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LITHIJANIAN DAILY 

Lyga turi bnti- 
—sako Wilsonas. 

Trockis mušis su lenkais iki galui. 
Užmušė .Afganistano Emirą, 

24 I. W. W. suareštuoti. 
v-r- į 

VVILSONO KALBA. 

Bostonas, vasario 24 d.— 
Prezidentas W ilsonas, va- 
kar sugrįžusis Amerikon, šią 
dien laikė savo pirmą pra- 
kalbą Mechanics' Hali svet. 
Bostone. Savo prakal- 
boje prezidentas gynė Tau- 
tų Lygą, kurią nekurie Ame 
rikos senatoriai mėgina kri- 
tikuoti. Prezidentas sako, 
kad, nepaisant šitos kriti- 
kos, jis yra įsitikinęs, jog 
Amerikos žmonės stovi už 
Tautų Lygą ir kad jis apie 
tai neabejoja taip, kaip jis 
neabejoja, kad jo gįslose 
kraujas plaukia. 

Prezidentas pasakė, kad 
Europos žmonės yra pasiry- 
žę tokią Tautų Lygą įsteigti 
ir jie nesustos, pakol jos ne- 

įsteigs. 
"Ai nesakau apie val- 

džias—sakė prezidentas,— 
bet apie žmones, kurie pri- 
žiūrės, kad jeigu jų dabar- 
tinės valdžios neišpildys jų 
noųr, tai kas nors kitas iš- 
pildys." Ir dabartinės val- 

* džios žino tai. 

Vilties Aiaros. 
Savo prakalboje preziden 

tas Wilsonas, tarp kit ko, 
štai kaip išsitarė: 

"Ką męs tenai [Taikos 
Konferencijoj] darome, yra 
tas, idant išgirsti visą bylą 
tų, kurie yra labjausiai užin- 
teresuoti. Man puolė į akis 
moderacija [nedideli reika- 
lavimai] tų, kurie atstovau- 
ja tautinius reikalavimus. 

"Aš mačiau ašaras akyse 
vyrų, kurie prašė tenai pri- 
pažinimo tautinių troškimų, 
bet tai nebuvo skausmo aša- 
ros, bet ašaros karštos vil- 
ties. 

"Visoj Europoj nėra to- 
kios tautos, kuri žiūrėtų su 

nepasitikėjimu Į Suvienytų 
Valstijų plianą. Ar buvo 
kas nors panašaus kada nors 

pirmiaus?" 
Prezidentas mlsonas iš- 

kalbingai prirodinėjo, kad 
Amerika turi geriausį vardą 
Europoje, nes visos šalįs tiki 
į tai, kad Amerika stojo šion 
karėn už augštų idealų ap- 
gynimą, kaipo "žmonijos 
prietelius." Todėl visos Eu- 
ropos šalįs ir tautos turi di- 
džiausi pasitikėjimą Ameri- 
kos šalim. 

Bet kadangi jos turi pasi- 
tikėjimą Amerika, tai Ame- 
rika iš savo pusės turi pa- 
daryti ką nors tokio, kas tą 

pasitikėjimą pateisintų." Da 
bar visos tautos Europoje— 
sakė prezidentas—yra su- 

stiprintos viltimi, kad viso 
pasaulio tautos sujungs savo 
m šališkas ir fiziškas jiegas 
tuu tikslu, idant teisybė pa- 
imtų viršų. Kas butų, jeigu 
Amerika užviltų tame pa- 
saulį? Visos tautos vėl su- 

sispies į priešingus vienas 
kitam burius ir tuomet Tai- 
kos Konferencijos delegatai 
važiuos namo, nuleidę gal- 
vas ant krūtinių, nes jiems 
nepasisekė. Męs paliktume 
tuomet ant Taikos Konfe- 
rencijos stalo tiktai nauja 
gadynį "popiergali." 

Kalbėdamas apie Taikos 
Konferencijos lėtą pirmyn- t 

žangą, prezidentas pateisi- 
no tai tuomi, kad jai prisi- 
eina pajudinti ir išrišti klau- 
simus, kurie paliečia beveik 
kiekvieną tautą visam pa- 
saulyj. 

Karštas Priėmimas. 

Apie 8,000 žmonių prisi- 
grūdo į svetainę pasiklausyti 
prezidento Wilsono prakal- 
bos ir tie 8,000 buvo laimin- 
gi, kad tikiet -s gavo; no- 

rinčių svetainėn įeiti buvo 
apie 150,000. Prezidentas 
atvyko svetainėn 2:30 po 
pietų. Jam pasiekus durių 
kanuolių baterija iššovė pre- 
zidentišką saliutą—21 šuvį; 
gi benas salės viduryj už- 
traukė "Hail the Chief' 
(Buk pasveikintas, Vade!). 

Didelė paroda lydėjo pre- 
zidentą nuo uosto iki salės; 
tūkstančiai susirinkusių gat- 
vėse žmonių sveikino savo 
šalies sugrįžusį prezidentą. 

Po prakalbos prezidentas 
tuojaus įsėdo į speciali trau 
kinį, kuris pusiau penktą ap 
leido Bostoną, traukdamas į 
AV ashingtoną. 

Prezidentas mano išbūti 
Amerikoj nedaugiaus sąvai- 
tės-pusantros 1 vėl grįz 
gal Paryžiun laikos Konfe- 
rencijos užbaigimui. 

PREZIDENTAS BOSTONE. 
Boston, Mass., vasario 24. 

Prezidentas Wilsonas, vos 

sugrįžęs iš Europos svečia- 
vosi Bostone, kur jį visur su- 
tikdavo entuziastiškai. Pa- 
sveikinti prezidentą atvyko 
delegatai iš visų Naujosios 
Anglijos dalių. 

Prezidentas Wilsonas kal- 
bėjo Mechanics salėje, ku- 

Lenkia galvas 

"Stiprios Lenkijos" obaisis daugiausiai remiasi ant le nkiškų pinigų. Lenkai pasi- 
rupno, kad jų nepritruktų. 

rion telpa 8,000 ypatų, bet 
įžangos tikietai į prakalbas 
buvo išpirkta gan senai. Sa 
lės namas buvo išpuoštas 
vėliavomis visų šalių, daly- 
vavusių karėje prieš vokie- 
čius. ;. jSi 

Prezidento kelione buvo 
nelengva, nes ant jūrių, be- 
veik visą laiką viešpatavo 
didelės audros, be to ant 
laivo taipgi viešėjo ir ispa- 
niškoji influenza, ir dauge- 
lis vietoje kajutų, buvo lai- 
vo ligonbutyje. 

Vos Neištiko Nelaime. 

Laivas George Washing~ 
ton, kuriuo važiavo prez. 
Wilsonas, kad biskį, tai bu- 
tų užplaukęs ant seklumos, 
arti vienos iš apkraščio sa- 

lų, bet pirm plaukęs narlai- 
vių naikintojas Harding su 
laiku tai užtėmijo ir davė 
signalą. Tada visi laivo in- 
žinai buvo paleisti atgal ir 
laivas trumpame laike su- 

stojo dar-gilioje vietoje. 
Laivą George Washing- 

ton netoli nuo Bostono suti- 
ko aštuoni narlaivių perse- 
kiotojai, kurie ir lydėjo pre- 
zidentą iki krašto. 

Prezidentas Wilsonas va- 

sario 24 d., 4:30 popiet iš- 
važiavo i Washington, D.C., 
bet ne laivu, o specialiu 
traukiniu. Gi laivas George 
Washington plauks New 
Yorkan ir nuvež apie 2,000 
kareivių, kurie pervažiavo iš 
Europos sykiu su preziden- 
tu Wilsonu. 

BOSTONE SUAREŠTUO 
TA 25 SUFRAGISTES. 
Boston, Mass., vasario 24. 

Čia suareštuota 25 sufragis- 
tės, kuriGo demonstratyviai 
s'ovėjo ties Valstijos Namu 
ir nesijudino iš vietos, kuo- 
met joms liepta prasišalinti. 

Jos turėjo vėliavas su pa- 
rašais: "Ponas Wilsone, ką 
gero darai dėl sufragizmo" 
ir "Kada duosi mums lais- 
vu?" Tarpe suareštuotų yra 
atvykusių ir iš kitų valstijų. 

SUAREŠTUOTA VYRAS 
PRIE WILSONO HOTELIO 

Boston, Mass., vasario 24. 
Čia suareštuota vyras, kurs 
bandė įsiskveibti hotelin, ku 
riame buvo apsistojęs prezi- 
dentas W:lsonas. Pas su 

areštuotąjį rasta revolveris 
ir gelžgalis. Jis atsisakė aiš 
kinti, kokis jo užsiėmimas. 

TROCKIS MUŠ LENKUS. 
Varšava, vasario 24 d. — 

"Męs turime kariauti su len- 
kais iki paskutinio kareivio" 
—pasakė Trockis savo ka- 
riumenei, esančiai ant Smo- 
lensko-Minsko fronto. Ka- 

riumenei, sakoma, paliepta 
eiti ant Baranavičių stoties. 
Sakoma, Trockis manąs cluo 

| ti Lenkams "lekciją" ypatin 
jgai todėl, kad jis neapken- 

| čiąs I'adarewskio. 

j AFGANISTANO VALDO 
VAS UŽMUŠTAS. 

Londonas, vasario 24 d. 
Gauta žinių per Kabulą 
(miestas kalnuose Angliškos 

Indijos), kad Afganistano 
valdovas Hobibullah Chan 
tapo užmuštas vasario 20 d. 
Smulkmenos apie užmušystę 
nėra žinomos, taipgi nieko 
nežinia apie likimą užmušė- 
jų. Iš pranešimo tik tiek 
tegalima suprasti, kad Cha 
nas buvo mirtinai nušautas 
anksti ryte stovykloje Lagh- 
man. 

Hobibullah užėmė sostą 
1901 m., su Anglijos pagel- 
ba; ir pats Afganistanas yra 
po Anglijos protektoratu. 
Laike Europos karės, Tur- 
kija ii' Vokietija labai gun- 
džiusios Afganistaną prisi- 
dėti karėn prieš talkininkus, 
bet jie savo tikslo negalėjo 
atsiekti. 

Hobibullah turėjęs ketu- 
rias pačias. 1907 metais jis 
važinėjosi Indijoje ir, susi- 
pažinęs su Manchesterio ku- 
nigaikščių šeimyna, norėjęs 
nupirkti nuo kunigaikščio jo 
pačią, buvusią amerikietę, 
Heleną Zimmerman iš Cin- 
cinnati. 

SUAREŠTUOTA 24 I.W.W. 
NARIAI. 

Nužiurima Suokalbis ant 
Wilsono Gyvasties. 

Philadelphia, Pa., vasario 
24 d.—Čia suareštuota 10 
kubiečių ir ispanų, narių I. 
W. V.'. Kaip spėjama areš- 
tas įvyko sąryšyje su areštu 
New Yorke. 

Pas suareštuosius rasta 
daug Įvairios literatūros, ku 
rios išekzaminavimu užsi- 

ima Philadelphijos policija. 

Sako rengiasi išpjauti Inte- 
ligentus Lietuve], 

Maistą esą Gabena Rusijon. 

Lietuvių biuras, esantis 
prie "Committee on Public 
Information" New Yorke, 
prisiunčia mums sekantį pra 
nešimą nuo p. K. Pakšto, 
Amerikos Lietuvių pasiunti- 
nio; pranešimas yra pasiųs- 
tas iš Berno, Šveicarijoj, ii* 
datuotas gruodžio 30 dieną, 
1918 m. Už žinių taisingu- 
mą atsako, žinoma, prane- 
šėjas. 

Užeinant bolševikų gau- 
joms, Lietuvos valdžia per- 
sikėlė iš Vilniaus Kaunan.' 

A. Smetona ir M. Yčas 
visgi sugrįžo iš Berlino Lie- 
tuvon, o Šveicarijon atva- 

žiuoja Klimas ir Lastauskac 
(baltgudis) dirbti prie Lie- 
tuvos pasiuntinystės. 

Kapsukas jau VVniuje ir 
organizuoja bolševikišką šta 
bą. Artimiausiu Kapsuko 
pagelbininku yra Aidukevi- 
čius, pas kurį yra sąrašas 
Lietuvos inteligentų, išpjau 
ti paskirtų. Papjovimui pa- 
skirti katalikų, krikščionių 
demokratų, pažangiečių, 
santariečių ir dešinesnių so- 

cijalistų nužiurėti inteligen- 
tai. 

Pirmas Kapsuko parėdy- 
mas Lietuvoje tai sukonfis- 
kuoti Lietuvos maistą ir pa- 
siųsti Rusijon, ypač Petro- 
gradan. Kapsukas parsikvie 
tė keletą bolševikų pulkų iš 
Rusijos, o jei tų neužt ks, 

i « 

Visi suareštuotieji esą kalė- 
jime. 

I.W.W. Areštai New Yorke. 

New York, vasario 24 d. 
New Yorke suareštuota 14 
narių ispaniško skyriaus I. 
W. W. unijos. Juos suareš- 
tavo agentai slaptosios poli- 
cijos subatoje, vasario 22 d. 

Pas suareštuotuosius rasta 
dalįs kokios lai mašinukes. 
Policija mano, kad tai yra; 
koks prietaisas sąryšyje su 

išdirbiniu, ar bent nors nau- 

dojimu bombų. 
Policija mananti, kad tar- 

pe suareštuotų yra du iš Phi- 
Įadelphijos, kurie, sulyg pra 
nešimo Philadelphijos poli- 
cijos, vyko per New Yorką 
Bostonan su tikslu užmušti 
prez. Wilsoną. 

Pas suareštuotuosius New 
Yorke rasta du Bostono ad- 
resu. Policija informavo 
Bostono policiją apie pa- 
sekmes pradinio tardymo. 
Prezidentas Wilsonas bus 
stipriai saugojamas. 

Tarpe suareštuotų New 
Yorke ir Philadelphijoj ran- 

dasi ekspertų mašinistų ir 
taipgi chemikų; bent taip 
paits suareštuotieji užreižkė. 

tai Lietuvoje daugiau mobi- 
lizuos priverstinai. 

Letgalijoje, Disnos ir Za- 
rasų apskriČiuose bolševikai 
nakčia padega namus ir ne- 
leidžia žmonėms išbėgti; tai 
taip gyvais ir sudegina. To- 
kiu budu bolševikai sudegi- 
no šiuos Letgalijos mieste- 
lius : Baltinovva, Riko\va, 
Malta, Warklani ir k., o juk 
ten gyveno tik biedni, be- 
turčiai žmonės, bet mirtis 
jiems, nes jie nebolševikai. 

Iš patikėtinų šaltinių su- 

žinojau, kad Rusijos bolše- 
vikai turi 300,000 organi- 
zuotos armijos. Dideliems 
plotams tai nedidelė jiega, 
ale kad vokiečiai neįdavė 
Lietuvos, Latvijos, Estonijos 
gyventojams apsiginkluoti, 
tai bolševikai įstengia be- 
ginklius ir deginti ir pjauti. 
Jei butų bent 100,000 dis- 
ciplinuotos armijos, tai ga- 
lima but bolševikus iš visos 
Rusijos iššluoti, o Lietuvai 
apginti užtektų ir 10,000 ge- 
li] kareivių. Mat bolševikų 
armijon daug stoja vien dėl 
to, kad ten jiems valia ii 
vogti ir mušti ir visaip lebau 
ti. A.belnai-gi, bolševikai 
yra bailus ir, jei ateitų gink- 
luota kariumenė, tai visos ji 
gaujos išbėgiotų. 

Šias visas žinias gavau i* 
rimtų šaltinių. 

K. Pakštas. 

PASKUBINSIĄ TAIKĄ. 
Paryžius, vasario 24 d.— 

Taikos Konferencijoj pasta 
romis dienomis, sakoma, įvj 
ko stambi upo permaina. 
Net ir atsargiausi diplomą 
tai, kurie pirmiaus buvo pa 
linkę trukdyti dalykus, da 
bar, sakoma, stovi už tai 
kad Taikos Konferencijos 
svarstymus kiek galint pa 
skubinti. Tos priežasties de 
lei tikimasi, kad galutin« 
taikos sutartis bus padaryti 
daug anksčiau negu tikėtasi 

CLEMENCEAU GYVAS- 
TIS NEPAVOJUJE. 

Paryžius, vasario 24 d.- 
Apie sveikatos stovi Frau 
elizijos premiero Clemen 
eeau ateina geresnių žinii; 
Daktarai sako, kad pave 
jus jau visiškai praėjęs i 
tikimasi greito pasigerinim 
premiero sveikatoje. 

ORAS. 
Chicagoj ir apielinkej: 

lietus, arba sniegas; seredoj- 
vietomis sniegas ir šalčiau. 

Saulėtekis 6:32: Saulčleid 
5:35. Mėnulio tekėjimas 3:* 
nakčia. 



Žinios iš Lietuvos- 

KRUTI X G A. 
Birželio 3 diena įvyko įstei- 

giamasis ''Bitės" draugijos su- 

sirinkimas. Įsirašė 18 nariu 

pajininkų. 
Valdybon išrinkti: pirminin- 

ku—Tėvas Jeronimas Pečkai- 
tis, jo kandidatu—p. Alena 
Mekuškaitė, sekr. p. Alena 

Saulcvičaitė, kasininku—p. 
Bron. Vaitkevičius, valdybos 
nariai—Tad. Urbonas ir p. P. 

Pipiras. 
Tėvas Gvardijonas Bizau- 

skis ir Tėva» Jeronimas už 
uolesni pasidarbavimą Dr-jai 
vienbalsiai pakelti garbės na- 

riais. 

Draugija nutarė: įsteigti 
liepos mėnesį bitininkavimo 

kursus, uždėti Kretingoj bity- 
ną, dirbdinti naujos sistemos 
avilius ir 1.1. 

I tautos šventę naujoji drau 

gija išrinko šiuodu delegatu: 
Tėvą Jeronimą Pečkaitį ir p. 
P>r. Vaitkevičių. Bitelė. 

SEINAI. 

Prieš karą puikiai kilo čia 
tautiškasis susipratimas. Gra- 
žiai gyvavo kelios draugijos, 
kaip antai: "Žiburio," "Blai- 
vybės," "Šv. Zitos" ir "Šv Juo- 
zapo." Be, to dar, buvo sko- 
linamo] i-taupomoj i kasa, ku- 
riai irgi neblogiausiai sekėsi. 

"Žiburio" draugija išlaikė 
mokykla, knygyną, buvo su- 

rengusi chorą, buvo pastatytas 
klausymas surengti "Žiburio" 
progimnaziją. Be to, taisė 
"Žiburio" susirinkimus jauni- 
mui, i kuriuos jaunimas malo- 
niai rinkdavos ir, pasitarus pa- 
sikalbėjus,—dorai pasilinks- 
minus, skyrstydavosi namo, ir 
dėlto buvo pradėję mažintis 
blogi Įpratimai ir vaikio j imasis 
naktimis. « 

"Blaivybės" draugija irgi 
tjtrėjo pasisekimo musit kam- 
pelyje, Sutvarkė degtinės par- 
davinėjimą, be to dar, duodavo 
pašalpą šeimynoms, numiru- 
siems nariams palaidoti. 

Šv. Zitos draugija turėjo ne- 

maža nariu, laikė vienintelę 
lietuvių valgykla Seinuose ir 
buvo bemananti įsteigti kaip 
ir prieglauda netekusioms svei- 
katos ir šiaip susirgusioms na- 

rėms. Bet karės sūkurys visa 
tai sumaišė ir į griuvėsius pa- 
vertė. Tačiau mūsų žmonės 
nemiegą; jie, nenustodami vil- 
ties, stengias ir jų tos pastan- 
gos nėra bergždžios. Susipra- 
timas kjla, neaplenkęs ir tam- 

siausių parapijos kampelių; 
švietimo reikalai aprūpinti da- 
barties geriau, negu kada. Pa- 
rapijoje veikia liaudies moky- 
kla, o pačiuose Seinuose liau- 
dies mokykla ir nuo sausio 15 
d. š. m mišrioji gimnazija. 
Liaudies mokyklos puikiai vei- 
kia, nors atšilus pamažėjo mo- 

kinių skaičius, nes didesni— 
reikalingi namieje, tik viena 
mokykla tuo tarpu turėjo buti 
uždaryta. Gimnazijoje, nežiū- 
rint šių sunkiųjų metų, susi- 
rinko diktokas mokinių skai- 
čius, apie 100. Gimnazija tuo 

tarpu tik viena klase, kuri per- 
skirta j du skyrių. Gimnazijo- 
je darbuojasi dabarties šalia 
vedėjo 3 mokytojai. Prie gim- 
nazijos yra bendrabutis. 

Seinuose taip pat buvo su- 

rengtas vienas lietuvių artistų 
vakaras ir pelnas paskirtas 
Seinų vaikų prieglaudai. 

V iena kart apsilankius Lie- 
tuvos Tarybos nariui kun. J. "1 ~ I 
Staugaičiui buvo sušauktas su- j 
sirinkimas ir gerb. svečias pa j 

pasakojo apie L. Tarybą ir jos 
nuveiktąjį darbą. Buvo tada 
nutarta ir atgaivinti "Ziburi." 
liet po to visi ilsisi ir susirin- 
kimų jokių nėra. Tik atgai- 
vino knygyną, kuriuo naudo- 
jasi norintieji. Po Velykų prie 
gimnazijos įtaisė kursus, ku 
riuose lavinami šiek tiek ga- 
vusieji mokslo; pamokos esti 
kasdien ir už mokslą reikia 
mokėti 5 r. mėnesiui. Nebuvo 
užmiršti taip pat ir tie, kurie 
lankyt anų kursu negalėjo. 
Taigi matant gyvą reikalą, ba- 
landžio 28 d. atidaryti dar 
šventadieniniai kursai suau- 

gusiems ; šituose kursuose 
mokslas teikiamas vietos mo- 

kytojų dovanai. T—is. 

UTENA. 

Tikimės greitai busią leista 
įkurti čia suaugusiems kursai. 
Juos steigia vietos gimnazijos 
mokytojai. Jie tuos kursus ir 
ves. Dieve, padėk, uoliems 
mūsų švietimo skleidėjams. 
Šiomis dienomis prasideda ii 
.kreiso mokytojų kursai jati 
mokytojaujantiems ir mokyto- 
jausiantiems. Lietuvių kalbą 
aiškins lietuvis mokytojas Ke- 
mėšis. Iš Rusijos j mūsų apy- 
linkę jau grįžo keli mokytojai 
lietuviai ir, vienas rusas, kur? 
lvgiai norėtų lietuvių mokykloj 
vietos gauti. 114. 

TYTAVENAI 

(Skaudvilės apskr). 
Tytavėnų miestelyje gyvavo 

per žiemą lietuvių mokykla; 
vasaros laikė lietuvių mokykla 
taip pat gyvuos, nes užsirast 
reikiamas vaikų skaičius. Prįt 
lietuvių mokyklos, darbštaus 
musų mokytojo p. Sarapo ru 

pesniu, Įsteigti suaugusian 
jaunimui šventadieniai kursai 
Kursuose bus mokoma: rašy 
ti, skaityti, lietuvių kalbos ii 
skaitliavimo. A. V 

l 

VIDIŠKIS. 

(Ukmergės apskr.). 
Vietinio gerb. kun. J. Vcb 

lauskio rupesniu susipratimai 
vidiškiečių tarpe žymiai kįl 
Parapijon kol kas ateina: "Tė- 
vynės Sargo"—13 ekzempl. 
"Vienybės"—12 ekzempl. 
"Liet. Aid."—5 ekz. Greitu 
laiku manomas čia įkurti para- 
pinis knygynėlis. Jaunima- 
sekmadieniais ir šiaip šventa- 
dieniais bendrai mokinasi. Rū- 
pinimąsi taip pat šiemet rude- 
ni būtinai įsteigti čia liaudie- 
mokyklą. Namai mokyklai la 
bai tinkami—erdvus ir šviesus 
tik reikia šiek tiek aptaisyti. 

Čirrr. 

KAPČIAMIESTIS. 

(Seinų apskr.). 
Tai pamirštas ir mažai te- 

žinomas Dzūkijos kampelis. 
Nors parapijoj pusė žmonių 
yra susipratusių lietuvių, bet 
kita pusė yra sulenkėjusių, ku- 
rie save vadina neva tikrais 
lenkais, ir šalinasi nuo lietu- 
vių. Laikraščių mažai teskai- 
to; ateina tik keli egzemp. "L. 
Aido" ir "T. Sargo." Bažny- 
čioj vieną savaitę lietuviškai, 
o kitą lenkiškai. Jaunimo tar- 

pe gyvuoja mada daryti gužy- 
nes pas smuklininkus švento- 
mis dienomis kiekvienam kai- 
me. r>et gal dabar pakils ap- 
švietimas, nes mūsų mokytojas 
skubiai rengia čia vakarinius, 
kursus ir kalbina jaunimą 
šviestis. 

Lietuvos Jaunikaitis. 1 

j SEMELIŠKES. 
(Kaišedorių apskr.). 

Męs, semeliškiečiai, prieš 
kare kun. Juozo Stasiūno ru- 

pesniu turėjome. "Ryto" sky- 
rių ir biblioteka, ir kur kas tik i. C./ 

norėjo, tas galėjo pasiimti pa- 
skaityti sau knygų. C) dabar | 
bibliotekos knygų beliko tik gal 
ketvirtoji dalis, .ir tai tik mo- 

kytojo Br. Stasiūno rupesniu 
užlaikytų, kad ne Jis, tai gal 
butų visos dingusios. Taigi 

idabar laikas knygas peržiūrėti 
ir surašyti. Norinčiųjų skai- 
tyti butų daug, tik nėra kam 

sutvarkyti knygynas. Kaz. 

VEISIEJAI. 
(Seinų apskr.). 

\ eisėjų miestelis nedidelis, 
bet musų apylinkėje pagarsė- 
jęs tuo, kad čia yra ''ponų" ir 

"ponių," kurie stengiasi kalbė 
t i tik lenkiškai, nors gerai ir 
nemoka. Prieš karę lietuviai 
šioje parapijoje tikrai buvo 
skriaudžiami: pamaldos buvo 
viena sekmadieni lietuviškai, o 

o c 

kita lenkiškai, nors ''lenkų" 
nėra nei 10 dalies ir visi jie 
lietuviškai moka. Dabar, nuo 

pereitų metų, pamaldos kiek 
teisingiau sutvarkytos: lenkai 
turi dešimta sekmadienį. 

Varguolis 
I 

STRUNAIČIAI. 
(Pabradės apskr.). 

Nedidelis bažnvtkiemis, la- i į 1 

;bai puikioje vietoje, ant kalne- 
lio. Bažnytėlė akmeninė, ne- 

didelė. Parapija grynai lietu- 
•viška ir ]»rie kun. Racevičiaua 
visa bažnyčioje buvo tik lietu- 
viškai. Paskui mainėsi visokį 

1 sulenkėję kunigai, kurie sten- 

gėsi visokiais budais sulenkin- 
ti mušu parapija. Dabar «i 
lenkinimo lizdas yra vargoni 

: ninko bute. Girdėti, jog mu- 
■ sų parapijon ketinąs atvažiuoti 

klebonautų iš Švenčionių kai? 
i koks sulenkėjęs senas kunigas 

kuris ne tik nemokąs gerai kai- 
■ bėti lietuviškai, bet dar esąs 

lietuvių priešininkas. Nejau- 
gi ir vėl musų parapija papul- 
tų i sulenkėjusiųjų rankas? 

Strunaitiskiai. 

JuryiniŠkiai. Mar. ap. Nese- 
nai įsteigtoje mokykloje moky- 

į tojo J. Krušinskio ir J. Gylic 
pastangomis sudaryta vakari 
niai ir šventadienių kursai pa 

t augiusiems. Pradėta veikti nu 

( rugsėjo 8 d. Š. m. Lanko K 
mergaičių ir 8 bernaičiai. Mo 
koma lietuvių ir vokiečių kai 
Ini, skanavimo, Lietuvos isto 
rijos ir gamtos. Mokytojai dar 
buojas veltui. Jaunime, pradė- 
jęs, naatlyžk! 

Putinėlis. 

I čirenai, Mariamp. apskr, 
Vietoje augštesniosios mokyk- 
los Veiveriuose beliko liaudies 
mokykla su 150 vaikų. Vaikai 
lankė mokykla ir per darby- 
metį. Vos tik užėjus vokie- 

čiams, mokytojauti pradėjo du 
vokiečių, paskui ir vienas lie- 
tuvis; dar paskiau, du lietuvių 
ir vienas vokietis. Dabar bemo- 
kyto jau ja abu lietuviu: J. Ba- 
lickaitis, ir J. Bernotas. 

Putinėlis. 

VALANČIU N AI. 
(Naumiesčio apskr.). 

Gelgaudiškio kunigo Mikel- 
kevičiaus rūpesčiu atidaryta 
čia dabar lietuvių mokykla. 

t Mokytojas paskirtas J. Kau- 
nas, baigusis Kauno kursus. 

F. Kaunas. 

PILVIŠKIAI. 
TŠ Rusijos grįžo Lietuvon 

h loky toj a Ona Žebrauskaite ir 

Magdalena Žebrauskaite, bai- 
gusi "Saulės" kursus Vorone- 
že. 

Tai didžiausias Amerikos dirižablis C-l, kuris iš Rockaway laivyno stoties 
nešinąs vieną aficiera ir 6 kareivius, nulėke į Key West F!a. be sustojimo. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS. ] 
RUMUNIJOS KARALIE- 

NE PABĖGO. 

Geneva, Šveicarija, vasa- 

rio 24 d.—Rumunijos kara- 
lienė ir jos duktė bėga iš 
Bucharesto Anglijon. nes bi- 
jomasi, kad Rumunijoj re- 

voliucija vis didės, kaip pra 
nešama iš Vienuos. 

| BOLŠEVIKU NELEIDŽIA 
AUSTRALIJON. 

Melburnas, Australija, va 

sario 23 d.—Federalė Aus- 
tralijos valdžia pavartojo 
tam tikras priemones, už- 
draudžiančias įėjimą Austrą 
lijon bolševikams ir kitiems 
"negeistiniems piliečiams." 
Valdžia paleido 500 laivų 
darbininkų ant Cockatoo sa- 

'■ los, nes tarp darbininkų esą 
i buvo padaryta sutartis, 
| idant 'dirbti kuomažiausiai.' 

BOLŠEVIKAI UŽMUŠĖ 
800 VOKIEČIŲ KAREIVIŲ 

Londonas, vasario 24 d. 
Žinios iš Kopenhageno pra- 
neša, kad bolševikai užmušė 
800 vokiškųjų kareivių, ku- 
riuos jie paįmė nelaisvėn 
Vindavoje (Ventpiiyj) Kur- 
šėje. 

ORLAIVIS PADARO 300 
MYLIŲ I VALANDĄ. 

Paryžius, vasario 24 d.— 
Vienas francuzas inžinierius 
kaip pranešime išrado nau- 

jos rūšies orlaivi, kuris ga- 
lės^lėkti 300 mylių i vieną 
valandą. Šis išradimas, sa- 

koma, yra didelis siurprizas 
vokiečiams, kurie nieko pa- 
našaus nesitikėjo. 

Naujo išradimo yra ta 
keista ypatybė, kad kuo or- 

laivis kils augščiau, tuo jis 
greičau lėks. Mat šiuolai- 
kiniai orlaiviai, kįlant augš- 
tyn, lėčiau lekia. Priežastis 
tame, kad augštai oras skys- 
tesnis ir propelleris silpniau 
varo orlaivį. 

STREIKO PAVOJUS 
AGLIJOJ. 

Londonas, vas. 24 d. •— 

Anglijos angliakasai išstatė 
gan didelius reikalavimus 
savo darbdaviams. Jų svar- 
besniais reikalavimais yra: 
ekzaminavimas kompanijų 
knygų ir pakelti algą 30 nuo 

šimčių. 
Nekurie laikraiščiai prita- 

ria peržiūrėjimui kompani- 
jų knygų, bet randa negali- 
mu išpildyti antrą angliaka- 

siu reikalavimą. Girdi, dėl 
pabrangusio pragyvenimo 
reikia kiek pakelti algas, -bet 
nėra galima pakelti net 30 
nuošimčių. 

Konferencia darbdavių f'i 
angliakasiais bus seredoje. 

Gi Anglijos premieras 
Lloyd George, Įteikiant tam 
tikrx bilių konstitucijinei 
komisijai, užseiškė, kad ša- 
lis atsidurs kebiame padėji- 
me, jei angliakasiai griežta: 
reikalaus išpildyti jų reika- 
lavimus. Girdi, jei nepasi- 
sektų ši kivirčą prašalinti, 
tai Anglijoje išsiplėstų civilė 
kova, todėl atstovų butai pr 

ivalo dėti visas pastangas, 
kad sutaikius darbininkus ii 
darbdavius. 

GR.EITAI REIKALINGAS KAMB£ 
RYS ŠEIMYNOJE. ATSIŠAUKITI 
"LIETUVOS" OFISAN. 

Phcne Armitage 3209 Valandos: Po piet nuo 2 ik. o. Va- 
karais nuo 7 i'ii9. Ned. nuo 10 iki 1 

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

1326 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

AUŠROS MOKYKLA. 
Dieninė ir Vakarinė A. M. turi šiuos skyrius: 1. Lietuvių kalbos (pradinio 
ir augštesnis) mokytojas Vitkus, studentas medicinos, patyręs mokytojas. 
2. Matematika (Aritmetika, Algebra* Geometrija ir Trigonometrija). 3. Brai- 

žymas (pienu pažinimas). Mokytoju m paskutinius 2- ju skyrių V. Miszėi 

ka. Neleiskime laiko per niek. Mokinkltės. Prisirašyti galima visados. 

į 3001 S. HALSTED ST. ggggggjjp 

DIE RI NE IR VAKARINE 

MOKYKLA 
čia Rali !c*:gvai ir gretai iSmokti Angl^ ir 

Lietuviu kalbas, aritmetiką. S. V Anglijos. Lietuvos ir ateiną istorijas, geografiją. raSyti 
laiSkus, ir tt Taipgi, turime Grammar ir HicU 
School'ių skyrius Lletuviil mokytojai. Sunaudo- 
kite liuosą laika ęisi mokinimui. nesigailėsite. 

American Coiiage Pr3parator> iichuol 
2102 £0. HALSTED S..t CHICAGC, 1LL. 

Phone Drover 7027 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akis 
3 Ir priskiria akinius 

jjiueus sainens visokiu aur.bo daigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso ir 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STRF.ET 

Phone Burnside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

STEPHEN VILIMOVITZ, R. FH. 
...DRUGGIST... 

8924 Cottagc Grove Av, 
Chicago, 111. 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

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

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

į parduota už geriausią pasiūlymą. 
Į Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 

Įsai bus priimti už mokest}. Atsi 
saukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. NedS- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 
"|28io Harrison St. CHtago 

Visiems 

"LIETUVOS" 
Skaitytojarrs 

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS: 

CHICAGOJE Metams $6.00 
Pusei Metų $3.50 

I Kilus Suv. Valst. Miestus: 
Metams $5.00 
Pusei Metų $3.00 

Į Kanadą Metams $7.00 
I Kitas Šalis Metams $8,00 

Jau išsiuntime Sieninį Kalendorių. Tie, kurie jo negavo 

ikišiolei, teiksis atsišaukti tuojaus, tai męs prisiusime. 

Kurie nera musų laikraščio skaitytojai, ir nori gauti 

musų Sieninį Kalendorių dykai, lai užsisako "Lietu- 

vos Dienraštį. 

Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Money Or- 
deriu, Čekiu arba pinigais prisiųsk mums. 

Užsi8akydami "Lietuvę" ad 
resuokite taip: 

'LIETUVA' 
3253 S. MORGAN ST. 

CH1CAGO, ILL. 

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

GERBIAMIEJI: 

Siunčiu Tamistoms $ it* prašau 

siuntinėti dienraštį "Lietuvą" per met. 

Vardas Pravarde 

Stubos num Gatvė 

Miestas Valstija 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
PHTSBURGH, PA. 

Čionai smarkiai pradėjo 
veikti plėšikai. Tankiai žmo- 
nės skundžiasi, kad tai ten, t?i 

naktimis liko-i užpulti ar 

narnai apvogti. Apiplėšimai 
net turėjo vietą ir dienomis. 
Žmonės tiak'hnis net bijosi iš- 
eiti gatvėn. Toks ai-įtikimas 
buvo su A. Vamioniu, kuris 
ryte ant 6 v. i-ė jo i: savo :• t 

bo ir pažengti-; porą žingsni ; 
nuo slėnu <.:*/. likosi parbloštas 
arit žemės ir apiplėštas. Ji- 
pradėjo šaukti pagalbos ir dėl- 
to jam plėšikai perskėlė galvą. 
Iš jo atėmė $247.00 koopera- 
cijos pinigu ir $261.00 j<> pa 
ėio pinigu. Jis dar turėjo auk- 
siniu pinigu, bet tų nerado. 

\edelios vakare vasario 16 
d. buvo koncertas, kuri suren- 

gė parapijos choras. Dainavo 
j). A. Sodeika iš Scranton Pa. 
Daina pavyko ir labai žmo- 
nėms patiko. Tai bene vienas 
iš rmis geriausiu daininiku. 
A pa r t jo dainavo ponia J. Jan- 
kienė, p. K. Sabonis, ant smui- 
ko griežė ponia f.. Sabonicnė. 
JPalyvavo ir keletas kitu. Cho- 
ras vedamas p. J. Jankaus su 

dainavo eilę dainų. Viskas ga- 
na gražiai pavyko. 

P-s Sodeika dar turėjo kon- 
certą MelvCes-Rock, Pa. Jis 
iš ten nuvyko Chicagon. 

f'ittsbiirfficti.v\ 

DETROiT, MICH. 
Vasario 1(> <1. čionai įvyko 

lietuvių neprigulmingos baž- 

nyčios nariu susirinkimas su 

šauktas "yy kupo" Mickevi- 
čiaus. Susirinkimas pradėtas 
su malda. Pa kui perskaity- 
ti įstatymai bažnyčiom, kuriuos 

"vyskupas" ttžgyrė ir paklau 
s'j, kas ką gali pasakyti, ko 
klausti, hyg ant juoko likosi 
užklausta, kur geriau gyventi, 
ar vystam, ar drumstame van- 

denyje. T toki klausimą likosi 
atsakyta tokiu pa! budu. 

Praktiškai pasirodė, kad 
'"kunigas" naujos parapijos 
gaus* algos tiktai 50 dol. mė- 
nesiui, be! užtai jam priklauso 
visos iižmokcstįs už šliubus, 
krikštus ir kitokius panašius 
patarnavynius. Dar toliau p. 
'j. Naujokas užklausė delei vie- 
no paragrafo, kuriame pasa- 
kyta. kad "Vyskupas" pri/'iu 
les tuos kunigus, kurie pykins 
parapijomis ir juos iškels ki- 
ton vieton, P-s Naujokas pa- 
sakė, kad tarp neprigulmingų- 
ju kunigu ir prigulmingiiju 
Romos kataliku kunigu nėra 

jokio skirtumo. Kaip vieni 
elgiasi, kaip ir kiti. T tai "vy- 
skupas" pasakė, kad taij> klau- 
sti tegali tik kun. Skripkos 
tarnas. 

Pagaliaus visgi pradėta ban- 

dyti priimti tuos įstatus. Dar. 

gybė tam pritardami atsisto- 
jo ir "vyskupas" už tokį pri- 
jautimą padėkavojo žmonėms 

—pritarėjams. Priėmus įsta- 
tus dar buvo kalbų ir nemažo 

sujudimo, bet viskas pasiliko 
toje pat vietojo. Dabar čia ei- 
na visokios kalbos už ir prieš. 

Jonas Naujokas. 

KENOSHA, W!S. 
Dainos ir Dramos dr-ją 

"Birutė" Vasario 16 Šv. Pe- 
tro parapijos svetainėje, sa 

vo susirinkime išnešė sekan- 
čią rezoliuciją:— 

"Matydami, jog musų Tė- 
vynei Lietuvai šiame mo- 

mente gręsia didis pavojus 
nuo amžinų priešų lenkų. 

"Ir matydami, jog per at 
skirą veikimą dabar esančii, 
Fondų nukenčia Lietuvos 
reikalai; 

Nutariame: kad but; 
greičiau sušauktas Ameri 

i kos Lietuviu Visotinas Sei- 
mas, del išrišimo klausimo 

: suvienijimo Fondų, ir kad 
seimas atsibūtų Chicagoje, 
k; i po didžiausioje Lietuvių 

j kolionijoje, ir Amerikos 
; kulturos ir spaudos centre 
su kurio pagalba galima iš- 
^•i'rinti lietuviu reikalavi- 4, 

mus. 

Kopijos šios rezoliucijos 
turi buti pasiųstos Į dienraš- 
čius "Lietuvą," ir "Draugą," 
del apskelbimo. 

Rezoliucijos Komisija, 
H. Labanauskas. 

P. Beisis. 

NEWARK, N. J. 
Vasario 17 d. lietuviai turė- 

!jo masini susirinkimą šv. Jur- 
gio svetainėje. Susirinkimo 
tikslas buvo išnešti rezoliuciją 
del visuotinojo seimo sušauki- 
11:0. Susirinkimas buvo šau- 
kiamas visai bepartyviai. \ ic- 
n< k nežiūrint i tas gražias pa- 
stangas iškilo triukšmas. 
Triukšmą kėlė katalikai užme- 
tinėdami, kad jiems nebuvo 
duota žinia. P-s Pempė atsa- 

ke, kad čia neinivo šauktos par- 
tijos. ne tautininkai, kataliku' 
laisvamaniai ar socialistai, bot 
buvo kviesti lietuviai. P.et vis- 
L'i likosi pirmininku išrinktas 
p. Vaškevičius, o padėjėju p 
Pempe. 

\ iškas buvo ramu kol buvo 
kalbama, kad reikia išnešti re- 

voliucija prieš lenkus, rusus ir 
okiečius, kurie vežiasi Lietu- 

von, bet kaip prisiėjo rišti sei- 
mo klausima tai ir vėl nera- 

mumas, riksmas. Katalikai lai- 
kėsi prieš seimą. Tiesa pasa- 
kius laikėsi taip tik ju vadai, 

pats katalikai, buvo matyti, 
kad gilumoje širdies nori sei- 
mo. Tas parodo tiktai, kad 
katalikai stato augsčiau savo 

srioves reikalus negu Lietuves 
laisvę. Galima sakyti iš to su- 

trinkimo nieko gero ir neišėjo 
Netvarko Lietuvys. 

3INGHAMPTON, N. Y. 
Pas mus bingbamptoniečius 

nebuvo tokio gero susitvarky- 
mo darbuose, kaip kitose ko- 
lonijose tai ir nebuvo gero pa- 

j isckimo. \ isgi čionai buvo 
(iirbta L etinių dienai l^K) me- 

lais, paskui Centraliam komi- 
tetui, ant galo nemažai pasi- 
darbuota ir Lietuvos Neprigul- 
mvbės Fondui, liiclskis gi at- o 

silankęs kiek pirmiau sutvėrė 
Tautos Fondo skyrių, kurin 

priklauso bene apie 40 ypatų, 
Tarpe tautininkų ir katalikų 
dirbančių ant visuomeninės 
dirvos buta ir nemažų ginčų. 
I'atis katalikai turėjo trubeli 
su savo vadais, kurie jų laik- 
raščiuose nenorėjo pagarsinti 
jų surinktas aukas tiktai dėlto, 
kad jie panorėjo plačiau ir aiš- 
kiau žinoti, kas dedasi politi- 
ko-; užkulisyje. Tintų geriau- 
siai, kad pinigai čionai surink- 
ti už kuriuos buvo ginčų, butų 
pasiųsti ne partijiniams ar 

srioviniams fondams, bet sta- 
čiai i rankas Pildomojo Tary- 
bų Komiteto, kuris mus visų 
yra pripažintas augščiausia 
pildančia Įstaiga. Kad jie ga- 
lėtų pildyti, tai privalo turėti 
ir pinigų. 

T. K. K. 

WAR SAVINGS STAMPS 
ISSUEI> TSY THE 

UNITED STATES 
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| Žinios Žineles, 

Rochester, Mass.—Va- 
sario 11 kalbėjo chemikas 
žirnis apie Lietuvos atstaty- 
mo Bendrovę. 

=- Lawrence, Mass.—Au- 
diminių dirbtuvių darbinin- 
kai streikavo skaičiuje 35,- 
000 žmonių. Policija per- 
sekioja streikierius. Strei- 
kieriai reikalauja 48 valan- 
dų darbo savaitės. 

Elizabeth, N. J.—Va- 
sario 2 d. buvo pp. Račkau- 
sko ir R. Karužos prakalbos. 
Kalbėjo apie Lietuvos at- 

statymą. Buvo renkamos ir 
aukos Lietuvos Nepr. Fon- 
dam 

Rochester, N. Y.—Su- 
sitvėrė nauja savišalpinė 
"Lietuvos sunų ir dukterų" 
draugija. Pirmas jos žing- 
snis, tai suteikimas 25 dola- 
rių aukos L. N. Fondan. 

VVaterbury, Conn.— 
Teatrališka draugija "Auš- 
ra" ruošiasi statyti secnon 

dramą "Du broliu.'' Jau- 
nimas sparčiai spiečiasi prie 
tos draugijos. 

Baltimore, Md. L. N. 
F. skyrius sausio 26 d. su- 

rengė prakalbas p. J. V J 
Liutkauskui. Prakalba pasi- 
sekė. Žmonių buvo prisi- 
rinkę apie 800, kurie sudėjo 
1666.25 dol. 

St. Clair, Pa.—Sausio 
26 d. atsibuvo vietos SLA. 
apskričio susivažiavimas. 
Apkalbėta SLA. reikalai. 
Užbaigus susivažiavimą L. 
N. F. suaukauta 26 dolia- 
viai. 

I 
# 

Rumford, Me.—Vietos 
jaunimas suruošė spektak- 
lių. Pastatyta buvo drama 
"Kryžius." Lošimas viduti- 
niškai pavyko. 

Cleveland, Ohio.— 
Klebonas Haraburda vysku- 
po suspenduotas. Jis jau 
kraustosi. Lietuvių bažny- 
čioje pamaldos laiko airių 
kunigas. Parapijonai užga 
nėdinti kun. Halaburdas iš- 
sikraustymu. 

— Athol, Mass.—Blaivi- 
ninkai pasižymi veikimu. 
Jie pastatė scenon veikalą 
"Ne mirtis, bet pinigai." Lo- 
šimas pavyko, žmonės ap- 
skritai dabar daug mažiau 
vartoja svaiginančių gėrimų 
negu. pirmiau. 

— Scottville, Mich.—Čia 
susiorganizavo lietuvių ūki- 
ninkų draugija, Draugijos 
tikslas—apkolonizuoti lietu- 
viais Mich. valstijos neku- 
riuos pavietus, pakelti lietu- 
vių ukį ir tinkamiau parda- 
vinėti ūkio produktus. 

^=» Pittsburgh, Pa.—įvyko 
laisvų kapinių bendrovės su- 

sivažiavimas, Nutarta ben- 
drovei ingyti čarterį, sutvar- 
kyti knygvedystę ir 1.1. Ben 
drovė po truputį didinasi. 

Kenosha, Wis.—Vietos 
lietuvių "Aido" choras su- 

rengė koncertą. Koncertas 
susidėjo iš 31 N. N. 

-= Philadelphia, Pa.— 
Katalikai surengė p. Šimu- 
čiui "Garso" redaktoriui 
prakalbas 2 vasario. Jo kal- 
ba buvo silpna. Nedaug su- 

rinkta aukų. 

— Bendl, 111.—Darbai 
prastai eina. Kasyklose už- 
muštas Jonas Skirskis pri- 
klausęs Į L. S. S. kuopą. 

Hyde Park, Mass.— 
Lietuvių judėjimas silpnėja. 
Ji 4 organizacijų čionai pa- 
siliko tik viena ir ta pati 
silpsta. Buvo prakalbos. 
Kalbėjo neprigulmingas 
kun. Geniotas. Deiei pra- 
kalbų buvo ginčas su sve- 
tainės savininku, kuris ne- 

mėgsta neprigulmingų kuni- 
gu. 

= Springfield, Mass.— 
Nesenai čia susitvėrė "Biru- 
tės" choras, kuris suruošė 
koncertą. Koncertas pavy- 
ko. 

™= New Haven, Conn.— 
Lietuviai išpirko ketvirto- 
sios laisvės paskolos bondsų 
už 26,000.00 clol. Agitavo 
lietuvių komitetas. 

= Newark, N. J.—Vyčiai 
vis dar juda tautininkų pa- 
judinti, Vyčių chorą pradė- 
jo vesti p. J. Banys, nuo ku- 
rio daug tikimasi. 

= Fitchburg, Mass.—Ne- 
senai lietuviai išnešė pro- 
testą prieš lenkus ir bolše- 
vikus delei jų veržimosi Lie 
tuvon. Visi tam protestui 
pritarė išskiriant keletą so- 

cialistų. 

A. MARTAUS 
MARŠRUTAS. 

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

Šį maršrutą rengia Lietu- 
vos Neprigulmybės Fondas 
ir Amerikos Lietuvių Tauti- 
nė Sandara. Maršruto Ren- 
gimo Centralis Komitetas su 
susideda iš šių asmenų: P. 
Jurgeliutė, S. E. Vitaitis :r 
J. Ambraziejus. Susineši- 
mui adresas: 

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

Prakalbos turi Įvykti šiose 
kolionijose: 
Vasario mėn.: 

25. Kulpmont, Pa. 
26. Mt. Carmel, Pa. 
27. St. Clair, Pa. 
28. Minersville, Pa. 

Kovo mėn.: 
1. New Philadelphia, Pa. 
2. Tainanua, Pa. (2 vai. po- 

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

kare). 
3. So. Bethlehem, Pa. 
4. Easton, Pa. 
5. Port Chester, Pa. 
6. Philadelphia, (South 

(South Side), Pa. 
7. Camden, N. J. 

KRASOS DEŽUTE. 
Koncerte Buvęs. Jusų ži- 

nutės negalėsime sunaudoti 
del tos priežasties, kad pir- 
miau apturėjome kitą ko- 
respondenciją tame pat rei- 
kale. 

Tikras visų draugas. Pra- 
šytumėm aiškiau rašyti, męs 
neįskaitome. Žinutės nega- 
lėsime sunaudoti. 

Parapijonas. Pas mus jau 
buvo užtektinai rašyta apie 
Jusų bažnyčioje kilusi 
skandalą. Neapsimoka dau- 
giau apie tai spausdinti. Pra 
neškite kuom teismas pasi- 
baigs. 

Jš A. L, T. Tary- 
bos Raštinės- 

Posėdis Vasario 1«S, 1919. Nu- 
tarimai : 

1. Yikinama nutarimas, per 
tam tikrą komisiją, idant apy- 
linkių Lietuviai dalyvautų Ma- 
žųjų ir Pavergtųjų Tautų Li- 
gos karnavale, Vasario 24, 
1919, Xew Yorke. 

2. Gauta atspausdinti pa- 
vyzdžiai Lietuvos didelio žem- 
lapio, dėsimo prie Amerikos 
Lietuvių Memorialo. Žcmla- 
])ių padarymo darbas užgirtas. 
Dalis, kurią A. L. T. Taryba 
savo lėšomis atspausdino, nu- 

tarta atskirai pardavinėti pr> 
SI.00. Pardavinėjimo komi- 
sijon nuskirta: J. Ambrazie- 
jus ir A. Augimas. 

3. Išleisti p. Y. Jankausko 
Anglu kalboje patiektą rašteli, 
sutrauka Lietuviu |M>litiškii jie- 
škinių. 

4. Pareikalauti iš Pild. Ko- 
miteto iš \Yasbingtone, idant 
veikiai butų suteikiamos A. L. 
F. Tarybai visos žinios parei- 
nančios iš Europos apie Lietu- 
vos padėjimą. 

5. Pranešti Dr-ui J. Šliupui 
delei finansų tarpe io ir inž. 
P. Noraus. 

6. Atstovas Į Pild. Komiie- 
tą, inž. M. J. Yinikaitis tapo 
kelet'iį dienų sulaikytas nuo 

išvažiavimo \Yashingtonan de- 
lei busineio susivažiavimo 
Pild. Kom. Ne\v Yorke, taipgi 
delei gautos telegramos nuo 

kun. J. Žibaus ir kitų svarbi ;, 
reikalų. Jisni išvažiuos apie 
23 Yasario. 

7. Rezignavus A. L. T. 
Tarybos sekretoriui, P. Nor- 
kui, perrinkta sekretariatas: 
lmuoju sekretorium J. O. Sir- 
vydas, 2ruoju—P. Bukšnait's 
A. L. T. Tarybos Sekretorius.. 

J. O. Sirvydas, 
120 Grand St. Brooklyn, N. Y 

i GARBINGAI KRITO 
UŽ LAISVĘ. 

į Oficialiuose valdžios praneši 
muose, išleistuose AmerTicos Ka 
~s Departamento Washingtorte 

randame .sekančias .lietuviškas 
j pravardes pask' 'btas: 

Patėmijirras. Iinnme tii 
tas pravardes, kurios yra neabe 
jotinal lietuviškos, arba kurios 
nuims išrodo lietuviškos. Tie, kuri? 
pasiduoda kariumenėj, arta laiko 
registracijos, savo pravardes su 

arba su "wics:." ant palo, 
y:a panafiŲs i lenkus ir jų męs 
negalime atskirM; todėl tankiau- 
siai tokių ir nepaduodamo. Lie- 
tuviai privalo savo pravardėj lai- 
ko užsiregistravimo, arba jau ir 
kariumenėj, paduoti vieton "ski" 
—"skas," vieton ''wlcz"—"viCius," 
pavyzdžitfi: vieton "Rutkowfcki" 
privalo paduoti "Riltkinfikiig," vl» 
ton "Ji Cč\vle7"—".Taeevielus." Tuo 

■ met buB lengv' Juo? Dabinti. 

S ur asuose vasario 
20 d. 1919. 

Kazimer Platakis, iš Chi- 
cago 4(3 S. Wells gatvė.— 
sužeistas lengvai. 

John Gudinąs, iš Roches- 
jter, N. Y.—užmuštas mūšy- 
je. Pirmiau buvo klaidin- 
gai pranešta, kad prapuolė 
mūšyje. 

S u r a š u o s c v.a.s.a.r.i.o 
21 d. 1919. 

Gcoryc M. Kreivis, iš Clii- 
cago, 12252 (ireen st.—mirė 
i:uo žaizdų. 

S u r a š u o s e v n s a r i o 

24 d. 1919. 
Paul Petraitis, iš Chicago, 

2137 \Y. 33-čias place.—leng- 
vai su/.eisiąs. 

IValtcr Tobias, korpo Jas, 
iŠ Chicago, 3401 Ycrnon ave. 

—lengvai sužeistas. 
Kasimicr l 'rban, i^ Chicago. 

3643 \Y. 5 5-t a s placc.—sužei- 
stas laipsnis nepažymėtas. 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, di£ę:i'r.'* 
dienomis ir vakarais dūl biznio l: 

namų. Paliudijimai Išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsim" 
suteikti jums patarin.4. 

SARA PATEK, Principal 
C205 S. Halstcd St. 1850 Welis Pt 
2107 W. Madison St., C!i'rr>g' 

Oflio Tilcfonas BouHuri) 180 

DR. M.T. Sirlkoris 
LIETUVIS 

Gydytojas !r Chirurgas 
1757 VV. 47th st 

Ofiso VjUn'os: !l rvtolkl. 3 ps pff. 7 Ikiflvikirt 
ritMioniS nuo 3 ryto iki 2 p pitto. 

Namai i()07 Oaklcy Elvd. 
Ts'tfcnas Scetcy 420 

HA5TEK 5Y5TE-n ; 
Męs mokiname šj puikų, gerai 

apsimokant j amatą į trumpą lai- 
ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujam;. Vietos nepripildytus lau 
kia Aleik dieną ar vakaro. 

iViasier Cutfcing School 
J. F. KASNICKA, 

1!S N. LaSalle St., 4 augštas 
(Pri :: City llall) 

Pasirūpink juos dėvėti k <ip ir 
naujus—lyginai kaip šis Ka- 

nados olicieiius dėvėjo 

Williamas Pembcrton, Kanados 
armijos garsaus I'rinccss'os Pat 
Regimcnto oficicrius pasakojo apie 
nepaprastą batų dėvėjimą, kurie 
buvo du kart Neolin padais pakal- 
ti. 

„šešis mėnesius apkasų karės 
metu prie pragaištingų aplinkybių 
nuplyšo pirmi padai," sakė oficie- 
rius l^emberton, „gi paprasti padai 
butų nuplyšę kur kas trumpesnia- 
mc laikei' 

Tokius čeverykus, kuriuos da 
galima pataisyti ticnumesk. Duok 
pakalti gerus, tvirtus Neolin pa- 
dus. Kiekvienas šiaučius juos pri- 
kals. Kaštuoja ne daugiau už 
paprastus padus, kurie daug grei- 
čiau nuj .yšta. Atsimink —Neolin 
padai pagaminti mokslišku budu su 

prityrimu, kad padai turėtų pado 
verto. Jie yra lankus, nepermirks- 
tanti ir tvirti. Naujus ėeverykus 
galima pirkti jau r;u šiais N'eolin 
padais Įvairiose skoniuosc-madosc. 
Juos pagamina Goodyear Tire & 
Rubber Kerdrovė iš Akron, Ohio. 
Jie fiiip pat išdirbinėje ir kojaspar- 
rinius užkulnius, gvarantuojamus 
iigesnj išlaikymą negu visoki kiti 
u/Kulniai. 

Ileolin Solės Ti-ac.- .'uai k !U j. U. 1? VA. Otf. 

(Šitokios markės išduodama j* !lLjj„n! ūž įmokėtus pinigus). Ll!l!llldill 

320 F1FTH AVENUE, 

Kiekvienos Šalies-gyventojai priverstinai moka mo- 
kestis savo šalies palaikymui iv jos jvil::i]>i aprūpini- 
mui. 

Kiekvienas lietuvis privalo mokei i mokestis \uken- 
/ 

tėjusiai dėl karės Lietuvai, jai laisvės išgavimui iv jos 
žmonių aprūpinimui. 

Reikalaukite paaiškinimų ir siųskite pinigus šiuo 
adresu: 

<rv į 
m, isic, ii a 'ar K 

NEW YORK, N. Y. 

Skaitytojas 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 popierėles savo ant- 

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

Žiūrėkite, kad jūsų numeris 

butų didesnis, negu 12-30-18, 
nes kitaip laikraštis gali but 
sulaikytas, kadangi numeriai 
reiškia, jog apmokėtasis už 

prenumeratą laikas pasibaigė, 
o neapmokėtą laikraštį kra- 
sa draudžia siuntinėti. 

Permainant antrašą, aiškiai 
išpildykite šitą blanką ir pri- 
siųskite ją mums, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas pa i r n vimas. 

Mainant antrašą, teiksitės išpil-dyti sekančią blanką. 
Pirmiau^. man* "Lietuva" ėjo sekančiu antrašu: 

Vardas Pavarde 

Numeris Gatvė 

Miestas — Valstija 
Dabar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas Valstija 
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Airiai Mato Reikalą. 
Šiomis dienomis Philadelhijos mieste 

prasidėjo Amerikos airių visuotinas seimas. 
Jo tikslu yra išnešti rezoliucijas, reikalau- 
jančias neprigulmybės jų tėvynei, Airijai. 
Penki tūkstančiai delegatų, vadovaujant 
kardinolui Gibbonsui, susirinko iš visų 
Amerikos dalių, idant pakelti balsą už Ai- 

rijos neprigulmybę. 
Nors airių padėjimas yra toks, kad 

jie jokiu budu negali tikėtis gaati pilnos 
neprigulmybės Airijai, vienok jie maiė 
naudą, ir mate reikalą tokį Visuotiną Sei- 

mą šaukti, nepaisydami nei iškaščių, nei 
pirmesnių savo seimų, nei jokių kitokių 
galų Prie os progos jie pažadėjo pusantro 
milijono doliarių aukų laisvės išgavimui. 

Pas mus lietuvius vienok yra tokių, 
kurie stengiasi prirodineti, kad Visuotinas 
Seimas esąs visai nenaudingas ir nereika- 
lingas, nes jis brangiai atsieisiąs ir jau 
vienas toks seimas buvęs pernai 

Jie lygiai gerai galėtų prrodinėti ir 
tai, kad šiądien saulė jau yra nereikalin- 
ga, nes ji per keletą tūkstančių metų kas- 
dien švietė. 

Lenkų Nagai Jau Siekia 
Lietuvos. 

Vakarykštis pranešimas iš Varšavos 
skelbia, kad 

1) Tapo padaryta sutartis su .vokie- 
čiais ir sulyg jos vokiečių armija, iki šiolei 
buvusi Lietuvoj, rengiasi apleisti Lietuvą, 
o jos vietą užims lenkų armija, kuri turi 
teisę atpirkti nuo vokiškos armijos jos gink- 
lus ir amuniciją, ir 

2) Varsavoj tapo paskelbtas formalis 
lenkų dekretas, kuriuomi pranešama, kad 
Lenkija apima Lietuvos karišką ir civili 
valdymą. 

Jeigu šita žinia yra teisinga, tai reik 
pasiklausti, ar Lenkijos nauja valdžia daro 
tokias sutartis ir išleidinėja tokius "dekre- 
tus" savo locnu vardu ir atsakomybe, ar 

ji tai daro su talkininkų žinia ir pritarimu. 
Butų keista, jeigu talkininkai leistų 

Lenkijai užimdinėti Lietuvą, Kuomet nei 
Lietuvos, nei kitų panašios rųšies šalių li- 
kimas nėra nuspręstas Taikos Konferenci- 
joj. Iš kitos pusės, vėl butų keista, kad 
lenkai galėtų ir diįstų panašius "dekretus" 
leis,ti, neturėdami tam talkininkų pritarimo 
—ypač po to, kaip Taikos Konferencija 
uždraudė užimdinėti parubežinius plotus 
ir šalis, pakol jų likimas dar nėra Taikos 
Konferencijoj nuspręstas.. 

Zmant lenkų godumą ir .jų elgimosi 
būdą iki šiolei, galima butų manyti, kad 
jie minėtą "dekretą" ir tam panašius žy- 
gius daro "ant savo locno riziko," nes jie 
lygiai panašius dalykus darė Galicijoj su 
rusinais ir Silezijoj su cechais,—kol jų tai 
kininkai nesulaikė. Pasiliuosavę nuo ce- 

chų ir vokiečių, lenkai dabar gavo dides- 
nių jiegų veržtis Lietuvon ir Haltgudijon. 
Todėl trumpoj ateityj galima laukti, kad 
lenkų veikimas prieš Lietuvą labai sustip- 
rės, ir netrukus męs galime tikėtis svarbi:] 
žinių nuo šito fronto. 

Bet kaip ten nebūtų—ar lenkai tai 
daro savo locnu sumanymu, ar jie tai daro 
ir su talkininkų tylinčiu pritarimu—lietu- 
viai žino, kokios bus to pasekmės, jeigu 
ta lenkų plėšikiška ekspedicija nebus tuo- 
jaus Taikos Konferecinjo? prisakymu su- 

stabdyta. Bus ne. kas kitas, kaip atsikar- 
tojimas kruvinų Galicijos ir Silezijos isto 
rijų. Lietuviai kovos ir kovos su visu inir- 

timu tautos, kuri yra pasiryžusi ar-žut- 
ar-but pasiliuosuoti iš Lenkiškos, ir viso- 
kiso kitokios, vergijos pančių. 

Kiekvienas, kuris pažįsta lietuvius ir 
jų nesulaužomą pasiryžimą buti laisvais, 
žino, kad ne tik Lenkijos "dekretai," bet 
net ir Taikos Konferencijos dekretas, su- 
teikiantis Lietuvai lenkiškos vergijos pan- 
čius, vieton laisvės, lietuviams turėtų "po- 
piergalio" vertę. 

Lietuviai nemano buti "paprastais ra- 

kandais," kuriuos galim.'i butų mėtyti iš 
dienos viešpatijos Į kitą viešpatiją. Jeigu 
prie to prieis, tai ir lietuviai turės šiame 
reikale šį-ta pasakyti. Ir jų kalba bus 

j kovos ir kraujo kalba. Tas yra neišven- 
I giama ir tas bus tikrai! 

Ar Jau Kare Pasibaigė? 
Didžioji Karė pasibaigė—ir kiekvie- 

nas tuo džiaugiasi. Gal but, peranksti 
džiaugiais. Teisybė, Didžioji Karė užsibai- 
gė, bet jos vieton gali prasidėti dar Dides- 
nėj i Karė, kurios rubežiai jau nebus ženk- 
linami frontais, bet visa Europa,—nuo kai- 
mo iki kaimo, nuo miesto iki miesto—galės 
pavirsti viena milžiniška scena pasiutusios 
/.monijos brolžudiškų skerdynių. Ir tuo- 
met tik-ką pasigaigusioji Didžioji Karė, su 
visomis savo baisenybėmis, išrodytų tiktai 
kaipo menkos peštynės, sulyginus su ta D.i- 
desinėja Karė. \ 

Negalima sakyti, kad taip bus, bet gali- 
ma pasakyti, kad taip gali buti. Pirmas ki- 
oirkštis tos brolžudiškos minių karės jau 
matome Rusijoj. Matome jas taipgi Vo- 
kietijoj, Austro-Vengrijoj ir Rumanijoj. 
Tai 'Ta didelė ugniavietė, iš kurios tos ki- 
birkstįs gali persimesti ir į likusias Euro- 
pos šalis. Karės nualinti žmonės yra pa- 
linkę prie užsikrėtimo bolševizmu; reik tik 
vienos kitos kibirkšties, kad visa Europa, 
tarsi parako bačka, eksplioduotų. 

Ar tas bus, ar ne—tas gal daugiausia 
priklausys nuo Taikos Konferencijos žing- 
inių ir jos nutarimų. Jeigu ji mėgins pada- 
ryti taiką senoviniu budu, nedaug paisyda- 
ma "mažų žmonių" ir "mažų tautelių" bal- 
so; jeigu ji padarys senoviniu budu impe- 
rialistišką taiką, kur "didieji" p:\siskirs sau 
gerus kepsnius, o "mažiems" numes kau- 
lus, — tuomet galima tikėtis, kad katastro- 
fa bus neišvengtin^.. 

Sakoma, kad prezidentas Wilsonas jau 
esniau išreiškęs Europoj nuomonę, kad ar- 
ba Europos steitmanai priims Amerikos 
taikos plianą, arba jie turės priimti—bol- 
ševizmą. 

Jeigu prezidentas ištikrųjų panašią 
mint] išreiškė, tai pastarųjų kelių savaičių 
atsitikimai liudija, kad jis dalykų stovį 
gali apspręsti nesulyginamai aiškiąu už 
Europos diplomatus. 

Kiekviena diena tą vis aiškiau liud'ja. 

į Svetimoje Spaudoje apie Lietuvius į 
KODĖL LIETUVIAI TURI 

DAUG VAIKŲ. 
Laikraštyj New York Times yra labai 

akyvas straipsnis, isejusis iš-po plunksnos 
p. Rudolph M. Binder, profesoriaus New 
York o Universiteto, šitas straipsnis, tarp 
kit-ko, pajudina klausimą, ar sumažėjimas 
vaikų gimimo yra ženklu tautos degenera- 
cijos (išsigimimo)? Rašytojas mano, kad 
ne. Nesidauginimas Francuzijos gyventojų 
prieš karę buvo skaitomas francuzų tautos 
išsigimimu,—nuomonė; kurią ypatingai stro 
phi platindavo Vokietijos agentai, idant 
itiraukti nuo Francuzijos pasaulio užuojau- 
tą. Rašytojai sako, kad didvyriškas fran- 
cuzų elgimąsi laike šios karės aiškiausiai 
p?rodė, kad tokia nuomonė yra klaidinga 
ir kad sumažėjimas gimimų skaitliaus visai 
nėra ženklu tautos išsigimimo, puolimo. 

Jis mano, kad kūdikių gimimo skait- 
lius yra ankštame ryšyje su gyvenimo są- 
lygomis; ir juo tos gyvenime sąlygos yra 
aršesnės, juo mažiau žmonės išmano apie 
gyvenimo patogumus ir juo mažesni yra jų 
eikalavimai tų patogumų, kuriuos augštes- 
iė civilizacija teikia, juo vaikų gimimas 
(/ra skaitlingesnis. Pavyzdžiu tam jis sta- 
:o Rusiją, kurioj gimimų skaitlius iki šiolei 
buvo augštas. Sąryšyje su tuo p. Binder 
pamini ir apie lietuvius, sakydamas: 

"[R1/.sijoj] iki pastarųjų laikų bu- 
vo labai augštas gimimų nuošimtis išil- 
gai tų pačiu Baltiko pakrančių, kur vo- 

kiečių giml.no nuošimtis sumažėjo. Tas 
yra didelėj dalyj todėl, kad tarp Lie- 
tuvių ir Estų, ir kitų tautų, kurios iki 
pat paskutinių laikų buvo Rusijos pa- 
vergime, supratlyvesni troškimai gyve- 
nimo patogumų ir pertekliaus dar ne- 

pasidarė viršijančiu elementu jų .gy- 
venime [more intelligent desires for 
comforts ant luxuj>i>s have not yet be- 
come dominant eleinents in life]" 

—Iš Ne v/ York Times 
Vasario 3.6 d. 1919. 

MOKSLAS IR TAUTA. 
Paprastai mokslas laikomas 

tarptautiniu dalyk. Visi tvirti- 
na, kad negali buti 

Į angliškos gamtininkystės, vo- 
1 kiškos matematikos, francu- 
ziškos astronomijos, ispaniš- 
kos socioliogijos, lietuviškos 
teoliogijos ir 1.1. Mokslas pri- 
klauso visai žmonijai, o ne ku- 
riai nors tautai. Jei kurioje 
nors tautoje atidengiama ko- 
ki-. nors gamtinė paslaptis, jei 
mokslas pastumemas pirmyn, 
tai netik ta tauta ingija tas ži- 
nias, bet ir visa žmonija. Tvir- 
inama, kad mokslas yra tarp- 
autišk'is, kaip kad saulės švie- 

sa lygiai šviečia ir didžiom- 
>ioms ir mažomsionis tautoms. 

Kai kalbėti apie mokslą, rei- 
kia pirmiausiai žinoti, ką męs 
po tuomi žodžiu suprantame. 
Siame atvejije męs supranta- 
.ue ne apsvietą, ne mokslo po- 
puliarizaciją, bet pavį tikrą j i 
noksią, moksliškus išradimus, 
vurie padaro žmogų žinančiu, 
jei jis ingija mokslą. Pats 
mokslas dar nėra tikru teisy- 
bės žinojimu; tikrasis mokslas 
yra tiktai teisybės jieckojimu. 
[ei jau tos mokslo žinios, ku- 
rias jau ingijo žmonija, butu 
absoliučiai teisingos*, lai nebū- 
tų galimas tolimesnis mokslo 
kilimas. Jei jau žmogus galut i- 
nai ir išsemiamai žino kokį 
nors moksliską faktą, tai jau 
jam nėra reikalo toje pat šako- 
je ko nors jieškoti. Mokslo tei- 

sybės vra tiktai laikinomis tei- 
sybėmis ir kiekvienas naujas 
nusisekęs moksliškas išradi- 
mas, tankiai išrauja pirmiau 
buvusią visų priimtą teisybę, 
o pastato savo,, 

Visai nesenai 15—30 metu 

atgal viso pasaulio mokslin- 
čiai buvo įsitikinę, kad pasau- 
lyje \vikia spėka ir medžiaga, 
buvo įsitikinę, kad pats pama- 
tas visokios medžiagos, ato- 
mas nėra padalinamas, amži- 
nas ir jis sudaro visus daiktus, 
koki tik yra pasaulyje prade- 
dant negyvąją medžiaga, ak- 
menimis ir baigiant tokiu ste- 
bėt iniausiu organu, kaip žmo- 
gaus smegenis.. Tai]) tikėjo, 
visi buvo Įsitikinę, didelė dide- 
lė didižuma pasaulio moksla- 
vyriu dėjo pamatau tą atomą 
ir pasiremiant tuomi pasaulyje 
žmonėse viešpatavo materia- 
lizmas, ar materiališka pasau- 
lėžvalga. 

Dabargi visiškai nesenai tas 

pamatas, ant ko remiasi visas 
materializmas, tai yra atomas 
suskilo, išnyko. Tapo priparo- 
dyta, kad atomas susideda dar 
iš kitų susidedamu dalių, tai 
yra elektronų ir jonų. Šie gi 
jau yra nei ne medžiaga, bet 
spėka Vienu žodžiu prieita prie 
to, kad pasaulyje los medžia- 
gos, kuri buvo visam kam pa- 
matu, ir nėra, o yra tiktai spė- 
ka, kuri ir sudaro visa kas tik 
yra. Karė sutrukdė tuos toli- 
mesnius tirinėjimus, todėl šią- 
dien nėra žinoma, kaip tas at- 

sitinka. 

Mums čionais apeina ne 

mokslo teorijos, bet tiktai tas, 
kad kas vaakr moksle buvo 

laikoma tikru, nepajudinamu, 
tas šiądien sugriuvo. Vakar 
moksle bupo viena pripažinta 
teisybė, šiądien kita. 

Bet mokslinčiai neužsiganė- 
lina šiiįdienine teisybe, jie da- 
ro bandymus, i ieško faktus, 
galvoja išvedimus, kad vėl at- 

rasti ką nors naujasnio, teisin- 
gesnio. Tie visi bandymai, san- 

protavimai, tas visas darbas 
ir yra mokslu. Taigi mokslas 
nėra galutine teisybe1, bet tiktai 
teisybės jieškojimu. 

Jei jau mokslas nėra galuti- 

į ne teisybe, jei v ra tiktai teisy- 
bės j ieškojimu, tai supranta- 
mas daiktas, kad negali būti 
vienodo mokslo pas visas tau- 

tas. Krancuzas ar italas sulyg 
savo temperamento vienaip 
j ieškos tos teisybės, vokietis ar 

anglas kitaip. .Vienu žodžiu 
mokslan kiekviena tauta ineša 
savo ypatybes ir įuo tųjų tau- 
tiškųjų ypatybių priklauso pat- 
sai mokslas. Vienu žodžiu 
mokslas yra tautos reikalas, 

j mokslo gilumoje atspindi tau- 
tos ypatybės. Todėl neteisingai 

Įsako tie, kurie tvirtina, kad 
jmokslas yra tarpti itiškas. 

JJei sitokis mųs pasakymas 
yra neaiškus, todėl privesti 
paimti kokį nors pavyzdį. Go- 
riausiu pavyzdžiu bus teologi- 
ja, arba mokslas apie religiją 
Viso pasaulio tikintieji žmonės 
turi save mokslą apie Dievą, 
visi tikintieji prirodinėja ir 
mokina, kad Dievas yra. Bete 
tik prisižiūrėkime j kiekvienos 
ta'itos Dievą ir pamatysime 
kiek daug skiriasi tas Dievo 
supratimas. Alachas, Jehova, 
Drama ir Kristus tai ne vienas 
ir tas pats ižmonių supratime. 
Jie neturi vienos ir tos pačios 
ypatybės. Ir tai dėlto, kad čio- 
nai tautos arba rasės indėj o 

savo tautišką dalelę. Mokslas 
apie Dievą yra tautišku moks- 
lu. Lenku pohka \viara, nėra 
laja katalikybe kurią išpažįs- 
ta lietuviai. 

Paimkime socioliogija. Frau 
cuzų socioliogija daug kuom 
skiriasi nuo vokiškos. Jei pa- 
imsime socialistų mokslą tai 
dar daugiau matysime skirtu- 
mo. Rodos visi pamatau deda 
Markso raštus, bet koks didelis i 

skirtumas tarp socialisto lietu-] 
vio, vokiečio franeuzo ir japo- 
no. Ir čionai lieka, tautiška 
dalis. 

Jei tik giliau Įsigilinsime i 

šį klausimą, peržvelgsime 
mokslo istoriją, tai pamatysi- 
me, kad senovės filosofija yra 
graikiškaja filosofija, kas li- 
teratūroje taip stačiai ir vadi- 
nama Pamatysime, kad krikš- 
čionybe yra naujaja romiškąją 
civilizacija, kad atgimimo pra- 
džia vra itališka, kad naujoji 
filosofija iš Kanto laikų yra 
vokiška filosofija, kuria iššau- 
kė vokiškasis materializmas. 
Rodos jau tokiame tyrame 
moksle Vajp matematika jau 
negalėtų Imti nieko tautiško, o 

vienok ir čionai daug tautišku- 
mo, pavyzdžiui metriškoji sis- 
tema nustatymas pirmojo me- 

ridiano ir tt. 
Ir kitaip buti negali, nes tik 

tuomet butų mokslas tarptau- 
tiškas, visai žmonijai lygiai 
vienodas, jei mokslas jau butų 
galutine teisybe. Kolei gi moks- 
las yra tiktai teisybės i ieškoji- 
mu, tolei jis bus tautišku, nes 

kiekviena tauta to teisybes jieš 
kos savotiškai, sulyg savo in- 
pročių, tradicijų ir pobūdžių 
ir tuomi patini ineš mokslan sa- 

vo tautiškumą. 
liesa viena tauta pasiima j 

mokslą pas sarę ir ji toliau 
jau savotiškai tvarko, bet nuo 

to mokslas nenustoja būti tau- 

tišku. Juk ir dainos, muziką 
viena tauta skolina nuo kitos, 
0 daina ar muzika, išėjusi iš ko 
1- ios nors tautos jaja ir pasilie- 
ka. Viskas atsibūva tautišku- 
mo rvbose ir to neišvengia nei 
mokslas. Nėra žmonių be tau- 

tos, nėra mokslo be tautiško 
mokslo. 

Jei iau kartą mokslas kjla 
1 tiktai tautose ir per tauta?, 
! tai suprantama, kad kosmopo- 
litizmas yra mokslo pricšgyny- 
;bė. Ir ištikro tai]) faktai rodo, 
jnet dar neatsirado jokio geni- 
jaus jokioje mokslo šakoje, ku- 
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Ką Rašo Kiti Laikraščiai. 
Jau pakanka lietuvių 

atstovų Paryžiuje. 
Dabar svarbiarsis lietuvių 

veikimas yra susikoncetrtavę> 
Paryžiuje ir kas tenai bus pa- 
daryta, bus padaryta ilgam lai- 
kui ir įiuii to priklauso musų 
ateitis. Kad tas butų padary- 
ta tinkamai, kad butų atsiekti 
musų teisingi reikalavimai, rei- 
kalingi žmones. Dabar Pary- 
žiuje randasi keliolika veikėjų 
iš Lietuvos su p. Valdemaru 
priešakyje. Taipgi tenai nu- 

vyko ir inž. T. Naruševičius, 
vyksta advokatas Lopatto. 
Kad jau tenai yra keliolika lie- 
tuvių veikėjų ir atstovų, tai 
"Darbininkas" rašo: 

"Nuo Amerikos lietuviu 
Europoje jau dirba penki 
delegatai, šeštas vyksta. 
Kun. J. Dobužis, adv. Ma- 
stauskas ir K. Pakštas Eu- 
ropoj veikia nuo pereitos va- 

saros. Dr. Šliupas ir inž. 
Naruševičius jau Europoj. 
Adv. Lopatų vykstąs tiesiog 
Paryžiun. Mums rodos, 
jog tiek delegatų nuo Ame- 
rikos lietuvių jau užtenka. 
Užtenka ypač dėlto, kad 
rimti veikėjai atvyko Pary- 
žiun iš Lietuvos. Didžiau- 
siu Amerikos rupesniu da- 
bar turėtų būti pakankamai 
suteikti lietuvių atstovy- 
bėms Europoj lėšų. Neži- 
nome, ar ketinama dar ką 
siųsti iš Amerikos Europon. 
Męs sakome, kad delegatų 
nuo Amerikos lietuvių Eu- 
ropoje jau užtenka." 
liet tokia "Dari)" nuomonė 

neviškai teisinga. Dabar ki- 
tos tautos Paryžiuje turi po 
kelis šimtus savo atstovų ex 

pertų, Įvairių klausimų žino- 
vų ir tam panašiai. Męs turi-i 
me tiktai keliolika veikėjų in- 
teligentų, vadovų, bet spe- 
cialistų Įvairiuose klausimuose 
neturime. Tiesa, gal ir pakan- 
ka atstovų Paryžiuje, bet tai 
ne dėlto kad tenai jie užtekti- 
nai galėtų atlikti uždėtą ant 

jų užduotį, bet męs nei Lietu- 
va neturi galimybės daugiau 
pasiųsti. 

AntrBoIševikiškos 
organizacijos. 

Kiekviena akcija iššaukia rc 

akcija, kiekvienas smarkesnis 
lenkimas visuomenės, kiekvie- 
nas smarkesnis žingsnis by ku- 
rion pusėn, iššaukia pasiprie- 
šinimą. Apskritai visuomenė 
yra konservatyviška, nes joje 
užsiveria ramybė, miegas, ar 

kaip rusiškai sako "prozebani- 

ris išpažintų kosmopolitizmo 
religiją. 

Tokiu budit kiekviena tauta 
turi organizuoti savo mokslą. 
Jei lietuviai butų turėję savo 

organizuota mokslą, savo 

mokslinčius, jie daug butų pa- 
sauliui davę. Kasgi nežino 
kiek daug gali duoti filologijai 
ir istorija tiktai viena lietuvių 
kalba, kuri yra arčiausia san- 

skritui. Šiąden vis paprastai 
filologiškų ar istoriškų pradu 
jie koma pas senovės romėnus 
ir graikus, nors pas lietuvius 
daug daug daugiau galima su- 

rasti, Ir tai dėlto, kad mokslas 
pas lietuvius nepakeltas, nesu- 

organizuotas. 
Vienu žodžiu jei kuri tauta 

nekįla Moksle, užsilil usi, tai 
tuomi pasidaro pasauliniame 
moksle spraga, kurios jokio ki- 
ta tauta užki>ti nedali. Norė- 
dami pakelti pasaulinį mokslą 
tegalima tiktai keliant savo 

tautoje. Vienu žodžiu tautiš- 
kumas būtinai reikalingas, kad 
mokslas galėtų kilti. 

R —tis. 

je." Jei taip visuomene patin- 
ka radikalius naudingus įve- 
dimus, tai, suprantama, kad ji 
tiesiog revoliucijas kelia, kuo- 
met bandoma padaryti uevyW 
žingsnis. 

Tokiomis tai taisyklėmis ne- 

išvengiamai turi tekėti ir bol- 
ševizmo liga. Visuomenė 

j smarkiai stoja prieš tą pragai- 
štingu judėjimą. Iki šiol tas 
buvo daroma tiktai presoje, 
dabar gi jau pradedama orga- 
nizuotai, aktyviai veikti. Tam 
tikslui tveriamos organizaci- 
jos. ^Naujienos" rašo: 

"Stiprėjąs radikalis dar- 
bininku judėjimas buržua- 
zijai niekur nebeduoda mie- 
got. 'Jas "bolševizmas," 
kaip koks baisiausias slibi- 
nas, vaidinasi jai visur ir 
begalo rūpina. Del tu jie- 
škoma visokių priemonių 
kovoti su ta šmėkla, atstum- 
ti ją. Pavartojama spau- 
da. steigiama dagi tam tik- 
ros organizacijos kovai su 

"bolševizmu." Viena tokių 
organizacijų ką-tik įsisteigė 
Manchesteryj, New llam=f 
shiro valstijoj, kurią įstei^ 
jai nori išplėšt ant visos ša- 
lies, padaryt ją nacionalc 

organizacija. Jos vardas— 
Antibolsheviki League, o 

tikslas—"kovoti su besiplė- 
tojančiu bolševizmu ir pasi- 
kėsinimais ant asmens lais- 
vės, išeinant iš to principo, 
kad laisvi žmonės turi but 
tvarkus žmonės, ir kad tvar- 

ką mylintis žmonės turi prie- 
volių turėti plačiausios as- 

menės laisvės ir apsaugos, 
idant jie galėtų pilnai nau- 

doties gyvybe, laisve ir turto 

nuosavybe,"—prievolės, ku- 
rių tie "tvarką mylintįs" lai- 
svės ir turto savininkai ne- 

pripažįsta visuomenės di- 
džiumai—darbininkų kle- 
sai!" 
Tame "Naujienų" straips- 

nyje bolševizmą vadina radika 
liu darbininku judėjimų, kai 
pirmiausiai nesutinka su 

"Naujienų" "credo," nes jos 
pačios yra antibolševikiškos. 
Antra gi bolševizmas nėra ra- 

c'ikalis darbininkų judėjimas. 
Negalima pavadinti pirmyn- 
žanga tą. kas galutiniame rSy 
zultate veda atgal. Bolše- 
vizmas tai kerštas už praeities 
priespaudą, tai įsisiūbavimas 
iš vienos kraštutinybės kiton. 
Pasauliui prisiėjo pergyventi 
karę, influenzą, reikia pergy- 
venti ir bolševizmo bangą. 

TURKIJOS NUOSTOLIAI 
KARĖJ E. 

Konstantinopolis s'as. 21 
(suvėlinta) Nuostoliai Turki- 
jos armijoj laike preitos karės, 
sulyg ofieialio pranešimo, yra 
948,477 užmutais, sužeistais ir 
nelaisvėn bei nežinia kur din- 
gusiaais. 

Užmuštų bei mirusių nuo 

žaizdų ir ligų — 5,550 aitcic- 
rų ir 431, 424 kareiviai, sužeis- 
ti; K)7,772 aficierų ir ka- 
reivių. Nelaisviais ir pražuvu- 
siais nežnia kur — 3,030 afi- 
cierų ir 100,701 kareivių. 

I>et. sulyg aficierių praneši- 
mų Rusijos ir Anglijos karve- 
džių, kurie kariavo prieš Tur- 

kija, skaičius paimtų nelasvėn 
turkų yra daug didesnis ( be- 
veik dpigubai, negu Turki^ 
kad skelbia. 

LINKĖJIMAS. 
Linkiu "Lietuvos" Dienars- 

c io licndrovci kuojęeriausio pa- 
sisekimo ir energijos darbuose 
dcl lai)» niusų Tėvynės Lietu- 
vos. 

Juozas Žalis. 
So. Boston, Mas*. 



PYKITE! 
KELEIVIS PAUKŠTELIS. 

Vėlybas ruduo. Apsiūkęs cL.ngus. 
Prieš mirdama liucti gamta. 
iįiltojoj trioboj pasislėpęs žmogus. 

»>rtetjį žiema bus pikta. 
Paukštelis supuręs ir dreba, baugus. 
Brangusis! ko lauki? žiūrėk: 
Rūsčiai apsiniaukęs šaltasis dangus. 
I šiltąjį kraštą skubėk! 

Ten dangus, kai džiaugsmas, ten saulė vilio 
Ten dangus, kaip džiaugsmas, ten saulė 

vilioja... 
Skubėk pas linksmuosius draugus! 
Ten vėjas toks linksmas, toks šiltas lakioja. 
Draugai-margaspalviai ten šalčio neboja. 
Ten oras toks tyras! O maistas pigus! 
Svečiai-lakaunėliai tenai neraudoja. 

M. Vaitkus, j 

E DK AM1CI Vcrtč M. GRiGON 

(Tasą) 
Berniukas buvo našlaitis: tėvas, dar- 

bininkas, nesenai Liverpoolyje numirė, pa- 
ardamas ji nrieną pasaulyje, ir italų kon 
sulas liepė parsiųsainti jį į Palermo, kamti 
jo giminių buvo. 

Mergaitę pernai nuvežė į LiverpoolJ 
pas našlę tetą, kuri labai ją mylėjo; toclė. 
jos tėvai, neturtingi žmonės, atidavė jai, 
tikėdamiesi palaikų gauti. Bet andai tetą 
omnibusas suvažinėjo, ir po jos nei kapei 
kos neliko. Tada konsulas ir ją Italijor* 
išsiuntė, pavesdamas juodu italui matrosui 

— Tėveliai tikėjosi, kad aš turtingi 
grjšiu,—tarė mergaitė,—o aš tuo tarpu nie 
ko neturiu. Bet jie mane myli, taipogi i 
broliai. Aš keturis brolius turiu, jie u. 

mane visi jaunesni. Tai nudžugs! inesiu 
pas juos ant pirštų g?lų... kaip neramio. 
jūrės! 

Paskiau ji paklausė berniuko: 
— O tu ar pas gimines gyvensi? 

— Jie priims — atsakė .jisąi. 
— Argi jie tavęs nemyli? 
— Nežinau. 
— Aš kalėdomis baigsiu trylika metų 

—pasakė mergaitė. i 

Paskiau jiedu pradėjo kalbėti apie ju i 

res, apie žmones, kurie laive buvo, ir visi 
dieną kartu buvo, vis šnekučiuodami. 

Pasažieriai manė, kad tai brolis i i 
sesuo. Mergaitė pradėjo megzti; berniu 
kas užsimąstęs sėdėjo. Jūrės vis labiau 
nerimo. 

Vakarą, rengdamiesi gulti, mergaite 
tarė Mario: 
K Labos nakties! 

— Labos nakties niekam nebus, varg 
šai vaikeilai,—tarė italas matrosas, beg j 
damas pro juos pas kapitoną. 

Berniukas norėjo savo draugei atsa j 
kyti: "labos nakties," bet staiga augštf. i 
vilnis jį parbloškė ir nusviedė ant suolo. ! 

— Viešpatie! jis kraujuose plūdo!— 
sušuko mergaitė ir puolė prie jo. Mer- 
gaitė atsiklaupė prie apalpusio Mario, nu- 

šluostė berniuko galvą, prispaudusi ją prie 
savo krutinės. Ant jos drabužėlių pasiliko 
kraujo dėmė. Mario atsipeikėjo ir atsi 
stojo. 

— Tau dabar genaus?—paklausė m e r 

gaitė. 
— Man visiškai gera,—atsakė jisai. 
— Taigi miegok ramiai,—tarė Džu- 

lietta. 
— Labos nakties,—atsakė berniukas, 

ir abu nulipo į kajutas. 
Matrosas neapsiriko. Dar nespėjo vai- 

kai užmigti, kai pakilo audra. įsiutusios 
vilnįs bežiūrint sulaužė buores, nunešė tris 
laivelius, kurie prie laivo buvo pakabinti. 
Laive suirutė pasidarė, šauksmai, vaito- 
jimai—net plaukai stojasi. 

Audra visą naktį didėjo; o išaušus dar 
baisesnė pakilo. Milžiniškos vilnįs, svai- 
dydamo3 j visas puses laivą, liejosi ant pa- 
lūkos, laužydamos visus daiktus ir juos ju- 
rėsna nusinešdamos. Mašinos antklodė 
prakiuro, ir vando vidun įsiskverbė; ug- 
nis užgeso, mašinistai išbėgo ir tada visur 

Vanduo upeliais tekėjo. 
Pasigirdo smarkus paliepimas: 
— Fumpavokite! 
Matrosai puolė vandens pumpavotų 

bet atbėgusi milžinas vilnis sudaužė palu- 
b ą. Visi susispietė laivo priešakyje. A toje 
kapitonas. 

— Kapitone, kapitone!—iš visų pusk 
pasigirdo.—Ar yra vilties? Gelbėkite mus; 

Kapitonas palaukė, kol visi nutilo, ii 
pasakė: Pasiduokime musų likimui! 

Tiktai viena moteriškė sušuko: 
— Gelbėk mus, Dieve! 
Visi kiti, kaip stabai, tylėdami stovėjo, 

ilgą laiką viešpatavo visiška tyla. Visi, 
isbaię ir išsigandę, kits į kitą žiurėjo. Vii- 
iiįs vis smarkiaus siautė. 

Kapitonas pagaliaus nusprendė nuleis-1 
Li laivę, jon įsėdo penki matrosai; bet vil- 

j lis ją apsvertė ir du matrosu, tame skai- 
čiuje ir senasai italas—nuskendo. Kiti vos 

pėjo virvės įsiverti ir vėl laivan įlipo. Po 
o patis mau'osai nustoj drąsos. 

Per dvi valandi laivas beveik iki pa-j 
ūbos nuskendo. Ant palubos gi buvo baK 
ius reginys. Moteris spaudė prie krutinės' 
avo vaikus, draugai apsikabino atsisvei- 
kindami, kai kurie užsidarė kajutose ir ten 
iorėjo mirti, jūrės nematydami. Vienas 
jasažierii] nusišovė ir nebegyvas ant liesvų1 
ugriuvo. Kai-kurie, atsiklaupę, spietėsi 

, plinkui kunigo. Verksmai, vaitojimai ir 

| jaisųs riksmai visur buvo girdėties 
Mario ii Džulictta stovėjo ramsčio įsi- 

vėrė ir išplėstomis, kaip bepročių, akimis 
jurę žiurėjo. 

Audra tuo tarpu pradėjo tilti; bet lai- 
as išlėto vis skendo, iki nuskendimo be- 
>aliko nedaugiaus valandos bertainio. Nu- 
eiskite laivę! paliepė kapitonas. Paskuti- 
ė laivė tapo nuleista, ir jon įsėdo ketu- 
iolika matrosų ir tris pasažieriai. Kapi- 
Dnas pasiliko ant palubos. 

— Nulipkite čia!—susuko jam. 
— Aš privalau prie vairo numirti,— 

itsakė jisai. 
— Sutiksime kokį-nors laivą—išsigel- 

)ėsime, nulipkite! Jųs pražūsite!—Dar 
ra vietos!—sušuko pasažieriams matrosai: 
luokite moteriškę. 

Atėjo moteriškė, kapitono vedama, bet 
-amačiusi atstatumą nuo laivės iki palubos, 
'siganclo ir 2-gal atšoko. Visos kitos mo- 
eriškės buvo apalpusios. 

— Duokite kūdikį!—sušuko matrosai. 
Užgirdė tuos žodžius mažasai sicilietis 

jo draugė sujudo. Abu atšoko nuo rams- 
io ir puolė laivės iink baisiai šaukdamu: 
nane! mane: kits kitą stumdama, akip du 
asiutusiu žvėruku. 

— Mažąjį duokite!—sušuko matrosai. 
Tada mergaitė, kaip perkūno trenkta, 

; uliudo, rankos nejudėjo, užgesusiomis aki- 
I nis į Mario žiūrėdama. 

Tąsai i ją pasižiurėjo: ant jos kruti- 
nės buvo kraujo dėmė. Jisai atsiminė, ir 
į ie viskas jausmas jo akyse sužibo. 

— Duokite mažąjį!—nekantriai šaukė 
natrosaituojau plauksime! 

Tada Mario sušuko tokiu balsu, kurio 
r jis pats nepažino: 

— Jinai už mane lengvesnė. Eik tu, 
)žulietta. Tu turi tėvelius, o aš vienas 
)as&ulyje — aš tau savo vietą užleidžiu, 

, ipk! 
— Mesk ją!—sušuko matrosai. 
Mario sučiupo Džulietto už pusiaujo 

r sviedė laivėn. Mergaitė vandenin inkri- 
o. Matrosas jos ranką sučiupo ir intrau- 
:ė laivėn; berniukas stovėjo ant palubos, 

i ugštyn galvą pakėlęs; jo plaukus vėjas 
•levėsavo, veidas buvo ramus ir puikus, 
aivė nuplaukė. Tada mergaitė, tąją va- 

mdėlę atsipeikėjusi, pakėlė j berniuką 
.kis ir pradėjo verkti. 

— Sudiev, Mario!—sušuko jinai, iš- 
iesdama prie jo rankas—Sudiev! sudiev! 

— Sudiev!—sušuko berniukas, pavė- 
^s augštyn rankas. 

Lai\ė skubiai plaukė. Dangų juodi 
iebesiai dengė, laive viešpatavo tyla. Nie- 

nerėkė. Vilnis jau laižė palubą. Stai- 
ga berniukas atsiklaupė, sudėjo rankas ir 
įsmeigė dangun akis. Mergaitė rankomis 
užsidengė veidą. 

Kai jinai pakėlė galvą ir pasižiurėjo į 
jurę—laivo jau nebebuvo. 

(Toliaus bus) 

KARŠTAS LEMONADAS. 
Karštas lemonaclas esą geriausis vais- 

ias sviete nu šalčio. Iškepk citriną kros- 
nyje minkštai, kad < nesutruktų, supjaustyk 
>:evę į šmotelius, užpilk 2 ar 3 šaukštus 
cuKrauS ir 1 okias 10 uncijų verdančio van- 

dens, išmaišyk gerai ir uždeng tuo tarpu 
j kolei ligonis atsigula j lovą; paskui duok 
gerti, užklo.ityk šiltai ir tegul jis apkaista. 

KRAUJO SUSTABDYMAS LABAI 
SUSIŽEIDUS. 

Paimk vynspiričo ar paprastos degti- 
nės 2 uncijas; kastolinio muilo dvi drach- 
mi, angliai ugštines druskos šarmo (potas- 

I :sium carbonatum) 1 drachmą.—Suskusk 
; muilą plonai ir ištarpink degtinėje, paskui 

•'.įdek angliarugštinę šarmo druską,; sumai- 
šyk gerai ir laikyk užkimšta. Pašildyk ir 
suvilgęs lininį skarulėlj dėk ant žaizdos. 
Tas tuojaus sutraukia kraują ir sulaiko bė- 
gimą. Galima atkartoti giliai susižedus. 

Prez. Wilson gavo šią. stovylą dovanų nuo Italų karaliaus 

Ar Pažjsti Pats Save? 
(Tcįsa) 

KRAUJO CIRKULIACIJA. 
Širdis.— Dėlei to, kad 

kraujas pasiektų visas kūno 
dalis, reikalinga yra jiega, 
kuri jį varytų. Tą veikmę 
atlieka širdis, kuri yra ne 

centras jausmų, bet labai su- 
maniai išgalvota pumpuo- 
janti mašina. 

Širdis yra dydžio kaip ge- 
ras kumštis; ji randasi krū- 
tinėj tarp plaučių. Yra tai 
kiauras raumenų organas, 
kuris yra įtaisytas teip, kad 
kraujo atgal nebeleidžia, 
bet vis jį varo pirmyn. Šir- 
dies plakimas, kurį męs jau- 
čiame savo krūtinėj, per ku- 
rį ji pasidaro mažesnė ir vi- 
•ą kraują iš sav<^ išvaro į 
visas kuno dalis. Po susitrau 
kiniui širdis vėia pasididina, 
atsidaro jos dangtis ir ji pri- 
sipila krauju. Potam ji vėla 
susitraukia ir kraują iš sa- 

vos išvaro pirmyn; teip ji 
daro tol, kol žmogus gyve- 
na. 

Apskritai imant, širdis pla 
ka 72 syk į minu tą. 

Pakol širdis pumpuoja, 
kaip buvo minėta augščiau, 
ji pumpuoja dvigubai, ka- 
dangi ji yra padalyta mus- 
kuline pertvara i dvi dalis. 
Kaireji širdies dalis, arba 
kairėji pumpa, kraują varo 

per visą žmogaus kuną, tei- 
sėji gi dalis plaučių varo 

kraują tik per vienus plau- 
čius. 

Kraujo indai.— Eile už- 
dengtų triubukių arba krau- 
jo indų, kaip juos paprastai 
vadinama, užlaiko cirkuliuo 
jantį kraują. Jos dalinasi Į 
tris skyrius: 1, Arterijos; 2, 
Kapiliariškieji sudyneliai ir 
3, Venos. 

1. Arterijos.—IŠ kairiojo 
širdies šono išeina didžiau- 
sioji visame kune arterija- 
Aorta. Tai yra gana stipri 
triubukė, storio kaip vyro 
nykštys. Išėjus iš širdies, ji 
tuojaus išsidalina j šakas, 

'tos šakas išeina dar j ma- 
žesnes šakutes ir tt., kurios 
tai pasiekia visas' žmogaus 
kuno dalis. Teipogi reikia 
patemyti, kad .tos mažiau- 
sios arterijos sakelės liuosai 
vienijasi pačiom tarp savęs. 
Tokiu ouclu kraujas, išėjęs 
iš širdies į Aortą, išsinešioja 
po visą žmogaus kuną. Nuo 
šitokio kraujo bangavime 
paeina pulsas, kuris geriau- 
siai yra užčiuopiamas pei 
rankos ryšeli, bet teipogi ii 
kitose vietose, kur arterija 
yrį paviršiuj kuno. Natūra 
liškai, perpiovus arteri )ą 
kraujo sriovė nebus'nuola- 
tinė, bet tarpais. Arterijų 
sienos, ypač didžiųjų, išsis- 

kiria, kada buna padaly- 
tos. 

Kadangi kraujo bėgis arte 
rijose yra nuo širdies i gal- 
vą ir visas kitas kuno dalis, 
jeigu perpiauti arteriją, su- 

stabdymui kraujo tekėjimo, 
reikia suspausti arteriją šo- 
ne širdies arba prieš vietą 
perpiovimo. Teipogi yra rei- 
kalinga suspausti arteriją 
kaip galima arčiau širdies, 
kad sustabdyti kraujo tekė- 
jimą. Dėlto kad arterijos ša- 
kos sueina viena su kita ir 
jeigu spaudimas yra padary 
tas augščiau kraujo tekėji- 
mo vietos, kraujas dar gali 
ateiti iš kitų arterijų, užtai- 
gi yra reikalinga suspausti 
arteriją iš abiejų šonų per- 
piovimo. Kadangi nevisose 
kuno dalyse arterijos guli 
paviršium; taipogi, kad rei- 
kia mokėti surasti vietą, kur 
butų galima arteriją prispau 
sti prie kaulo; pirmutinės 
pagelbos studijuotojui yra 
būtinai reikalinga žinoti ar- 

terijų padėjimas, teipogi 
vietos, kur jos geriau? gali 
buti suveržtos. 

Acrta turi tris Žakas, ku- 
rios yra Ir.bai interesingos 
pirmos pagelbos studijuoto- 
jui, ir kuriąs jis būtinai pri- 
valo žinoti. Per vieną jų, Ca 
rotidą, kraujas pasiekia kak 
lą ir galvą; per antrą, Sub- 
clavian, kraujas eina į vi- 
sas kitas augštesnes kuno da 

! lis, o per trečiąją, Femoral, 
kraujas išsisklaido po visas j 
žemesnes kuno -dalis. 

I 

! Arterijų tekėjimas yra 
I daug svarbesnis, nei kitokis 
: tekėjimas, nes ją perpiovus, 
kraujas labai smarkiai ver- 

žiasi lauk, kadangi jis yra 
varomas kartas nuo karto 
susitraukiančios širdies.! 

j Kraujas, kuris randasi arte- 

rijose yra labai šviesus, ka- 
dangi jis dar nenustojąs yra 
savo charakteriško raudonu- 
mo nuo kraujo; kuris randa- 
si plaučiuose. 

2. Kapiliariškieji sudynė 
į liai.—Arterijoj, eidamos to- 

I lyn ir tolyn nuo širdies, da- 
rosi vis mažesnes, antgalo 
jos pavirsta į mažutėlius in- 
delius, kurie iš lotyniško va- 

dinasi kapiliariškieji sudy- 
neliai. Jie yra plačiai išsi- 
:.kyrst§ po paviršum odos ir 
priduoda jai raudoną išvaiz- 
dą. Kada męs kuomi paspau 
dž'am odą, ji pasidaro iš- 
baiusi; tai reiškia, kad męs 
spauzdami išvarėme iš tų 
sudynėlių kraują. Kapilia- 
riškuose sudynėliuose pul- 
kas arba vilnis, paeinančios 
nuo širdies tvaksėjimo, vi- 
sai yra neužjaučiami. Kapi- 

t liariškieji sudynėliai taip 

plačiai randasi išsikeroję 
musų kune, kacl kur tik męs 
neprapiausime ar pradursi- 
me odą, juos visur atrasime 
ir tuoj iš jų pradės tekėti 
kraujas. Vienok kraujo te- 
kėjimas iš jų išskiriant tik 
nekuriuos didesniuosius, nė- 
ra pavojingas. Dėlei jų to- 

i kio didelio skaičiaus, norint 
užstabdyt kraujo tekėjimą, 
reikia užspausti ant pačio 
jpiovimo vietos. 

Kraujas kapiliariškuose 
sudynėliuose yra daug tam- 
sesnis, negu arterijose. 

3. Venos,—Kraujo sudy- 
neliai, per kuriuos jis ęrįžta 
iš visų kuno dalių atgal prie 
širdies, vadinasi venomis. 
Jos gali buti lengvai patė- 
mytos, kaipo mėlynos gįs- 
los po oda. Kapiliariškieji 
sudynėliai padaro mažas vė 
nas, šitie susilieję į krūvą, 
padaro didesnes venas ir tt., 
antgalo pasidaro visai dide- 
lės vėnos, kurios įsilieja į 
tiesijį šoną širdies. Didžiau- 
sia vena yra ta, kuri randa- 
si kakle. Tarp kraujo tekė- 
jimo iš įpiautų arterijų ir 
venų yra tas skirtumas, kad 
iš vėnų kraujas teka lygia 
sriovele, tuomi tarpu kaip 
iš arterijų jis yra tarpiškas. 
Venose kraujas yra tamsiai- 
raudono dažo, kadangi jo 
oxygenas dingsta kraujui 
pereinant per kapiliariškuo- 
sius sudynėlius. Kraujo te- 
Kejimas įs venų nera toks 
pavojingas, kaip iš arterijų, 
nes dikčiai kraujo gali nu- 

bėgti tik iš didelės venos.' 
Kadangi per venas kraujas 
teka iš visų kuno dalių lin- 
kui širdies, tat norint sustab 
dyti kraujo tekėjimą iš įpiau 
tos venos, reikia suspausti 
tolesnijį nuo širdies šoną, 
arba pačią Įpiovimo vietą. 

Kraujas.—Kraujas yra 
tai tokis skystimas, kuris už- 
laiko savyje maistą, oxyge- 
ną ir šilumą maitinimui ir 
šildymui visų kuno dalių, iš 
kurių jis teipogi išvalo su- 

naudotą ir nereikalingą me- 

džiagą. Šitoks procesas atsi- 
lieka patol, pakol žmogus 
gyvena. Kraujo ypatybė yra 
ta, kad jis gali sutirštėti ar- 

ba sukrekėti, kas yra labai į 
svarbu žinoti pirmutinės pa- 
gelbos studijuotojui. Pakol 
kraujas teka gįslose, jis yra 
skystas, bet išsiliejus ant pa 
viršiaus kuno, jis tuoj sutir- 
štėja, kas ir prilaiko kraują 
nuo tolesnio tekėjimo. Čio- 
nai tai matosi puikus gam- 
tos surėdymas, nes jeigu 
kraujas neturėtų tos ypaty- 
bės, sykį prasimušęs, visas 
ištekėtų iš žmogaus kuno. 
Kiekybė kraujo ištekėjimo 
apskaito pagal didumą įpio- 
vimo, taip lygiai kaip van- 

duo, tekantis per triubukę. 
Nors labai retai, bet atsiran- 
da žmonių, kurių kraujas 
netirštėja. Tokie žmonės y- 
ra vadinami "krauja-tekiai" 
o angliškai "bleeders' Jiems 
sykį prasimušęs nuo įpiovi- 
mo ar danties ištraukimo 
kraujas išteka iki paskuti- 
niam lašui, paskui ką seka 
mirtis. 

Dėlei to, kad reikia žino- 
ti, ką, daryti sustabdymui 
kraujo tekėjimo, reikia teip- 
gi žinoti, kokie yra reika- 
lingi kraujo sutirštėjimui pa 
dėjimai. Pirmučiausia ir la- 
biausia kraujo sutirštėjimui 
yra reikalingas visiškas atil- 
sis. Nuolatos bejudinant pa- 
žeistą sąnarj, kraujo tc!:5 
jimas nesustos niekados. 
Liuosas oro prie žaizdos pri 
ėjmas taipogi padeda 
kraujui sutirštėti. Sutirštėji- 
mą dar greičiau galima pa- I skubinti su pašaline, turin- 

čia ypatybę sukrekinti, me- 

džiaga. Tam tikslui yra ge- 
riausiai žaizdą užlipinti plo- 
na gaza. Uždėjimas žaiz- 
dos. vortinkliais yra teipogi 
geras daiktas, nes apsaugo- 
ja žaizdą nuo žemių. 

(Toliaus bus). 

KITĄ SYK IR PATS 
NEATIDUOTUM. 

Covington, Ky.—Šito mie 
stelio gatvekario kondukto- 
rius buvo sąžiningas žmo- 
gus—labai sąžiningas. Jis 
savo gatvekaryj rado krep- 
šelį, kuriame buvo pinigų—. 
išviso net $28,000. Konduk 
torius nunešė jį savo kom- 
panijos ofisan. Vos spėjo 
jis įeiti, atlėkė uždusęs taip- 
gi vyras, kuris buvc savo 

krepšį su pinigais gatveka- 
ryje išmetęs. 

Jis krepšį atsiėmė, o są- 
žiningas konduktorius už sa 
vo sąžiniškumą gavo dova- 
nų—čielą vieną doliarį. Ką 
konduktorius pasakė ar pa- 
manė apie tokį geraširdį 
vyrą—apie tai istorija tyli. 

"LIETUVOS" ŠERIN1N- 
KAI. 

Kurie esate persikraustę Iš 
savo senų gyveninio vietų j 
naujas, prašome pranešti savo 

naujus antrašus. 

Sekančių šėrininkų norėtu* 
nie gauti jų tikrus dabartinius 
antrašus: 

J. Andreliunas, 
2325 W. 23 St. Chicago 

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

Vladas 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 aui> 

rasas. 

P. Ramoška, nežinomas 
antrašas. 

Jonas Strumskis, nežinomas 
D. Rupšis, nežinomas ant- 

rašas 
Z. Grigaitis, 3308 Auburn 

Ave., City. 
J. Kairis, 3027 Auburn 

Ave., City. 
Miss Veronika lvebaite.. 

1713 X. Ashland Ave., City. 
J. Petraitis, 2028 Canalport 

Ave., City. 
Ignas Noreika, Rockford 

111. 
Vincas P * iškas, 4310—• 

9th Ave., Seattie, \\'ash. 
A. Tamolaitiene, 1947 E. 

13th St., Lorain, Oliio. 
F. Skalandžiunas, 6347 Ma- 

ryland Ave., City. 
S. V it artas, 2152 Coulter 

St., City. 
V. Kevelaitis, R. F. F. 3: 

iKric, Pa. 
K. K ved ras, Box 334, Bar- 

neyville, Ohio. 
J. Jugis, R. I. Bux 68, Rock- 

ficld, Conn. 
•S. Laurinavičius, 366 Sa- 

ra toga St., Baltimore, Md. 



VIETINES ŽINIOS 
CHICAGOS LIETUVIU 

KAREIVIJA. 

Praeitą nedėllienj Mildos 
svetainėje ant i'ridgeporto 
įvyko Chicagos Lietuvių Ka- 
reivių mikliniinasi. Peršau- 
kus vardus, pasirodė, kad šiuo 

sykiu tik trečia dalis užsira- 
šiusiu] n pribuvo niiklintis,— 
apie 40 jaunuoliu ir keletas dar 

naujų prisirašė. Kodėl nesi- 
lanko seniau užsirašiusieji — 

nežinia. Matyt, jiems nerupi 
netik tas, kad lenkai, užėmę 
Lietuvą, lups vėl mums pa- 
tiems diržus iš nugarų taip 
kaip senovėje, 1 k*t matyt jie 
mažai rūpinasi ir apie savo 

sveikatą. Juk miklinimasi 
kiekvienam žmogui reikalin- 
gas sustiprinimui kutio ir ap- 
sisaugojimui nuo ligų. Ypač 
tiems reikia būtinai miklintis, 
kurie mažai gauna judėjimo 
prie darbo. Su išdirbtais rau- 

menimis žmogus sustiprėja 
kūniškai ir dvasiškai, nes 

kraujas geriau pradeda cirku- 
liuoti, žmogus pasidaro ener- 

giškesnis prie veikimo. 
Taigi čia atkreipiu atydą tų, 

kurie prisirašė prie Chicagos 
Lietuvių Karcivijos ir nesilan- 
ko. Jeigu kas apginėju savo 

šalies nepaiso buti, tas parodo 
kad jis nepaiso it* pats savęs. 

Xorįs gyventi. 

CHICAGOS KAREIVIJA 
KAREIVIJA. 

Šiądien 25-tą dieną vasario, 
įvyks Meldažio Svetainėje, prie 
2242 \V. 23 čir> place, Chicagos 
Lietuvių Kareivių 1-nio Regi- 
niento susirinkimas. Šiame su- 

sirinkime nebus miklinimosi. 
Ims vien "biznio mitingas". 
Pradžia pusiau aštuntą. 

Visi kareiviai privalo atsi- 
lankyti, nes yra labai svarbus 
reikalas. Valdyba. 

IŠ WEST SIDE. 
International 1 larvester 

kompanijoj, arba, kaip lietu- 
viai vadina, "pas Makurmy- 
ką," matomai bus įvesta nauji 
padavadijitnai. 

Darbininkai pasakoja, kad 
dabar dirbtuvėse prie smar- 

kiausiu darbininku statoma 
tam tikri "cxpertai" su laik- 
rodėliais ir jy>piera rankose ir 

daboja, kaip darbininkas dir- 
ba; ]x> to jie užsirašo, koki 

darbą kiek laiko užima pada- 
ryti, atmušant prie to visa su- 

gaišinta laika visokiems maž 

možiams. 
Kam tas yra daroma, kol- 

kas to darbininkams niekas 

nepaaiškino. Gal bu t tas yra 
reikalinga dirbtuvės "efficien- 

cy" departamentui, bet tarp 
darbininku yra išsiplatinusi 
tokia nuomonė, kad dirbtuve 
bene tik rengiasi prie numuši 
ino algų darbininkams atei- 

tyje. 
Prie nekuriu darbų kainos 

jau ir yra numuštos. 

IŠ TOWN OF LAKE. 
Kas sako, kad Town of 

.ak'- lietuviai,'ypač draugijos] 
ijneprogresuoja ? į 
1 Stai (įvardija Didžio Lietu-' 

Jvos kunigaikščio Vytauto lai- 

ške savo susirinkimą 23-čią die- 

vina vasario 1919 m. šv. Kry- 
jžiaus parapijinėje svetainėje. 

draugija yra gana skaitlin- 

ga nariais, taippat ir finansi- 
škai gerai stovi. 

{ Ačiu gera n draugijos sto- 

jjviui, ant priešmetinio susirin- 
kimo Tėvynės labui iš savo iž- 

įclo paaukavo $200 ir bemaž ki- 

Įtą tiek nariai dar sumetė nuo 

[savęs, kuriuos pasiuntė Tarv- 

įbu Pildomajam Komitetui 

>į\Va shi ngton a n. 

, Visgi draugija knž-kodel bu- 
vo atsilikusi nuo pirkinio "Lie- 
tuvos" Dienraščio serų. 

Kadangi daugelis kitų Drau- 
gijų nuo pat pradžios "Lietu- 
vos" Dienraščio įsikūrimo jo 
šėr 11 pirko ir dabar yra gana 
is Dienraščio užganėdinti, be 
to, tų Draugijų administraci- 

jų antrašai patalpinti Dien- 
raštyje suteikia daug paran- 

' kūmo nariams Draugijų rei- 
kaluose, tai ir D. T.. K. Vy- 
tauto Gvardijos susirinkime 

nereikėjo, nei kalbėti ir agi- 
tuoti už pirkimą "Lietuvos" 
Dienraščio šėrų. Užsiminus 

apie reikalingumą prigulėti 
prie Dienraščio "Lietuva" še- 
riu inkų būrio, tuojaus buvo 

nubalsuota paimti penkis 
"Lietuvos" Dienraščio šėrus 
už S50.00. Tam dalykui at- 
likti Įgaliota pirmininkas drau- 
gijos J. Letukas, iždininkas J. 
Balnis ir A. J. Kareiva. 

lietinis. 

AREŠTAVO SALIUNINKĄ 
Adoma Pukį, savininką prie 

2.525 So. Oaklcy Ave., ani 
VVest Sides, pereitą nedėldienį 
patiko "nelaimė". Pas Pukį bu 
vo atsilankę keletas svečių. Lie 
tuviai yra viešningi žmonės — 

tą visi žino. P-as Pilkis yra ne- 

mažiaus viešningas už kitus, 
tad, norint juos pavaišinti, kur 

gi geriaus pavaišinsi, kaip ne 

saliune, arba prie saliuno. Tad 
ir buvo ten susirinkęs būrelis ir 
viskas ėjo gerai ir linksmai, bet 
bięsas atnešė neprašytu sve- 

čių, — detektyvų, kurie primi- 
nė jiems apie tai, kad Chicago- 
je yra toks Įstatymas, kuris u/.- 

^ina ncdėldieniais gerti netik 

saliune, bet ir sale saliuno. 
A. Pūkis buvo areštuotas, o 

sykiu su juo ir apie 7 ar 8 jo 
svečių. 

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

1919, Petro Wodman sve- 

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

Šin susirinkiman yra kvie 
čiami visi lietuviai, namų sa 

vininkai, gyvenantieji Chi- 
cagoje, nes susirinkimas yr* 
šaukiamas kiekvieno nam'4 
savininko naudai. 

Todėl kiekvienas savinin- 
kas neapleiskite šios progos. 

John P. Ewaldas, Rast., 
2554 W. 69th St., 

Phone Prospe^ 107 

• MIRTINGUMAS 
CHICAGOJE. 

Bėgyje paskutinės savaitės 
Chicagoje mirė 842 ypatos. 
Pereitais metais tam pačiam 
laike mire 661. Nuo pneumo- 
nijos praeitą savaitę pasimirė 
•31 ypata. Pereitais metais 
tuom pačiu laiku nuo pnet1 

j nonijos mirė tik 88 žmonC,. 

SUAREŠTAVO 29 MORĄ- 
LYBES PRASIŽENGĖLIUS 

Praeitą nedėldienį moraly- 
bės inspektorius, Hugh T. Mc 

Carthy, su savo dedektyvais 
suareštavo 29 moralybės pra- 
sižengėlius, tarp jų šešes mo- 

teris. 
Gyvenimas Emily Marehal 

prie 18 *orth Curtis gatvės 
išrodė i požemini urvą. Poli- 

cija atrado slastines duris ir 
kitokius išradimus pasikavoji- 
mui. Keturios moteris ir pen- 
ki vyrai buvo suareštuoti. 

Namuose negrės Birdie 
Beumont, gyvenančios pri( 
3304 S. Wabash ave., moteris 
Eva Baxton ir vienas vyras 
buvo suareštuotas. 

Trįs vyrai buvo suareštuo- 
ti namuose prie 3022 Cottage 
(irove. Mrs. L. Hoffman bu- 
vo užrašyta, kaipo užlaikytoja 
nepadoriu namu. 

Manny (iood-.nati, karčiami- 
ninkas p«ie 1411 S. Canal gat- 
vės. buvo suareštuotas už par- 
davinėjimą svaiginančių gėri- 
mu nedėldienyje. Detektyvai, 
užtikę keturis vyrus, gerian- 
čius saliune, irgi suareštavo. 

Detektyvai taipgi užtiko du 
vyrus, geriančius saliune Joe 
Xor\vav prie 1000 S. Canal 
gatvės, abu irgi tapo suareš- 
tuoti. 

Nuo Canal gatvės urvų de- 
tektyvai nušoko j Congress 

cafė, prie 500 S. YVabash ave- 

nues. Čia jie, už*-i.'liudiję sau 

degtinės "higbballs," suareš- 
tavo patarnautoją Barney 
I»ro\vn ir bartenderi Ike Le- 
ainsnką. gyvenanti prie 5544 
>riarie avenue. 

NAUJAUSIS BUDAS VO- 
GIMUI AUTOMOBILIŲ, 

Automobilių vagiliai išsimis 
lijo naujausia būdą, kaip pa- 
vogti automobilius, bet ir tas 

naujas būdas jiems, turbut, ne- 

labai sekasi. 
Sulyg policijos pranešimo, 

užvakar i namus Mrs. Merle 
R. Waltz, gyvenančios prie 
554 Long\vood avenue, atėjo 
žmogus ir pasakė jai, kad jis 
ėsąs automobilių taisytojas ir 
kad jį čia atsiuntęs josios vy- 
ras Mr. \Valtz. Jiedviem be- 
kalbant, telefonas suskambėjo. 
Mrs. Waltz paėmė telefono 
triubelę ir klausosi. 

"Heilo, mano brangiausi.>ji! 
Čia Mr. Waltz kalba. Ar žmo- 
gus kurį aš pasiunčiau pataisy- 
ti automobilių, atvažiavo?" — 

pasigirdo telefone balsas. 
Laimė, kad Mrs. Waltz pa- 

žino, kad tai buvo ne jos vyro 
balsas, bet svetimas.. 

Ji nespėjo nei keletos žodžių 
per telefoną atsakyti, kai ji vy- 
ras, kuris buvo atėjęs "taisy- 
ti" automobilių, išdūmė. 

Vyriausybė Įsakė policijai 
naujo budo išradėjus gerai da- 
boti. 

AUTOMOBILIS SUDUŽO; 
5 SUŽEISTI. 

Užvakar naktį George 
Fisher, smarkiai važiuodamas 
su mažu automobiliu ties Oak 
ir Michigan gatvių, atsimušė 
i liampos stulpą. Lincoln Par- 
ko policistas, suareštavusis Fi- 
sheri, kaltina ji, kam jis važia- 
vo automobiliu, būdamas girtu. 

Sužeisti yra Mr. ir Mrs. Ro- 
bert Simonson, gyvenanti prie 
3552 So. Halsted gatvės, Ro- 
bert Fisher ir jo pati nuo 81 \ 
Oakdale avenue, ir J. E. 
O'Neill, nuo 911 Fletcher gat- 
ves. 

Policistas Delehanty iš su 

lužusio automobiliaus ištraukė 
keletą bonkų alaus. 

NUŠOVĖ KAREIVI 
BEREIKALO. 

Sargas Chicago ir Alton ge- 
ležinkelio prie California ave. 

vardu, John Fleming, nušovė 

James Travers, gyvenusi prie 
2937 W. 39-to Place. 

Travers vra buvęs kareivis 
jis labai pavojingame stovyje 
randasi apskričio Cook ligor.- 
butyje. 

Fleming sako,' kad Travers 

bandęs miegoti lokomotyvoje 
ir buvo peršautas, kada atsi- 

sakė prasišalinti nuo lokomo- 
tvvos. 

KALTINA DARBININKUS 
UŽ VOGIMĄ. 

Darbininkai, dirbantieji prie 
Chicago ir North Western 

gelžkelio "Proviso Yard'e," 
yra patraukti atsakomybėn 
.prieš Suvienytų Valstijų Ko- 

misijonieriiĮ. Foote. Juos kal- 
tina už pavogimą kelių tūk- 
stančių doliarių vertės prekių 
iš tavorinių vagonų gelžkt io 
varduose. 

*' * 

SO. CHICAGO, ILL. 

Jau nuo 20 metų čionai 
gyvuoja Draugystė šv. Izi- 
doriaus Artojo. Ji savo su- 
sirinkime gruodžio 22 dieną 
svarstė Lietuvos laisvės rei- 
kalus ir iš savo kasos pasky 
rė $50.00 j Lietuvos Nepri 
gulmybės idą. Visi na- 

riai yra geri lietuviai. 

Kaslink draugystės turto, 
tai ji irgi gerai stovi. Jos 
turtas siekia į $2,000, turi 
apie 125 narius. Susirinki- 
mus laiko nedėldieniais po 
kiekvieno mėnesio 15 die- 
nos, B. Kučinsko svetainė1', 
8756 Houston Ave., So. Chi- 
cago, 111. 

Šiems metams draugystės 
valdyba yra: A. Pocius, pir- 
mininkas; V. Maniakas, pa- 
gelbininkas; J. T., protoko- 
lų rašt.; A. Maniakas, ižd.; 
J. Baltromaitis, turtų rašt.; 
A. Kleiva, turtų raštininko 
pagelbininas; J. Grenevičia 
ir St. Vasilauskas, iždo glo- 
bėjai. 

Lietuviai privalėtų rašytis 
į šią draugiją. J. T. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

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

AKIVAIZDA. 
^ " 

1 ) 

Sėdė ii u savo kambaryje, — 

sloginamas, ntiliudęs ir pailsęs. 
Peržvelgiau praėjusius metus 
— su visais jų neužpildytais 
geismais ir troškiniais, skaid- 
riomis viltimis, kurios nuvyto- 
paskendo niekybėn da negi- 
musios. Aš regėjau ateities me- 

tus, slenkančius į amžinybę. 
Atsišalinau nuo visko ir giliai 
užsimąsčiau. Sopantis apvie- 
nėjimas apgobė mano širdj; 
alsinąs mažyčiu pareigų ap- 
linklėgis užpildė mano dienas; 
atsiskyrimas nuo mano myli- 
mųjų pervėrė mano gyvenimą 
aštriu skausmu. Lindėjau, kad 

nespėjau paregėti šio pasau- 
lio gražybių O 

Augaloti ir augšti medžiai 

aplink mane išplėtojo savo ža- 
lias šakas dideliame džiaugs- 
me, kad apglėbus ir sulaikius 
saulės šviesybės kaitinamą. 
Gėlių saldus kvepėjimas iš- 

puikino orą, Ir jų skaisčios, 
gaivios parvos nuskaidrino 
mano daržą. Paukščių giesme 
ir mažulėlių kūdikių šypsą gir- 
dėjosi kaip Gamtos muzika 

dienoje. Bet tas visai neįsten- 
gė mane nuraminti, — suteik- 
ti man smagumą. Tai tiktai 

pagilino mano liūdnumą ir 
džiovinimo jausmą, kurs laikė 
mane apsupęs. 

Aš jaučiaus lyg atomas, iš- 

krypęs iš savo kelio ir plaukio- 
jąs begalinė erdvės sriovėje, 
— atskirtas nuo kitų Dievo gy- 

i vnb 

Išdžiuvusio? religiškos mak- 

simos bėgo kiaurai mano sme- 

genų. "Dievuje esti visi 'daik- 

tai; tavo dienos yra Jo ranko- 

se." "'Jųs vGl susitiksite." 
"Danguje nebus daugiau atsi- 

skyrimų." — Piktumo jaus- 
mas apfmė mane. "Nenoriu 
tos meiles, kuria aš tegaliu su- 

Susivienijimo Lietuvių \/A|f AC 
Amerikoje 122 Kuopos 
Scenoje statoma trijų veiksmiu ką-tik para§y/a Jono J Zolp'o vtikalą 

"KĄLVIO DUKTĖ y 

Nedelioje, Kovo-Marsh 2,1919,7 vai. vak. 
COLUMB1A SVETA1NEJE 

48ta ir Paulina gatvių 
Pastaba: Sugrįžus iš kariumenės J. J. Zolp'ui, Susivienijimo Lie- 

tuviu Amerikoje 122 kuopa pakvietė jj surengti viršminėtųjį vakaru. 
Kaip žinoma yra Chicaigiečiams, jogol vakarai rengiami )ier Zolp. yri 
pavyzdingi, o labjausiai. kad šiame veikale ir jis pals prisižadėjo da- 
lyvauti, ir prižadėo surinti gabiausius Lietuviškus .Mėgėjus, kokius ga- 
lima rasti Chicagoje. 

Vršminėtas veikalas yra parašytas iš atsitikimu iš didžiosios ka- 
rės, pradedant keturi meta. prieš karę ir iki tam laikui kada Rusų ka- 
riumenė tapo sumušta po Tannenburgu, traukėsi at^ai, o vo". 'ečiai vy- dami juos per Lietuviškus kaimus ir miestelius, kas buvo galima, iš- 
plėšė ir išvežė j Vokietijų, o kas nebuvo galima, tai sudeginta, šitame 
veikale parodoma, kiek skriaudų ir skurdo musų viengenčiai turėjo nukentėti. Pasibaigus lošimui, bus šokiai iki vėlyvam laikui. 

KvJečia S .L. Amerikoje 122 Kuopa. 

rasti tik Danguje," — šan- 
kiau aš. "Aš noriu jos čia ir 
dabar. Aš Irokštu išgirsti nu- 

tonuotą šauksmo balsą, glamo- 
nės ančius žodžius; aš ilgėjuos 
šiltos rankos palietimo. Ak'- 
vaizdos meilių lupų prispaudi- 
mo prie mano lupų. O! kaip to 
viso trokšta mano širdis! Visa 
dvasinio dievotumo amžinybe 
nenustelbs mano žmoniškos šir 
[lies ilgėjimu, troškimu... Aš 
alkstu čia ir dabar; ir puota 
parengta kitoj šalyje negali 
manęs pcnčti-uzgančdinti čia 
ant žemės.' 

Ir, pagalios, sėdėjau nuri- 
męs. Mintis ir jausmas ištuštė- 
jo pragaišo. Nepaprasta tyla 
apsupo mane — ne tyla, pa- 
ėjusi iš apatijos, bet ypatingo 
harmoniško virpėjimo tvla, ko 
nors nupeikto-pasiekto tyla. Ir 
šviesa, nublankusi, melsva, 
lyg tolimosios žvaigždės, sus- 

pindėjo prieš mano akis. Tik- 
ka apsireiškusi ji išrodė labai 
tolima, ir aštrus jos spindulys, 
lyg špilkos galas, palietė mane. 

Vis arčiau ir arčiau ji siekėsi 
prie manęs. Ji išplito ir aš pajų 
tau besimaudąs joje: ios virpė- 
jimai persi skverbė kiauriai per 
mane. Ir ūmai šviesa persikeitė 
i šilta spalva. Aš pasijutau pri 
dengtu lyg Angelo sparnais. Ir j 
viduj rožines šviesos stovėjo 
Akivaizda. Aš negalėjau saky- 
ti: tai jis' Neigi, o mylėdamas 
maudžiaus užsiganėdinimo 
garbėje. 

' Kokie išsiilgimai pirm keliu 
valandų!? Kokia dvasos agoni 
ja tik-ką pragaišusi!? Koks 
tamsumas, kurs grūmojo man 

per visas mano dienas!? 
Kaip viskas urnai persikeitė, 

kuomet mano mylimasis atsis-1 

tojo šale manęs! Ne tiktai jo 
lupos palietė mano lupas, bet j 
jis pats persiskverbė perdėm j 
žedna mano esybės gįslute, —i 
jis ir aš pastojame vienu, drū- 
čiai surištu ir, rodos, išnykopa 
abu. Nei Laikas, nei Erdvė, 
nei pati Mirtis nebegalėjo mu- 

dviejų atrišti-perskirti ... 

Išviršinis pasaulis sugrįžo 
prie manęs su trenksmu. Ma- 

Jžytės pareigos da kartą pašau- 
kė prie žemės aktiviškumų. 
Skaistumas pragaišo. Bet Aki- 
vaizdos šiluma pasiliko. Ir aš 
žinojau, kad mylėti — yra vis- 
kas: rie, kurie mylisi, — dau-: 
giau nebesiskiria. 

VJB. I 

Kiekvienas gali išmokti Barberystės 
amatą. Plaukų taisymo, mani- 
ruring ir t. p. j trumpą laiką; 
mažos išlaidos. Mokiname vy- 
rus ir moteris. Klauskite infor 
maciju NOSSOKOFF'S IN- 

TERNATIONAL BARBER SCHOOL. 
1202 Ponu Avenue.. Pittslnirgh, Pa. 

Parsiduoda gera uke, su vi- 
sais budinkais, padarais ir gy- 
vulais. 55 akrai aremos ir 55 
akrai ganyklos, viso 110 akrų. 
Yra visokios mašinos kokių lik 
tai Jutus reikia. Labai gera ukė 
tinkamam žmogui. Aš turiu 2 
dideles ukes, kas padaro man 

perdaug darbo, per tai noriu 
viena parduoti. Dėl informaci- 
jų kreipkitės: Oscar Kitlikozv 
ski, McNaughton, J Vis. 

Ant pardavimo dviejų lubų, akmenų 
frontas, muro namas, pritaikytas 2 
pagyvenimais po G ruimus, vanos, 
gazas ir t. p. Pilno didžio lotas, gera 
šviesa iš visu pusių. Taip pat 4 rui- 
mų mažas plytų namas iš užpakalio. 
Savininkė našlė yra priversta par- 
duoti. Arti P.l-mos ir Lowe Ave. Tik 
$5500.00. 

IGNATIUS CHAP & CO., 
31st & Wallace Sts. 

Exclusive Agents 

Reikalaujame Agentų. 
Ar nori išmokti gero biznio, kuria yra 
pelningas? Taipgi pastovus. Gali pada- 
ry/i tą nemesdamas savo dabartinio 
darbo. Viskas ką aš noriu, tai tik dvi 
valandi sunkaus darbo, vakarais po 
6.00 P. M. Gausite daugiau, kaip $35.00 
į savaitę. Turi buti 25 netų amžiaus. 
Gerai apsipažinęs su miecru. Atsišauki- 
te: Room 846. First National Bank 
Biiilding, 68 W. Monrce St., Ofisas 
atcvras iki 8 valai dos vakaro. H. W. 
ELMORE, generalis maRėgerius. 

Reikalinga moteris, jauna ar sena, prie 
abelno namu darbo. Geri namai gyven- 
ai ir ge*a mokestis, šeimyna nelabai j 
didelė. Atsišaukite pas G. ZARANKA,: 
2935 Parrisii St., Indiana Harbor, Ind.' 
arba jei.-'i norite platesnių žinių iškal- 
no, klauskite past J. PIATKU, 840j 
33-rd S'reett, Chicago, III. 

Reikalingas vedęs žmogus dirbti ant 
vežimo prie išvažiojimo pieno. Nesun- 
kus darbas. Pageidaujama, kad mokė- 
tų lenkiškai arba slaviškai kalbėti. Tu- 
ri užsistatyn kauciją pinigais. Mokė- 
siu gerą algą ir komišiną, geram dar- 
bininkui. A.siliepdami, rašykit". "LIE- 
TUVA", No. 1. 3253 Sc. Morgan St. 
Chicago, III. 

Pa i ieškau Antano Tarabil- 
dos, Jočiunų kaimo, Vilkmer- 
gės apskričio. Gyveno Chicago- 
je, ant Town of Lake. Jis pats 
ar kas apie jį žino, teiksis at- 

sišaukti šiuo adresu: Mikas 
Tarabilda, 51 S. Prairie St., 
Batavia 111. 

Pajleskau pusbroliu Vilimo Ir Kazi- 
miero DoruliŲ, Juozapo ir Povili "Drus- 
kių, Jono Shalchiuno, Jono Papilskio 
ir kitu savo pažjstamu. Jie visi paeina 
iš Kauno gub., Vilkmergės pav„ Že- 
maitkiemio parapijos, ir PaželviŲ so- 
dos. Jie visi pirma gyveno Brooklyn, 
N. Y., o dabar nežinau kur randasi. 
Jie n:.iįs ar kas kitas juos žino, meld- 
žiu atsišaukti. Mano adresas toksai: 
VICTOR DARULS, Ran\??y. N. Dak.( 

RUK< Kl 

A 1 A 
ALENA JUŠKA 

Mirė 24 d. Vasario, 191 S, 12:30 vai. po pietų. 
7 metų amžiaus. Laidotuvės atsibus, Seredoje, 
Vasario February 26 ,su bažnytinėmis ceremo- 

nijomis, iš namų, 822—34th PI. j Šv. Jurgio Baž 
nyčią, iš ten j Šv. Kazimiero Kapines. Kviečia 
mi visi giminės ir pažįstami dalyvauti laidotu- 
vėse. Pasilieka dideliame nuliudime 

TĖVAS IR MOTINA. 

Lietuvos dienraščio platinimo kuo- 

pos ir Kapitonai. 
Juoazpas Karpus, 1435 49th Ave. 

Cicero, 111. 

Rapolas Zaura, 2050 W. 23r<] St. 
Anton J. Kareiva, 1805 \V. 461h St. 

i George Lukas, 3429 Union Ave. 
Mateušas Kliostoraitis 1557 Gerard Sc. 

i 1.8. Vitkus, 2856 W. 39ih St. 
J. Grigaliūnas 8009 Vincennes Ave. 

| Petras Šimaitis. 9101 Commerclal Ava, 
So. Chicago, 111. 

l M. G. Valaskas 373 Kensington Avo. 
Petras Jokubonis, 733 W. 19th St. 
August Saldukas. 4414 California Av*. 
John Vaišvilla, 3320 Auburn Ave. 
Fr. K. Bakutis, 2603 W. 69th St. 
Wm. Banis, 10G09 S. Edbruck Ave. 

Roseland, 111. 
M. Kersmin. 720 \Y. 1201 h St. 

W. Pullman. 

AGENTAI. 
A. Mičiulis. 32 ir S. Halsted St. 

"Lietuvos Stotis 
L. Butkievicz. 4537 S. Hermitage Ave. 

A. Butkievicz, 4537 S. Hermitage Avo. 
F. Staniulis, 44118 S. Fairfield Avo. 

Ambros 2252 Nino Ave. 
K. Jonikas 1838 \V. 4Gth St. 
J. Babenskis 4601 S. Pauliaa 
W. Bagdonas 482 \V. 33pl 
P. Skedžius. 1200 Boldou Ave. 
P. Vitkus, S. Wood St. 
Mrs. Quinlivan, 3206 Kmerald Avo. 

Candy Storo. 
A. Kačinskas, 3200 Lowe Avo. 

Uutchere. 
M. Klausas.'3603 T'nion Ave. 

Butchere. 
J. Kazlauskas, 3603 Emorald Avo. 

Butcherne. 
Petrauskas Bros., 3548 Emorald Avo. 

Bakery 
F. A. Jozapaitis, 3601 S. Halsted S*. 

Drug Storo 
930 W. 35th PI. near Gago St. 

Grosery. 
Mrs. Geary 044 W. 35th St. 

Candy Storo. 
R. Vanušauskas 3440 S. Morgan St. 

Barber Shop. 
Madison 5-th A ve. S. W. 
4358 Fairfield A v o. Store 
S. Lukis 4140 Maplewood Ave. 
Yuška, 3358 Auburn Ave. 
F. M. Šatkauskas. 3423 S. Halsted. 
A. J. Kasper 3437 Union Ave. 
Mr. Junevicz 33*3 S. Halsted St. 
Ant. Zalatorius, 4106 S. Albonv Ave. 
A. Tumas, 2240 W. 23 PI. 
Olszewski, 4601 S. Paulina St. 
Vaišvilla, 837 W. 33rd PI. Basemet 
Pivarunas Bros, 4622 S. Mtrshfiold 

Ave. 
2240 \V. 23rd PI., in Store. 

47 & S. Westorn Ave. 
J. A. Poška, 4409 S. Fairfield Ave. 
Halsted ir Madison St. 
VVm. Balsis. 5953 S. State St. 
Halsted ir Archer Ave. N. W. 
Dargis 726 W. 18th St. i 

J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Ave. 
Mrs. Omaly 633 W. 18th St. 
4458 S. Hennitage Ave. 
K. Barauskas, 4015 Artesian Ave. 

( 
F. J. Budrikas, 3343 S. Halsted St. 
3220 \Valiace St. 
3244 S. Morgan St. 
901 W. 33rd St. 
3903 S. Halsted St. Oigar Store. 
Halsted ir 31st T. W. 
Halsted ir 35th St. 
Halsted ir 471h St. 
Halsetd St. ir W. ISth bt. S. W. 
Halsted ir W. 14th St. 
Halsted ir Max\vell St. 
Halsted ir 12th St. N. W. 
Halsted ir Maxwell N. E. 
Jefferson ir 12th St. 
Halsted ir Vauburen St. 

Halsted St. Jackson Blvd. 
Halsted ir Madison St. -t 

Halsted ir Mihvaukee Ave. S. E. 
Paulina ir Mihvaukee Ave. 
Mihvaukee Ave. ir Roby S. V 
Lincoln ir Mihvaukee Ave. 
VVestern Ave. Mihvaukee Ave. 
Homan Ave. ir 12th Seres Roubuck 
2Gth St. Wcstern Ave. 

Mary Virginis, 2240 S. Leavitt St. 
first flat 

K« .lakis, 2214 W. 223rd Pi. 
J. Smith. 3813 Kedzle Ave. 

4111 S. Richmond St. 

Staliulionis, 3137 W. 38th PI. 
A. Rudaitis, 2858 W. 39th St. 
Z. Miliauskas, 2900 W. 40th St.. 
S. Kriukas. 3953 S. Rockwell St. 
P. Gečas. 2502 45th PI. 

Madison ir Sate St. N. W 

Madison ir \V. Franklin St. S. E. 

Stato ir W. VanBuren St. N. 
VanBuren ir Olarck N. W. 
VanBuren ir Franklin St. N. E. 

VanBuren ir Fifth Ave. or Wels N. \V. 

Adams ir LaSaile St. 

Stato ir W. 18th S. W. 

556 \V. 35th St. Cigar Storo 

43 Ashland Ave. 

J. Rodovvicz, 4513 S. Wood St. 
Balnis. 4536 S. Paulina St. 

47th ir Wentworth Ave. S. W. 
4563 Wentwot.h Ave. Barber Shop 
J. Trijonis, 8756 Houston Ave. 

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

Koseland, 111. 
Mrs. Žalis, 114 E. 107 th St. 

Rosoland. 111. 
16 56 \Vabansia Ave. 
4504 Washtenaw Ave. 
8112 Vincennes Ave. 
J. Kasper, 4323 Union Ave. 
J. Yuška, 3358 Auburn Ave. 
K. J. Filipovich, Cirkuleciojos 

Menegertus 
M. Dūdas Asistan. Menegererlaus 
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