITE! 

II. AUDRA. 
Ritasi kįla nuo miško šalies, 
\psupa dangų lyg sparnas nakties. 
Sunku kv€pi:oti; nutįla gamta. 
Merkiasi saulė ruku apsupta. 

Žaibas liepsnota vaga 
Perskrodė dangų staiga. 
Dunda nuo miško garsiau, 
Artinas, artinas jau. — 

Šoko, apsuko 
Sukuriu ruko 

Viską sumaišė kartu. 
Atšniokščia, užia, 
Laužo giružę, 

Verčia medžius iš šaknų. 
Vienas po kito 
Žaibas sušvito 

Trenkė perkūnų gandai. 
Mainosi aidas, 
Pinasi, sklaidos, 

Dunda per kalnus rimtai. 
Debesįs tinko 
Vandens papluko 

šniokščia per medžių šakas. 
Srovės čiurkšlena, 
Maišosi gena 

Upėn putotas bangas. 
Ei, tu smarkioji audra, 
Kiek tavy galės yra! 
Tu paslaptinga graži, 
Tu mums galybę neši. 

Štai jau nuslinko juodi debesiai, 
Spindi lašeliuose saulė šviesiai. 

1^ Čia traukia akį skliautai tie gryni, 
Ten vaivorykštės dažai septyni. 

Putinas. 

|! F-DE AM1CI Vertė M. GRiGON ^ 
j! 

širdis"; 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tasą) 
Pagaliaus išnešė grabą. Kai jį veži- 

man inciejo, daug vaikų pradėjo balsiai 
verkti, o vienas taip bliovė, tarytum, tik 
dabar suprato, kad mokytoja numirė ir 
kad ją laidos. 

procesija išlėto iškeliavo. Prieky j vi 
sų ėjo "Nekalto Prasidėjimo Prieglaudos' 
mergaitės, žaliais drabužiais apsirėdžiusios, 
paskiau Marijos Kongregacijos mergaitės 
—baltos su melsvu kaspinu ant kaklo; pas- 
kui jų kunigai, o paskui grabo mokytoja 
ir mokytojos, mokiniai, mokinės ir visi kiti 
žmonės. Žmonės žiurėjo pro langus ir 
pro vaitus ir, matydami tokią daugybe vai- 
kų ir vainikų, kalbėjo: 

— Mokytoją laidoja! 
Daug ir ponių verkė. 

^ Prie sventoriaus nueme grabą nuo ve- 

žimo, įnešė bažnyčion ir pastatė viduryj 
bažnyčios, priešais didžiojo altoriaus. Mo 
kytojos ir vaikai padėjo ant grabo vaini- 
kus ir gėles, didelė žmonių minia tamsiojo 
bažnyčioje pradėjo "Aniuolas Diev)" gie- 
doti, o pagiedoję "Amžiną atilsį," visi iš- 
siskirstė. Mokytoja pasiliko vienų-viena. 

Vargšė, geroji, kaip jinai visus mylė- 
jo, kaip triūsė! Savo knygutes jinai moki- 
niams padalino; vienam berniukui dova- 
nojo rašalinę, antram mažą paveikslą— 
visa, ką jinai turėjo, o mirdama prašė di- 
rektoriaus, kad jisai neleistų laidotuvėsna 
mažųjų mokinių—jinai nenorėju kad jie 
verktų. Jinai visiems gerą darė, kentėjo 
ir numirė. O dabar vargšė pasiliko tam 
šioje bažnyčioje v.enų-viena. Sudiev, am- 
žinai sudiev, brangioji, Tiiieloji, tu visados 
busi liūdnas ir malonus mano jaunystės at- 
siminimas. 

Ar-II Tf 

Jinai norėjo pabaigti mokslo metus ir 
tiktai trijų dienų bestigo. Foryt męs pa- 
skutinį kartą eisime mokyklon. Mokyto- 
jas mums paskaitys paskutinį šių metų ap- 
sakymėlį* "Laivo nuskendimas"—ir tada 
pabaga. šeštadienį, 1 dienoj, egzaminas. 

Ir tokiu budu dar vieni metai—pra- 
slinko—ketvirti! Jei nebūtų mokytoja mi- 
rusi, tai butų geri metai buvę. Atsimenu 
tai, ką aš žinojau spalių mėnesyj, ir matau, 

. kad daug išmokau—taip daug žir.ių pri- 
sidėjo! Aš savo mintis aiskiaus ant popie- 
rio reiškiu ir geriaus suprantu, ką skaitau; 
žinau d augia us, regu kai-kurie užaugę ir 
galėčiau juos pamokyti. P š patenkintas... 
Bet kaip aš turiu buti dėkingas tiems, ku- 
įie man padėjo priešakiu pašokti, kaip 
daug man pagelbos suteikė namai, mokyk- 
la, gatvė ir viskas, ką tiktai aš mačiau bei 
girdėjau. Ir dabar aš tariu ačiu visiems 

ir už viską. Pirmiausia ačiu tau, brangus 
mokytojau—tu buvai kantrus ir nuolaidus 

!—kiek vargo tau atsiejo kiekviena mano 
žinia, kuria aš dabar didžiuojuos! 

I Ačiu tau, Perossi, gerasai drauge,— 
tu vir*ados taip noriai ir aiokiai man aiš- 
kinai tai, ko aš nesupratau, ir taip man 
laike egzaminų padėdavai. Ičiu tau, drą 
susis ir tvirtasis Stardi; tu man parodei, 
kad, turint noro ir geležinę valią, viską 
galima padaryti; ačiu tau, brangusis ir kan- 
trusis Garrone,—kas tave pažista, tas pats 
geras žmogus taps. Ačiu ir jums, Prekossi 
ir Koretti, jus mane sunkiose valandose 
padrąsindavote—ačiu, ačiu ir visiems ki- 
tiems! Bet visų labiausia aš privalau dė- 
kavoti tau, tėve, mano pirmasai mokyto- 
jau, mano pirmasai drauge; tu man patar- 
davai ir mokindavai mane ir tuo pačiu 
laiku dėl manęs darbuodavais, slėpdamas 
nuo manęs savo nr.liudimus ir nuolat rū- 

pindamasis palengvinti man mokslą ir pa- 
daryti puikesni mano gyvenimą. Ačiu tau, 
mano kantrioji, brangi mama, mano ange- 
le sarge,—mano pasisekimai tave džiugino, 
o nepasisekimai griaudino; tu mokinaisi, 
trusei ir kentėjai dėl manęs viena ranka 
mane meilindama, o antra dangun rody- 
dama. Klaupiau prieš jus, kaipo kūdikis, 
ir dėkavoju jums vardu tos meilės, kurią 
man per dvyliką metų lupesnio ir pasiau- 
kavimo mano širdin indėjote. 

LAIVO NUSKENDIMAS. 
Nepersenai vieną šaltą gruodžio mė- 

nesio rytą iš Liverpoolio porto išplaukė di- 
delis garlaivis, kuriuo važiavo virš du šim- 
tu žmonių. Kapitonas ir beveik visi matro- 
sai buvo arklai. Pasažierių tarpe buvo 
bent keli italai: tris ponioj vienas kunigas 
ir muzikantų trupa. Garlaivis Maltos sa- 
lon plaukė. Bir o apsiniaukę. 

Trečio.joj klasėj irgi buvo dvylikos me- 

tų berniukas italas. Jis sulyg metų buvo 
mažas, bet tvirtas ir gražus, rimtas, kaip ir 
visi siciliečiai. Jis nuošaliai ant virvių 
Gedėjo; šale jo buvo sudriskęs lagaminas, 
kurin jis visą savo turtą sudėjo. Jo juodi 
plaukai net pečius siekė. Jo apsivilkimas 
buvo visai menkas: kas tai, Į švarką pana- 
šaus, jo pečius dengė, o ant kaklo ant dir- 
želio odinis maišelis kabėjo. Užsimąstęs 
berniukas žiurėjo tai į pasažiei'ius, tai i 
garlaivį, tai į bėgiojančius matrosur, tai į 
neramias jūres. Matyties, kad kokia nors 
.įelaimė berniuko širdį graužė. 

Išplaukus laivui j jurę, viekas matro- 
nų, senas italas, atvedė pas mažąjį" sicilietį 
mergaitę ir tarė: 

— Štai tau, Mario, sankeleivė. 
Ir nuėjo. Mergaitė atsisėdo greta ber- 

niuko ant virvių. Kits į kitą pasižiurėjo. 
— Kur tu keliauni?—paklausė jisai. 
Mergaitė atsakė: 
— Aš keliaunu pas tėvelius jie ma- 

nęs laukia. Aš esmių Džulietta Fadžiani. 
Berniukas nieko neatsakė. Valandė- 

lei praslinkus, jis išėmė iš maišelio duonos 
ir džiovintų vaisių; mergaitė biskvitų turė- 
jo. Jiedu pasidalino. 

— Žiūrėkite! tuojau puikus šokis pra- 
ridės!—pasakė jiems, bėgdamas pro šalį 
italas matrosas. 

Vėjas kilo, garlaivį labai supo; bet 
vaikai, jūrės liga dar nesirgę, neatkreipė 
į tai domos. Mergaitė šypsojosi. Jinai 
l)uvo berniuko metų, bet už jį augštesnė, 
laibutė ir paprastai apsirėdžiusi. Jos plau- kai buvo trumpai nukirpti, galvą raudona 
ckepetaitė, dengė, o ausyse kabėjo dideli 
Sidabriniai auskarai. Jiedu valgė ir kits 
[kitam apie save pasakojo. 

(Toliaus bus) 

IŠ KUR PAEINA AUGALAI. 
Kundrotas paeina iš rytų. 
Salieros pasiplatino iš Vokietijos. 
Svogūnai (cibuliai) pasiplatino iš Egypto. 
Tabako tėviškė yra Virginija. 
Dilgėlės yra Europos augalu. 
Pušis yra Graikijos augalu. 
Pušis prigimta Amerikai. 
Avižos paeina iš šliaurinės Afrikos. 
Aguonos paeina iš rytų. * 

Rugiai, pirmiausiai pasipla^'no iš Siberijos. 
Petruškos pirmiausiai buvo žinomos Sardi- 
nijoje. 
Kriaušės ir obuoliai yra iš Europos, 
(ipinakai pirmiausiai buvo auginami Ara- 

! bijoję. 
Saulegryžiai buvo atnešta iš Peruvijos. 

jDynas yra, turbut, rytų augalu. 
I Valakiškas riešutys ir persaslyvė paeina iš 
I Persijos. 
, taukinis kaštonas paeina iš Tibeto. 
! Agurkai paeina iš Rytinių Jndijų. 
! Kvite paeina nuo salos Kretos. 
I?idikai paeina iš C.'iinų ir Japonijos., 
Žirniai, sako, paeina iš Egypto. 
Grislė paeina iš Egypto ir Rytų. 

i Krienai paeina iš pietinės Europos. 

Čia parodama New Yorko žydų komiteto ofisą, kurs daug prigelbejo susirasi neti su kareiviais ažjuryje. 

Ar Pažįsti Pats Save? 
Juokingas klausimas,—ar 

ne ? Taip, jis gali išrodyti juo- 
kingas ant pirmos pažiūros. 
Bet truputį pamąstyk, malonus 
skaitytojau, apie šį klausim?. 
Pamąstęs rimčiau, tu turėsi 
prisipažinti, kad tu tikrai sa- 

vęs nepažįsti, arba pažįsti la- 
bai mažai. 

Pats esi, sakysim^ darbinin- 
kas, dirbantis ant mašinos. Jei- 
gu nori darbą gerai atlikti, tai 
turi gerai savo masiną pažinti. 
Žmogaus kūnas yra taipgi ma- 

šina—pastebėtina ir "gudriai" 
sutaisyta mašina. 

Kiekvienas žmogus nori bū- 
ti sveikas, nori ilgai gyventi, 

o visa tai priklauso nuo jo 
locnos "masinos," nuo jo kū- 
no: juo ji tankiau pagenda, 
iu:> žmogus tankiau serga ; juo 
ji greičiau "nuplyšta," juo 
žmogus greičiau miršta. 

Kiekvienas darbininkas ži- 
no, kad smagiau yra dirbti, 
daugiau galima padaryti ir ma- 

šina ilgiau išlaiko, jeigu ji yra 
tvarkoje, jeigu ji vra gerai už- 
laikoma. 1 >et kad ją tvarkoje 
užlaikyti, kad ją "sučėdyti,' 
reik mokėti kaip su ja apsiei- 
ti, o kad mokėti, kaip su ja ap- 
sieiti, reik ją pažinti. 

Tas pats yra ir su žmogum. 
Kad jo kimo mašina butu 

visados geroj tvarkoj, kad ii 
gerai dirbtu ir ilgai laikytis, 
reik ją pažinti,—reik pažinti 
savo kuną: iš ko jis susideda, 
kokios jo dalis kokiam darbui 
yra gamtos paskirtos ir kaip 
jos veikia. 

Žemiaus bent trumpai apie 
tai pakalbėsime. 

KUXAS. 

Kūnas yra sudėtas is dviejų 
dalių; kietos ir minkštos. Kieta 
kuno dalis yra tai kaulai; rau- 

mens gi ir viduriniai organai, 
kaip tai: širdis, plaučiai, kepe- 
nįs ir tt., sudeda minkštą kuno 
dalį. 

KAULAI. 
Kaulai yra kieti ir tvirtus, 

ir surinkti į viena krūva pada- 
ro Skeletoną. 
Skclclonas— 

Sutaiso kunui stiprų ir ne- 

laukti rėmą. 
Prilaiko ir saugoja minkštas 

kūno dalis. 

Apsaugoja svarbias kimo 
dalis nuo sužeidimo. 

Duoda priekaba raumenims. 
Sudaro sąnarius, taip, kad 

kūnas gali judėti. 
Skclclonas susideda i s trijų 
dalių: 

1. Galva, iŠ galvos kiauro, 
arba kaulinės dėžės, kurio i ? 

rafulasi smegenis; ir veido su 

akimis, aus. ««sfa ir burn;<. 
Galvos- judantis kaulas yra tik 
vienas: .tai apatinis žandas. 

2. Liemuo, kuris dalinasi i 
dvi dalis raumenų pertvara, 
vėlinama diafragma. Viršu- 
tinė dalis yra tai krūtinė, kuri 
užlaiko koserę arba gerklę, 
plaučius, širdį ir keletą dideliu 
kraujo indu. Žemesnėji dalis 
yra tai strėnos, kur randasi pil- 
vas, kepenįs, inkstai, pūslė, 
žarnos ir kiti organai. 

Liemuo yra sudėtas iš kelio- 
i likos kaulų, kurie yra žingei- 
Idųs pirmos pagelbos studijavi- 
mui. 

A lujaros koliiinuia, stiprus 
piliorius iš kelių sąnarių, yra 
padarytas iš žinomo skaičius 
kauin, vadinamu nudarkau- | c' u O 

liais; tarp nugarkaulių randasi 
minkšta medžiaga-kremzlė. 
Žemutinis nugaros grlas užsi- 
baigia tarpe pasturgalio kaulų: 
Nugaros koliumna prilaiko 

Igalvą ir šonkaulius ir pati lai- 
kosi ant strėntaurės. 

Šonkauliai, skaičiuje 12, su- 

daro didžiausią dali krutinės 
sienų. Visi šonkauliai yra pri- 
kabinti iš užpakalio prie nuga- 
res koliumnos; iš abiejų pusių 
yra po du trumpesniu šonkau- 
liu, kurie nėra prie nieko pri- 
kabinti iš priešai. Kiti po 10 
šonkaulių iš abiejų pusių yra 
prijungti prie Krutinės kaulo. 

Krutinės kaulas arba krūtin- 
kaulis yra plokščias, durklo pa- 
vodalo kaulas, kuris sudaro 
priešakyj krutinės. Viršuj jis 
susirakina su kaklo kaulais ir 
sulyg reikalo paremtas iš abie- 
jų šonų. 

bireni aure yra tai platus, 
I tvirtas kaulinis kanalas, susi- 
dedąs iš strėnų kaulų iš pric- 
ai s ir šonų, ir iš dalies'iš už- 

pakalio, kur jis užsibaigia sti- 
burkaulvje. Jis prilaiko visą 
liemenį ir sudaro sunarinimus 

'su žemesniais sąnariais. 
Kraštutiniai sąnariai, api- 

manti dvi augŠtcsni ir dvi'že- 
mesni kimo dali.—Kiekviens 
augštesniųjų sąnarių susideda 
iš mentės arba peties plokščio 
kaulo; petkaulis arba kaklo 
kaulas yra tai ilgas kaulas, til- 
pęs horizontališkai skersai vir- 
šutinės krutinės dalies, augš- 
čiau pirmo šonkaulio, arba 
augštutinio rankos kaulo; pri- 
šakinės šeivos ir alkūnkaulio, 
dviejų kaulų nuo alkūnės iVi 
plaštakos; ir delno, kuris turi 
S mažus iškrypusius kaulus ry- 
šelyje, penkis kaulus pačiame 
delne ir 14 kaulų, kurie sudaro 
pirštus. v 

Kiekvienas žemutinių sąna- 
riu susideda iš šlaunikaulio', 
kelio ropės, storojo ir plonojo 
blauzdkaulių ir pėdos. Pėda 
susideda iš kulšies kaulų su 

septyniais iškrypusiais kaulais, 
kurie' sudaro kulnį ir dalį pė- 
dos, 5 kaulų sudarančiu vidun 
pėdos ir 14 kaulų sudarančiu 
pirštus. 

SAN ARI AI. 
Kur du arba keli kaulai su- 

eina j krūvą, padaro sąnarį ar- 

ba sunarinimą. Galai kaulu, 
sudarančių sąnarius, yra ap- 
dengti minkšta medžiaga, va- 

dinama kremzle, taip kad jie 
gali judintis be trynimosi viens 
su kitu. Nariai yra aklai už- 

daryti lankioje dėžėje, krepše- 
lyje, kuris užlaiko aliejini sky- 
stimą. Šis skystimas patepa 
narius, lyginai kaip aliejus ma- 

šiną. Susinarinimo kaulus lai- 
ko stiprus valaknuoti ryšiai. 
Svarbiausi mokinimuisi sąna- 
riai yra tai klubai ir peči?i, ku- 
rie tai daugiausiai judinasi j 
visas puses; teipogi alkūnės, 
kelies ir kulšies sąnariai. Šitie 
sąnariai judinasi tik pirmyn ir 
užpakalin. 

RAUMENS. 
Raumens yra tai šaltinis 

kaulų juclinimosi per susinari- 
nimus. 

Raumens arba .mėsos užima 
dvi penktas žmogaus kuno 
sunkumo dalis. Jie susideda 
iš gyslelių; kurios pagal reika- 
lą gali išsitiesti ir susitraukti, 
nuo ko ir yra galimas kuno ju- 
dėjimas. Pavyzdin, vienas 
raumens galas yra prikabintas 
prie augštesniosios rankos 
dalies, antras prie žemutines 
rankos dalies. Kada męs ran- 

ka ištiesiam, prišakinis rau- 
muo išsitiesia, o užpakalinis 
susitraukia; ranka gi sulen- 
kiant atpenč, prišakinis susi- 
traukia, o užpakalinis išsitie- 
sia. Raumens yra prikabinti 
prie kaulu gįslomis arba gįslė- 
tais raumenais. .Šitie pastarie-| 
ji vra labai stiprus ir valaknuo- 
ti. Jie labai aiškiai matosi ran- 

kų ryšeliuose. 
Raumens yra dvejopos rū- 

šies: Liuosnoriai, kuriuos mes 

galime valdyti pagal savo norą, 
kaip lai: kojos, rankos ir tt., 
ir neliuosnoriai, kurie juda 
prieš musų norą, kaip tai: šir- 
dis. Per tokį gudrų gamtos 
surėdymą daugelis veikmių at- 
silieka be atkreipimo mažiau- 
sios atvdos iš musų pusės. 

"LIETUVOS" ŠERININ- 
KAI. 

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

naujus antrašus. 
Sekančių ščrirfnkų norėtu* 

me gauti jų tikrus dabartinius 
antrašus: 

J. Andreliunas, 
2325 W. 23 St. Chicago 

A. Garnius, 1711 N. Ash 
land, Ave., J. Petraitis, 2028 
Canalport Ave., Skąlandžiu- 
nas, 6347 Mary land ave., P 
Zdankus, 3239 Ęmerald ave. 

visi, iš Cliicago. 
Vjadas Jucius, nežinomas 

antrašas. 

Vladas Šurna, nežinomas 
antrašas. 

Jonas Dambrauskas nežino- 
mas antrašas. 

A. Burba, c-o Skodis ne- 

žinomas antrašas. 
Abam Buker, nežinomas 

antrašas. 
S. Jurša, nežinomas antra- 

šas. 
Laurinaitis, nežinomas ant' 

rasas. 
P. Ramoška, nežinomas 

antrašas. 
Jonas Strumskis, nežinoma? 
D. Rupšis, nežinomas ant- 

rašas 
Z. Grigaitis, 3308 Auburn 

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

A ve., City. 
Miss Veronika Kebaite. 

1713 N. Ashland Ave., City. 
J. Petrait'.s, 2028 Canalpoit 

Ave., City. 
neyville, Oliio. 

Ignas Noreika, Rockford, 
111. 

Vincas Petrauskas, 4310— 
v)th Ave., Seattle, Wash. 

A. Tamolaitienč, 1947 E. 
13th St., Lorain, Oliio. 

F. Skalandžiunas, 6347 Ma- 
ry land Ave., City. 

S. Vitavtas, 2152 Coulter 
St., City. 

V, Ivevelaitis, R. F. F. 3. 
Erie, Pa. 

K. Kvedras, Box 334, Bar- 
J. Jugis, R. I. Box 68, Rock- 

field, Conn. 
S. Laurinavičius, 366 Sa- 

ratoga St., Baltimore, Md. 

Viršininkai Draugystes Šv. 
Antano iš Padyos 

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

2634 Y Street, 
Jonas Armoška, Vice-Pirmiuinkas, 

3116 T Street, 
Antanas Akromavičlut, Pin. Rašt., 

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

3437 U Street. 
Bernardas Maslauckas. Iždininkas, 

5107 So. 39th Street, 
Kaz. Alekonis, 5317 So. 33rd St. 
Pr. Versiackas, 5311 So. 33rd St,, 
Juoz. Aleksa, 5309 So. 33rd St., 

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

Maršalkos 

Viršininkai Dr-stes Šv. Vin" 
cento Fererušos, 

Town of Lake, Chicago 
Kazimieras Makaras, Pirmininkas, 

51^7 So. Paulina Streot, 
Jurgis Brarauskis, Vice-Pirmininkas, 

45B1 So. Herniitage Ave., 
Juozapas Legnugaris, Prot. Rašt., 

1736 W. 47th Street, 
Nik. Klimaiauskis, Finansų Rašt., 

4441 So. Washtenaw Ave., 
Jonas Viskontas, Iždininkas, 

1809 W. 46th Street, 
Jonas Jucius, Iždo Gobčjas, 

4403 So. Wood Street, 
Aleksandras Sadauskis. 

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

1736 W. 47th Street. 

Viršininkai Lietuvių 
Pilietinio Kliubo, 

Detroit, Mich. 
Povilas Lapeikis, Pirmininkas, 

1075 FiBher Ave., 
B. Sugentas, Vicc-Pirmininkas, 

748 Hetidrie Street, 
Jos. Velioniikia, Nutar. Rast., 

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

204 Cardoni Ave., 
Vladas Milkevičius, Iždininkas, 

2163 Russell Street, 
"LiHuvos'' Dienraščio organo užra- 
šėjas Kl'ubo nariams John Naujokas, 

21' Cardoni Avenue. 
Lietuvių Pilietinio Kliubo Kuairin- 

kimal laikomi kiekvieno mėnesio ant- 
rą. nedėldienj, 2:30 vai. po pietų, 
273 Uratiot Ave., Schulte svetainėj. 

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

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

A. Kvedaras, Prot. Rast., 
921 Jen.no Strnrf, 

H. Labanauskas, Finansų Rašt., 
818 Albera Street. 

A. Tunkcviče, Iždininkas, 
367 Broad Street, 

Lie'uvai laisvės išgavimui M. Kas- 
paraitė lr 1J. Luko4utė. 



VIETINES ŽINIOS 
SVARBUS SUSIRIN- 

KIMAS. 
įvyks Susivienijimo Drau 

gijų Bridžeporto kolionijos va- 

sario 24-tą diena, 8-tf; valandą 
vakare, i*. \Voodmano svetai- 

nėje, prie 3251 Lime St. 
f šj susirinkimą privalo at- 

silankyti visų 1 )rau^ysėių val- 
dybos, arba delegatai, nes yra 
labai svarbus reikalai, kuriuos 
reikės apsvarstyti. Šis reika- 
las, kuri susirinkimas svarstys, 
lytisi visu Lietuvių, be to j šį 
susirinkimą atvyks du d< lega- 
tai iš kitos organizacijos, ku- 
rie paaiškins apie dabartinius 
mūsų reikalus ir ką męs turime 
veikti. 

Nepamirškite atsilankyti. 
Valdyba. į 

SLA. 36-OS KUOPOS 
PASKAITA. 

Pereitą sąvaitę Mildos sve 

taniėjc įvyko SLA. 36-tos 
kuopos surengta paskaita. 
Paskaitą laikė p. Kl. Jurge- 
lionis sulyg temato: "Lietu- 
vos Klausimas." 

Visa paskaita buvo sutai- 
syta formoje pasakaites, ku- 
rią musų žmonės sunkiai ga- 
lėjo suprasti, nežinodami ką 
prelengentas norėjo pasaky- 
ti. 

Vienas net paties prele- 
gento sekančiai paklausė: 

"Ar Tamista supranti pats 
ką dabar kalbėjai?" 

Prelegentas mokėjo ap- 
vilkti savo mintį prilygini- 
mu marškinėliais, o sykiu 
priešingai sau politiškai 
frakcijai kailį gerai išperti. 
Per tai karštuoliai, ypač bol 
še vi kai, nežinojo kas darosi 
ir iš kur jiems tas prelegen- 
tas negirdėtus argumentus 
beria. 

Buvo zingeidziausia nuc 

prelegento išgirsti tai, kada 
jis, kalbėdamas apie Lietu- 
vos klaušimą, pažymėjo ke- 
lis kartus, kacl socialistai esą 
pilnai sutinka ir trokšta Lie 
tuvai pilnos neprigulmybes. 
Tai bus ar ne pirmas toks 
nuo socialistų ir nuo p.. Jur- 
gelionio girdėtas išsireiški- 
mas. Pirmiaus jie stovėda 
vo už susijungimą su Rusi- 
ja. Prelegentas nors ir pa- 
briežė, kad valdžia Lietu- 
vos turėsianti buti socialis- 

jitiška, visgi nupeikė tuos, ku- 

Įįrie noh Lietuvą pavergti, sa 

Akydamas, "kad ir draugas 
IKapsukas (bolsev'kų vadas 
Lietuvoje) daro a :lelę klai- 

dą, norėdamas su bolševi 
(kų revolveriais išmokinti 
Jietuvius socializmo. Taipgi 
jir po lenkais lietuviai nesu- 

tiks gyventi, ne3 jie yra im- 

perialistai, o lietuviai tik 
\p a p v a s t i muzika i." 

Pasibaigus prelekcijai, bu 

jvo leidžiami klausimai. 
Nors ir nedaug atsirado no- 

rinčių paduoti klausimus, 
visgi atsirado toki, kurie no- 

rėjo pasikalbėti. Vienas pa 
įklausė: "Ar bolševizmas yra 
mokslas, ar tik žmonių 

lupas?" 
Prelegentas atsakė, kad 

bolševizmas esąs "nepapras- 
to laipsnio karštligė." Kada 

f 
šitokis karštis iškiląs, tai jau 

f esą "look-out"—taip ir su 

■bolševizmu esą. 
Kitas klausė: "Kas gali 

įvykdinti socialistišką tvar- 

ką Lietuvoj: ar buržuaziš- 
kas seimas, ar darbininkiš- 
ka diktatūra?" Prelegentas 
latsakė, kad jau diktatūros 
laikai praėję. Tuomet buvę 
diktatūros gadynė, kuomet 
kazokas su nahaika mužikui 
diktavęs. Dabar ir Rusijos 
bolševikai mėgina su revol- 

veriu lietuviams diktuoti, 
bet vargiai jiems pasiseks. 
•Jei lietuviai matysią reika- 
lingumą bolševizmo, tai ir 
patįs mokėsią Įvykdinti be 

1 
rusų pagelbos. 

Dar trečias klausė, kas- 
link Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės. Prelegentas at- 
Pcvkė, visai savo klausimo 
nepamatuodamas. Ta įstai- 

'ga, arot jo, esanti visai ma- 
žai galinti Lietuvai pasitar- 
nauti, nes panašių kompani- 
jų Lietuvos valdžia nelei- 
sianti steigti, nes prvatišk^s 
biznis mat busiąs panaikin- 
tas. 

M. K. Šilis. 

IŠ TOWN OF LAKE. 
Susivienijimas 37 Draugijų 

Nori Seimo. 
Vasario 21mą dieną p. J. 

į J. Elias svetainėje atsibuvo 
susirinkimas Susivienijimo 
Lietuviškų Organizacijų. Į 
šį susivienijimą jau priguli 
37nios katalikiškos ir f«u- 
tiškos draugijos. 

Tarp kit-ko, susirinkimas 
svarstė apie reikalingumą vi 
suotino Ameiikos Lietuvių 
Seimo. Susirinkime dalyva- 
vo svečiai: Dr. A, Zimon- 
tas ir A. Stankauskrs, kurie 
rodos buvo įgalioti nuo su- 
sirinkimo Chicagos Lietuvių 
Draugiją valdybų, atsibuvu- 
sio 19-tą dieną vasario ant 

Bridgeporto. 
šiame susirinkime buvo 

aiškiai matvt, kad Town- v 

lakiečiai Seimo reikalais yra 
labai užsidegę, nes vienbal- 
siai šaukė už seimą. Dr. A. 
Zimontas plačiai aiškinda- 
mas apie reikalingumą sei- 
mo ir jo naudą, išsireiškė, 
kad "męs lietuviai turime 
dėti paskutinę unciją savu 

pastangų, kad tik galėtume 
prigelbėti išgavimui Lietu- 
vos Neprigulmybės." Dr. A. 
Zimontas toliaus pabriežė, 
kad męs chicagiečiai turime 
remti ir rengtis prie seimo, 
nes žmonės jo reikalauja 11 

visų upas esąs pakilęs, kad 
seimas butų ir to upo niekas 
negalįs dabar sulaikyti. 

Taipgi plačiai kalbėjo ir 
p. Stankauskas darodinė- 
damas, kad seimas gali 
daug gero Lietuvai atnešti, 
sustiprindamas lietuvių dva- 
sią. Lyginai seimas galėtų 
geriau sutvarkyti finansinę 
Lietuvai paramą. 

Daug girdėjosi neužganė- 
dinimų iš draugijų atstovų 
dabartiniais musų vadais dė 
lei jų sriovinių peštynių. 

Iš apsvarstymų susirinki- 
me buvo matyt, kad Town-' 
lakiečiai nori statyti nuosa- 

vą svetainę, kad nereikėtų 
airišiams, arba žydams gal- 
vą lenkti už s*įteikimą sve- 

tainės. Jau visos tautos 
Chicagoje savo svetaines tu- 
ri, tik Chicagos lietuviai ne- 

įstengė iki šioJei jos pasi- 
| statyti. M. K. Silis. 

IŠ CICERO. 
Dienraštyje "Lietuva," nu 

meryje 37-me tilpo "Anta- 
no" straipsnis, kaslink sta- 
tymo mus kolionijoj svetai- 
nės. Apart kit-KO, tenai yra 
pažymėta, buk mus parapi- 
joje esą nutarta mokėti $50 
į metus su redakcijos pa- 
klausimu "kam?" 

Taigi vietoje $50 nutarta 
$43.75 j metus mokėti pa- 
rapijinės mokyklos reika- 
lams. Tas yra neperdaug ir 
tik reikia noro. Pirmutinis, 
kuris įmokėjo, tai buvo ne 

$50, bet $60. Kuriems bus 

sunku į vienus metus užmo- 
kėti, tai dviems metams pa- 
likta, o yra tokių kurie ir 
visai nuo to paliuosuoti. 

Jonas. 

LIETUVIU NAMU SAVI 
NINKU SUSIRINKIMAS. 
Atsibus kovo (March) 3, 

1919, Petro Wodman sve- 

tainėje prie 3251 Lime gat., 
kampp.J 33-čios gatvės, 8tą 
valandą vakare. 

Šin susirinkiman yra kvir 
čiami visi lietuviai, namų sa 

vininkai, gyvenantieji Chi 
cagoje, nes susirinkimas yrs 
šaukiamas kiekvieno namų 
savininko naudai. 

Todėl kiekvienas savinin 
kas neapleiskite šios progos. 

John P. Ewaldas, Rašt..j 
2554 W. 69th St., 

Phone Prospect 10r/j 
IŠ TOWN OF LAKE. 

Draugija Tėvynės Mylėto- 
jų No. 2, subatoje kovo Imą 
dieną rengia balių au šo- 
kiais. Balius įvyks Česnos 
svetainėje, prie 4509 S. Pau- 
lina gatvė. Pradžia 6tą vai. 
vakare. Valdyba. 

PASKAITOS. 
Chicagos Etiškoji Draugi- 

ja (Cihcago Ethical Socie- 
ty) skelbia apie sekančias 
paskaitas,, kurios atsibus 
The Playhoues svetainėje, 
410 So. Michigan Ave.: 

Kovo 2 d. Mr. Alfred W. 
Martin (narys New Yorko 
Etiškos Draugijos) skaitys 
sulyg temato: "Ar Pasaulis 
Eina Geryn?" 

Kovo 9 d. Profesorius Sa- 
muel N. Harper (iš Chica- 
gos Universiteto, kuris ne- 

senai sugrįžo iš Rusijos) 
skaitys sulyg temato: "Rusi- 
ja ir Bolševikai." 

Visos paskaitos anglų kai 
boje, atsibūva litą valandą 
išryto; įžanga dykai; 

RYTOJ BALSAVIMAI. 
Rytoj, utarninke, atsibus 

"primary" balsavimai, t. y. 
nominacijos kandidatų mies 
to majoro ir kitų urėdų. 

Republikonų j \rtijoj kan- 
didatuoja ant majoro Wil- 
liam -Thompson, Kapitonas 
Merriam ir Teisėjas Olson. 
Demokratų partijoj stipriau 
siu kandidatu yra p. Sweit- 
zer. Li:*uvių republikonų 
tarpe yr? stiprių simpatijų 
už Kapitoną Merriamą. 
VISU ŠVENTU DRAUGI- 

JOS BALIUS. 
Visų Šventų Draugija va- 

kar vakare turėjo labai skait 
lingą balių jv. Jurgio sve- 

tainėje. Žmonių buvo labai 
daug. Draugijos prezidentu 
yra Antanas Maziliauskas, 
raštininku yra Antanas Bi- 
tautas. 

ATSIŽYMĖJĘS LIETUVIS. 
Tarp oficijališkai pagarsin- 

tų atsižymėjusių : apdovano- 
tų Suvienytų Valstijų kareivių 
Archangelsko fronte Rusijoje 
via ir lietuvis John Kukoris iš 
Kenos h a \Vis. 

KALTINA UŽ ATLIKIMĄ 
OPERACIJOS SU KIŠENI- 

NIU PEILIU. 
Valstijos prokuroro klerkas, 

John Tambrovvski, gyvenantis 
prie 2500 W. 47-tos gatves, 
reikalauja, kad apskričio dak- 
taras ištirtų myri Witliam'o 
Wilke, 38 metų amžiaus, gy- 
venusio prie 2507 W. 47-tos 
gatvės. 

Sulvg Mr. Tambrowskio pa- 
pasakojimo vyriausiam depu- 
tatui Coroner Davicl R. Jonės, 
William Wilke miręs nuo ope- 
racijos, padarytos su Icisiani- 
niu peiliu. Wilke sirgęs liga 
vadinama tonsillitis. 

18 METŲ JIšKOJO VYRI 
— RADO SALE 

GYVENANT. 
Mrs. Cathirine Morris M c- 

Carter 18-ką metų jieškojo sa- 
vo vyro, kuris prieš 18-tą me- 

ų buvo ją apleidęs. Užvakar 
ji surado gyvenantį tuose pa- 
Huose namuose, kur ir ji bė- 
jyje dviejų savaičių gyveno. 

Prieš dvi savaiti Mrs. Mc- 
\arter atsikraustė i namus 
)rie 1107 Leland A ve. ir tik 
įžvakar, eidama pro šalį kam- 
>ario, pamatė prie durių kor- 
elę su jos vyru parašu — "\Y. 

M. McCarter." Tada ji ištyrė 
r surado, kad tai tikrai esąs 
;osios vyras, kuris nuo jos pa- 
)ėgo 18 metų tam atgal. 

Mrs. McCarier apskundė 
| ;avo vyrą j teismą už pabėgi- 

I 

MEDALIS POLICIJANTLI 
UČ DIDVYRIŠKUMĄ 
Prezidentas dovanu tarv- V J 

)os Percy R. Coffin rekomen- 
davo miesto majorui Thomp- 
sonni apdovanoti "Harrison 
Mero" medaliu dedektvvą, sar- 

žąntą Michael Magner iš Cot- 
tage Grove policijos stoties už 
didvyrišką pasižymėjimą pra- 
eitais metais. 

Saržantas, neatsižvegdamas 
j pavojų savo gyvenačiai, isivv- 
jo į skiepą negrą-plėšiką, kuris 
buvo išplėšęs South Sidės Ele- 
vatoriaus kasą nrie 29-tos gat- 
ves ! 

Skiepas buvo tamsus ir plė- 
šikas paleido du šuvius į de: 
dekt'vvą, pavojingai jį sužeiz- 
damas. Dedektyvas, nors per- 
imtas skausmd, dar prieš ap- 
alpimą puolėsi su visa savo 

spėka ant plėšiko ir uimušė jj. 
Paskui pats, apalpęs nuo šū- 
vio, parpuolė. 

i 7 J 

įMARY McDAWELL Už- 
STIJA TAUTŲ LYGĄ. 
Žymi Chicagietė, įsteigėja 

Chicagos Ūnivėrsiteto Setle- 
mento prie 4630 Gross A ve., 
dabar tik ką sugrįžusi iš Fran- 
ci/iij ir Anglijos kalbėjo 
Irdquois kliube petnyčioje. 
M'ary E. McDa\vell savo kal- 
boje1'pasmerkė visus preziden- 
to VVilsono kritikus, karštai už- 
stodama ir paremdama Tautu 
kvgą. 
Londone ir Paryžiuje matosi 
tūkstančiai amerikoniškų vė- 

liavų, o prezidento Wilsono 
stovyliukės visur pardavinėja- 
mos. Vyrai ir moterįs šios ša- 
lies turėtų esą apgulę Wash- 
ingtoną reikaluti, kad Kong- 
resas remtų prezic.nto darbus 
ir kad Tautų Lyga šioje šaly- 
je butų taip širdingai priima- 
ma, kaip ji buvo sutikta Euro- 
poje. 

Tarp kitko Mary. E. McDo- 
\vell štai k;į pasakė:. 

"Kam teko matyti, buvojant 
Francuzijoje ir Anglijoje, su 

kokiu užsidegimu ir meile pre- 
zidintas Woodro\v Wilsonas 
tenai buvo priimtas, o paskui, 
sugrįžus į Ameriką g:rdėfi 
Amerikiečių kritiką piieš pre- 
zidentą už jo gabiai atliktą dar- 

bą tai ištikro reikia susirgti." 
"Francuzijos ir Aglijos žmo 

nes stačiai garbina amerikie- 
čius ir Wilsoną. 

Paskui buvo primtos rezo- 

liucijos, partmenčios preziden- 
tą, Tautų Lygą ir pasmerken- 
čios tuos partizantus, kurie 

stengiasi sugriauti taip prakil- 
nius prezidento plianus. Po 

rezoliucijomis pasirašė buvęs' 
karės ministeris prie preziden- 
to Taft, Jacob M. Dickson, 
Donald L. Mdrrell ir teisėjas 
\Villiam 'A. Dėver, 

Rezoliucijos bus pasiųstos 
prezidentui. 

DIEK1NE IS VAKARINE 
MOKYKLA | Cia gali 'engvai ir greitai išmoKti Anglu lt ii Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V Aofiiir.?..'[ Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją. raSy;. I laiikus, ir tt. Taipgs turime Gramm-r ir Hiį!: !J School'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo- v kitę liuosą laiką ęaslmokinimui, nesigailėsite. 

American Cotage Preparatory Schuol j' 3103 £0. HALS'fED S.., CH11AGC, !LL 

Phone Drover 7027 

K. MICHALOWSKI 
daktaras 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akis 
ir priskiria akinius 

į uiaens sanut-iis visoKių aukso daigtu. 
Į Męs taipgi taisome visokius aukso ir 
{ sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 CO. MORGAN STREET 

v HA5TER 5YŠTET1 J \ iii i)/ 
Mę3 mokiname šj puiku, gerai 

apsimokantį amatą j trumpų, lai- 
ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dieną ar vakare. 

Mester Cutting Sch jol 
J. F. KASNICKA, 

118 N. LaSalle St., 4 augštas 
(Prieš C'iiy Hali) 

Or, Virginia Narbutt 
Physician & Surgeon 

3001 West 22nd Street 

21 ii Marshall Blvd. 
Ofiso valandos: 

2 Iki i po piet 
7 iki 9 vakare 

Tel. Lavvndr.le 660 
•[gyvenimas: 

RTei. Rockwell 1681 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S. HalstedSt. 

Pruideda \ vtlandt kai nkmii 

8ok»to-Ji ir nediUoal 2 rl po piet^ 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir karės mokestį 

Pradėk Naujus Metus su tobulu iikii) •* 

įėjimu, taip. kad ftieko nipralcistum'.i per » 

«ua metus, kas tau gali buti naudinga. 
Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių 'j 

galvos skaudėjimus, trumparegyste arba toli 
regysti prašalinama, pasitarkite su manir 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DYKA 

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

Kampas IStcs Gatvės. 
3£ios lubos, virš Platt'o aptiekus. Timykttr 

i mano paraša 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. va 

Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dieno 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- 

dymą. 50 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams lr vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir 
overkuotus nuo $30.00 iki $50.00 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.(K ir branglaus. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHtCAGO, 1LL. 
štoras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 

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

Telephone Drover 8167 

J. F. BUDRIK 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausių Gramafonų 1 

ir Lietuviškų Rekordų. 1 

Auksinių Laikrodėlių, Žiedų, ir t. t. Krautuvėje randasi j 
didiiausis pasirinkimas visokių Lietuviškų Knygų. Ka- \ 
talogą siunčiame Dykai. * 1 1 j 

J. F. Budrik 
3343 SO. 'IALSTE0 ST. CHICAGO, ILL. 

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 Bon 
dsai bus priimti už mokesti. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 
2810 Harrison 3t. CHcago 

VALENTINE DRESSMAKiNC 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desigalng 
dienomis ir vakarais dėl biznio 21 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
C205 S. Halstcd SU 1850 Wells 3t 
2407 W. Madison St., Chicag' 

Ant pardavimo dviejų lubų, akmenų 
frontas, muro namas, pritaikytas 2 
pagyvenimais po 6 ruimus, vanos, 
gazas ir t. p. Pilno didžio lotas, gera 
šviesa iš visų pusių. Taip pat 4 rui- 
mų mažas pl.vtų namas iš užpakalio. 
Savininkė našlė yra priversta par- 

> duoti. Arti 31-mos ir Lowe Ave. Tik 
1 $5500.00. 

IGNATIUS CHAP & CO., 
31s* & Wallace Sts. 

Exclusive Agents 

GR.EITAI REIKALINGAS KAMBA 
RYS ŠEIMYNOJE. ATSIŠAUKITE 
"LIETUVOS" OFiSAN. 

Reikalaujama 2-jų gerų kriaučių prie 
moteribkų darb:j. Atsišaukite tuojaus, 

J. M. LOCAITIS 
306 So. Western Avsnue Chicago 

Aš, Teklė Žukauskiene, po 
antru vyru Kasperienė, pa j ieš- 
kau savo brolio, Julijono Joku- 
bauskio. Paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Kelmės parap. 
Pirmiaus srvveno Chicagos mie O 

ste, bet dabar jau koks laikas 
nežinau kur gyvena. Jis pats 
ar ka° apie jj žinote, malėnės 
pranešti šiuo adresu: Mrs. Tek 
lė Pasparienė, 1302 Stinson 
Ave., Superior, Wis. 

Pa j ieškau Antano Tarabil- 
dos, Jočiuntj kaimr, Vilkmer- 
gės apskričio. Gyveno Chicago- 
je, ant Town of Lake. Jis pats 
ar kas apie ii žino, teiksis at- 
sišaukti šiuo adresu: Mikas 
Tarabilda, 51 S. Prairie St., 
Batavin T!l. 

Parsiduoda gera ukė, su vi- 
sais budinkais, padarais ir gv- 
vulais. 55 akrai aremos ir 55 
akrai ganyklos, viso 110 akrų. 
Yra visokios mašinos kokių tik 
tai Jums reikia. Labai gera jkė 
tinkamam žmo^.ii. Aš turiu 2 
dideles ukes, kas padaro man 

perdaug darbo, per tai noriu 
vieną parduoti. Dėl informaci- 
jų kreipkitės: Oscar Kulikozvr 
ski, McNaughton, Wis. 

Lietuvos dienraščio platinimo kuo- 
pos ir Kapitonai. 
Juoazpas Karpus, 14?.", 49th Avo. 

Cicero, Iii. 

Rapolas Zaura, 20.r»0 W. 23rd St. 
Anton J. Kareiva, 1805 W. 40rb St. 

George Lukas, 3429 Union Avė. 
1 Mateušas Kliostoraitis I5i>7 Gerard St. 

1.8. Vitkus, 28;",6 \V. 39tb St. 
J. Grgaliunas 8009 Vineennes A ve. 

Petras Šimaitis. 9101 Commercial Avo. 
So. Chicago, 111. 

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

Roseland, 113. 
M. Kersmin. 720 W. 120lh St. 

\V. Pullman. 

AGENTAI. 
A. Mičiulis. .>2 ir S. Halsted St. 

"UpIuvos Stotis 
L. Butkievicz. 4537 S. Hormitage Ave. 

Butkievicz, 4537 S. Hermitagp Ave. 
F. Staniulis, 4438 S. Fairfield Ave. 
r. Ambros 2252 Nino Avp. 
K. Jonikas 1838 W. 46th St. 
J. Babenskis 4601 S. Paulina 
W. Bagdonas 482 W. 33pl 
P. Skpdžius. 1200 Belden Avp. 
P. Vitkus, S. WQOd St. 
Mrs. Quinlivan, 3206 Emerald Avp, 

Candy Store. 
A. Kačinskas, 3200 Lowe Avp. 

Butchere. 
M. Klausas. 3603 Union Ave. 

Butchere. 
J. Kazlauskas, 3603 Emerald Ave. 

Butcherne. 
Petrauskas Bros., 35 nerald Avp. 

Bakery 
F. A. Jozupaitis, 3601 S. Halstpd St. 

Drug Store 
930 W. 35tli PI. near Gage St. 

Grosery. 
Mrs. Geary 944 W. 35th St. 

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

Barber Shop. 
Madison 5-th Ave. S. W. 
4358 Fairfield Ave. Store 
* i nkis 4140 Maplewood Ave. 
Yuška, 3358 Auburn Ave. 
F. M. Šatkauskas. 3423 S. Halsted. 
A. J. Kasper 3437 Union Avp. 
Mr. Junevicz 3313 S. Halsted St. 
An'i. Zalatorius, 4106 S. Albony Ave. 
A. Tumas, 2240 W. 23 PI. 
Olszewski, 4601 S. Paulina St. 
Vaišvilla, 837 W. 33rd PI. Basemet 
Pivarunas Bros, 4622 S. Marshfield 

Ave. 
2240 W. 23rd PI., in Store. 

; 47 & S. ty'estern Ave. 
J. A. Poška, 4409 S. Faiifield Ave. 

; Halsted ir Madison St. 
Wm. Balsis. 5953 S. State St 
Halsted ir Archer Ave. N. W. 

j Dargis 726 W. 18th St. 
! J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Ave. 

j Mrs. Omaly 033 W. 18th St. 
4458 S. Hennitage Ave. 
K. Barauskas, 4015 Artesian Ave. 
T. J. Bud.'ikas, 3343 S. Halsted St. 
3220 Wallace St. 
3f,44 S. Morgan St. 
9)1 W. 33rd St. 
3903 S. Halsted St. Cigar Store. 
Halsted ir 31st N. W. 

! Halsted ir 35th St. 

; Halsted ir 47th St. 
I Halsetd St. ir W. ISth St. S. W. 

Halsted ir W. 14th St. 
Halsted ir Maxwell St. 
H&lsted ir 12th St. N. W. 
Halsted ir Max\vell N. E. 
Jefferson ir 12th St. 
Halsted ir Vauburen St. 
Halsted St. Jackson Blvd. 
Ha!sted ir Madison St. 
Halsted ir Mihvankee Ave. S. E. 
Pauilna ir Miiwaukee Ave. 
Milvv&jkee Ave. ir Roby S. W. 
Lincoln ir MiUvaukee Ave. 
W.estem Ave. Mihvaukee Ave. 
Homan Ave. ir 12th Seres Roubuck 
26th St. \Vestern Ave. 

Mary Vi"ginis. 224<> S. Leavitt St. 
first flat 

Kaulakis, 2214 W. 223rd PI. 
I J. Smith. 3813 Kedzio Ave. 
4111 S. Richmond St. 
Staliuliunis, 3137 W. 38th PI. 
A. Rudaitis, 2858 W. 39th St. 
Z. Miliauskas, 2900 W. 40ih St.. 
S. Kriukas, 3953 S. Rockwell St. 
P. Gečas. 2502 45th PI. 
Madison ir Sate St. N. W 
Madison ir W. Franklin St. S. E. 
State ir W. VanBuren St. N. 
VanBuren ir Clarck N. \V. 
VanBuren Ir Franklin St. N. E. 
VanBuren ir Fifth Ave., or Wels N. W. 
Adam? ir LaSalle St. 

State ir W. 18th S. W. 
556 \V. 35th St. Cigar Store 
43 Ashland Ave. 
J. Rodowicz, 4513 S. Wood Rt. 
Balnis, 4536 S. Paulina St. 
47lh ir Wentworth Ave. S. W. 
4563 Wentwoth Ave. Barber Shop 
J. Trijonis, 8756 .Houston Ave. 

S. Chicago. 111. 
10701 Michigan Ave. Cigar Steore 

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

Roseland. 111. 
16 56 Wabansia Ave. 
4504 Wa8htenaw Ave. 
8112 Vincennes Ave. 
J. Kasper, 4323 Union Ave. 
J. Yuška, 3358 Auburn Ave. 
K. J. Fillpovich, Cirkuleciojos 

Menegerlus 
M. Dūdas Asistan. Menegereriaus 
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