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Eberto valdžia nuversta. 
Didelis streikas New Yorke. 

Vokiečiai sumose Lenkus. 

Aiškina apie Politiką Rusijoj. 
LEDEBOUR VADAS NAUJO 

REŽIMO. 

Paryčius, sausio 9 d. Ve- 
ikusios žinios iš Vokietijos 
atlaikytos čionai praneša, kad 
Ebert-Scheidemann valdžia 
Vokietijoj likosi nuversta ir 
kad radikalai užėmė Berliną 
po smarkaus mūšio. Nauja 
revoiuicioniška valdžia likosi 
apšaakta, susidedanti iš ne- 

prigulmingų socialistų. Pra- 
nešama, kad Ledebour, Herr 
Liebman ir Herr Tiek yra va- 

dais naujos valdžios. Dr. K. 
Liebknecht, Spartakų vadas, 
tęsia savo darbavimąsi ir, 
kaip manoma, sit tikslu su- 

tverti valdžią sulyg savo no- 

ro. 

Pranešama, kad dalis valdiš 
kos kariumenės prisidėjo prie 
sukilėlių ir Spartakai dabar 
turi užėmę svarbi, tsias vietas 
Berline. 

Gustave Noske, vyriausis 
vadas valdiškos kariumenės, 
pasiųs naują kariumenę prieš 
Berliną su tikslu užimti jj. 
Tikimasi, kad didele'reakcija 
kils prieš konservatyvaus 
elementus. 

Nuostoliai Berline laike mu 

šių, kaip pranešama, buvo di- 
deli. Civilė karė platinasi vi- 
sose dalyse Vokietijos ir Re- 
nischo provincijose ir Bava- 
rijoj didelės betvarkės iškilo. 

DIDELIS STREIKAS 
NEW YORKE. 

Ncw Y orkas, Sausio 9 d.— 
Apie 15,000 dokų darbininkų 
šiądien iš ryto mete savo dar- 

bą ir sustreikavo, kadangi jų 
reikalavimai 8 valandų darbo 
dienos ir pakėlir.o algų nebu- 
vo išpildyti. Jie reikalauja, kad 
jų reikalavimai butų arbitra- 
cijos keliu išrišti. 

tiktai pnvatiski laivai, 
bet ir 1,200 laivų geležinkelio 
administracijos likosi supara- 
ližuoti. Išplaukimas laivų irgi 
sustabdytas. Jeigu streikas už- 

sitsę ilgi? tai New Yorkui 
gręsia didelis pavojus, nes 

maistas iš New Jersey ir Long 
Island negalima pervežti ir 
dabartiniame la'ke jau New 
Yorkui trūksta pieno. Uni- 

jos vadai pranešė, kad jie iš- 
šauks ant streiko miesto ir 

policijos laivų darbininkus, bet 
miesto valdininkai tvirtina, 
kad tas jiems nepasiseks pa- 

daryti, nes darbininkai tų lai- 

vų yra miesto apmokami ir 

kontrolėje, tokiu budu jie ga- 
li neklausyti unijos prisaky- 
mo. 

Paul Boninge, advokatas 

Xe\v Yorko Laivų Savininkų 
Asociacijos pasakė: 

"Kada \Yashingtono valdi- 
ninkai pasiųs emisarą, kuris 

pasakys ką jis mano apie šį 
dalyką, tada laivų savininkai 
bus prisirengę laikyti konfe- 

renciją su juomi. Jokiu budu 

męs neturėsime tolimesnių rei 

kalų su Basil AI. Matilv, pir- 
mininku kariško darbo boar- 
do. Męs su juomi užbaigėm 
viską." 

VOKj'EUAI SUMUŠĖ 
LENKUS. 

Amsterdamas, sausio 9 d. 
Žinios iš .jcrlino aplaikytos 
čionai šiądien praneša, kad 
lenku kariumenė, žengianti 
nuo Kelmai*, šiauriuose nuo 

Poznaniaus, likosi sumušta vo 

kiečių liuosnoriais, kurie vė- 
liaus užėmė Kolmar. 

Nuostoliai iš abiejų pusių, 
kaip pranešama, buvo labai di- 

deli. Vokiečiai užėmė ir-gi 
\Veissenhoehe, Kolmaro apie- 
linkėj, po smarkaus mūšio. 

AIŠKINA APIE POLITIKĄ 
RUSIJOJ. 

IVashingtoms, sausio 9 d. 
Amerikos ir talkininku ope- 
racijos Rusijoj yra draugiš- 
kos, o ne nedraugiškos Ru- 

sijos žmonėms, bet jos yra 
priešingos vokiečiti-bolševikų 
kariumenci, taip pasakė Iliteli 

cock, pirmsėdis senato užru- 
bežinių santikių komiteto, at- 

sakydamas senatoriui Johnson 
iš Kalifornijos, kuris parei 
kalavo, kad butu oficiališka. 

c 

pranešta kokios politikos Ani; 
rika prisilaiko kaslink Rusi- 
jos. Senatorius Hitehcock pri 
rengė savo kalba pasitarę? 
;u sekretorių Polk valstijinia- 
ne departamente. Nurodęs, 
;ad užėmimas portu Vladivos- 
oko, Murmansko ir Archan- 
gelsko likosi atliktas sulyg nu- 

rodymo vyriausios kariško: 
arybos, kad pakenkus Vokie- 
tijai paimti savo kontrolėn di- 
delius sandėlir amunicijcs, 
jis pasakė: 

"Kiekviename atsitikime tas 
likosi atlikta kaipo karė prieš 
Vokietiją, bet ne prieš Rusi- 
ją. Kiekvienoje vietoje virš- 
minėtų portų gyventojai mies-i 
tų ir apielinkių buvo drau- 
giški dėl mūsų ir pasiliko iki 
šiam laikui draugiškais. Kiek- 
vienoje vietoje, vietinė rusų 
valdžia ekzistuoja ir atlieka 
savo darbą sutikime su talki- 
ninkų ir Amerikos kareiviais. 

Todėl męs ir talkininkai su 

visai maža kariumene užėinė- 
• 

Taikos Saulei Betekant. 

Ką nauja dienelė atneš- naują laimę ar seną bėdą? 

:ne labai svarbias strategiš- 
kas vietas ir tokiu budu suar-. 

dėm vokiečių plianits Rusi-! 
joj. 

Nėra daugiaus Rusijos. 
Kas buvo Rusija yra didelis 
susikrovimas vietinių valdžių. 
Leninas ir Trockis laiko di- 
delius miestus Petrogradą, 
Maskvą ir kitus, jie tfra cen- 

tre sunaikintos tautos, bet ji 
yra nelaimingiausia, beteisė 
brutališkiausia ir kraugeriu 
"riausia tauta 

Kitos dalįs Rusijos, sulygi- i 

namai, yra tvarkingos. 
Tas faktas, kad komunika- 

cijos linija per Sibirą 5,000 
myliu ilgio nuo Vladivostoko, 
kur mušti kariunienė randa-1 
si, iki Uralo kalnų, kur ka- 
reiviai Ufos valdžios, cechai j 
ir mažas skaičius anglų ir 
francuzų, yra geriausis priro- 
dymas, kad mes ir talkininkai 
esame geruose santikiuose su 

rusais ir esame tenai kaipo 
jų draugai, o ne priešai. 

Męs pasiuntėm apie 10,00C 
kareivių Yladivostokan ir apie 
5,000 karei\ iii Archangelskan 

Išsodintieji Vladivostoke 
laugumas randasi Vladivos- 
oke arba apielinkčse to mies- 

to. Archangelsko fronte jie 
netik užlaikė tuos portus su 

Anglijos ir Francuzijos ka 
reiviais, bet ir pasivarė pir- 
myn apie 100 mylių su tik- 
slu, kad geriaus apsaugoti sa- 

jvo bazes. 
Geografiškai, teisybe, Rusi- 

ja dar gyvuoja, ">et politiš- 
kame gyvenime jos nėra, nes 

nėra atsakančios rusų valdžios 
įsu kuria musų valdžia arba 

bile kokia valdžia galėtų tu- 
rėti reikalus. 

Amerikos ir talkininkų ope- 
racijos Vladivostoke išgelbėjo 
sandėlius milijonų ūoliarių 
vertės nuo vokiečių, bet pasi- 
vėlino išgelbėti Archangelske.' 

PAVOJINGAS BOLŠEVIKŲ 
ŽENGIMAS. 

Londonas, Sausio 9 d. ^ 

Pasikalbėjime sr. George Dob- 
son, laikraščio i m e s eks-, 
pertu apie Rusiją ir buvusiu 

Anglijos pasiutimų Petrogra- 
de, jis pasakė, kad didelis pa | 
vojus yra Baltiko provinci 
joms ir Lenkijai. Trockis, ji 
sako, vadovauja bolševikų ar ! 

miją. Jis yra gabus organiza- 
torius ir jis praeitoje vasaro-; 

je privertė tukstančius jaunu 
Rusų pastoti bolševikų armi- 
jon. Jiems buvo grąsinama ba 
du, jeigu jie ne prisidės prie 
bolševikų. Tarp jų buvo daug 
senų Rusų aficierų. Rusijon 
amunicijos dirbtuvės yra bol- 
ševikų rankose, išskirian 

į Perm dirbtuves, kurios dabar- 
tiniame laike yra anti- bolše- 
vikiško Sibiro kariuinenės ran- 

kose. 

LUDENDORF GRĮŽTA. 
Londonas, sausio 8 d. Ži- 

nios iš Kopenliageno ir Am- 
sterdamo aplaikytos čionai 
praneša, kad derybos tarp val- 
džios ir revoliucioniškii ele- 
mentu Berline buvo vedamos 
visą dieną vakar, bet prie ga- 
lutinu pasekmių neprieita. 

Kaip atrodo, tai nei vienas 
iš vadų neturi pilnos kontro- 
lės ant masių Berlino gatvėse 
ir mūšiai kilo su pertrauko- 

mis įvairiose dalyse miesto. 
Paskala, buk lauko marša- 

las von Hindenburg pribuvo 
ar randasi kelyje Berlinan nė- 
ra patvirtinta. 

Eina gandas, kad genero- 
las Ludendorff apleido Švedi- 
ją ir keliauja Vokietijon. 

Spartakų grupa, praneši- 
mas priduria, šaukia genera- 
lišką streiką ant sausio 19 d. 

Spartakai skelbia, kad jie 
visokiais budais bandys su- 

trukdyti rinkimus i Steigia 
; nąjį Susirinkimą. 
Į Pasidavus valdžios karei- 
1 iams, Spartakai užėmė cen- 

ralę geležinkelio kontorą ir 

i okiu budu visa geležinkelio 
vstema Vokietijoj randasi jų 
aukose. 

Imperiška spaustuvės kon- 
*ra Berline irgi randasi Spar 

akų žiniojt. 
Pranešama, kad Postdamo 

ivizija su kulkasva'idžiais ar- 

'inasi prie Berlino. 

NORĖJO NUŠAUTI ČECHŲ 
PREMIERĄ. 

..Ba*lc, Šveicarija, Sausi 
9 d. — Pragoję buvo padary- 
tas bandymas nušauti Dr 

Karlą Ivramarzą, Checho-Slo- 
vakų premierą. Aštuoni šū- 
viai iš revolverio likosi paleis- ■ 

i j jį, bet nei vienas iš jų ne 

pataikė. 

DAUGIAU 3 YANKIŲ 
SUGRĄŽINTA. 

Nezvport Neivs, Va.. Sausio 
9 d. — Transportinis laivas 
Fįnland pribuvo šiądien iš 
Francuzijos su 3,400 kareiviu, 
priskaitant vieną tūkstantį ser 

gančių ir sužeistų. 

FRANCUZIJOS TAIKOS DE- 
LEGATAI PASKIRTI. 

Paryžius, sausio 9 d. Ofi- 
ciališkas pranešimas likosi iš- 
leistas šiądien, kad Taryba 
ministerių patvirtina nomina- 

ciją kaipo Francuzijos atsto- 

vu. Taikos Konfcrencijon 
šiuos: Georgers Clemenceau, 
premieras; Stephen Pichon, 
užrubežinių reikalų ministeris, 
Louis Lucien Klotz, finansų 
ministeris; Andre Tardieu, 
Francuzijos komisionierius Su 
vienytose Valstijose*; Julės 
Cambatt, būviambasadorius 
Berline. 

Paul Duti. a, Francuzijos 
ambasadorius Šveicarijoj, bus 
sekretorium Francuzijos Tai- 
kos delegacijos. 

SERBIJOS TAIKOS 

DELEGACIJA. 
Paryčius, sausio 9 d. Ser- 

bijos premieras oficialokai 
pranešė Francuzijos užrubeži 
nių reikalų ministeriui, kad 
Jugo-Slavų atstovai laikos 
Konferencijoj susidės iš Ni- 
kola P. Pachitch, buvusio Ser 
bijos premiero; Dr. M. R. 
Vesnitch, buvusio Serbijos fi- 
nansų ministerio ir M. Trtim- 
bitch, prezidento Dalmatijos 
seimo. 

AMERIKONAI SUDEGINO 
RUSIJOS KAIMĄ. 

Archangelskas, sausio 9 d. 
Judėjimas likosi atnaujintas 
Vmerikos ir taikiniu ut karei- 
iai^ vakar Kadišo ^ronte. Su 

iyg nepilno pranešimo, aplai- 
kyto vyriausioj kvatieroj Ar- 
:hangelske, Amerikos karei 
viai sudegino kaimą Kadis, 
pasitraukė iš jo, bet vėliaus 
žengdami pirmyn vėl užėmt 
;r i u vėsius. 

WILSONĄ UŽKVIEČIA 
VARŠAVON. 

Zurich, Šveicarija, sausio 8 
d. Žinios, aplaikytos čionai 
praneša, kad municipališka 
Taryba Varšavoje pasiuntė 
)akvietimą Prezidentui \\ ilso 

nui, kad jis aplankytu Lenki- 
jos sostinę Varšavą. 

BETVARKĖS MUNICHE. 
Baslc, Šveicarija, sausio 9. 

Prijausdami Spartakų judėji- 
'iiui Berline darbininkai, ka- 
reiviai ir taip gyventojai su- 

rengė didžiausias demonstra- 
cijas Muniche, sostinėje Bava- 
rijos ir Brunswicke, kur mi- 
nios žmonių daug krautuvių 
šplėšė. 

Muniche keletas ypatų liko- 
si užmušta ir sužeista gatvi 
nėse betvarkėse. 

VARTOJA ARTILERIJĄ 
BERLINE. 

Amsterdamas, sausio 9 d. 
Smarkus mušis, kuriame ar- 

tilerija buvo vartojama, kilo 
vakar Berline arti Centralės 
telegrafiškos kontoros. Spar- 
takai atnaujina savo bandy- 
mus užimti kanclerio palocių. 
bet likosi atmušti, palikdami 
ant vietos mūšio trisdešimt? 
užmuštų ir keturiasdešimt? 
nenkis sužeistus, sulvg žinii1 
iš Berlino j laikraštį H a n 

d e 1 s b 1 a d. 

SPARTAKAI SUMUŠTI 
BERLINE. 

Kopeiihagcmis, sausio 9 d. 
Korespc >ndentas laikraščio 
Berlingske Tidende praneša, 
kad Spartakai likosi sumušti 
ir visi visuomeniški namai 
Berline likosi paimti valdžios 
kareiviais. 

Tūkstančiai valdžios karei- 
vių pribuvo Berlinan -r pagel 
[bėjo įvesti tvaiką, 
i Pranešama, kad Dr. Kari 

Liebknecht, Spartakų vadas, 
likosi užmuštas. Ant kiek ši 
žinia yra teisinga, sunku pa- 
sakyti, kadangi ji nera patvir- 
tinta. 

BAVARIJA GRŪMOJA 
BERLINUI. 

Bcrlinas, bajusio 7 d.—(su 
vėlinta). Kalbėdamas atstovu 

bute Muniche, Herr Auer. 
vidurinių reikalų ministeris, 
grūmoja Berlino valdžiai, kad 

Bavarija pavartos ginklus 
prieš Berliną. jeigu tenai ne- 

bus įvesta tvarka. 

PRISIDĖJO PRIE OMSKO 
VALDŽIOS. 

II aslnngtonas, sausio 9 d. 

i olm Sookine, buvęs sekreto- 
orius rusų ambasados \Ya- 
ihingtone likosi paskirtas tre- 
čiu page.nninku užrubežinių 
reikalų ministerijoj Omsko 
valdžioje, suiyg oi iciališko pra 
nešimo aplaikyto \\'ashing- 
tone. 

TARIASI SU AMERIKOS 
DELEGACIJA. 

Paryčius, sausio 9 d. Fran- 
cuzijos premieras Clemenceau 
ir Grekijos premieras Yeni- 
:elos šj rytą laikė konferen- 
jiją su Amerikos delegacija 
Taikos Konferencijom 

TALKININKAI UŽIMS 
BERLINĄ. 

Londonas, sausio 9 d. E x- 

į c h a n g c T e 1 e g r a p h iš 
Amsterdamo praneša šiądien, 
kad sttylg prašymo kanclerio 
F.bcrto, talkininkų kareiviai 
užims Berliną. 

VOKIEČIAI TARIASI SU 
LENKAIS. 

Paryčius, sausio 9 d. Laik- 
raštis F r a 11 k f o r t G a- 

z e 11 c praneša, kad vokiečių 
valdžia pradėja derybas su 

1enkais, kurie j si veržė Pozna- 
niaus provincijon, laikraŠiis 
'virtiną, kad yra viltis, kad 
uis susitaikyta ir galima bus 
išvengti tolimesnių iiiumiį. 

BANDYS SUTAIKYTI. 
IVcishiiu/tonas sausio 9 d. 

Sekretoriai Dar'ds ir Baker 
r.«;nkė konferencijn atstovu J C 

t:-.?inkelių administracijas ir 
a; nes komisijos, kad ap 
l*L'".ctyti padėjimą Xe\v Y<r k 

: 'Sio streiko. 

i o r> a s W 4./ • 

Pėtnyčiojc: Abelnai giedra 
ir šilčia t. 

Subatoj: Giedra. Smarkus 
vejai piet-vakarių pusės. 

Saulėtekis 7 v. 18 m.; Sau- 
lėleidis 4 v. 38 m. 

Mėnulis nusileis 1 v. 10 m. 

rytmetyje. 



Amerikos Opinija ir Tautų Lyga. 
Laisvųjų Tautų Lygos Draugi- 

jos prezidentui N. Ilapgood at- 
spaudinus programą, Tautų Ly- 
gos idėja Suvienytose Valstijose 
inejo pt'krąjjj vagą. .Toji Drau- 
gija deda pamatus "tvirtąjai"' ly- 
gai, kuri butų kaipo kongresą?, 
susidedantis iš įvairių atstovų. 
Prie toki.> jos sutvarkymo priei- 
ta ištyrus priežastis, kurios veda 
prie karts. Programe išvedami 
pamatinė mintis, jog pagal seno- 
sios tvarKos, kad :Šsilaikyti, tau- 
tos rėmės ant savų pavienės pa- 
jiegos ir dėlto jos buvo priver- 
stos prie užkariavimų; ^.abargl, 
naujuoju žvilgsniu, pavienių, tau- 
t'J saugumas prigulės nuo visų 
tautų, kurios priguli prie Lygos, 
ir užkariavimų, todėl nereikės. 
Lygos šakaa'buvo įsteigta Bos- 
tone, ir viešuose ginčuose jos 
programą gyni* Hapgood iš New 
York ir X. M. Kallen iš Wls- 
consino, o ją kritikavo C. W. 
Elliott, Harvardo universitete 
prezidentas-emeritas. Preziden- 
tas Elliottas buvo linkęs prie 
evoliucijinės lygos, susidarančios 
iš sanryšio tautu, kurios dabar 
kariauja su Vokietija. Toks su- 

pratimas, gali 'buti skaitomas, 
kaipo mažiausis Amerikos žmo- 

nių reikalavimas, ir jis susitiks 
?u vienbalsiu pritari r;: t* visoje 
šalyje; tečiau čidesne dalis ši- 

liės, kaikurie sako-didrtna, rei- 
kalaus prDgr«mo platesnio net 

ir u v. tą, k t', r į perša Tatto Lygu. 
Prieš keliatą savaičių, trjs ar 

keturi senatoriai kritikavo pre- 

zidento taikos politiką. Toji j it 
kritika netik kati iššaukė S .nate 

didelę paramą prezidentui, bet 

beveik prispyrė mesti šalin visą 
agitaciją, kurios tikslu buvo sių- 
sti specijalę misiją j Taikos 

Konferenciją "Kad daboti prezi- 

dertą," kaip jie sakė. 
fas judėjimas rcpubfikonų 

(opozic'jovs) pusėje privedė prie 
to, jog jau šnekama, kad yni 

laikas atmesti priimtą tradiciją 
j sulyja kurios partijos valdžia ati- 
duodama i rankas senesniųjų sc- 

i natorių; kaikurie grupės nariai 

:pavasaryj, pertaisant partiją, gal 
Imti negaus vadovauti, nors k:- 

taip sulyg savo amžiaus jie butu 
gavę. Visa šalis pasipriešino 
prieš pasikėsinimą pavergti tau- 

tos užrubežinės politikos reika- 
lus iš Prezįdento rankų savo par- 
tyviškieins reikalams. Beveik 
nei vieno laikraščio redakcijos 
straipsnis neparėmė senatorių už- 

sipuldinėjimo. Lovvell, Harvaę- 
clo Universiteto prezidentas, sakė, 
jog senatorių užsipuldinėjimai 
labai toli atsiliko nuo mušu da- 
bartinės šalies dvasės. Buvęs 
prezidentas Taftas taip-pat sten- 

gės persergėti priešingus senato- 

rius. sakydamas, jog jie veda 
savo [respublikonišką] partiją 
prie pražūties ateinančiuose rin- 
kimuose ir taip darydami šukei > 

prieš save vi.^o svieto revoliu- 

cijos jiegas. Taftas""yra vienu 
iš Karės Darbo Bcrdo pirmse- 
džiit, stovi Tautu I.ygos idėją 
ir už \Yilsono Taikc.; programą. 
Nicl.olas !4urray Butier, buvęs 
republikonų kandidatas Į vice- 

prezidentus ir žyiniausis opozi- 

cijos vadas ^Te\v Yorko Valsti- 
joje. griežtai atmetė tižmetinė- 

jimus, buk jis buvęs j.rv„šingas 
Wilsono užrubežio politikai. 

Nepasisekė ;r ;.žt£jstepp;lnias iŠ- 

kelti neva tai nepatogumus dėl 

galinčių kilti nesutikimų tarp 

\Yilsono ir Anglijos link "jūrių 
laisvės," ir pasinaudoti iš Ame- 

rikos patrijotišku persitikrinimų 
dėl Monroe Doktrinos ir tautiš- 

kos neprigulmybės, kurias nevi 

paliestų Tautos Lyga. Iš kitos 

pusės, tie, kurie 'bandė šiuos da- 

lykus išnaudoti prieš U'ilsonn, 
i ir kurie perėjo žmonės menamu 

\Vilsoiii> anti-agliškumi', taip pat 
nerado sau pritarėjų. 
.-l'asirolė, jog šalis taip mažai 

Šie du Amerikos aficierai yra pasižymėję savo nar- 
sumu karės lauke. 

* 

bijos britu f anglų J v i ramybės 
ant jūrių, ir taip mažai tėra Su-1 
vienytose Valstijose noro smerk- 
tis ir vieniems užvaldyti jure:*, 
jog tais dalykais niekas nepa- 
norėjo nei interesuotis. Jurtų 
laisvė pasiliko klausimu, kuriuo 
dabar teinteresuojas vien tik spe- 
cialistai—ekspertai. O Monroe 

Doktrina paprastam amerikiečiui 
nereiškia daugiau nieko, kaip tik 

apsaugą Pietinės Amerikos nuo 

svetimtaučiu paglemžimo. 
Niekas uei nemanė, kad Suv. 

Valstijos norėtu valdyti Pietų 

Ameriką. Tr šalis nei netikėjo, 
kad reiktu klaustis kitu šalių dėl 
kokiu nors problemų Pietų Ame- 

rikoje, nes nežiūrint to, kaip 
Tautų Lyga butų sutvarkyta, ji 
negalės užginti vakarų žemės 

puskamuolo gyventojams, kurie 
susideda vien tik iš Amerikos 

tautų, patiems savę valdyti.-. 
N'ors tarp amerikiečių neprfg.nl- 
mybės ir tautos garbė yra labai 

; jį.... 
tvirtai įsigyvenę, tačiau pasinau- 
doti tuo jausmu, kad pakenkti 
Tautų Lygai, nepasiseko, nes vi- 
si užmetimai buvo tušti ir ne- 

pamatuoti. 
Laikraščiai įvairiuose šios ša 

lies kraštuose, ypatingai šiauriuo- 
se ir vakaruose nors ir nebešneki 
apie sunkenybes, kurios bus Tai- 
kos Konferencijoj ir įsteigiant 
Tautu Lygę, tačiau visur pla- 
nus remia sulyg Tautu Lygos. 
Tri ypatingai jie daro, kalbėda- 
mi apie nusiginklavimą ant jūrių 
ir sausumos, apie kolionijai. 
Nuomonė ir dabar dar, rodos, 
tebėra daugiaus linkus prie vi- 
so pasaulio konęfrencjjoj, prie 
priverstinos arbitracijos daugiau, 
neg prie painioG atstovų legisla- 
turos, kokia, daugelio redaktor'ų 

'nuomone, 'pavirs Tautų Lyg?.. 
Taip-paf yra palinkimas, kad bu-» 
tų įsteigta tvirta sąjunga pasek* 
mingų demokratiškųjų valstijų. 

GARBINGAI KRITO UŽ 

LAISVĘ. 
Oficialiuose valdiios praneši 

muose, išleistuose Amerikos Ka 

rės Departamento Washingtone 
randame .sekančias .lietuviškas 

pravardes paskelbtas: 
P a t i m i J i m a s. Imame til 

taB pravardes, kurios yra neabe 
Jotinal lietuviškos, arba kurlof 

muma išrodo lietuviškos. Tie, kurit 

pasiduoda kariumenėj, arsa laika 

registracijos, savo pravardes su 

"riti/' arba su "wicz," ant galo, 
yra pauažŲs i lenkus ir :ų męs 
negalima atskirti; todėl tankiau- 
siai tokių ir nepaduodame. Lie- 
tuviai privalo savo pravarde lai- 
ke užsiregistravimo, arba jau ir 

kariuMonėj, paduoti vieton "ski" 

—"skas," vieton ''wicz"—"vidus," 
l>a vyzdžiui: vieton "Rutkowski" 
privalo paduoti "Rutkauskas," vi& 
ton "Jacewlcz"—"Jacevlcius." Tuo- 
met bus le»L į iuos pažinti. 

* * 

Su ra šuo s c sau.ii.o S d. 

1919. 
William Dočkus, iš YVaukegau, 

2022 Victcria str.— sunkiai su- 

žeistas. 
S u r a š u o s e satino 9 C 

19I9- 
Tony Benkr's, :š Bosvveli, Pd. 

—sunkiai sužeistas. 
John Buda. iš \Vorcester, Mass.' 

—sunkiai sužeistas. 

Joseph Kurklietis, iš Toledo, O. 
—užmuštas mūšyje. Pirmiau 

buvo klaidingai paskelbia. ked 
pražuvęs mušyji. 

Skaitytojas žino. 

Kad jis užsimokėjo už dieni 
raštį "Lietuvą," jis žino, kad 
jo pinigus priėmėme, nes jis 
mato ant laikraščio "Lietuva" 
užklijuota geltoną popierą, jis 
mato ant popierėlės savo ant- 

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

Žiūrėkite, kad justi numeris 

butų didesnis, negu 12-30-18, 
nes kitaip laikraštis gali but 
sulaikytas, kadangi numeriai 
reiškia, jog apmokėtasis u7.^ 
prenumeratą laikas pasibaigė, 
o neapmokėtą laikrašti kra- 
sa draudžia siuntinėti. 

Permainant antrašą, aiškiai 
išpildykite šitą blanką ir pri- 
siiiskite ją mums, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greita? ir 

teisingas pi'<~ ''^as. 

Pirmiausf m ar Lietuva' ėjo sekai.čiu antiažu: 

Vardas Pavardė 

Numeris Gatvė 

Miestas Valstija 

Dabar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas Valstija 

BIZNIERIAI 
Garsinkites "Lietuvoje" 

Apgarsinimas atneš gerus rezultatus ZZJ 

Rožinis Balius 
rengia 

LEB. GV. D. L. K, VYTAUTO 
i-ma Div. "Raitelių ant Briclgeport 

M, Sausio 12, 1919 
Mickevičiaus Svet. 
3308-10-12 S. Morgan. St. 

Balius prasidės 5130 vai. vakare. 

Užprašome visus skaitlingai at- 

silankyti ant musų baliaus, nes 

bus įjražiausiass iš visu, balilif;. 
Užtai meldžiame nepamiršti šio 

iškilmingo baliaus, nes busite už- 

ganėdinti. Kviečia, Komitetas. 

Nepamirškite šio Puikaus Baliaus 

L. 11 vos 
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Kalendorius 
v 

Sį metą dienraštis "Lietuva" išleidžia Sieninį Kalendorių, kuris, kaip ir 
pirmiaus buvo, yra pritaikytas kasdieniniam gyvenimui. Apart paprastų mėnesi- 
nių dienų šis kalendorius pažymi Amerikoniškas šventes, paduoda Lietuvos svar- 
bias istoriškas datas ir katalikiškas šventes, 

Kas užsirašys dienraštį "Lietuva" nemažiaus, kaip ant 3 mėnesių ir jau 
pirmiau užsirašiusiems, prisiusime šitą kalendorių Dykai. 

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

Užsisakykami "Lietuvą", adresuokite taip; 
ii LIETUVA n 

3253 S. Morgan St., CHICAGO, ILL 

Dienraščio "LIETUVA" 
—KAINOS = 

CfilCAGOJE Metams S 6.00 
,, Pusei mętų 3.500 

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

In Kanadą Metams 7.00 
In Kitas Šalis □ Metams 8.00 

Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge Su Money Orderii., čekiu, 
arba pinigais prisiusk mums 

VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

"LIETUVA" 3253 So, Morgan St., Chcia&o, III. 
GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

dienraštį ''Lietuvą" per ... met. 
(ant kiek laikoj 

Mano adresas: 

Vardas Pravarde 

Stubos numeris Gatve ...... 

(arbabor) 

Miestas Valstija ~ 



Lenkija vis dar tykoja.. 
Liūdnas įspūdis: Huse die- 

nose "ponai" lenkai aiškiau- 
siai prabilo apie mušu kraš- 
tu: "Męs užimsime Vilnių," 

Gorėdami apmonyti svieto 
akis, kad paskui už tą "gera- 
darystę" gavus Lietuvą po sa- 

vo jungo, nuo ko męs lietu- 
viai, kaip tik atgavome savo 

dvasia po jų užduojo mums 

mirtino smūgio nuo priėmimo 
jų veidmainingai mums įsiū- 
lyto krikšto ir nuo jų prisi- 
viliojimu lietuvių prie "unijų." 

Nieko iki šiolei, kalbu apie 
šios karės laikotarpį, niums 

atsipeikėjus, negeistini musų 
"broliai" neįstengė lietuviams 
padaryti. Visaip jie pasauliui 
melavo. Jie aiškino per savo 

agentus, kad buk tokios tau- 

tos, kaip lietuviai, visai nesą, 
kad tas vardas—tik karės lai- 
ko nukaltas ir kad lietuviai, 
kaipo tauta, neturį teisės gy- 
venti L. 

Taip nuolatos rašė jų pa- 
pirkti a"1 '.kų laikraščių 
kor .-^Aucutai, supažindini- 
mui pasaulio su savo tautos 

klausimu, statydami savo rei- 
1 alavinius laisvės atgavimui, 
prirodinėdami, kodėl Lenkija 
tuvi vėl atsiliuosuoti ir buti 
neprigulminga. 

Tuo tarpu lenkai, patįs ver- 

gai, neturintįs tautinės lais- 
•vės ir tamsus, sulyginus s*: 

lietuviais, žmonės, 'inkėjo ver- 

gijos ir žadėjo nelaisvę Lie- 
tuvai! Norėjo Lietuvą už- 

dengti melais nuo svieto akių, 
kad tik, galiaus, Lietuvai ne- 

tekus užtarėjų, jie galėtų pa- 
siūlyt mums oavo globoje 
"prieglaudą." 

Lietuviškai kalba lenkai, 
sueidami su lietuviais, aiški- 
na, jog lietuviams su jais su 

sidėti labai apsimoką, nes Lie-| 
tuva butų apsaugota ir tuo 

tarpu turėtų pilną laisvę, tu- 

rėtų savo seimą ir prie to sa- 

vo atstovus galėtų siųsti Į 
bendro abiejų tautų tarybą ir 
t.u Tą nuomonę paskleidė 
dalis lenkų spaudos ir taip 
buvo manyta jų nekuriu po- 
litikierių. nes jiems labai rū- 

pėjo, matant dar Vokietiją 
tvirtą, gauti per Lietuvą iš- 
eigą j jūres, kas ištiesti butų 
jų pasisekimu darbui Lietu- 
vos suslopinimo. 

Tas nepavyko: negavo lie- 
tuvių pritarimo niekur, nes 

lietuvių antipatija prieš len- 
kus didėjo, jų viliugystės tapo 
nušviestos ir lenkai nustojo 
vilties prisivilioti lietuvius 
"brolyste." 

Taip buvo iki trečių karės 
metų. Pagaliaus kaip kas 
daugiau prabilo apie Lenki- 
jos neprigt umybe ir jie išga- 
vo didsenio svetimųjų prita- 
rimo. Bet tuo tarpu ir lietu- 
viai Amerikoje, neskaitant 
Europą, jau buvo iškėlę virš 
lenkų melagysčių Lietuvos 
vardą ir tos šalies reikalavi- 
mus, tokiu budu Amerikoje 
išgauta valdininkų sferose 
Lietuvai didelio pritarimo. 

Bet lenkams rūpėjo lietu- 
viu "brolyste" ir jie tais sap- 
nais nesiliovė liešinęsi. 

Lenkai vis kalbėjo, jog Vil- 
nius yra lenkų miestas ir kad 
tas miestas jiems turi tekti. 
Bet nebuvo gilė" į Vilnių 

^ineiti. Vokiečiai tuo tarpu 
nustojo lenkams rodę savo 

simpatijos, Lietu v? i leido bū- 
ti lietuviška, o lenkams tetekc 
kas jų buvo... 

Šiose dienose, vokiečiams 
traukiantis iš Lietuvos, Vil- 
niui pagrasnojus bolševikiz- 
mo užplaukimu, lenkams pa- 
rupo parodyti Lietuvai savo 

"mielaširdystę," įsiveržiant j 

Vilnių, vėliaus gi -jis turėtų, I 

jie mum., likti jų miestu, nes 

jis "nuo amžių jiems priklau- 
sęs*' 

Visokie budai, visokios prie 
monės, naudojamos padavi- 
mui lietuvių po savo globa, 
kad tik galiaus juos ištauti- 
nus ir palikus Lietuvą Len- 
kijos "kraičiu," kaip jie aiš- 
kina, jog po Apsivcdimo Ja- 
gėlos su Jadvyga Lietuva 
jiems perėjo. 

Ateko kuo nera tame lenku 
! užsismelkimc ant lietuvių, kai 
tik noras mus išnaikinti, pa- 
sinaudojant jau patirta iŠ bau 
džiavos laikų jų nužiurėta lie- 
tuvių lengvatikyste ir prida- 
vitnu kokio tai keisto-nesu- 
prantamo paaukštinimo lenkų 
Raibai. Mat, tada tik "ponai" 
lenkiškai kalbėjo... Tam Įsi- 
tikėję, lenkai net atsisako ma- 

tyti lietuvių neapykantą lin- 
kui jų, kokia išaugo po lietu- 
vių atbudimui-atsipeikėjimui 
ir atgavimui savo tautinės 
dvasios. 

Kas lietuviui lenkas ? Lie- 
tuviui ne lietuvis kiekvienas 

+ 

yra lygus: ir žydas, ir japo- 
nietis, ir negras, ir indijonas, 
—nes tie visi yra ne-lietuviai; 
tokiu-gi pat visai svetimu yra 
mums ir "ponas" lenkas. Jei 
lenkams buvo lemta atsidan- 
gint iš kaž-kokio pasviečio 
prie lietuvių rubežių, tas dar 
nereiškia, kad lietuvis turi bū- 
ti t<» atėjūno b-oliu. Tokiais 
"broliais" lietuviui gali buti 
visi, kas parodo savo tikrą 
užuojautą Lietuvai, o ne toks, 
kaip yra lenkas, pilnas viliu- 
gystės ir bevilčių geismų Lie- 

tuvą išnaikinti! Jokio kito 
tikslo tame lenkų gretinimesi 
prie lietuvių nėra. 

Kas čia butu? Nejaugi ant 

Lietuvos yra užleista Dievo 
bausmė lenkų pavidale, kad 
jokiu budtt mes negalime atsi- 
kratyti nuo jų, nor~ mes jiems 
visa savo neapykantą prieš jų 
akis išstatome? Nejaugi len- 
kams kokia magiška spėka už 
leista geismas melsti, norėti ir 
net prievarta bandyti prisi- 
jungti lietuvius po savo glo- 
ba? 

Kun. Kaz. Propoliams yra 
parašęs puikią istoriją viso to 

protarpio, nuo kada lenkai pri 
sišliejo prie lietuvių ir kaip 
jie per penkis šimtus su virš 
metų jau bando ant Lietuvos 
užponauti. Iki šiolei dar tas 

jiems nepavyko.—Tą knygą 
išleido Lietuvių Spaudos Dr- 

ja — "Lenkų Apaštalavimas 
Lietuvoje" (lietuviškai vertė 

Patriotas). K. S. K. 

Tarp dviejų milžinu stovi El- 
mer Geyer, jauniausis Amerikos 
kareivis, kuris aktyviškai dalyva- 
vo mušiuose. Jis tik 14 m. amžiaus 

Paprastas namas ant salos, llollandijoj, kuriame buvecs, 
Vokietijos kronprincas gyvena. 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
MĘS GELBSTIM JUMS,—JŲS 

GELBĖKIT LIETUVĄ. 
Pittsburgh, Pa. Vis daugiau 

;r daugiau matosi geri vaisiai 
•pittsburgiečių darbavimosi, l'itts- 
burgo kolionija stoja eilėn su ki- 
tomis didesnėmis kolionijomis. 
ivur nepasiversi, kur nepažiūrėsi 
vis pamatai kokią nors žymę 
Pittsburgo lietuvių darbavimosi 

Branduoliu judėjimo (ar gal 
biis taisyklingiau pasakius,—Ju- 
dėjimo užttvėja) yra L. M. D., 
kuri, turėdama puikią salę duo- 
da priglaudą kiekvienam kultu- 
riani judėjimui, ir tai. dažniausiai, 
l)e joKTo atlyginim >. 

Sumanymu L. M. Draugijos 
pradėta darbuotis, kad Įsigijus 
tautiškas kaphies. Jau padaryta 
gera padžia, nes turime virš 
$600.00. Kapiniu Šeras $10.00, ir 
viena ypata gali pirkti ne dau- 
giau 50 šėru. Valdyboje tvar- 

kymui kapinių reikalų yra J. 
Maskeliūnas, pirm., J. A. Alexis, 
sekr., ir K. Varašius, i/d. 

Dailės srytyje Čia lenktiniuojo 
I.irutės ir Aido chorai, kaip pa- 
rengimais taip ir skaičiumi daini- 
ninkų. Ir abiem choram einasi 
neblogai. 

Vaiku gi orkestrą, kuri jau 
buvo spėjusi net ir scenoje pa- 
sirodyti^ įpradėjo silpnėti. Mat 
pirmiau vaiku orkestrą mokino 
lietuvis J. Kazlauskas, bet vaiku 
tėvai buvo"nepatenkinti šiuo mo- 

kytoju, kaipo nebaigusiu mufei- 
kalės mokyklos ir nusamdė iti- 

lą. l»et italui nekaip tesekasi, 
nes jis negali sukelti vaiku tipo 
prie mokinimosi. Net ir publika 
šalčiau atsineša link vaikų kon- 

certo, kuomet juose vadovauja 
italas. O tas kaip tik ir puldo 
vaikų upą. 

"Birutės" choras turėjo balių 
Naujų Metų dienoje. Nors biš- 
ki ir lynojo, bet publikos prisi- 
rinko daug ir, tikimasi, clioras 
turi nemažai pelno. Tai liudiji- 
mas, kad minėtas choras vTs dau- 

giau įgauna simpatijos tarpe lie- 

tuvių. Sausio 18 d. "Birutės" cho- 
ras užkviestas dainuoti i Du- 

qesne, Pa. 
teatrališka draugija "Varpas" 

turės koncertą 2į Sausio. Tada 

taipgi bus sulošta veikalas: "Ne- 

padėjus nėr ko kasti." 
Šios kulturiškos draugijos turi 

prieglaudą prie L. M. D., kuri 
suteikia salę jų repeticijoms dy- 
kai. Dabar L. M. D: nutarė, 
kad vieton atlyginimo už salę 
minėtos draugijos privalo sureng- 
ti nors po vieną koncertą naudai 
Lietuvos Neprigulmyhės Fondo. 

Tai ideališkas užamnvmas ir 
gražus pavyzdys. Tas reiškia: 

•'Jei męs remiame jūsų, kaipo 
lietuvių,. kuTttirinj judėjimą, tui 
jus privalote remti Lietuvos rei- 
kalus." Ar ne puiku? 

Pittsburgietis. 

KENOSHA, WIS. 
Protestuokime prieš lenkus. 
Vietinis Tauto? Fondo 78 sky- 

rius šaukia visur neninį susirin- 
kimą Xedėlioj 12 dieną sausio, 3 
vai. po pietų Šv. Petro svetai- 
nėje, kad užprotestavus prieš 
lenkų godumą. 

Musiį visų priedermė gintis 
nuo godžių lenkų ir nuo nera- 

mių bolševikų, kurie nori pa- 
glemžti musų tėvynę Lietuva. 
Todėl visi susieikime ir vienu 
balsu užprotestuokime prieš Lie- 
tuvos priešus. 

Kviečia visus, T. F. Skyriaus 
Valdyba 

RACINE, WIS.- 
RaciniečTai išsimanė naują bu- 

dį platinimui knygų. Jie net 

baliuje, kurs atsibus n d. sausio 

vakarą Union Hali, mano taiĮ 
dalykus sutvarkyti, kad tikisi 

išplatinti visą pundą T. M. D. 
leidinių: 

Tai yra geras dalykas, kad ir 

baliuje stengiamasi platinti nau- 

dingas knygas. Taip sakant 

žmogus atėjęs j balių bus so- 

tus, atsigėręs linksmas ir da; 

knygą Įsigvs. Tikrai gera madn. 
\ Namiškis. 

ROCHESTER, N. Y. 

Nors paskutiniais laikais ne 

mažai buvo rašyta apie Ro- 

chesterį, bet yra šis-tas nepa- 
judinto, nenušviesto, tad ir 

man bus leista tarti keletą žo- 

džių. 
Pradėjus lenkams grūmoti 

Lietuvai, Ročhesterio tautinin- 
kai ragino rochesteriečius, kad 
užprotestuotu prieš lenkų už- 
mačias. Bet kun. Kasakaitis, 
kai])o parapijonų galva, tam 

buvo priešingas. 
P-as J. J. Žilius, matyda- 

mas, kad su kunigu ir kitais 
susitarti negalima, pats vie- 
nas painfonnarvo anglų laik- 
rašti "Democrat and Chroni- 
cle" apie lenkų daromas šu- 
nybes Lietuvai. Laikraštis, 
tuomi pasiremdamas, patalpi- 
no straipsnį, nušviečiantį len- 

kų darbus. Tas ne tik len- 
kams, bet ir lietuviams nepa- 
tiko. 

Lietuviai sušaukė parapiji- 
nėj svetainėj, neva, protesto 
lietuvių susirinkimą. Bet su- 

sirinkimas buvo nedidelis, nes 

šaukta bile tik pasirodžius ki- 
tų akyse, kad šaukiama, bet 

nesistengta tą atlikti atsakan- 
čiai. 

Susirinkime kun. Kasakai- 
tis pats užėmė pirmininko vie- 
tą. (Susirinkimo vedėjo ne- 

rinkta, gi lietuviai turėtų pra- 
tintis prie to; reikia daryti 
viską tvarkiai, sulyg priimtų 
taisyklių). 

Kunigas užėmęs vietą ant 
estrados pėrė kaili p. J. Žiliui, 
kam peikęs anglų laikraštyje 
lenktis. Kunigui prigelbėjo 
ir keletas kitų, bet vėliau pa- 
tįs turėjo protestuoti prieš 
lenkus. 

/. /. Ž. 

WESTFIELD, ILL. 
Pas mus susitverė nau'a ])a 

šelpinė draugystė po vardu: 
"Vytauto, Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Draugija." 

Gruodžio 29 d. būrelis lie-j 
tuviu, susirinkęs pas siuvėja, 
p. J. Gerušą, rado reikalingu 
suorganizuoti šią draugiją. 
Nors tai dar jauna draugystė, 
bet tikimasi, kad ji greitai iš- 

bujos Į didele draugiją, nes 

josios organizatoriai gana 
veiklus žmonės. 

Ši jauna draugystė kreipėsi j 
prie Sv. Kazimiero draugys- 
tės su tūlais roikalais, bet ši 
senoji mušu draugė sutiko 
mus neprielankiai. 

Męs visgi nesitikėjome, kad 
Šv. Kazimiero Draugystė bus 
neprielanki naujagimei drau- 
gystei, nes visiems gerai ži- 
noma, kad pikčių kito nepa- 
baiclysi. Ir norint kiti nepri- 
taria mums, bet mušu pradė- 
to darbo sustabdyti niekas ne- 

gali. J r tikimės, jog ateityje 
Vytautinė los Vvestville lietu- 
viu gyvenime lai ai žymią ro- 

lę. O tai Aš. 

ATSARGUMAS. 
— Kaip tau ne gėda paduoti 

ranką tam vagiui-apgavikui? 
— Bet už tat saugu, nes pa- 

kol aš jį turiu už rankos, tai 
jis niegali jos namo kišianėn 
įkišti. 

— Kur bėgi? 
— | samdymo kirą. Noriu 

nusisamdyti virėją. 
— Tai kodėl taip skubinėsi? 
— Bijau, kad pati nevirtu val- 

gyti, nes po jos gamintų valgią 
nespėji daktarams bilų mokėti. 

SENBERNIŲ "kLIUBE. 
— Sakyk, gerbiamasai pirm- 

siedi, kodėl taip urnai perkeitei 
savo nuomonę link dažalų, ku- 
riais męs, senberniai, nudožome 
savo plaukus. 

— Man rupi organizacijos ge- 
rovė. Gi "kuris iš mus tik pra- 
deda da'žyfT «avo plaukus, tai 
tuoj ir apsiveda. Juk tai nuo- 

stoliai nuisų prakilniam klitrbui. 

KENOSHOS' LIETUVIAMS. 
Gen. Agentas: P. "Keisis 182 

NT. Hovvl Ave. 
šiuose vietose galima gauti 

kas vakaras "Lietuvą:" 
S. Džiaugis, 462 Jenne st. 
J. Gotautas, 253 Milvvaukee Ave. 
J. Poteliunas, 353 N. Chicago st. 
A. Pelis 552 Grand st. 
St. Jocius, 900 Jenne st. 

DISTRIKTU KAPITONA 
Pas sekančius distrikot kapito- 
nus galite kreiptis su visokiais 
reikalais: užsirašymo laikraščio 
apgarsinimų ir spaudos darbų 
padarymo Chicagoje: 

Jurgis Lukas 
3429 So. Uniqn Ave. 

BRIDGEPORT 
Jonas Vaišvillr. 

3320 Auburn Ave. 

TOWN OF LAKE 
Leonardas ir Aleksandra 

Butkevičiai 
4537 So. Herjnitage Ave. 

WEST SIDE 
Rafolas Zaura 

2050 W. 23 St. 

18 IR UNION 
Petras Jokubonis 

733 W. 19 St. 

NORTH SIDE 
Mateušas Klioštoraiti,- 

1557 Girard St. 

CICERO 
Juozapas Karpus 
1435 So. 49th Ave. 

BRIGHTON, PARK 
J. S. Vitkus 

2856 W. 39th St. ir 
Augustas Saldukas 

4414 S. California, Ave. 

SO. CHICAGO. 
Petras Šimaitis 

R. 9, 9101 Commercial Avę 

ENGLEWOOD 
J. P. GRIGALIŪNAS 

8009 Vincennes Ave. 

ROSELAND 
\Vm. Banis 

10609 Edbrooke Ave. 

Dienraštį "Lietuvą" 
Užsirašykite pas 

A. SIRATAVICIŲ, 
Musų agentas p. Antanas Sira- 

tavičius likosi sužeistas Rugpiu- 
6io 17 d. 1918 anglių kasyklose 
arti \V. Frankfort, 111., todėl jis 
nebegali panirt žemelės gilumon, 
nebegali anglis kasdamas, pelnyt 
sau duoną. Jis dabar užrašinėja 
dienraštj "Lietuvą", renka jam 
savo pragyvenimą. Jis lankosi 
artimose nuo W. Frankfort, 111. 
lietuviškose kolonijose. 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akių re- 
gėjimu, taip. kad nii-ko nrpraleistumei per vl 
sus metus, kas tau Kali Luti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių :r 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
regystė prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur, Kgzainiriacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago 
Kampas lfitos Gatvės. 

3čios lubos, virš Platt'o aptickos. Tėmykite 
i mano parašą 

Valar. lns: nuo ytos vai. ryti iki 8 vai. vak. 
Nedi'.ljj, nuo 9 vi'., .jto iki 12 vai. dieną. 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR. 
PIMO AMATĄ. 

{ t1A5TER 5Y5tEn > \f "- -y^r "/ 
Mes mokiname ši puiki) gerai apsimokanti 
amatą j trumpą laifcj. 
Kirpikal yra labai reikalaujami. 
Vietos nepripildytcįs laakla. 
Ateik diena ir valcare. 

Mastor Cutting School 
J. F. Kasiucka 

118 N. l.aSalle St, 

NEPATEMYTI GAMTOS 

STEBUKLAI 
Męs matome švitrią, giedrią dienij, 

męs matome tamsią naktį, matomo 
labai giedras atmainas — Iš giedros 
i lietų, audrą, sniegą, matome dangą 
braižančuis žaibus, girdimo gyvybe 
drebinanti griausmą. Kas tą viską 
atlieka, daugsliui žmonią yra neil- 

noma, o žinoti privalo kiekvienas. 
Si gamtos visokeriopą atmainą lab'al 

trumpai ir aiškiai yra aprašyta ir 
paveikslais iirodyta, knygelėje 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Sviete 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

'LIETUVA" 
325: SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

Ar čia busit, ar Lietuvon Grįžšit? 
t 

Lietuviams yra svarbu ir žingeidu žiaatįj kiek Lietuvių ž&dą pp šios karės grjžti atgal Lietuvon. "LietuvQs" Dienraštis norėtų šitas žinias surinkti, kad šitą klausimą fšrišti. 
Todėl išpildykit šitą blanką ir pasiųsskite ją atgal. Juąt^ var- 

dai ir jusų čia paduotos žinios bųs uila&oraos vien tik Redak- 
cijos žiniai ir nebus nei atskirai garsinamos- nei niekam iš- 
duodamos. Todėl galite rašyti atvirai ir su ftilnu pasitikėjimu. 

L Vardas-Pravardė r.>. 

2. Adresas '. 
3. Favienis, ar vedęs. Jeigu vedęs, tai kiek šeimynoj? •.•>*?» 4. Amžius jusų 
5. Ar grįžtut Lietuvon po karSs, jeigu Lietuva gautų laisvę? 
6. Ar grįžšit Lietuvon po karės, jeigu Lietuva negautų pilnos laisvės?.... 7. Iš kokios vietos paeinate iš Lietuvos? 

S. Kokion vieton grįžtute? •, 

9. Kuom čia užsiimate? 
10. Kuom Lietuvoj noretut užsiimti?. 
11. Su kokiu kapitalu grįžtut Lietuvon, t. y. kiek, maž-daug, pinigų su 1 savim parsivežtut 

Pastaba. Šitas klausimas yra svarbus tuomi, kati galima bu- tų maždaug sužinoti, khk ka-pitalo amerikiečiai parvežtų Lie- tuvon, o tas parodytų kiek jie Lietuvos gerbuvj padidintų. Ši- tas jusų atsakymas bus Redakcijos užlaikomas absoliutiškoj paslaptyj, kiek tas lytisi jusų ypatos. Jeigu kartais nenorėtum jo aisakyti, praleiskit jį oieJstt nepažymėję. 
12. Kaip greit m.anytutę grįžti Lietuvon? .. • : Atsakę šiuos klausimus šitą kuponą įr sugraįinjĮLit- ''Lietuvos'' Dienraščiui, adresuodami taip. < Statistikos Skyrius, 

"lietuva" Daily, 
3253 S. Morgan St., Chicago, Iii. 

PASIRŪPINKITE, KAD IR JSJSŲ DRAUGAI BKT *♦ĮSTAMI JĄ IŠPILDYTI.. . 
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Lenkų laikraščiai praneša, kad Chicagos 
augštesnėse mokyklose yra dalinama studen- 
tams knygelė vardu "Our Peril on tlie East- 
ern Front" (Musii pavojus ant Rytų Fronto). 
Autorius, Clarence L. Speed, anot lenkų laik- 
raščių, apkalba joj apie tų vietų tautų 'rei- 
kalus, jų istoriją ir apie rubežius, kuriuose 
tos naujos viešpatijos privalėtų buti sutai- 
sytos. 

Lenkų klausimas esąs plačiai apkalbėtas 
ir pridėtas esąs ženilapis rubežių, kuriuose 
nauja Lenkija privalėtų buti sutverta. 

Mums neteko iki šiolei tos knygelės ma- 

tyti, todėl ir nuomonės apie ją išreikšti nega- 
lime. Jš lenku šovlnistišku laikraščiu vienok 

c- u C 

galima suprasti, kad jie yra labai ta brošiū- 
rėle patenkinti, kas liepia manyti, kad Lie- 
tuvos klausime autorius lenkus užganėdina. 

Anot Dzicnnik Chicayosk 'i o, minėta bro- 
šurėlė esanti pripažinta Chicagos miesto mo- 

kyklų tarybos kaipo tinkamas Slavų' istorijos 
rankvedėhs ir ji dalinama augštesniųjų mo- 

kyklų mokiniams. 

Busime dėkingi, jeigu kas iš lietuvių, ga- 
vęs minėtą knygelę, teiksis ją prisiųsti Redak- 
cijos pamatymui. 

r\(\ 

Lenkų ir Musų Socialistai. 
I 'etuviai lankiai pasirodo lengvatikiais, 

—gal lodei, kad jų norai greičiau bėga negu 
patsai gyvenimas. Todėl tankiai prieinama 
prie nuomonių ir patarimų, kurie lietuviams, 
—o visųpirmiausiai lietuviams darbininkams 
—gali išeiti didelen nenaudoti. 

Sakysim, lenkų klausimas. Jeigu Lietu- 
va butų prijungta prie Lenkijos, tai nuo to 

daugiausiai nukentėtų ne kas kitas, kaip lie- 
t u viski chlopni, katp lenkai su panieka vadi- 
na Lietuvos darbininkus. Svetimos šalies pa- 
vergta tauta visuomet gauna tiktai kaulus nuo 

pavergėjo stalą; pavergtoji tauta, net ir p*.e 
geriausių islvgų, netiesa lygios naštos su pa- 
vergėju, kuomet iš kitos pusės pavergėjui vi- 
suomet tenka "smetonėlė" nuo viršaus, o pa- 
vergtam jam tik liesas pienas iš apačios. Pa- 
vergtoji tautu turi sunkesnę našta ir mažesnę 
naudą. <) kadangi lietuvių tauta susideda, 
gali sakyti, išimtinai tik iš darbininkų, tai vi- 
sai yra lengva suprasti, kad ta įtapta sunkiau- 
siai gultų ne ant ko kito, kaip tik ant Lietuvos 
žmonių darbininkų. 

Akyvaizdoje tos aiškius, kaip diena, tei- 
sybės, pačių Lietuvos darbininkų gerovė visų- 
pirmiausiai priklauso nuo išliuosavimo Lietu- 
vos iš Kilų tautų pavergimo, užtikrinimo jai 
ncprigulmybės. J r todėl visi tie, kurie veikia 
Lietuvos ncprigulmybės išreikalavime, — kad 
net kita syk nekurie iš jų turėtų ir kito- 
kias, užpakalines prie to mintis,—veikia Lie- 
Uiv'os (Įarbirrinkų gerovės naudon. Ir atpenč, 
visi tie, kurij šiuo laiku veikai priešais Lie- 
tuvos neprigulmybę,—kad ir tikrai turėtų ge- 
rus norus sulyg darbininkų,—veikia Lietuvos 
darbininkų nenaudon, nes stato juos paverg- 
tų ir išnaudotų eilėn. 

"Bet jeigu toj kitoj tautoj valdžia bus 
socialistiška, tai tokio pavergimo nėr ko bi- 
jotis,—karštai atsakys mums socializmo moki- 
niai ir pritarėjai,—nes socialistai visoms tau- 
toms užtikrina laisvę ir lygybę ir brolišką su- 

gyvenimą." 
Tokia mintį kaip sykis išreiškė anuomet 

ir lietuvių socialistų laikraštis "Naujienos/' 
nusidžiaugusios, kad socialisto Pilsudzkio len- 
kiškoji valdžia pakvietė lietuvių delegatus Yar- 
šavon išrišimui lietuviškai-lenkiško klausimo. 

Pažindami lenkus nuodugniai, męs jau 
tuomet išreiškėme savo abejojimą sulyg gerų 
.įorų lenkų—kad ir lenkų socialistų ir davė- 
ne pasargą, kad musų broliai socialistai nest- 

ebintų taip greit ant lenkiškos meškerės, nors 
ir pačių lenkiškų socialistų metamos. 

Mūsų persergėjimas pasitvirtino greičiaus 
ir aiškiaus, negu męs patįs to tikėjomės. Štai 
to paties socialisto Pilsudzkio valdžia, lupo- 
mis savo premiero Andrzejo Moracze\vski'o, 
užreiškė visai aiškiai ir neužginčinamai Nauju 
Metų dienoj: "Lietuva yra mūsų." 

Kas yra Moraczevvski? Gal "buržujus/' 
už kur j geras socialistas Pilsudzkis [kuris, 
beje, yrar persimetėlis lietuvis lenkbernis] gal 
neima atsakomybės? 

Na-gi visai ne! Jis yra sunus angliaka- 
sio, buvęs narys Austrijos parlamento, dabar 
vadas lenkų socialistiškos valdžios. Abelnai 
imant, jis yra skaitomas, net savo priešų, 
nuoširdaus persitikrinimo socialistu. 

Štai ką jis pats apie save sakosi: 

"Aš esu socialistas, bet visųpirmiau- 
siai aš esu Lenkas. Aš neesu bolševikas. 
Aš myliu Lenkiją ir sit noru už ją mir- 
siu.*** Aš dirbu dėlei didesnės ir ge- 
resnės Lenkijos." 
O kadangi jis dirba "dėlei didesnes ir 

geresnės Lenkijos," todėl "Lietuva yra musų," 
—sako šis lenkų socialistiškos politikus vadas. 

Taigi ir dar sykį pasitvirtina ta teisybė, 
kuria męs ne sykį Skelbėme, kad "teorija yra 
vienas dalykas, o praktiškas gyvenimas tan- 
kiai buva visai kitas dalykas."' Teorijoj so- 

cializmas gali užtikrinti visoms tautoms lygy- 
bę, brolybę etc., bet kad tas butų ir praktikoj, 
tai męs patįs turime tuomi pasirūpinti, ne-i 
atsidėdami ant jokių teorijų, neigi pasitikėda- 
mi lenkų "broliais socialistais." Lietuvių so- 

cialistų priedermė yra visųpirmiausiai stoti 
apgynime lietuvių darbininkų. Didžiausis lie- 
tuvių darbininkų pavojus šiądien gręsia, kaip 
matome, iš Lenkijos pusės. Prieš ta pavojų 
musų socialistai ir privalėtų stoti sykiu su 

visais kitais. Mėginimas musų žmonėms įkal- 
bėti, buk lenku, rusu ar vokiečiu socialistiška C1 L. fc, 

valdžia teisingai pasielgs su Lietuva—reiškia 
sapnuoti saldų sapną, reiškia apgaudinėti lie- 
tuvių darbininkus. 

Sueikime visi krūvon atrėmimui didžiau- 
sių, pavojingiausių lietuviams išlaukinių prie- 
šų! Užtikrinkime Lietuvai neprigulmvbę! 
Tuomet užtektinai turėsime progos ir laiko ap- 
valyti savo locnus namus, viduje, nuo sąšlavų. 

!l>et visųpirmiausiai pasistatykim tuos namus 
—išgaukim Lietuvai neprigulmvbę! Dabar 
laikas! 

jį: ajs 

Svetimoj spaudoj apie 
Lietuvius. ) 

Neramus Rytai. 
Komplikacijos kįla išilgai visą taip vadi- 

namu rytų frontą, kaipo karės pasekmė. Ne- 
kurtos šių komplikacijų yra tarp naujai su- 

tvertų tautų, kitos yra senesnio auginio. Ne- 
kurtuose atsitikimuose yra po tris ar keturis 
reikalautojus tos pačios teritorijos. Pavyz- 
džiui. Rolševikai, kaip pranešama, užgriebė 
Vilnių nuo Lietuvių, nors vokiška kariument 
dar neapleido tos vietos; lenkai nori jo ir kal- 
ba apie siuntimą tenai kariumenės paliosuoti 
ji, kuomet lietuviai protestuoja prieš atida- 
vimą jo Lenkijai. 

—IŠ Ncz\.' York Herald 

Sausio 3 d. 1919 m. 

Latviai ir Lietuvos 
Ateitis. 

Latviai yra gimininga ir 
kaimynė lietuviaims tauta. 
Tai yra dvi atžalos to paties 
tautinio kelmo. Šitos dvi prie 
žastįs, neminint jau kitų — 

ekonominių, kultūrinių irpo- 
litiškų-išrokavimų garsiausiai 
kalba už tai, kad latviai ir lie- 
tuviai, i adavę sau rankas, su- 

tvertų vieną politišką kuną, 
pavydale Lietuviškai-Latviš- 
kos valstylčs. 

Nėra abejonės, kad didelis 
skaitlius rimtai manančių vy- 
rų kaip lietuvių, taip latvių 
tarpe, lokio sąryšio pageidau- 
ja. Alęs net esame palinkę pa- 
sakyti daugiau s, — kad atei- 
tyje prieis prie to, kad šios 
broliškos tautos susijungs kru- j 
von ir viena kita, taip sakant, 
papildys. 

Mena iš puikiausių progų 
butų padaryti tai dabar, kuo- 
met visos Europos žemlapis 
išnaujo yra mainomos. .Ant 
nelaimės, mintis dar nėra 
šiais laikais užtektinai giliai 
įleidusi šaknų—bent pas lat- 
vius. 

Įdomus apsireiškimas šiuo 
atžvilgiu galima pastebėti pas 
latvius. Kiek tik teko lietu- 
viams susiduri i su latvu mi- 

c 

niomis, — su paprastais va- 

dinamais žmonėmis, — kiek- 
vienas užsiminimas apie sut- 

vėrimą lietuviškai-latviškos 
valstijos, kiek rodosi, susitin- 
ka su jų užuojauta. Tarp lat- 
vių vadų vienok toji mintis 
dar nėra susikristalizavusi Į 
aiškų politiška programą. 
Daugelis jų dar ir šiądien me 

ta akim j Rusiją, kaip rodosi, 
velydami Latvijos likimą su- 

rišti su Rusijos likimu. J r kas 
įdomiausia, tai tas, kad toksai 
latvių pakrypimas buvo pa- 
tėmytinas lygiai prie buvu- 
sios senos valdžios, kaip prie 
Kerenskio valdžios ir net prie 
dabartinės Bolševikiškos vai- 
džios. 

Toks apsireiškimas galima 
išaiškinti tik vienu budu, — 

būtent, kad latvių tauta, ne- 

turėjusi savo istoriškos tradi- 
cijos, neturėjusi savo nepri- 
gulmybės, neturi savyje iki 
šiolei išauklėjusi, neigi nuo 

I savo bočių paveldėjusi troš- 
kimo buti pilnai laisva. Teu- 
tonai per ilgus amžius valdė 
ir laikė vergiškam prispaudi- 
me latvių tautą ir pasekmin- 
gai užmušė joj tą prigimtą 
kievienai tautai troškimą, •— 

troškimą buti laisva, savita, 
nuo kitų neprigulminga. 

Negalima manyti, kad taip 
ir pasiliks ant visados. Nežiū- 
rint smarkaus išsiveržimo bol- 
ševizmo, kuris geistu sunive- 
liuoti (sulyginti, sulieti) visas 
tautas, šis amžius vra tautu 

.k v 

atgijimo amžius, privertusis 
net pati socializmu persifor- 
muoti maž-daug ant tautinių 
pamatų. Todėl ir latvių pilnas 
tautinis atbudimas iki tam 

laipsniui, kad ji pasijus galin- 
ti apseiti be globėjų, yra ne 

tik tikėtinas, bet ir neabejoti- 
nas. 

Tuomet hus pats savimi pri- 
brendęs laikas ir glaustis lie- 
tuviams ir latviams vienon 
krūvon. 

Smarkus Lietuvos atbudi- 
mas yra ir bus galingu veiks- 
niu prie pastumėjimo latvių 
Jon pačion linkmėn. Ant ne- 

laimes, taip kaip dalykai da- 
bar stovi, laivai nėra nei sau, 
nei Lietuvai jokia pagelba 
prie laisves atsiekimo. 

Aky vaizdo je susibėgusiu po- 
litišku aplinkybių ir tų atsi- 
tikimų, apie kuriuos diena i: 
dienos skaitome, latviu- \ci 

kimas suteikia Lietuvai ne pa- 
gelbiį jos tikslų atsiekime, bet 
rasite tiesioginę blėdį. 

Lietuviai siena stodami už 
latvius ii* mėgindami save ir 

sykiu juos ištraukti iš amžiais 
ilgos vergijos, daug nustoja 
akyse talkininku iš priežasties 
latvių bolševikiškų palinkimų. 

Imkime nors anos dienos 
žinia apie pasitraukimą Ang- 
lijos iš Baltiko pakraščių, kur 

ji buvo pasiuntusi laivus ap- 
gynimui Revelio, Rygos, Lie- 

pojaus ir visų Baltiko pakraš- 
čių nuo Bolševikų užpludimo. 

Tai yra žinia, kurios pilnas 
pasekmes gal tik po Taikos 
Konferencijos sužinosime. 
Šiuo sykiu męs galime tiktai 
spėti, kodėl ji pasitraukė. 

Atsakymą rasime kitoj ži- 
nioj, kuri mums praneša, kad 
Rusijos bolševikai užėmė Ry- 
gą. Latvių kariumenč, kurią 
Anglija apginklavo, pasitikė- 
dama, jog ji gins savo kraš- 
tą nuo bolševiku, perėjo bol- 
ševikų pusėn, tokiu bud u me- 

namai stodama pricš tuos, ku- 
rie ją apginklavo 

Nereik buti dideliu filozofu, 
idant atspėti, kokią išvadą ga- 
li Anglija ir jos talkininkai 
pasidaryti sau iš tokio atsiti- 
kimo. Išvada, geriausiam at- 

sitikime, gali buti tokia, kad 
"Jus sau pasikarkit — jumis 
pasitikėti negalima, tad jums 
gelbėti — butų paikšystė." 

.Lietuviai tądien yra ge- 
resniam stovyje už latvius. 
Bet nuolatinė intriga iš pusės 
lenkų, kurie k'.ip sykis muša 
tan paeian bubnan, padarė 
bent tai, kad ant nelaimės iki 
šiolei neleioo lietuviams Įgyti 
pilno talkininku pasitikėjimo. 
Yiršminėtas ir panašus atsiti- 
kimai su latviais gali mesti 
šešėli ir ant lietuvių, siena iki 
šiolei stovėjusių už latvius— 
lenkai bent mėgins ir tą iš- 
naudoti. O juk t^ts lytisi ne 
ko kito. kaip pačios Lietuvos 
ateities. 

Visa tai krūvon suėmus, 
nebus berods sunku suprasti, 
kad šiadieninėj lietuvių poli- 
tikoj latviai iki šiolei buvo 
lietin iams daugiau akmenim i 
prie kojos, negu sparnais, ke- 
liančiais viršun. 

K1, Akšis. 

The?, Rooseveit Fu /o Prielankus 
Lietuvai. 

Pulkininkas Roosevclt savo 

kalbose nekarta yra prielan- 
kiai išsitaręs už Lietuvos ne- 

priklausomybę; taipo-gi nesy- 
ki ir savo raštuose užsiminė, 
kad Lietuvių tauta turi tapti 
laisva. Dabar kada jis, visų 
Amerikiečių apgailestaujamas, 
urnai pasimirė ir męs, Lietu- 
viai, netekę esame vieno iš 
savo draugų ir ramsčių. Žin- 
geidaus, be abejonės, mūsų vi- 
suomenė pastarų p. Roosevel- 
to laišku, kurį jis Pildomam- 
jam Tarybų Komitetui prieš 
pat savo mirtį prisiuntė. To- 
dėl čion talpiname kaip musų 
laišką, kuri naba.-ninkui Įtei- 
kėme drauge su memorandu- 
mu, taip ir jo atsakymai 

Laiškas Pulk. Rooscvcltui. 
December Sc.:ond, 

Nineteen Eighleen. 
Hon. Thcodore Roosevelt, 

Oyster Bay, L. I.. N.Y. 
Dear Colonel: 

\Ve beg leave to submit t' 

ynu bercuith our brief statė- 
ment as to Lithuania's Ca"t 
for Independence. 

The future fate and happi 
ness of tlie Lithuanian natior 

undoubtcdly depends ttpon tl 

action and disposition of llic 
Peace Conferencc, and as the 
United States can be counte<5 
as an unfailing and staunch 
friend "and advocate of the 
rights of the opiressed na- 

tionalities, \ve place our hopes 
in te good \vill and synipathy 
oi* its delegates to said con- 

ferenee. IIo\vever small na- 

tions usually ha ve very fe\v 
friends and many greedy 
nei&hbors, therefore our \vork 
is liard and upliill labor. Your 
great influence and kno\vledge 
of international affairs and 
your kindness to Lithuania in 
the past give us the audacity 
to invoke your assistance in 
the momentous present. Any 
assistance that you can rcn- 

der to ns now in onr cause 

\vill Ijc fully appreciated by 
the \vhole Lithuanian Nation. 

\'ery rcspcctfully yqurs, 
Kxccutive Conunittee 

of the 

Litlmanian National Council, 
T. Narushcvich, Chairman. 
J. Žilius, Secretary, 

liooscvclto Atsakymas. 
December 31 1918 

Gentlemen: 
I thank rou for your very 

kind letier. As you probably 
know, I have done and am 

doing all in my puwer for tlie 
Lithuanians, but o£ course 

you realize I have 110 influ- 
ence \vhatever \vhere govern- 
mental action ir rcrjuired. 

Faithfully yours, 
T. Rooscvelt. 

M r. T. Narushcvitch, Pres. 
Mr. lonas Žilius, Secretary, 
703 — 15th St., N.W., 
\Yashington, D. C. 

LIETUVIŲ KOMITETAS 
PRAŠO REZOLIUCIJŲ. 

Pastaruoju laiku teko gir- 
dėti iš pressos, kad daugelyje 
kolionijų lietuviai išnešė Re- 

zoliucijas ir protestus prieš pa 
stangas lenkų ir bolševikų už- 
imti Lietuva. Tarybų Pildan- 
tysis Komitetas \Yasliingtone, 
šiuomi kreipiasi prie Gerbia- 
mus Visuomenės su prašymu, 
kad kopijos tokių rezoliucijų 
ir protestų butų prisiųstos ir 
Komitetui sekančiu antrašu: 
Esecutive Committee of the 
Litliuanian National Council, 
703 — 15th St., N. W.f 

\Vashington, D. C. 

Su augšta pagarba, 
Jonas Žilius, 

Sekr. Tar. Pild. Kom. 

FILOZOFIJA IR MOKSLAS 
REFORMACIJOS PERIODE. 

(XVI ir pirmoj pusėj X\*1I 
amžiaus.) 

Svarbiausiu reformacijos 
laikotarpio filosofu buvo au- 

gias. Šekspiro vienlaikis, Frau. 
Bekonas (1561—1626). Ta- 
sai augštai stovintis juristas, 
Jokūbo i kancleris, savo pro- 
fesijoje atsižymėjo daugiau 
protu ir mokslu, negu teisin- 
gumu.—Savo gyvenimo už- 
baigoje jis teismo keliu nu- 

stojo garbės ir likosi patalpin- 
tas kalėjiman už kyšių ėmimą. 

Tečiaus filosofijoje jojo 
nuopelnai dideli—jį galima 
skaityti pidmutiniu skelbėju 
taip vadinamos empiriškos 
f i loso f i j os, besiremiančios 
mokslišku tėmijimu ir bandy- 
mais linkui tikrenybės. 

Bekonas pradėjo tvarkyti 
enciklopedija visų mokslo sa- 

kų. Pirmutinėse dalyse, ku- 
rias suskubo parašyti, jis išsi- 
reiskė prieš visokios rūšies 
burtus, tikėjimą visokioms ne- 

sąmonėms, prieš fantazijas ir 
nepriparodytas teorijas. Seho1 
lastika ir mokinimasi-tyrineji- 
mas senovės jam išrodė taipgi 

evieiipusišku ir biėdingu daly-, 

ku. Jis kvietė visus prie mok- 
sliško gamtos tyrinėjimo. 

Filosofinė Bekono pakraipa 
atsako moksliškai pakraipai, 
kuri apsireiškė kartu su puo- 
limu scholastikos.—Tyrinėto- 
jai jaučiasi liuosais, j ieško tei 
sybės su pagelba naujų bu^ 
ir tikrų tėmijimų ar pa^ 
miĮ, visai nelaukdami išrišiin. 
astronomijos ir medicinos klai 
simų mistiškais išvadžiojimais. 

Atidengimas naujų žemių ir 
jūrių, praturtėjimas astrono- 

mijos, fizikos, zoologijos ir et- 

nografijos naujais faktais 
:laiug patarnavo mokslo plėto- 
jimuisi.—Štai Nikalojus Ko- 
pernikas (1473—1543) ati- 
dengia dangiškų kanų suki- 
mosi Įstatą. Jis buvo ka- 
riauninku lenkiškoje Prūsijoje 
ir visą savo amžių pašventė 
rašymui veikalo "Apie dangiš- 
kų kunų judėjimą." Jis atme- 
tė visų tuomet priimtą Ptolo- 
mėjaus systemą, sulvg kurie )s 

žemė, kaip manyta, yra p. a- 

<aulio centras, apie kurį su^- 

kasi septynios planetos, tame 

skaičiuje ir saulė. 
Kopernikas nustatė tikrą 

planetų systenios teoriją—j že* 
mę jis žiurėjo kaipo i viena, 
iš planetų, besisukančių aplijr 
saulę. Savo veikalą Koperm 
<as pavedė popiežiui,—taeiaus 
katalikiška bažnyčia ilgai dar 
-merkė tą naują teoriją. 

{status sukimosi žemės pa- 
^•al elipsus (o ne pagal skri- 
tulius. kaip manė Koperni- 
kas), atidengė Kepleris iš 

\Yuertembergo (1571—1630), 
imperatoriaus rūmų astrono- 

mas. 

Italas Galilėjus (156-1—Į 
1642) padarė visą eilę atidern- 
gimų fizikos, mechanikos in* 
;isti"(momijos srityse—nustata 
Įstatus judėjimo švituoklo ir 

puolimo kūnų, išrado hydrau- 
lišką mašiną, ištyrė mėnulį, 
Venerą Marsą, Saturną. 

Senatvėje Galilėjų apkalti- 
no Koperniko systemos apgyr 
nime, kuri buk tai ardė Bib^ 
lijos autoritetą. Popiežius pa-I 
šaukė ji i Romą inkvizicijos 
teisman, kur tą garsų senelį- 
mokslineių privertė atsisakyti 
nuo savo "suklydimų." 

Kitas mokslo vyras, A. Ve- 
dlius, patekęs inkvizicijos per 
sekiojimams, buvo vyriausias 
gydytojas Karolio Y ir Pilir— 
i I. Jojo kaltė buvo tame, JL 
jis mokino anatomiją, ne su 

lyg tų laikų supratimo—ypa 
tingai apie širdies nekurias 
ypatybes. Jį pasmerkė mir- 
tin. bet vėliau pasigailėjo,— 
dėlei ko jis pasižadėjo atlikti 
kelionę Į Šventą Žemę, iš kur 
grįždamas jis ir žuvo. 

Septynioliktame amžiuje 
anglų daktaras Harvev (157$ 
—1657) atidengė kraujo bė 

giojimą žmogaus kune, kuomi 
padėjo jis pamatus naujai fi- 
ziologijai. 

J. Gedminas. 



IPA. SISKAITYKIT E! 

į Tėvynę. 
—Kur eini, j kokį kraštą, 

i* Kur gi nori tu nueit, 
Ar nuneši savo naštą? 

"Aš, brolau, einu taip greit 
Į Lietuvą, į tėvynę, 
Atgaivinti sau krutinę." 

—Į Lietuvą?.. Nepatarčiau, 
Jau netaip ten, kaip seniau, 
Nes senovę griauna, verčia... 

"Noriu .aš nueit greičiau 
Ten savuosius atlankyti, 
jiems daug nauja apsakyti." 

—Nerasi tu ten savųjų, 
Atsirado ten piktųjų 
Daugel išgamų sena*. 

"Aš visvien einu skubiai, 
Ten diaugai atliko kaime; 

Gal tėvynėj rasiu laimę." 
—Nesutiksi tenai gera, 
Ten vargai, gili tamsa, 
Tvirtas silpną muša, bara... 

"Nors nesklysta ten šviesa, 
Aš einu, tenai tėvelis 
lr močiutė, ir seselės." 

—Tu—lietuvis, tai ir tėvas 
Nebnorės tavęs pažint, 
Kodėl taip, tik žino Dievas! 

"Iš gėlių einu nupint 
Aš vainiką, pakvėpuoti 
Grynu oru, padainuoti." 

—Bet ten ponai iš puikumo 
Jau nekenčia mus dainų, 
Sako, jose daug prastumo... 

"Nieko, liki sveiks! Einu 
Bent numirt aš j Lietuvą, 
Jei ir daino.? tenai žųva!.. 

Juozas Mikuckis 

j- DE AMlCl Vertė M. GRIGONJj 
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| MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

MAŽUTIS AKROBATAS. 

Miestą labai sujudino karnavalas, Janis 
jau baigiasi. Visuose. pleduose statomi bala- 

ganai ir karusėiiai; o iš mūsų langų matyties 
trimytinis cirkas, kuriame "štukas" rodo ma- 

žo is Venecijos'akrobatų trupa su penkiais 
arkliais. 

Cirkas viduryje pleciaus pastatytas, o gre- 
ta jo trjs dideli furgonai, kame akrobatai mie 

ga ir rėdosi. Tai—trįs ant ratų nameliai si 

langais ir krosnimi, kuri nuolat kūrenama 
Tarp langų pakabinti vaikų vystyklai. Akro- 
batų tarpe yra moteriške, kuri žindo kūdikį 
verda valgyti ir šoka ant virvės. .Vargša 
žmonės! 

"Akrobatas" ;>rba "pajacas" paprasta 
vartojama keiksmo prasmėje. Tuo tarpu ji< 
juk teisingai duona užsidirba, žmones links 
mindami: bet kaip vargu jiems toji duon; 
pelnyti! Ištisa diena jie bėgioja is cirko 
furgoną ir atgal viename triko—tokiame šal 
tyje! Valgo pribėgdami laike antraktų; o kar 
tais, kada cirke jau prisirinko publikos, staig; 
pakįla vėjas, nudrasko audeklus—ir sudieu 
parodymas! Pinigai priseina grąžinti, ir vi 
są vakarą balaganas reikia taisyti. 

Pas juos darbuojas: du berniuku, ir tė 
vas, pleciumi eidamas, pažino jų magesnįjį 
tai cirko savininko sunus, tas pats, kurį mę; 
pernai matėme cirke, Viktaro Emmanuilo ple 
ciujc, kame jis ant arklio šokinėjo. 

lis užaugo, dabar aštuntų metų; tai gra 
žus berniukas, meilaus apskrito veidelio ii 
juodplaukis. Jis apsirėdęs, kaip klounas: jc 
balti drabužiai panašus į maišą, plačiomis ran- 

kovėmis, bateliai irgi balti. Jisai toks links- 
mas ir vikrus, kad visiems jis patinka. Jis- 
viską dirba. Anksti rytą męs matothe, kaii 
jis, skepetaite apsitulojes, nešasi pieno, pas- 
kiau eina arklidėn į Uertolo gatvę; visą dieną 
iis saugo mažą kūdikį, neša malkų, lentų, vir- 
vc»; furgonus valo, ugnį kūrena, o gavęs liuo- 
sesnę valandėlę neatsitraukia nuo motinos.. 

Tėvelis, stovėdamas prie lango, dažnai j 
jj žiuri ir kalba apie jį ir jo tėvus, kurie, nia 

tvties, yra geri žmonės ir myli savo.vaikus. 
Vieną vakarą rtięs buvome ciikc, buvr 

dabai salta, ir publikos visai nedaug prisirin- 
ko; tuo tarpu rnažasai akrobatas kaip įma- 
nydamas rūpinosi palinksminti tąją žiūrėtoji; 
saujelę: jis labai augštai šokinėjo, arklio uo- 

degos jsitverdavo, ant galvos pats vienas vaik- 
tinėjo ir šypsodamasis dainavo; jo tėvas, rau- 

donu fraku ir baltomis kelinėmis apsirėdęs ir 
apsiavęs angštais bartais, rankoje lazdelę lai 
kvdamas, į jj žiurėjo; bet tėvas buvo paniuręs. 

Tėveliui jų pagailo, ir ant rytojaus jis 
pradėjo apie eirko savininką kalbėti su dai- 
lininku Delisti, kuris pas mus sveliuosna atėjo 

— Šitie vargšai žmonės labai daug triū- 
sia,—sako tėvas,—o jų reikalai menkai stovi! 
Tasai berniukas toks puikus! Kaip čia jiems 
padėjus? i 

Dailininkas geriausia sugalvojo. 
— Parašyk laikraštin gerą, straipsnelį,— 

[pasakė jis,—juk tu moki gerai rašyti; papa- 
sakok apie stebuklingą akrobato vikrumą, o 

s jo paveikslą nupieši Straipsnelį paskaitę 
laug žmonių apsilankys, tegu nors ir vieną 
<artą. , 

Taip ir padarė. Mano tėvas parašė puikų 
straipsnelį, šiek-tiek juokingai, kuriame jis vis- 
cą išdėstė, ką nors pro langą matome. Paskai- 
ęs straipsnelį kiekvienas norės pamatyti ir su- 

cipti mažąjį artistą. Dailininkas nupiešė la- 
>ai gražu ir i berniuką panašu paveikslą, kurį 
ndėjo šeštadienio vakarą. 

Jr štai sekmadienio daug žmonių pradėjo 
irkan linkties. Apskelbimuose buvo pažymė- 
a: "Maž. najaco benefisas". (Taip jį laikraŠ- 
yje pavadino;. 

Tėvelis mums nupirko bilietus pirmon ei- 
ėn. Cirko prieangyje buvo pakabintas laikraš- 
is. Publikos buvo sausakimšai. Daug kas žiu- 

ėtojų turėjo laikraštį, ir jie jį rodė mažam 
.krobatui, kuris vis'juokėsi ir nuo vieno prie 
ito bėginėjo, labai džiaugdamasis. Savinin- 
a., irgi buvo patenkinta. Nė vienas laikraštis 
\r nėra jo taip pagyręs, o ir bilietai visi par- 

i oti. 
Mano tėvas šalc manęs atsisėdo. Ir musii 

jažįstamų daug atsilankė. Prie inėjimo Į are- 

ną stovėjo mūsų gimnastikos mokytojas, ta- 

sai, kuris (Garibaldi būryje kariavo; o prieš 
nus, antroje eilėje draug su savo milžinu 
:ėvu, sėdėjo mažas mūrininkas; mus pamatęs, 
iis tuojau parodė kiškio snukuti. Kiek toliaus 
iš pamačiau Garoffi, kuris ant pirštų skaitė 
turėtojus ir skaitliavo, kiek cirkas galėjo pi- 
įigų surinkti. Pirmoje eilėje, netoli mūsų, 
žadėjęs lazdas tarp kojų, sėdėjo vargšas Ro- 
ictti. lis sėdėjo prisiglaudęs prie savo tėvo, 
irtilerijos kapitono, kuris ant jo peties pa- 
lėjo ranką. 

Rodymas prasidėjo. Mažasai akrobatas 
iesiog stebuklus darė ant arklio, trapecijos ir 
'ir vės, ir kas kart, kai jis ant žemės nušok- 
lavo, rankų plojimams nebuvo galo. 

Po to kiti išėjo ir visokių "komedijų" ro- 

lė. Čia buvo ir žonglerų ir raitelių, triko ap- 
ivilkusių. Bet, kai berniuko nebuvo, publi- 
;a, rodėsi, nuobodavo. Staiga aš ])amačiau, 
cad musų gimnastikos mokytojas, stovįs prie 
•.įėjimo i arklidę, kaž-ką cirko savininkui aūsin 
ako, ir savininkas tuo kart pradėjo akimis 
as-žin ko j ieškoti. 

Tėvas tai pastebėjo, suprato, kad moky- 
ojas jį, kaij)o straipsnelio autorių, nurodė ir ' 

įenorėdamas padėkos žodžių girdėti, išėjol 
auk, sakydamas: 

— Enriko, tu pasilik, aš tavęs prieangyje 
)alauksiu. 

Mažas akrobatas, pakušdomis pasikalbė- 
ęs su tėvu, dar parodė savo vikrumą: stovė- 
lamas ant bėgančio arklio, jis apsirėdė pili- 
grimu (keleiviu), matrosu, kareiviu ir pro 
-alį jodamas, jis kas kart į mane žiurėjo. Pao- 
dau, nušokęs nuo arklio, ištiesęs savo pajaco 
kepuraitę, ėmė iŠ publikos dovanas rinkti, ir 
isi jam metė tai pinigų, tai saldainių. 

Aš turėjau prirengęs du soldi, bet berniu- 
kas, prie manęs atėjęs, neištiesė kepuraitės, 
iktai pasižiurėjo man akysna. Aš susigėdi- 
ju. Kodėl jis taip pasielgė? 

Koaytnas pasibaigė, cirku savininkas pa- 
rėkavo j o publikai ir visi pradėjo skirstyties. 
r aš jau buvau arti durų, kada pajutau, kad 
įane kaž-kas už rankos nusitvėrė. Aš atsi- 
rįžau: priešais manęs buvo gražus ir šypsus 
įažojo akrobato veidelis. Jo reškučios buvo 
aldainių pilnos. 

Berniukas tarė: 
— Gal nori saldainių iš mažo pajaco? 
Aš„ linktelėjau galva ir paėmiau keletą 

aldainių. 
— O dabar,—tarė jis,—dar priimk vie- 

tą bučkį. 
— Duokš du,—pasakiau aš ir pratęsiau 

avo veidą. 
Jis rankove nušluostė savo miltuotą veidą, 

cpkabino mane ir pabučiavo abu veidu. 
— Štai tau,—tarė jis,—o antrą bučkį 

itiduok savo tėvui. 
nn 

i UOD YLAS IJATAM&, PAKINKALAMS, 
PIGUS.' 

Minkšto vandens kvortos; alkoholio tS 
incijas; tinktūros geležies hydrochlorijalo (tin 
nuriate of iron) ir kraujamedžio (cxt. log- 
vood) ekstrakto po 2 uncijas; geriausio ar- 
cuolo obuolėlio (blue nut gult) mėlio 1T/2 un- 
•ijos. Sudarymas.—Sumalk obuolėlius ir su- 
lėk i bonką, pridedant kitus dalykus; tegul 
)astovi kelias dienas, paskalanduojant po keli? 
:artus per dieną, kolei kraujamedžio ekstrak- 
tas issileis, o kaip išsileis, galima bus vartoti. 

Laivas Lcviathan, kuris p) pasirašymo taikos sutarties at- 
gabeno iš Prancūzijos 8.500 Amerikos kareiviu, jūreivių ir civilių. 

Niekam nepriklausantis dideli 
žemės plotai. 

Šiaurės vandenyne yra archi- 
pelagas (grupė salų) vadinamas 
ispitzbergeti. Ta grupė salų ran- 

dasi beveik tiesiog j šiaurius nuo 

Skandinavijos, linkui šiaurių 
poliaus. 

Iki šiol nors ir naudotasi u 

salų turtais, bet jos formaliai 
jokiai šaiiai neprigulėjo, jos bu- 
vo kaip ir bendras turtas ir, kam 
patiko ir Luvo paranku, ta.-, gi- 
lėjo jųjų gerybėmis naudotis. 

Kad plotai * "ni= šiame laike 
liekam neprikl?: atrodo ga:i 
•cistai. Gi su išpiubergenu iki 
siūlei taip*buvo. Bet po šiai ka- 
ci ir Špitzbergeną ketinama pa- 
daryti keno-nors savastimi. Žin- 
geidus tai gabalas "žemės. 

Špitzbcrgeno geografinis pa- 
dėjimas. 

Špitzbergenas kaip minėjome 
?uli toli i šiaurę ir gan atokiai 
.tuo dideliu kontinentų. Geo- 
grafija jj priskiria prie Europos. 
[ šiaurę uuo Špitzbergeno <lar 
yra keletas salų (pažymėtina 
mė Franco Juozapo), bet ios, dėl 
esančių ten šalčių, nėra ištirtos; 
nors ir Špitzbergenas dar ma- 

žai pasauliui yra žinomas. 

Špitzbergeno archipelagas su- 

sideda is penkių didelių salų ir 
1 ;!'ų šimtų mažesnių. Sudė- 
jus visas salas ir salukes, yra 
plotas žemės Į 27.000 ketvirtai- 
nių milių didumo, ar:.?, be ve. k 
pustrečio sykio di<lf>ni:j už ge- 
rai mums žii:i'i.»7 Belgiją. 

Špitzbci'gcno <lyriniai u u* jalai 
iv muk vali l aviai. 

Špitzberger-> oras yra šaltas, 
tad augalai ir gyvūnais kraštas 

f 

nėra turtingas. 
"Medžiu ten, kaip ir nėra, tik 

maži krūmai, panašus j girtuok- 
liu uogynus Lietuvoje. Vieton 
Įvairių žolynu, ten yra augalas, 
panašus j lietuviškas samanas; 
jį samanomis ir vadina. 

Žvėrimis kraštas jau daug tur- 

tingesnis. Ten yra nemažai šiau- 
rės baltų meškų šiaurės lapių ir 

kitų magiau žymių žvieriukų. 
Paukščiais Spitzbergenas yra 

dar turtingesnis. Nors nėra la- 
bai turtingas įvairumu veislių, 
bet pasižymi skaičiumi jų 
Paukščiai veisiasi daugiau ant 

mažų uoluotų šakikių, kur gan 
sunku ne paukščiui jffie jų liz- 

dų prieiti. Pažymėtinos yra žą- 
sjs šiaurės gulbės, gaga, auti* 
ir kitos. 

Žuvįs—tai .turtas archipelago 
Ypač bangžuvės, velioribai, ku- 
rios ten plaukioja pulkais, trau- 

kia prie savęs čielas armijas 
auklių iš visu šaltu. Sulyg sta- 
tistikos. nuo i#*) m. iki 1775 m. 

apiclinkėje SpiUbcrgeno užųui-V 
ta i 60,000 bangžuvhi. 

Tai yra praeities turtai. Atei- 
ties Šp'itzbergeno turtai, jei ti- 
kėti tyrinėtojams, guli žemėje. 
Špitzbergenas yra turtingas ge- 
ležies ruda ir turi gilus sluog- 
snius anglies. Tai yra krašto 
ateitis ir pramoningos šalįs no- 

rėtu paimti ji savo globom 

Ši s-tas iš Arhcipclago 
Istorijos. 

Archipelagas buvo atrastas per 
liolandus Vi*. Barents ir J. 
Ilcemskerk 1596 m. Po to pra- 
deda ten lankytis ir kiti, kad 
kiek daugiau ištyrus naujai at- 
rastas salas. 

Nuo 1G10 111. kas vasara, bu- 
rini žūklių lankosi j Špitzberge- 
ną medžiotų ant bangžuvių j 

kitų. 
Jau 1623 m. danai pasistatė 

sau ant kranto Špitzbergeno va- 

sarinį sandėlį. Vėliau tas san- 

dėlis užkirto Anglijai kelią, pa- 
sisavinti minėtas salas, ką ji bu 
vo norėjusi padaryti. 

Vėliau Spitzbergenas tapo p: 
prasta žukliavimo ir medžiojimo 
vieta, žukliams ir medėjams iš 
visų šiaurinės Europos šalių. 

)S70 111. buvo pakeltas klausi- 
mas, kuriai šaliai turi prigulėti 
Spitzbergenas, bet jis nebuvo 
išrištas ir iki didžiajai Europos 
karei. 

Reikia pažymėti veną dalyką. 
Špicbergenas nebuvo ir nėra ap- 
gyvendintas nuolatiniais gyven- 
tojais. liet tūlas valkata, rusas 

Vincas Staraščin išgyveno ten 
daugiau ^o žiemų. Jis mirė 182O 
m. 

Juokdariai, primindami tą fak- 
tą, sako, kad Spitzbergenas pri- 
klausė iStaraščinui. Dabar gi sa- 

los turi priklausyt, tam, kuriam 
Starašėinas mirdamas pavedė. Gi 
jis niekam tų salų nepavedė. 

Kam ŠĮ'itebcv(jenas 
Priklausys po Karei. 

Lietin iu Brastoje vokiečiai pa- 
sidalino archipelagą pusiau su 

I olševikais. Padarr teki forma- 
liškumą. vokiečiai pradėjo dė'i 
pamatus kurie liudytu jįj \ieš- 
patavimą ir manė insitaisyti ar 

net įsitaisė ten bevielio telegra- 
fo stotį. Bet jų sutartis neturi 
jokios vertės. Viena, jie pasi- 
dalino žeme, kuri nei vienam ju 
nepriklausė. Antra—ši karė yra 
pasauliniu konfliktu, ir daryti ge- 
nerales permainas bile klausime, 
be pritarimo kitų, yra ne vieto- 
je. Todėl talkininkai nepripažins 
sutarčių, kurias Vokietija, pasky- 
rai, padarė su* kitomis valstybė- 
mis. 

Kaip minėjome, Špitabergenas 
turtingas geležies ruda ir angli- 
mi. Tai medžiaga, reikalinga ša- 
liai, turinčiai plačiai išsivysčiusi} 
išdirbystę. 

Tarpe Europos valstybų, su 

labiau išsivysčiusia išdinbyste yra 
ir Anglija. Šai šaliai, prie be- 
siplėtojančius išdiroystės, ne tik 
haudinga, bet ir reikalinga įgyti 
naujus plotus, turtingus anglimi 
ir geležies ruda. 

Vos karei užsibaigus Anglijos 
spauda pradėjo, gvildenti šį klau- 
simą. nurodant, kad Špitzbcrge- 
nas geriausiai tiktų Anglijai, i'' 
dėl salų geografiško padėjimo, 
netoli nuo Anglijos, ir dėl Ang- 
lijos kompanijų mdėto ten tur- 

to. 

Anglija, beabejonės, ir stengsis 
paimti Į savo rankas Špit/.berge- 
no archipelagą. 

Juokeliai. 

NE PRASIŽENGIA. 
— Sakyk, Jonai, kodėl Stric- 

kus, gerdamas degtinę, vis už- 
simerkia. Juk pirmiau jis ( 

to 
nedarydavęs. 

— Mat kunigas per išpažintį 
uždraudęs jam net pažiūrėti į 
deklinę. Xa tai jis ir pildos įsa- 
kymu. 

Petrograde "Sovietas" nutarė 
visas nevedusias moteris nuo iŠ 
iki 45 metų aprūpinti vyrais, gi 
jų vaikus paimti augiu .uui "na 
kazennyj ščiot." j 

O dar žmones tvirtina, kad 
rusiški bolševikai nemoka gas- 
padoriaut. 

DAKTARAI BOSAI LIGON- 
BUČIO, NE JIS. 

Tūlas Marvin Taylor kareivis 
ainbulanso corpuso, JFort Mac 
Pherson, Ga., sirgęs "Flu" buvo 
priskaitytas prie ir nu- 

gabentas j lavon-vietę. 
Buvo pasiustas iigonbučio tar- 

nas, kad |»riruošus kr.uą prie to 

limcsnių ceremonijų, bet šis, be- 
sitriusdamas apie mirusį, atrado 
jog mirusiojo kojos yra kiek šil- 
tos. 

Ligonbučio vyriausybė, sužino- 
jus apie tą; panaudojo visus jai 
žinomus budus, kad išgelbėjus 
Taylor nuo mirties. 

Dabar Taylor laiške savo bro-Į 
iiui Cleo S. Taylor,, Long Beacli, 
Cal., rašo. kad greta jo numirė 
nuo i'l-lu" net keturi, todėl ir 

jis buvo manęs mirti, bet dak- 
tarai pasipriešino jojo užmany- 
mams. (iirdi, ką bedarysi, j d: 
jie yra bo^is ligonbučio, ne aš. 

KENO KIŠKIAI. 
Tūlas keliaujantis agentas ii 

Ellsvvorth, Me., atsilankęs Xe\v 
Hampshirc valstijon nusipirko 
porą belgiškų kiškiu su išlyga, 
kad pristatys kiškius jam Į na- 

mus. 

Fanneris, supakavęs porą kiš- 
kiu į klėtką pasiuntė juos Į Ells- 
uorth. Ačiu kariškiems reika- 
lams, kiškiai išbuvo kelionėje 
^Igą 'laiką ir i vietą pribuvo nc 
du kiškiu, bet net dvylika. 

Kįla ginčas kam priguli kiš- 
kučiai. Agentas tvirtina, kad, 
jei jo seniai, tai jam priklauso ,ir 
jaunikliai. Farmeris gi tvirtina, 
kad jis pristatęs porą kiškių 
kaip yra sutaria, o jaunikliai 
priklauso jam. 

PAS EANKJERIŲ. 
Eankierius: — Ar girdėjai pons 

iždininke, kad mano draugas, 
bankierius, subankrutijo? Gaila 
jo, tai buvo geras kaimynas. 

Iždininkas: — Taip neblogas 
iš jo žmogus, tik biskj neatsar- 

gus. Jis ir mūsų bankai neatida- 
vė skolos $5.000 doliarių. 

Bankierius: — Ką, ar jis ir 
mums skolingas? O tai apgavi- 
kas. kad j ii. kur butu sprandą 
nusisukęs. 

KENOSHA LIETUVIŲ 
ATYDAI. i 

j Gen. Agentas: P, Beišis, 
182 N. Hovvland Ave, Šiose 

j vietose galima gauti kas va- 

karas "Lietuvą": 
S. Džiaugis, 462 Jenne St., 
j. Gotautas, 253 Milvvaukee 
J. Potelimas, 353 N. Cihcmyo 
*A. Pelis, 552 Grand Ave 
St. Jocius, 900 Jcnn<. St 

AKIIl 
EX PERTAS 

žvairas akis išgydau užkartu. 
Gydau bp chloroformo. Suvirs 800 
žmoniŲ išgydytų. Ateikite ir per- 
sitikrinkite gydymu, daktaro chi- 
rurgo, kuris turi daktaro laipsnj 
ir yra registruotas, kuris pašventS 
visą, savo laiką, tyrinėjimui galvos 
ligų. Speciaiiškal užsiimu gydymu: 

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės Ligas 

PATARIMAI DYKAI 

"ifpnos A KjS 
Skaudančios AKiS 
Raudonos AKIS 
žvairos /UįS 
Skaudanti NŪS S 
Varva ti NOSIS 
Kreiva POSIS 
įgulusi NOSIS 

Apkurtusios AUSp 
Varvančias AUSįS 
Užianči s AUS{S 
Užkimusios AUSIS 
Skaudanti GtRLE 
Silpna GERKLE 
S oguota GERKLE 
Išsiplėtusi GERKLE 

Frankhn O, Garte M,D. 
20 mėty ant State St. 

120 SO. STATE ST. CHICA60, III. 
Valandos dienomis: 9 iki 7. Ne- 

dėliomis 10 iki 12. 

Keturių Veiksmių Drama 

I Valkata 
i 

PUIKUS VAIZDELIS 

Labai tinkanti perstatymui 

Lošime 
Dalyvauja 4 vyrai ir 

3 moterįs. 
KAINA 35 CENTAI 

Lžsakymus su pinigais siųsti 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. Chicago, II]. 

BUK ŠOFERIU. 
tą. Nielruomet nebuvo toks dide 
Laikas yra gauti f=au tinkamą vie 
lis šoferių reikalavimas kaip da 
bir. Męs duosime užsiSmimą 
kiek vienam pabaigusiam kurcu* 
nusų mokykloje. Mokinime pa 
6inaudojame individlnfimis siste- 
momis— nuoseklus p«*lnimas 1» 
praktika vožinOjime automobiliai? 
visokių rūšių. Prityrę marinistai 
pamokis tamistą lr sutelką tlB 
kamus patarimus lr nurodymus 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių tr kitų prietaisų. 
Užtikriname t am i štai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai lr va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Federal Ass'u of Aut# 
Sngineers, 1214-16 Jaokson Bld 
(Inc.) 

ŠALIN SKAUSMAS! 
Ituiiainas sveiku, įlarfoe rusi sumirimia, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų. 

Kiekvieno priederme yra saugot savo liuo ligu. Turint Salti ir nebandaut ji nraSalint, sali tisivvstyt i pavojingu liga. Menfeiansis niksterejlmas gufi vėliaus buti labai' pnvoj jkgu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas. 

PAIN - EXPELLER 
tai užtikrinanti naminegjrdnole, V:uri turi rastis kiekvieno na- 
muose. Ispydvmui 5aWM<> krutineje. skausmu tonose ir trina- rojo, rumatizui^ ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus- 
mus rautnsnyse ar sąnariuose Paiu-Jiipeller ira gerlauses. 
Neapsigauk pirkdamas pigius raistus didelėse Inmkose. 
Reikalauk geriausiu, Kuomot pirksi pain-Espeller, persi- tikrink ar yra ĮKĄRA, vuisbaienl is ant baksiuko. VISU KITOKIU XGIMK. rti centai ir 6T> centai už bnnkutę.. (Jaunamos visose apliekoso ar tiesiog is laboratorijos. 

F. AD. RICHTER & CO., 
74—80 VVashington St„ 

Ncw York. 

DESTROYS AHY 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMA81 
Mįs neesame bankeriai, bet m§? gvarautuojame Tamstai suCė- 

iym<j t>0% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. 
Vyrams lr vaikinama padaromo ant orderio naujus siutus ir over- 
kotus nuo 130.00 iki $50.00 uz pusę kainos. Truputėli nešiotus u'oo $25.00 iki $6C.OO ant orderio darytus siutus ir overkotua parduoda me po 155.00 lr brangian. 

Nauias ir traputgll dėvėtas kelines nuo $1.00 ir trangiaoa. Vaiki; Fiutal |?.G0 Iki $7.50: Skrynios lr valyzaL. 
S. G O R D O N 

1415 SO'JTH HALSTED STREET CHICAC?.. ll.U. 
§toras atdaras kasdienį ir vakarais iki 9 vaL Subatcm>'o eiti 

atdaras iki II vai. vakve Nedėlūleniais—11d f) vai: vakare. 



VIETINES ŽINIOS 
DEŠIMTS TŪKSTANČIŲ 
DOLIARIŲ KOVAI UŽ 

LIETIjVĄ. 
Seredos vaCan susirinko apie 

40 Cb':agos lietu vių-veikė jų 
"iHrutėf svetainėje 3249 So. 
Morgan St apkalbėjitnui įvairiu 
svarbesniu "relKalu. Susirinkime 

vedėju išrinkt" p. A. Olševskis, 
o p. K. Adigį sekretoriumi. 

Pirmas reikalas buvo išsiun- 
timas Lietuvos N'eprigulmybės 
Fondan $10,000.00 aukų surink- 

tų per I etuv.'į" Kalėdų Eglai- 
te». 5>ykiu su tuo pasiųsta Xe- 

prigulmybės Fondo "Sekretoriui 

laiškelis, kuriame, tarp kit-ko. 
rašoma sekančiai: j 

"štai dienraščio "Lietuvos', 

skaitytoju ir draugų dovanėle 
Lietuvos Neprigulmybes Fondui. 

Tai "Kalėdų Eglaitės" auka 
Kovai už Lietuvos Neprigulmy- 
bę." 

"Cia rasite $1,550.00 Dėdės 
Samo Liuosybėfl Bondsais ir 

8.450.00 Lithyar»ian Pub. Co. če- 

kiu, viso $10,000.00. 
Likusieji apie $700.00 palieka 

kol kas p įJetuvos" ir, su- 

darius kitą ėielą tukstantj, ar 

daugiaus, bus taipgi pasiųsti. 
L. N. Fondan. 

Paskui buvo išrinkta komisija 
isdirbimui maršruto prakalboms, 
p. Jono Liutkausko, kuris netru- 
kus žada vėl atsilankyti 

~ 

Vaka- 
ruose. Rupinimuisi rinkimu au- 

kų dėlei Lietuvos Neprigulmy- 
bės išgavimo išrinkta ,\istovi 
komisija, susidedanti iš sekan- 
čiu 5-kių ypatų: pon: Zolpienė, 
p. J. Hertmanavičius, p. St. Ko- 
dis, Advokatas F. Bradchulis ir 
p Šilius. Šią komisiją susirin- 
kimas įgaliojo, reikalui prisiėjus, 
pasisamdyti darbininką. Komi- 
sija turi >radėti darbą tuojau*.. 
Jeigu butų toki komisijos iš- 
kaščiai. tai nutarta kad Lietu- 
vos N'eprigulmybės Fondas pa- 
dengtų. 

Taigi susirinkimas, matydamas 
relkjtfTnguma organizavimo Lie- 
tuvos Tzclo-Mezliavos Chicagoje 
ir apielinkėse, išrinko tam daly- 
kui /esti komisiją iš trijų .ypa- 
tų. Į komisija' įėjo sekančios 
ypatos: p. M. Stepulionis, p. J: 
Bačiunas ir p. XT: Dūdas: 

Susirinkime taipgi skaityta lai- 
škas iš Am. Lietuvių Tautui t-3 

Tarybos Nevv Yorke, kuriame 
ibi prašoma, kad čikagiečiai 
prisiųsti dirBti Washingtonan j 
Pildomą]) Tarybų Komitetą p. 
B. K. Balutį, "Lietuvos" redak- 
torių. Susirinkimas išreiškė pa- 
geidavimą, kad p. Balutis važiuo- 

tų, bet p. Balutis pranešė, kai 
j v ".irių susibėgusiu priežisčių dė- 

lei, jis nematęs galfruiu pakvieti- 
mo priimti. 

Po susirinkimui buvo pas'kal- 
bėjimas ir apie vietinius politiš- 
kus reikalus. Kad lietuviai ge- 
riau galėtų buti painformuoti 
ateinančius rinkimus, už-ką ji; 
turi b"! uoti, tai tam tikslui su- 

sirinkusieji išrinko organizatyvią 
komisiją iš šių asmenų: pirmi- 
ninku Adv. F. Bradchu'rs; vice- 

pirm. p. St. Kodis; sekret: p: 
J: Hertmanavičius ir nariais p. 
A. Olševskis ir p. J: Bačiūnai: 

CHICAGIETIS—LIETUVIS 
SUGRYŽO IŠ FRANCUZIJOS. 

Sugryžusioje iš Francuzijos ka- 

rės laul*o "Blackhavvks—Juodų- 
jų Vanagų^ Divizijoje, kuri ką 
tik iš'ipo iš laivo Nevvport, Vir- 

giniicje, randasi tarp pagarsintų 
Chicagiecių ir vienas "etuvis Ig- 
natz Szabezunas. gyvenusis prie 
4448 S. Hermitage ave. Chicago. 

Sulyg pranešimo chicagiečiai 
kareiviai, prigulintleji į "Juodųjų 
vanagų" Diviziją, labai gerai jau- 
čiasi, sugryžę j Dėdės Sam'o že- 

mę. Vienas "Juodasis vanagas," 
mulipęs nuo laivo buk taip pa- 
sakęs: "Aš taip jaučiuosi dabar, 
kad jmanyčiau, tai rieškučiomis 

pasisėmęs esčiau Dėdės Sam'o 

žemę.'' 

METINIS SUSIRINKIMAS. 

Draugija Susivienijimo Broliu 

'Lietuvių turės savo metini susi- 

rinkimą subatoje ii d. sausio 

t919 m. 7:30 valandoje vakare 
\ ahiflcTaus svctaiiu-jc, prie 1732 
So. l 'nion j\ve. 

Visi nariai draugijos atbuti- 
nai privalo atsilankyti, nes b r, s 

svarstomi svarbus draugijos rei- 
kalai. 

M. Klioštoraitis, nut. rast: 

1557 Girard Str. 

IŠ TOWN OF LAKE. 
Lietuvis Dominikas Dobkus, 

56 metų amžiaus, gyvenantis 
prie >15 S. 'Paulina gatvės, pa- 
rėję- aamo kaip sakoma išsigė- 
ręs, besisupdamas su kėde, par- 
griuvo ant žemės ir persimus"* 
sau galvą j kampą stalo taip 
biauriai, kruviną ir be žado nu- 

gabeno j j i kalėjimo "liridevvell" 
ligonbutj, kur tikimasi, kad atsi- 

gausiąs. 

MUSŲ MOTERELĖS. 

Sercdos vakare atsibuvo Su- 
si vieni jitno Lietuvių Amerikos 
2o8-tos moterių kuopos pirmas 
šių metų susirinkimas ant 

Bridgeporto. Susirinkime buvo 
išduotos atskaitos už pereitus me- 
tus ir, anot pranešimo, viekas 
rasta pavyzdingoje tvarkoje. Už 
pasidarbavimą darbščiai kuopos 
valdybai dėkingos narės suteikė 
dovanas—po puikų sidabrinį in- 
dą. Dovanas gavo prezidentė 
Marė Damijonai tienė, sekretorė 
Elzbieta Satkauskicnjč ir kasiere 
Ona Kirienė. 

Dar vienas nutarimas. Narės 
nutarė kita pėtnyčią, t. y. 17 d. 
šio m. "užsipundyti" sau po ti- 
kietą į Cirand Operą ir sykiu 
visoms nuėjus, smagiai laiką pra- 
leisti. Kaip matome, musų mo- 

teris moka ir gražiai laiką pra- 
leisti gerai savo kuopos reikalus 
vesti. 

"BIRUTĖS" KONCERTAS- 
Nedėlioję 19 dieną sausio 

Muzikos Draugija "Birutė," va- 

dovaujant p. St. Šimkui, rengia 
dideli ir gražų koncertą, kuri*; 
atsibus Bohemian SIovak-Ameri- 
can" Svetainėje, prie 1440 West 
ičTtos gatvės. 

Programas bus labai įvairus iri 
ji išpildys geriausios lietuvių mu- 
zikalės spėkos. P»us duetai, 
kvartetai, trio, solo. "Birutės" 
vyrų ir "Birutės" moterių cho- 
rai. Taipjau "Birutės" mišrus 
choras padainuos naujų ir ne- 

girdėtų dainų. Pradžia koncerto 
lygiai 8 valandą vakare. 

Norintieji tikrai gražių dainų 
pasiklausyti ir smagiai laiką pra- 
leisti gali drąsiai eiti j šį kon- 
certą—neapsivils. 

Iš CICERO, ILL. 
Xei apie vieną miestelį lietu- 

viai nepranešdavo tiek daug ži- 

nių, kiek apie Cicero. Iki šiolei 
tos žinios daugiausia tilpdavo 
•'Naujienose'' ir "Drauge". Bet 
virtus "Lietuvai" dienraščiu, jų 
vis daugiau telpa "Lietuvoj." 

Siame miestelyje randasi ne- 

maža kolionija lietuvių. Dau- 
guma turi nuosavius namus iv 
visi gyvena: krūvoj e—n ei šsisklm 
stę, kaip kad kituose miesteliuo- 
se. Ant nelaimės, sutikimas čia 

galima sakyti bjauriausi*. Abel- 
nos nesutikir priežastįs—tai 
partyviškumas politikoje. 

Dabartiniame laike gal didžiau- 
si suirimą padarė neparsenai at- 

važiavęs kunigas. Sakoma, iš jo 
priežasties lietuviai turėjo tam- 

pytis .po teismus ir dar tebesi 

paša ir dabar. 
Jis yra darbštus vyras, kad 

tik tas darbštumas išeitų lietu- 
viams ant naudos. Pribuvęs, 
sumanė suorganizuoti visus vie- 
tinius lietuvius biznierius ir pri- 
sakė nepirkti nieko nuo žydų 
bet remti savuosius. Tas lietu- 
viams išrodė geru sumanymu ir 
visi palaikė kunigėl} už progresy- 
vu žmogų. Bet netrukus pradėjo 
rodytis ir kitos jo ypatybės. Štr:i 

jis sumano iškasavoti visus, ki 

jis vadina "nekatalikiškus laik- 
raščius". Net patsai ypatisk.i? 
atlankė biznio vietas, kad pri- 
vertus išmesti tuos anot jo "ne- 
katalikiškus laikraščius," o sulyg 

jo nuomonės kiekvienas lrik- 
.taštis, kuris nėra kunigėlių lei- 
džiamas, arba kontroliuojama.-, 
esąs "nekatalikiškas" ir bedieviš- 
kas.'' Bot biznieriai, kaip ir kiti 

i žmonės taipgi turi savo protą. 
Jie nepaklausi kunigėlio Tuo- 
met jis lietuviu hiznierTtn5" per 
pamokslą iSniekino, paskelbė net 

jų vardus ir ragino žmones, kad 
geriau esą žydui duotu uždirbti, 
negu saviems lietuviams. 

Dabar girdėti kalbos, kad lie- 
kurie lietuviai rengiasi patraukti 
kunigėlį teisman už jų bizni > 

boiktffavimą, ka* yra priešinga 
šios šalies įstatymams. 

Kuomet "Lietuvi" tapo dien- 
raščiu ir pradėjo lankyti mūsų 
miestelj, taT^ kaip tenka girdėti, 
"Draugas" daug nukentėjo, čio- 
nykščiai lietuviai daugiausia skai- 
to "Lietuvos" Dienrašti, tiktai 
laikraščio išnešiotojams ir agen- 
tui reikia geriaus susitvarkyti. 
Žmonėms "Lietuva" patinka to- 
dėl ir nektirie Cliicagos kunigė- 
liai pradeda šnairuoti. 

(Naujiems Metams atėjus, lie- 
tuviai sumanė įvykinti naują ii 
naudingiausią uždavinį—statyti 
sau svetainę. Man rodos, kad 
svetainė Cicero'jc bus ištikrųjų 
graitu laiku, nes visi lietuviai 
labai tą remia. Keletas draugi- 
jų ir kliubų paketino pirkti šėrų 
nemažiau kaip po tūkstantį do- 
liarių. Svetainės statymui prita- 
ria visi lietuviai, be sdrtumo 
paž valgų. Svetainė manoma sta- 

tyti apie $50,000 vertės. 
Valio, Ciceriečiai! Dirbkime 

energiškai, ir sumaniai, tai apie 
pavasarį gal ir turėsime sau 

puikią lietuvių svetainę. 
Tam tikslui yra rengiamos pra- 

kalbos sausio 12 d. š. m. M. P: 
Jankaičio svetainėje ir, tikimai'., 
visi lietuviai parems šį sumany- 
mą. 

Antanas. 

CHICAGA ĖSANTI SVEI- 
KIAUSIAS MIESTAS. 

"Chicaga yra sveikiausis iš 
visų didžių miestų Suvienyto- 
se Valstijose—tai patvirtina 
valdžios statistika/' — pasakė 
rakar Sveikatos Komisijonie- 
rius Dr. Robertson. 

Sulyg valdžios užrašų, 1918 
metais Chicagoje buvo 37 mir 
tįs nuo karštligės ir 46 įnir- 
tis nuo skarlatinos, išviso 83 
mir tįs. New Yorke nuo karšt 
ligės mirė per tą laiką 196, 
o Bostone 20 žmonių. 

< 

'"Tas parodo, kad męs tu- 
rime sveikiausi didelį miestą. 
Maža skaitlinė mirčių nuo 

karštligės parodo, kad Chica- 
goje yra gyvenimo sąlygos ga- 
na sanitariškos,"—pasakė Dr. 
Robertson. 

Naujų influenza apsirgimų 
vakar buvo išviso 98, pneu- 
monija 44. Mirčių nuo influ- 
enzos buvo 21, nuo pneumo- 
nijos 14. 

Dvidešimts keturis skundus 
komisijonierius gavo prieš na- 

mų savininkus už neapšildymą 
namų. 

KAREI PASIBAIGUS, REIKĖ- 

JO INTERNUOTI. 

Fred Iltsche, gyvenąs prie 
1118 Loyola A ve. ir knygve- 
dys F. R. Schumann užvakar 
buvo valdžios pasiųsti inter- 
navimui į Fort Oglethorpe, 
Ga., kaipo pavojingi priešin- 
gų šalių piliečiai. 

Iltsche dirbo pirmiau prie 
firmos Morris Mann ir Reil- 
ly, 111 S. Wells gatves. Jis 
ir dabar be perstojimo at- 

kartodavo, kad jis nori ma- 

tyt, kad Vokietija dar išloštų 
karę. Jis turi brolį vokiečių 
kariumenėje. Schumann bu- 

vo internuotas už pirmesnius 
susinėsimus su internuotais 
šios šalies priešais. Jis pir- 
miau gyveno St. Louise. 

SKAITYKITE IR 
PLATINKI E 
LIETUVA" 

CIVILĖ KARĖ—PRIEŽASTIS 
PERSISKIRIMO. 

Los Angeles, Cal. Charles U. 
ir Stelių J. Atnl re\vs, vos dar 
aštuoniolika nunešiu kaip vedė, 
ibet jau spėji) ir persiskirti. 

Priežastimi persiskiritnui buvo 
Amerikos civilį karė. Jaunos 
šeimynos giminės vis majorai ir 
pulkininkai nuo Civilės Karės, 
bet iš priešingi! pusių. 

Jie susirinkę pas ponus And- 
revvs i svečius .adėjo ginčytis 
apie priežastis ir pasekmės Ci- 
vilės karės, (ialop priėjo prie to, 
kad ponai Andrews, palaikydami 
kiekvienas savo giminės pusę, 
turėjo net perskirti. 

Nėra nieko be priežasties, bet, 
kartais, tos prie/astjs ir kei- 

V 

stos. 

TAI BENT MEITĖLIS. 
Ponas J. F.. Thornbery, Seb- 

ree, Ky. aplaikė cxprcp.u meitė- 
li, kurs sveria virš 700 svaru, 
t. y. apie 20 rusišku pūdų. kas- 
žin ar galima butu toki meitėli 
paskersti lietuvišku buriu, už- 

dėjus ji ant stalo. 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS. 

Pilna atsakymą ant to klau 
sinio duoda veikalėlis Juozo, 
J. 1 lertmanavičiaus, tilpęs j 
lapkriliniam numeryj žurnalė- 
lio: "The Fratenial Agc." 

Išplatinimas to veikalo ame- 

rikonu tarpe yra šventa prie- 
lermė lietuvių visuomenės, 

DIDELIS 

BALIUS 
kurį rengia 

Lietuvių Jaunimo 
Pasilinksminimo Kiiubas 

Amerikiečiai šelpia belgus, 
francuzus it* lenkus jų nelai- 
mėje, nes juos pažinojo. Lie- 
tuviams neteko nei "trupinių 
nuo stalo" jų bado dienose, 
nes lietuvius nieks nepažįsta. 

Pagarsinimui lietuvių var- 

do amerikonų tarpe yra pa- 
švęstas visas numeris "Tlic 
Fratcrncil Agc " 

Nusipirkite "po kelias kny- 
gutes kožnas ir padalinkite 
amerikonams. 

"The Fratcmal Agc" kai- 
nuoja ant vietos 10c. Per kra- 
są 15c. 
Parsiduoda "Lietuvos" ofise 
3253 S. Morgan St. Chicago 

Pajieškau 2f 3 ar 4 kambariu 

su virtuve, Bridgeporto apielin- 
kėje, ar toliau?. Meldžiu praneš- 
ti. A. Yonaitis, 3601 So. Hals- 

ted St.. Phone Yards 155. 

Skaitykite Dienraštį "Lietuvą'1, 
ir patarkite draugams skaityti, 

L. Tamašausko Svet. 
8801 Commercial A ve. 

Ned., Sausio 12ią, 1919 
Pradžia 6 vai. vakare 

Inžanga 50 centu. 

Vyrams ir Tvioter'mc r 5c Ypal. 

Širdingai kviečiame visus 
Lietuvius ir Lietuvaites, senus 

ir jaunus kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti ant šio puikaus pa- 
silinksminimo baliaus. Prie 
puikios orchestros galėsite lin- 
ksmai praleisti vakarėli; ne- 

sigailėsite atsilankę. Męs g!r 
jaunima-. pasistengime ger- 
biamus svečius užganėdinti. 
Kviečia, L. j. P. K. Komitetas 

Reikalaujame 
į darbą 1000 agentų 

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

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

BIZNIERIAI! 

Visados 

Garsinkites 

Dienraštyje 

Apgarsinimas 
Atneš 

Rezultatus 

3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL 

tu kurie 
Lietuvos" DiAnpaoAiA x- 

us ^Masčio seru: 

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

kėti, Dienraštis "Lietuva" jau lv. džiamas. 

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

Siuomi pranešame visiems tokiems tėvyn- 
ainiams, kad dar turime pardavimui apn- 
buota šėrų skaitlių iš šios Bendrovės "Trea 
sury Stock". Todėl, geibiamieji tautiečiai, 
pasiskubinkite: išpildyte ši kuponą ir su- 

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

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

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

Gebiamieji:- 
Su šiuomi prlsiųnčiu $ kaipo pilną užmokestį ui 

šėrus "Lietuvos" Dieuraščio Bendrovės •• Lithuanian 
Pubhshing Co. 

Malonekite prisiųsti man ščrus. 
Su pagarba, 

ADRESAS: 

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 
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