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Generafiškas Streikas Argentinoj. 
Tarptautinas Darbininkų Kongresas. 

Vilnius Bolsevlky Rankose. 

SPARTAKAI SUMUŠTI. 
P c,ryžius, sausio 10 d. Vė- 

liausios žinios, aplaikytos iš 
Vokietijos nors trumpos ir 
prieštarauja viena kitai paro- 
od, kad Spartakai sumušti ir 
Eberto valdžia laimėjo, ačiu 
narsumui valdišku kareiviu ir 4' V 

civilių. 
Smarkiame mūšyje, kuris 

tesėsi su pertraukomis per pa- 
skutines penkias dienas, pra- 
nešama, Spartakai panešė la- 
bai didelius nuostolius. 

GENERALIŠKAS STREIKAS 
ARGENTINOJ. 

Buenos Aires, sausio 10 d. 
Generališkas streikas likosi ap 
skelbta po visą Argentinos res 

publiką vidurnaktyje. Sužino- 
ta iš ištikimų šaltinių, kad 
trumpame laike prieš vidnr- 
naktj du regimentai Camp 
Mayo, vyriausios kvatieros 
Buenos Aires apielinkes, atsi- 
sakė eiti miestan atlikinėti 
streiko darbą, bet anksti va- 

kar vakare valdžia pasiuntė 
miestan keletą tukstančiu ka- 
/•• v* v 

° 
• reivių, susidedančių iš armi- 

jos ir laivyno dalių. Stipri 
sargyba likosi pastatyta prie 
valdiško palociaus ir minios 
žmonių, kurios grūmojo palo- 
ciui, likosi išvaikytos anksti 
vakare. 

TARPTAUTIŠKAS DARBI- 
NINKŲ KONGRESAS. 

Paryžius, sausio 10 d. Da- 
bartiniame laike atrodo tik- < 

rai, kad pirmas tarptautiškas 
kongresas nuo pradiios karės 
socialistų ir darbininku bus 
laikomas Lausanne, Šveicari- 
joj, pabaidoje šio menesio. 
Iljalnar Brantingf, Švedijos, 
šaukia visu talkininku konfe- 
rencija ant sausio 17 d. ir 
prašėr, kad priešo delegatai 
(Centralių valstijų) pribūtų 
ant sausio 2 1d. 

ATYDA! 

Kaip išrodo Verdunas, i 

Argonne miškai, Dead | 
Man's Hill, upe Meuse ir J 
daugelis kitų vietų, apie ku- J 
riao jys skaitėt šimtus sykių j 
per paskutinius keturis me- j 
tus? 

Kaip kareiviai apvaikščio- { 
jo karės užbaigimą ant mu- { 
šio lauko? } 

Apie šituos ir kitus daly- } 
kus žingeidžiai aprašinėja { 
čikagietis, DR. LEITE- J 
NANTAS S. BIEŽIS. Ap- ! 
rašymas pradės tilpti "Lie- ♦ 

tuvoje" nuo šio panedėlio. » 

Nepraleiskit progos, jo ne- J 
perskaitę! 

Camillc Haysmans, kuris 
pribuvo Paryžiun, pakeliuj 
Šveicarijon mano, kad pir- 
miausiai bus laikoma komi- 
teto konferencija, kurioje da- 
lyvaus po tris delegatus nuo 

kiekvienos tautos, o vėliaus 
tai kongresas. 

Klausimas ar bus laikomi 
du kongresai, vienas socia- 
listų, kitas darbininkų, nėra 
išrištas. 

Kalbėdamas apie šį klausi- 
ma Haysmans pasakė: 

"Daroo syndikatai galės su- 

sitikti be jokių keblumų. Nė- 
ra prieštaravimas pakeltas 
prieš ramiuosius vokiečių so- 

cialistus. Samuel Gompers 
mano tuom pačiu laiku ban- 
dyti sutverti tarptautišką dar- 
bo partiją, tikslas kurios bus 
išmėtymas bei panaikinimas 
tarptautiškos socialistų parti- 
jos. Tai jo senas arkliukas. 
Jis ką tik išsišoko vėl, bet 
aš manau, kad jis man atleis 
už perspėjimą, kad tai visiš- 
kai nepavyks. Socializmas ir 
darbas mano susivienyti su 

kits kitu, bet ne buti priešais." 
Šis tarptautiškas kongresas 

bus dabojamas su didžiausiu 
žingeidumu visomis talkinin- 
ku valdžiomis, nes proletaras 
visų Europos šalių reikalauja 
pilno pripažinimo pasišventi- 
mų laike karės ne tiktai ant 
mūšio lauko, bet ir dirbtuvė- 
se ir galima nuo jų tikėtis, 
kad jie pastatys 'didelius rei- 
kalavimus." 

VILNIUS BOLŠEVIKŲ 
RANKOSE. 

Varšava, sausio 8 d. Vil- 
nius paimtas bolševikų armi- 
jos, kuri susideda iš kelių tūk- 
stančiu kareiviu, kurie išvarė t* i*' 

lenkų miliciją iš miesto. Žu- 
dymas civilių gyventojų pra- 
sidėjo tuojaus, išdalies gal to- 
dėl, kad lenkai darė jiems pa- 

| sipriešinimą ir buvo suaręs- 

tave ir sugaudę keletą narių 
vietinio bolševikų komiteto. 

Lenkų kareiviai, kurie ne- 

turėjo kanuolių ir tiktai ke- 
letą kulkų per šaudyklą, bu- 
vo po vadovyste generolo Vc- 
itko ir pasitraukė Landvora- 
von, kur jie buvo nuginkluo- 
ti vokiečiu ir pasiųsti Rialo- 
stokan. Ten jie buvo apiplėš- 
ti vokiečių ir pasiųsti Len- 
kijon. 

APVOGĖ BANKĄ 

Madison, Wis.y sausio 10 d. 
Plėšikai užpuolė Middleton 
banką ir pabėgo su $50,000. 

Laukiamas svečias. 

O, kaip Lietuvę nudžiugintų sugrįžusis sunus, kuris ją dabar galėtų apginti, 

DAUG UŽMUŠTA BERLINE. 

Kopetihagcnas, sausio 1 d. 
Mušiuose Berline seredoje 
Spartakai likosi sumušti ata- 

koje ant užrubežinių reikalų 
ministerijos. Valdžios karei- 
viai, prigelbstant aviatoriams, 
užatakavo Spartakus Silezijos 
geležinkelio stotyje bombomis.! 
šešiasdešimts penkios ypatos 
likosi užmušta. Spartakai, ra-Į 
šo Berlino korespondentas laik 
raštyje Berlingske Tidende, 
užėmė viena iš vandens trau-! 
kinio pajiegą ir bandė užimti 
skerdyklas, bet pribuvus ka- 
reiviams su kulkas vaidžiais jie 
prasišalino. 

WILSONAS BANDYS 
UŽBAIGTI STREIKĄ. 

IVashingtorias, sausio 10 d. 
Valdžios valdininkai pasiuntė 
šiądien Paryžiun Prezidentui 
Wilsonui dvi telegramas pra- 
šydami, kad jis pagelbėtų su- 

taikyti darbininkus su laivų 
savininkais ir užbaigti streiką. 

Viena telegrama buvo pa- 
siusta iš Baltojo Namo, kita 
nuo YVilsono, Sekretoriaus 
Darbo Departamento, kuris 
išaiškina padėjimą. 

Darbo Departamente išreik 
ta likosi nuomonė, kad Prezi- 
dentas ką nors pradės veikti 
tame dalyke šiądien. 

Sekretorius Baker, kuris 
apleido šj miestą šiądien ir iš- 
važiavo Ottowan laikyti pra- 
kalbą Kanados Kliube rytoj 
vakare, plianuoja sustoti New 
Yorke pasitarti su valdžios į 
valdininkais ir darbininkų va- 
dais. 

REIKALAUJA NEAPRIBUO* 
TO PASIDAVIMO. 

| New Y orkas, sausio 10 d. 
Streikuojančių darbininkų Ko- 

mitetas vienbalsiai šiądien nu- 

tarė atmesti pasiulijitną A, H. 
Smith'o, rytinio apskričio ge- 
ležinkelių direktoriaus, ant ke 
turiasdešimts aštuonių valan- 
dų pradėti darbą uoste, pakol 
bus laikomos konferencijos 
tarp valdžios, laivų savinin- 
kų ir atstovų streikuojartčiu 
darbininkų su tikslu sutaikyti 
aivų savininkus su streikuo- 
jančiais darbininkais ir tuo- 
mi užbaigti streiką. 

Kaip tik likosi sužinota, kad 
kreiptasi prie prezidento Wil-1 
sono, kad jis bandytų sutaiky- 
ti streiką, kuris suparaližavo 
visą Nevv Yorko uostą, visi 
darbininkų vadai laikė konfe- 
renciją, kurioje nutarė, kad jie 
nieko nepriims kaip tik neip- 
ribuotą pasidavimą laivų sa- 

vininkų, kurių atsisakymas ar 

bitruoti darbininkų reikalavi- 
mą iššaukė streiką. 

LIEBKNECHTAS SUMUŠTAS 
Berlinas, sausio 9 d. Ebert 

valdžios atstovas pasikalbėji- 
me su laikraščio koresponden- 
tu pasakė: 

"Šis visas bolševikų sukili- 
mas bus užbaigtas į tris die- 
nas. Męs esame pilnai užsi- 
tikrinę savo padėjimu. Visa 
buržuazija k trjs ketvirtos da 
lįs Berlino darbininkų eina su 

mumis. Pranešimas, kad bus 
paskelbtas kariškas stovis yra 
neteisingas, bet męs esame pa 
darę reikalingus prisirengi- 
mus, kokių reikalauja situa- 
cija." 

PRIEŠINSIS ITALIJOS 
REIKALAVIMAMS. 

Paryžius, sausio 10 d. Su- 
žinota šiądien, kad Suvienytos 
Valstijos, Anglija ir Japoni- 
ja, manoma, priešinsis Italijos 
nepamatuotiems teritoriališ- 
kiems reikalavimams Taikos 
Konferencijoj. Manoma, kad 
Italija negali turėti daugiaus 
žemės ant rytinio pakraščio 
Adriatiko kaip tik tiek, kiek 
yra apgyventa italais. 

Sužinota, kaa Prezidento 
\Vilsono konferenriia su Ita- 
lijos premieru buvo labai nau- 

dinga žiūrint iš Ameriko? pu- 
sės. Prezidentas Wilsonas iš- 
aiškino, kad Suvienytos Val- 
stijos rems Italijon reikalavi- 
mą tautiškos teritorijos, bet 
Amerika negali sutikti su Ita- 
lijos reikalavimais rytinio pa- 
kraščio Adriatiko. 

UŽMUŠTA aoo YPATŲ. 

Bcrliiias, sausio 9 d. Val- 
džios kareiviai turi pilną, kon- 
trolę toje dalyje miesto tarp 
Brandenburgo vartų ir Fried- 
richstrasse. Daugiau negu 200 
ypatų likosi užmušta mušiuo- 
se nuo panedėlio. 

ORAS. 

Chicagoj ir apielinkej: 
Subatoje: Giedra. 

Nedėlioje: Temperatūra be 
permainos. Vidutiniški vėjai 
šiaur-vakarių pusės. Saulėte- 
kis 7 v. 17 m.; Saulėleidis 4 v. 

39 m. Mėnulis nusileis 3 v. 

37 m. rytmetyje. 

Atiduosią Lietuvą Lenkijai. 

Francuzija ir Anglija esą stovi už 
"augštą surišimą" Lietuvos su Lenkija. 

Ponas Mastauskas, Amerikos "Ka- 
talikų" sriovčs Delegatas, apie tai 

praneša iš Paryžiaus. 

ATIDUOSIĄ LIETUVĄ LENKIJAI. 
Jeigu tikėti p. Mastiuskui, Amerikos lietuvių "katalikų" sric- 

vės pasiųstam Europon delegatui, tai Francuzijos ir Anglijos val- 
džios stovi už "ankštą surišimą" Lietuvos su Lenkija. 

"Vienybė Lietuvininkų" šiame reikale talpina sekantį pra- 
nešimą : 

"Lietuvių Tautos Taryba 4 d. sausio gavo nuo savo dele- 
gato, p. Mastausko laišką, rašytą 12 d. gruodžio, 1918 metų, 
kuriame Francuzijos bei Anglijos politika kaslink Lietuvos 
nupiešiama sekančiai: 

"1. Tos šalįs nemano remti Lietuvos nepriklausomybės. 
"2. Jos mano pasiūlyti, kad etnografinė Lietuva taptų 

autonominė valstybė ankštai surišta su Lenkija, Lietuva lai 
turės savo atskirą finansinį bei ekonominį gyvenimą, b:i 
kariumenė turi buti viena abiems šalims. 

"3. Jei lietuviai atsisakys net svarstyti šitokį pasiūlymą, 
tuomet Francuzija su Anglija pasiūlys, kad Lietuva taptų 
dalimi Rusų Federacijos. Toje Federacijoje esą, Lietuva ne- 

gautų jokio užtikrinimo apie savo autonomiją. 
"4. Jos nemano svarstyti pasiūlymą kaslink Baltiko filt- 

racijos, dėl tos priežasties, Ka(> ši idėja sutinka su Vokietijos 
politika. 

"Toliau p. Mastauskas nurodo, kad klausimas apie lieiu- 
vių ■ inleidimą Taikos Konferencijon nežinomas. Amerikos 
delegacija jieškosianti patarimų nuo dabartinės valdžios; ki- 
tos gi šalįs rokuoja tą klausimą išrištu (tai yra lenkai atsto- 
vaus už lietuvius). Lauzannos Komitetui tapo prisakyta 
[Keno?] parsikviesti tuoj iš Vilniaus tinkamai ingaliotus 
delegatus, kurie gali pasirodyti reikalingi Taikos Konferen- 
cijoje, jei lietuviai bus jleisti. 

"Idant pakreipti Anglijos bei Prancūzijos politiką kaslmk 
Lietuvos geresnėn pusėn, Paryžiuje esą susitveręs tam tikras 
komitetas su prezidentu inžinierių K. <jalvana\vskiu prie- 
šakyje ir po Mastausko priežiūra [?], bet matomai bus sun- 

ku, .i.iot p. Mastausko, ką nors padaryti. Todėl jis re- 

komenduoja karštai remti Prezidentą \Yilsoną ir jo siūlomą 
Tautų Lygą, nes tik ten guli viltis Lietuvos nepriklauso- 
mybės." 

Kaip žiūrėti ir ką manyti apie šitokias žinias? Męs žino- 
me, kad lenkai dėjo visas savo pastangas, idant pakreipti savo 

msėn Franouziją ir Angliją ir ne sykj nurodinėjome, kad len- 
•cų intrigos lizdai yra stipriausi Paryžiuje ir Londone. Per ke- 
turis metus Lietuviai beveik nieko nedarė, idant tenai lenkų in- 
trigas atrėmus. 

Žinios gali buti teisingos. Tačiaus bėda tame, kad net ir 

šiuo momentu lietuviai neturi TIKRŲ žinių apie TIKRĄ dalykų 
stovį ir yra priversti remtis žiniomis PAVIENIO ASMENS, p. 
Mastausko. 

Baisus dalykai aplink mus spiečiasi, o męs esame, kaip akli. 

tamsoje, be žinių, kuriomis' musų visuomenė galėtų tikrai pasi- 
tikėti. 

Ponas Mastauskas, kaip .įęs manome, gali turėti ir geriau- 
sius norus sulyg lietuvių, bet Lietuvių visuomenė jo visai nepa- 
žįsta—nepažįsta jo nei minios tos pačių "katalikų" sriovės ir 

aplink vaikščioja visoki gandai, pletkos, išvadžiojimai... Pasek- 
mei'- Lietuvių visuomenė, yra susinervavusi ir nustoja užsitikė- 

jimo savo vadais. 

Tas gali privesti prie tikros nelaimės. 

Lai mums bus leista taipgi paklausti, kodėl Amerikos Lie- 

tuvių visuomenę pirmiaus pasiekia privatiškos žinios. viet(5n au- 

torizuoto pranešimo nuo Pildomojo Tarybų Komiteto. 

Męs taipgi prašome paaiškinti, ką reiškia viršminėtam "V. 
L." pranešim^ išsireiškimas: "Lauzannos Komitetui tapo prisa- 
kyta parsikviesti tuoj iš Vilniaus tinkamai įgaliotus delegatus." 
Kas "prisakė?" Kas tas Lauzannos Komitetas yra. kad jis ga- 

lėtų parsikviesti"? Ar "Katalikų" sriovė pasitiki savo atstovais 
ir yra pasirengusi jų nuomonėmis vaduotis? 

Męs karščiausiu budu, vieton Lietuvių reikalų gerovės, kvie- 
čiame mūsų Pildomąjj Tarybų Komitetą kuogreičiausiai į tai 
atsakyti visuomenei. 

Šiuose visuose klausimuose Amerikos Lietuvių visuomenė 

privalo turėti galimai aiškiausj ir pilniausi paaiškinimą, kitaip pa- 
sekmės gali buti apverktinos. 



SAVAITINĖ KARĖS APŽVALGA 
Rašo L. Šernas. 

Prezidentas \\ ilson, sugrį- 
žęs iš Italijos, kur j j visur, 
kur tik pasirodė, gyventojai 
priėmė entuziastiškai, atkakęs 
Paryžiun, atidarė tuomtarpi- 
nius posėdžius Taikos Konfe- 
rencijos. Prezidentas visuose 
jos posėdžiuose nedalyvaus, 
bet kitą mėnesį grįž Ameri- 
kon, jo visuose posėdžiuose 
nei nereikia, nes bus kam pre- 
zidentą užvaduoti. Konferen- 
cijoj dalyvaus ministeriy pir- 
mininkai didžiųjų talkininkų 
viešpatijų: Prancūzijos minis- 
terių pirmininkas Clemenceau, 
Anglijos Lloyd George, Itali- 
jos Orland. Amerika kon- 
ferencijoj turės prezidento asa 
biikn draugą pulk. House. Di 
dėsės talkininkų viešpatystės: 
Prancūzija, Anglija ir Italija, 
apart savo ministerių pirmi-] 
ninku turės po 3 savo atsto- 
vus, Japonija gi ir Portuga- 
lija tik po viena. Bet skait- 
lius atstovų konferencijoj ne 

taip labai svarbus. Juk ir ma- 

žas kokio krašio atstovų skait 
litis gali paduoti svarbesnius 
įnešimus, o kraštai, turinti 
daugiau atstovų, juos konfe- 
rencijon siunčia ne tam, kad 
pasipriešinti mažai atstovų tu- 
rintiems. 
Turbiit konferencijoj drauge 

kraują lieję, drauge karės tik- 
slams savo turtus aukavę kraš 
tai vengs, kiek tik bus galima 
vjlkti aikštėn kokius nors ne- 

sutikimus, todėl ir konferen- 
cijoj atstovų skaitlius ne taip 
svarbus, nes ir susirinkę ten 

visokių kraštų atstovai nemė- 

gjs turbut vien priešintiesi ki- 
tam, kuomet ten bus ir«,s\"\r- 
tiesfnio veikimo. Konfeienci- 

joj net turintis daugiausiai sa 
vo atstovu balsų neturės 
daugiau už kirus kraštus, tai 
ir labiausia ko trokšdamas, to. 
ncapturės be pritarimo kitų 
kraštų. Jeigu yra neišsitikė- 
jimai, nepasitenkinimui tarp 
tūlų talkininkų kraštų, tai 
nors jie ir aikštėn išeitų, 
konferencijoj neapsireikš, nes 
teil susirišę tarp savęs kraš- 
tai viens kitam reikalingi; 
paveikslan: Amerika talkinin- 
kus aprūpina maišiu ir pini- 
gais, franeuzai daugiausia da- 
vė savo vaikų kraujo, be ko 
karės negalima laimėti. Taigi 
aišku, kad talkininkai viens 
kitam yra reikalingi, o reika- 
lingi viens kitam stengiasi 
.arp savęs vaidų nekelti ypač 
už menkesnius reikalus. Ir 
dabar tarp talkininku netrūk- 
sta va dų priežasčių, bet jie 
jų nekels, atidos juos tinka- 
mesniam laikui. Ir Taikos 
Konferencijoj vaidų smarkes- 
nių nebus, nors jų priežasčių 
netrūksta ištikro. Vaidus Tai- 
kos Konferencijoj galėtų kelti 
talkininkų priešai, ypač jų ve- 

dėjai vokiečiai, bei konferen- 
cijoj jie derybų balso netifrės, 
reiks vien jiems priimti talki- 
ninkų reikalvimus be jokio pa 
sipriešinimo. Konferenciją ti 
kimasi ^amtinai užbaigti pra- 
džioj birželio menesio, žinoma, 
jeigu nieko netikėto neatsi- 
tiks. Taikos Konferencija, 
kada ir kaip ji užsibaigs, visgi 
kokiam bent laikui karės pa- 
alintai ir nuvargintai Europai 
atgabęs taiką ir tvarką. Rei 
kia vien geisti, kad ji nuo 

mažiausiai klaidų padarytų ir 

ištikro apsaugotų Europą nutf 

naujų bent vaidų ir karių. 
Kuomet didėsės karės lau- 

kuose pasiliovė mūšiai, bet už 
tai mūšiai, smarkus vaidai kį- 
la pergalėtuose kraštuose, ypa 
tingai karę sukėlusioj Vokie- 
tijoj, kaipo nepasekmingos ka- 
rės vaisiai. Vokietija padėti 
padaryk tvarką savo namuo- 

se šaukiasi talkininkų pagel- 
bos. Tas pats buvo sumuštoj 

[Prancūzijoj 1871 ra. Kuo- 
nict komunistai apvaldė Pary- 
žių ir tuoj griebėsi žiauru-1 
mų, kaip dabar bolševikai da-; 
ro Rusijoj ir Vokietijoj, fran- 
cuzai kreipėsi prie vokiečių 
prašydami pagelbos. Tuomet 
vokiečiai padėjo jų įveiktiems 
franeuzams. Dabar franeuzai 

|tuom pačiu turės progą atsi- 
lyginti įveiktiems vokiečiams, 
kurie be svetimos pagelbos 
savo namuose tvarkos įvesti 
neįstengia. 

Iš V okietijos ateina dabar 
prieštaraujančios žinios: vie- 
na dieną praneša, buk ten puo 
lė Eberto valdžia, ant ryto- 
'jaus gi jau vėl garsina 
priešingai, buk jo kariumenė 
užėmė visas valdžios įstaigas 
Berline ir jo apielinkėse. Kaip 
yra ištikro, negalima tikrai 
susiorientuoti, bet visgi gali- 
ma manyti, kad Eberto val- 
džia laikosi, nors gal ir ne 
labai tvirtai. 

Dabar tvarkos Vo- 
kietijoj nėra. Ji skįla Į dalis 
kaip ir bolševiku valdoma Ru- 
sija. Berline ant gatvių trau- 
kiasi kruvini mūšiai, kaip tai 
buvo Paryžiuj laike komunis- 
tų sukilimo. Maištai ir krau- 
jo praliejimai atsitinką veik 
visuose didesniuose miestuose. 
Dėl maištų ir neramumų Vo- 
kietijos namuose talkininkai ir 
nenorėdami turi siusti savo ka o 

riumenę krašto vidurin su- 

valdyti tuos maištus. Ištikro 

jų karmmen® išgalia gilyn 
Reino apskrity j. 

Rytuose drasko Vokietiją 
lenkai, bent jie pats savo vei- 
kimą iigiria, tik jų pasigyri- 
muose yra daug nesupranta- 
mo. Nors žinios ateina iš Ko- 
penhageno, bet aišku, kad jos 
ateina iš lenkiško šakinio, to- 
dėl jos nelabai ištikimos. Su- 
lyg tų žinių, lenkų armija 
traukia ant Berlino, pakeliui 
ima vienį po kitam Prūsų 
miestus. Buk pačmo jau mies- 
tą Schweidemuehl (Pozna- 
niaus prov., lenkiškai vadi- 
na Pila), prie kurio subėga] 
visi svarbesni geležinkeliai, be 
gauti j rytus ir j pietus ir 
šiaurius. Nors pranešama, kad 
lenkams taip sekasi, kad jie 
visur muša vokiečių kariume- 
nę, bet jie atsišaukė j talki- 
ninkus, 1 melsdami pagelbos. 
Jeigu taip sekasi vokiečius 
mušti, tai kam reikalinga' ta 
talkininkų pagelba? Lenkai 
prašo bent atsiųsti tuos kelis 
tukstančius lenkų kariumenes 
į Danzigą, kuri yra dar Pran- 
cūzijoj 

Prieštaraujančios žinios at- 
eina ir iš Rusijos. Sulyg vie- 
nu, bolševikai mušius laimi 
rytinėj Rusijoj ir Siberiioi; 
sulyg gi kitų juos muša jų 
priešai Siberijoj ir Europinės 
Rusijos rytuose, o talkininkai 
šiauriuose. Žinios iš Yarša- 
vos, taigi iš lenkiško šaltinio, 
praneša, buk bolševikai paėmė 
svarbiausius vakaruose buvu- 
sios Rusijos miestus—Latvi- 
jos sostinę Rygą ir Lietuvos 
—Vilnių. Mat lenkai geri, pa- 
siaukauja už Lietuvos čielybę 
ir ištraukė ginti Vilnių, bet 
apginti jo neįstengė, nes bol- 
ševikai paėmė. Dabar bolše- 
vikų rankose yra Lietuvos 
sostinė, o lenkai, kaip nemo- 

kėjo jo apginti, taip ir ne- 

mokės, o gal nei nepanorės. 

Juk lenkai niekados kitų negy- 
nė, jeigu pats iš to didžiausios 
neturėjo naudos. Slavų mat 

egoistiškesnis būdas negu ro- 

manų, kurie nekarta kraują 
liejo už kitų reikalus. Bolše- 
vikai iš Lietuvos veja laukan 
lenkus. 

Kaip rodosi, Rusijoj tarp 
pačių bolševikų kįla vaidai: 
Trockis suareštavo krikščionį 
bolševikų vadovą Leniną už 
tai, kad tas mėgino taiky- 
tiesi su kitomis partijomis ir 
ministerijon pakviesti ir kitų 
partijų veikėjus, o žydas Troc 
kis žmonių kitokių partijų Į 
ministerius ir apskritai j mal- 
dininkus nenori įleisti. Dabar 
Kusi joj visos svarbiausios vie- 
tos valdžioj yra žydų rankose. 
Tas gal svarbius vaisius iš- 
duoti, ne visoj Rusijoj gali 
sutverti reakcija prieš žydus, , 

kurie ir pirma Rusijoj buvo 
nekenčiami labiau negu kito- 
kių tautų ir tikėjimų išpažin- 
tojai. 

Mušasi lenkai Galicijoj su 

ukrajiniečiais, kurių žemės 
plotus nori paglemžti. Smar- 
kus ukrajinų su lerkais mū- 

šiai traukiasi prie Lembergc 
(Lvovo), kurį laiko lenkai, o 

ukrajinai nori paimti, nes tai 
jų apgyventos Galicijos dar:ec 
sostinė. Miestą nuo kelių jau 
dienų smarkiai bombarduoja. 
Prie gynimo miesto prisideda 
ir lenkiškos merginos, bet len- 

kų ten padėjimas, kaip jie pa-1 
tjs pripažįsta, yra negeriau- 
sias, kadangi ukrajinų pajie- 
gos yra didesnės negn lenkų. 
Ukrajinai mėgins užpulti ir 
miestą Brody, prie Lenkijos 
rubežių, bet miesto aplinkinės 
rusinu apgyventos, miestas gi, 
kaip visur Lenkijoj, yra žydų 
apgyventas; jų apgyventas 
ir miestas ii rady. Kruvini sU 
sireniimai ukrajinų su lenkais' 
buvo ne vien Galicijoj, Buko- 
vinoj, bet ir rusiškoj Ukraji- 
110j, net apielinkčse Kijevo, 
bet be pasekmių. 

Austrijoj kįla vaidai italų 
su pietiniais slavais už Dal- 
matija ir Istriją, nes jose 
gyvena ir tūlas nuošimtis ita- 
lu prie slavų daugumos ir tie 
kraštai, taip kaip Lietuva Len 
kijai, kada tai, keli šimtme- 
čiai atgal prigulėjo Italijai, 
kaip ir visos Adriatiko pa- 
krantės. 

KENOSHA LIETUVIŲ 
ATYDAI. 

Geu. A&entas: P. Beišis, 
'82 N. Hovlaud Ave. Šiose 
ietose galima £"uti kas va- 

:aras "Lietuvą": 
S. Džiaugis, 462 Jenne St., 
i". Gotautas, 253 Mihvaukee 
r. Poteliunas, 353 N. Cihcagrr 
\. Pelis, 552 Grand Ave 

St. Jocius, 900 Jenm. S'. 

I Dr. Virginia Narbutt 
IPhysician & Surgeon 

3001 West 22nd Street 
21 u Marshall Blvd. 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po piet 
7 iki 9 vakare 

Tel. Lavvndale 6fi0 
Gy-yenimas: 

i'el. Rockvvell 16f»l 

NEPATEMYTI GAMTOS 

STEBUKLAI 
Męs matome šviesiu, giedrią dieną, 

męs matome tamsią naktį, matome 
labai giedras atmainas — iž giadroa 
i lietų, audrą, sniegą, matome dangų 
braižančuis žavbus, girtame gyvybe 
drebinanti griausmą. Kas tą viską 
atL'p" \ daugeliui fcnu/nią yra neži- 
no o žinoti privalo kiekvienas. 
SI gamtos visokeriopą atmainą labai 

| trumpai ir aiškiai yra aprašyta ii 
paveikslais ilrodjtf-a, knygelėje 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Sviete 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

'LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

Rožinis Balius 
rengia 

LEB. GV. D. L. K, VYTAUTO 

i-ma Div. Raitelių ant Bridgeport 

M, Sausio 12, 1919 
Mickevičiaus Svet. 

1 < 
3308-10-12 S. Morgan St. 

Balius prasidės 5:30 vai. vakare. 

Užprašome visus skaitlingai at- 

silankyti ant mūsų baliaus, nes 

bus gražiausias iš visų, balių?:. 
Užtai meldžiame nepamiršti šio 

iškilmingo baliaus, nes busite už- 

ganėdinti. Kviečia, Komitetas. 

Nepamirškite šio Puikaus Baliaus 

-i'TTi '■■"į"i'<ii'iiiiimiihmiiimuiuihiuhiihhhihiiiiimii|III1III|I|]HIIIUJ)IIĮĮ11IIIIIIIIIIIIIIIIIĮI 

"Lietuvos" Kalendorius v 

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

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

Dėl brangumo popierio ir patiec darbo, šių kalendorių spausdinsime apri 
buotą skaitlių, todėl jų ant ilgo neužtekaim#. Užsirašykite "LIETUVĄ", 

Užsisakykami "Lietuvą", adreauokite taip; 

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan St, CHICAGO, ILL 

Mėnraščio "LIETUVA" 
—K AIN 0 S — 

CHICAGOJE Metams $6.00 
,, Pusei mętų 3.50 

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

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

Šitą kuponą išpiidyk, nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 
arba pinigais prisiusk mums. 

"LIETUVA" 3253 So. Morgan St., Chciago, 111. 
GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

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

Mano adresas: 

Vardas Pravarde 

Stubos numeris Gatvė 
(arbabo*) 

Miestas ......v "\ftilstija 



ĮVAIRIOS ŽINIOS, 
DIDELIS BOLŠEVIZMO 

PAVOJUS. 
I'ar y žius, sausiu 10 d. Bol- 

ševikų situacija rytinėje Euro 
■poje darosi su kiekviena die- 
na aštresnė. 

Berline betvarkės gręsia vi- 
soms Baltiko provincijoms. 
Lenkija, manoma, gali prie- 
šintis bolševizmui taip ilgai, 
pakol ramieji socialistai J'il- 
sudzkio valdžios liekasi galė- 
ję, bet kas gali atsitikti, jeigu į 
įvyktų jcrinaina valdžioje, 
niekas negali permatyti. Kas 
link Ukrajinos, tai nieko ne- 

galima žinoti, nes per paskuti- 
nias dienas jokių žinių iš tos 
šalies neaplaikyta. 

Atrodo, kad tai yra faktas, 
kad lnivo tik vokiečių okupa- 
cija, kuri sulaikė bolševizmą 
nuo pergalės visose tose pro- 
vincijose. Talkininkai, labai 
atsargus toje situacijoje, išsi- 
derėjo taikos sut.-tyje, kad 
vokiečiu kareiviai turi Imti iš- 
traukti tiktai tada, kada talki- 
ninkai matys, kad laikas yra 
patogus. 

Bet talkininkia nepermate 
kas būtinai turėjo atsitikt, tai 
yra Vokietijos anarchija. Ji 
išsiplatino iki tokio laipsnio, 
kad kareiviai išskirstyti po bu 
vusios Rusijos valstijas atsi- 
sako pripažinti Bcrlino val- 
džią. 

kaipo pasekmės kareivių tar 

pe pasidarė dvi sriovės, viena 
už valdžią, kurie priešinasi bol 
ševikams ir laiko užėmę vie- 
tas, kita gi traukiasi atgal be 
talkininkų sutikimo, palikda- 
ma didelius sandėlius kariškų 
reikmenų raudonajai gvardi- 
jai, kuri seka arti jų. 

Kaslink tų neautorizuotų pa 
sitraukinių, talkininkai užpro- 
testavo Vokietijos valdžiai, 
bet Berlinas yra visai btjiegis. 
I»e abejonės, Eberto valdžia 
norėtų, kad talkininkai tikė- 
ti], kad vokiečiai priešinasi 
bolševikams. Su tuo tikslu ji 
išleidžia pranešimus, kur pra- 
nešama, kad vokiečiai smar- 

kiai priešinasi bolševikams. 
Trumpa satrauka situacijos 
galima išreikšti taip: 

Bolševizmas platinasi. Tai- 
k'ninkii intervencija Rusijoj 
iki >iam laikui turėjo pasek- 
mes tiktai tame, kad sustip- 
rinta spėką Lenino ir Trockio. 

Yra mažai vilties, kad tal- 
kininkai darys tofimesnę in- 
tervenciją Rusijoj, nes Angli- 
ja, Francuzija ir Suvienytos 
Valstijos nėra pasirengę pa- 
siųsti daugiaus kareivių Ru- 
sijon. Nežiūrint to, jie stip- 
riai priešinasi tolimesnam bol 
ševikų žengimui vakarų pusėn 
ne tik patardami rubežinėms 

valstijoms kaip tai Lenkijai, 
Lietuvai ir Ukrajinai priešin- 
tis su visomis savo išgalėmis, 
bet ir atkartotinai prašo vo- 

kiečių, kad jie priešintųsi abcl 
nam priešui, nes Vokietija, su 

lyg taikos sutarties, turi ta at- 

likti. 

PRIEŠ RUSIJOS INTER- 

VENCIJĄ. 
Londonas, Sausio 9 d. — 

Suvienyto: Valstijos ir Angli- 
ja yra pilname sutikime prieš 
darymą internacijos Rusijoj. 
Likosi pranešta čionai; kad 
20,000 Anglijos kareivių, ku- 
kie randasi Rusijoj, greitu lai- 
ku bus sugrąžinti atgal. Jau- 
čiama, kad klausimas apie su- 

teikimą militariškos pagelbos 
Lenkijai yra skirtingas ir šis 
klausimas bus apsvarsotmas 
Paryžiaus konferencijoj. Da- 
bartiniame laike nauja maisto 
taryba plianuoja greitu laiku 
suteikti pagalbą badaujan- 
tiems Lenkijos žmoniems. 

DAUG UŽMUŠTA RIAUŠESE. 

Buenos Aires, sausio 9 d. 
(suvėlinta). Pranešimai ank- 
st. si vakarą parodo, kad dau- 
gi aus 200 ypatų likosi už- 
mušta bei sužeista kaiper pa- 
sekmės riaušių, kurios iškilo 
iš priežasties generališko strei- 
ko. 

Betvarkės kilo visose dalyse 
miesto, bet ypatingai buvo 
smarkus mušis prie Yaneso 
geležies dirbtuvių, kur strei- 
kieriai su kareiviais mušėsi. 

Keturi nariai direktorių Va 
seno kompanijos nuėjo dirbtu- 
vėn Šiądien su tikslu susitai- 
kyti su streikuojančiais dar- 
bininkais, bet jie likosi apsup- 
ti streikicriais, kuriems pri- 
metama, kad jie norėjo juos 
suimti. Jie visi buvo Angli- 
jos piliečiai ir jie kreipėsi prie 
Anglijos ministerio, kad juos 
apsaugotų. jVImisteris atsi- 
šaukė prie Argentinos prezi- 
ednto Trigoven. JJurys ap- 
ginkluotos policijos išgelbėjo 
direktorius. 

Streikieriai kaltinami, kad 
jie pradėjo šaudyti ir valdžia 
pasiuntė 300 kareivių su kul- 
kasvaid/iais ir dviem kanuolė- 
mis ir 1 mušis prasidėjo. 

Pranešama, kad streikieriai 
išplėšė privatišką ginklų krau- 

tuvę ir apsiginklavo. 

EBERT ATSIŠAUKIA PRIE 

ŽMONIŲ 
Berlinas, sausio 10 d. Pre- 

mjeras Kbertas, Philip Schci- 
demann, Gustave Xoske ir 
Lamberg, nariai Vokietijos 
kabineto, išleido atsišaukima > c 

prie žmonių, kuriame kviečia- 
ma, kad žmonės palaikytų jų 
pasistengimą suvaldyti Spar- 
takus. Atsišaukimas skamba: 

"Piliečiai: Spartakų elemen 
tai mušasi už pilną spėką. Val- 
džia, kuri už poros dienų at- 

siduos liuosam nutarimui žmo 

niu; norima nuversti. Žmo- 
v 

nėms nenori pavelyti išreikšti 
liuosą norą. 

J lis matėt pasekmes, kur 
Spartakų šalininkai valdė. Vi- 
sa ypatiška laisvė ir saugumas 
buvo panaikinta, spauda už- 
daryta. 

Dalįs Berlino buvo sceno- 

mis kraujo praliejimo. Kitos 

į dalįs yra be šviesos, vandenio 
ir maisto. Geležinkelio stotįs 
buvo užimtos ir šelpimas ka- 
reiviu ir civilių likosi per- 
trauktas. 

Valdžia vartoja visokius 
budus; kad sunaikinti jų vieš- 
patavimą ir kad jis daugiaus 
neatsikartotų. Jums nereikės 
laukti ilgai. Bukite tikri, kaip 
męs esame persitikrinę. Lai- 
kykite savo vietas tvirtai ša- 
lę tų, kurie suteiks jums lais- 
vę ir tvarką. Spėką galima 
nugalėti tiktai spėka. Orga- 
nizuota galybė žmonių pada- 
rys galą anarchijai." 

PRAŠO PROTEKCIJOS ME- 
SOPOTAMIJAI. 

IVasJiingtonas, sausio 8 d. 
Atstovai Syrijos krikščionių 
ir vietinių gyventojų Suvieny- 
tose Valstijose pasiuntė pra- 
šymą Taikos Konferencijai, 
kad Mesopotamija, priskai- 
tant Korput ir Diarbiker bu- 
tų po protekcija Suvienytų 
Valstijų, Anglijos ir Francu- 
zijos, pakol gyventojai tos ša- 
lies galės tvarkytis patįs save. 

ANGLIJOS TAIKOS DELE- 
GAITAI PASKIRTI. 

Londonas, sausio 10 d. — 

Laikraščiai E x p r c s s ir 
M a i 1 pranreša, kad Angli- 
jos taikos delegacija susidės 
iš Lloyd George, premiero 
Anglijos, Andrevv Bonar 

Law; A. J. Balfour, valstiji- 
įio sekretoriaus užrubežiniams 
reikalams ir George Nicoll 
Barnes. \Yilliam ^Morris 

Hughes, premieras Australi- 
jos; Sir Robert L. Borclen, 
premieras Kanados ir geto. 
Louis Botha, premieras Uni- 
jos Pietinės Afrikros bus ko- 
lionijų atstovais ir dalyvaus 
Taikos Konferencijos posė- 
džiuose, kada bus svarstomi 
reikalai viešpatysčių, kurias 
jio atstovaus. 

BANDĖ NULINČIUOTI 
LEBKNECHTĄ. 

Kopoihagenas. sausio 10 d. 
Žinios i laikrašti Berlingske 
Tidende praneša, kad Kari 
Lie.yknecht ką tik išsigelbėjo 
nuo lynčiavimo seredos vaka- 
re. Kada jis važiavo automo- 

biliuje Unter den Lrulen, mi- 
nia žmonių ištrauk'" iš auto- 

mobiliaus ir norėjo nulynčiuo 
ti, bet likosi išgelbėtas Spar- 
takais pirmiaus, negu jam ga- 
lėjo padaryti ką nors blogo. 

Vėliaus kalbėdamas jis pa- 
sakė : 

"Valdžios pasekėjai ka ,iik 

norėjo mane nulynčiuoti, bet 

Imęs juos isvaikėm. Mes su-j 
'tvėrėm revoliucioniška komi- ! 
teta. Nuo šio laiko męs apsi- 
ginkluosime ir pasiliksime gat- 
vėse.'' 

— 1 
REIKALAUJA PRAŠALINI- 

MO EBERTO. 

Kopcnhagenas, sausio 10 d. 
Žinios aplaikytos čionai iš j 
Leipzigo praneša, kad Darbi- 
ninku ir Kareiviu Tarybos iš 

v W v 

įvairių Vokietijos daliu, ku- 
rios laiko savo konferenciją 
Leipzige reikalauja, kad Ebcr 
to valdžia būtų tuojaus pra- 
šalinta. 

EICHORN PABĖGO. 

Paryčius, sausio 10 d. Ži- 
nios iš Zuricho i M a t i n pra 
neša, kad Eichorn, Spartakų 
poilcijos vadas Berline, aplei- 
do Berlina. 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
KATALIKAS—BET IR 

KRIKŠČIONIS. 

Binghrmpton, N. Y. Gruodžio 
31 d. nji8 čia atsibuvo prakal- 
bos. Kalbėjo ip. J. Liutkaus- 
kas iš Nevv Yorko. Tai puikus 
Kalbėtojas; jis aiškci išdėstė Lie- 
tuvos reikalus ir lietuvių veikimą 
toje linkmėje Nors ir gerai 
kalbėjo, bet visiems intikti ne- 

galėjo. 
Kad bolševikams neintiko tai 

nieko stebėtino, nes bolševikai 
mūsų kolionijoje, užsiminus apie 
Lietuvos neprigulmybę, vartoja 
tokius žodžius, kuriuos gėda dė- 
ti laikraštin. Tad tuos "apšvie- 
stunus" paliksime nuošaliai. 

Daliai katalikų irgi nepatiko 
p. Liutkausko kalba. Katalikai 
gi, gal linit visi, nori Lietuvai 
laisvės, ar bent nesipriešina jai. 
Bet nekuriu jų elgimąsi toks kei- 
stas, kad vieton laisvės, jie ruo- 

šia dirvą persekiojimams Lietu- 
voje. Jų toks elgimąsi gali pa- 
kenkti ir išgavimui Lietuvai ne- 

prigulmybės. 
J)alis katalikų, visus tuos, ku- 

rie kiek skirtingiau žiuri į da- 
lykus, negu jie, išvadina laisva- 
maniais, bedieviais, šliuptarniais, 
ištižėliais ir panašiai. Būrelis 
fanatikų kataiikų (nes ne viii 
katalikai taip mano ir elgiasi) 
duoda suprasti didelei daliai lie- 
tuvių, kad jei 'jie nesanprotaus 
taip, kaip tas būrelis užkaman- 
davos. tai gali tikėtis, kad bus 
persekiojami. 

Tokia sistema mokinimo "do- 
roi" buvo "amžiną atilsį," Ru- 
sijoje. Ten rusiški popai buvo 
viešpačiai padėjimo. Prieš juos 
turėjo lenktis ne tik lietuviai len- 
kai ir kiti, bet Tr patįs rusai ir 
jie įbuvo verčiami taip sanpro- 
tauti, kaip liepė popas, kita5p, 
jie buvo persekiojami. 

Bet ar tas buvo teisinga? ar 

tas buvo krikščioniška? Manau, 
kad kiekvienas lietuvis, be jokio 
abejojimo, pasakys, jog tai buvo, 
nei teisinga, nei krikščioniška. 
Nes Kristus liepė mylėti ne tik 
•būrelį savo pasekėjų, ibet visą 
žmoniją. Jis prie to nurodė 
(pavyzdyje samaritono, kurs su- 

teikė pagel'bą sužeistam, ko ku- 
nigas ir levitas .nepadarė), jog 
dažnai menamasai bedievis at- 
lieka daug naudingesnį, darbą, 
negu bažnyčios tarnai. 

Dr. Šliupas, kurs reikia pasa- 
kyti nekenčia kunigų, bet su- 

grįžęs iš Europos, pasakė, kad 
Lietuvoje yra kunigų prieš ku- 
riuos ir jis nusiimtų kepurę dėl 
tų kunigų veikimo Lietuvos la- 
bui. Aš gi būdamas katalikas, 
bet ir krikščionis, visuomet gei- 
bių darbus, kad ir bedievio, bilc 
tik jie. naudingi Lietuvai ir žmo- 

nijai, ir smerkiu, kad ir kunigo 
darbą, jei .jis lietuvių tautai yra 
blėdingas. 

Nuotikiai Rusijoje ir dalinai 

Lenkijoje (senovėje ir dabar) 

yra užtektinu liudijimu, ką reiš- 
kia neišmintingas elgimąsi. 

Broliai lietuviai! Bukime iš- 

mintingi, nes ir laisvoj Lietuvoi 
galime nustoti laisvės. 
Katalikas, Lietuvos Sunus J. K. 

ANSONIA, CONN. 

Laikraščiuose dažnai užtinki 
prakilnių lietuvaičių vardus, k i* 

rios tok«u ar kitokiu budu dav- 

buojasi dėl išgavimo Lietuvai 
laisvės. 

Bet ansonietėg. jietuvaiiGs nei- 
na pėdomis savo sesučių kitose 

kolioniiose. Tik viena poni Jo- 
Vi.išienė sykiu sy vyrais ri:pin i«-i 

Lietuvos reikalais. Teisybė dau- 

gel; ir idealių ''inOterii; sulaiko 

nuo žymesnio veikimo šeimynos 
reikalai, bet kurgi merginos. 
Kodėl jos savo vardais nepuo- 
šia Ansonijos veikimo? O mer- 

ginų pas mus *}ra gražus būrelis, 
Bet ant menkniekių mūsų 

merginos yra "smart." Štai jos 
sumanė "Show ride." '] as ra- 

liavimas pasižymėjo tuomet, kad 

didelį troką privertė šiaudų (ko 
šiaudų daugiau, tuo geriau) 
ir sulindę šiauduosna važinėjosi. 

Tas "show ride" atsibuvo 4 
dieną sausio šių metų. Stebėjo- 
si žmonės žiūrėdami Į šiaudų ve- 

žimą žiemos laiku, sulindę šiau- 
duose sėdėjo jaunimas. L*ž to- 

kį smagumą vaikynai užsimokė- 

jo po $2.60, gi merginos—po 75c. 
Patartina Ansonijos jaunimui 
rimčiau žiūrėti Į gyvenimą. 

Viską matęs. 

DVIEJT'NAMAI ANT 
P ARI/AVIMO. 

Vienas 4-rių šeimynų, o kitas 

6-šių šeimynų, storas ir kampinis 
liotas. Priežastis pardavimo — 

savininko nesveikata — išvažiuo- 

ja ant farmų. Namai turi Imti 

parduoti kuogreičiusiai. Visą die- 

ną nedėlioj busime namie, 
taigi norinčius pirkti meldžiame 
atsišaukti: Lemont & Sons, 
4847 \V. i4th St„ Cicero, III. 

Teleplione Cicero 39. 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

< ITlSSfJS 5Y5TEH > mvmą ii ■ »| ly |' Ų". n ■ ■■ n 

J^'.s mokinama ši puikų gerai apsimokant 
tttety j tmnipį' išiką. 
lįirpjkal yra laį?ai reikalaujami. Vietas nep.ripiljdytcįS laukia. 
Ątp.ik diena ir vakare. 

Maste* Cutting School 
J, F. KaanTcka 

118 K. La8aHe St, 
Prieš City Hali 

j "Birutes" 
Koncertas 

Nedėlioje, 

Sausio-Jan. 19,1919 
Pradžia lyg'ai 8 vai. v ak. 

Bohemiaii Slovak 
American Hali 

1440 \Vlest i8th Street 

Vadovaus St. Šimkus. 

"BiRUTĖ'' rengia didelį grą- 
žu koncertą. Programas bus 1 y- 
va\ koneert" Prpgrams bus la- 
bai įvairus ir j f išpildys geriau- 
sios lietuvių muzikales spėkos. 

Bus duetai, kvartetai, trio, solo, 
"Birutės'' vyru choras ir ''Bi- 
rutes" moterų choras. Taijau 
"Birutės'' mišrus choras pa- 
dainuos daug nauju, dar negir- 
dėtu dailiu. 

Todėl visi, kurie norite iš- 

girsti gražių, nauju dainų ir 

pasišokti prie geros muzikos, 
ir gražioje svetaitūje—atsilan- 
kykite j šitą "Birutės"' koncer- 

tą. Kviečia, "Birutė''. 

Pajieškau savo puseserės Onu- 
tės Avižiučes, po vyru Blažienė, 
Širvidj sudžiaus. Pajieškau dėdės 
Adonio Wildžiuno ir dviejų teta 

Anastazijos ir ir Onutės Wildžiu- 
naivių. Visi sodos paraisčių, Kau- 
no gubernijos, Ukmergės pa/., 
Kavarcko parapijos. Meldžiu at- 

sišaukti jų pačių arba kas juos 
žino pranešti šiuo adresu: 

Mrs. Kamilija Butkus 
nC) S. 30 A v. W. Duluth, Minn., 

Pajieškau 2f 3 ar 4 kambarių 
su virtuve, LJridgeporto apielin- 
kėje, ar toliaus. Meldžiu praneš- 
ti. A. Yonaitis, 3601 So. Hals- 
ted St.. Phone Yards 155. 

AR LAUKI PROGOS? 

$300 jmokėjimas nupirks tau 

namą. Mūrinis namas, 2-jų aiugš- 
tų ir 2 gyvenimų, po 5 kamba- 
rius. beisementas 7 pėdų angščio, 
su visais intaisyinais. Kaina tik 
$3,400. Mokėti galima taip kaip 
randą. Namas randasi labai gra- 
žioje vietoje ant Rridgeporto. 

M. J. Kiras 

3331 S. Halsted St. Chicago, 111. 

$200. inmokėjimas nuperka šitą 
medinį namą, 2 lubų augščio, 4 ir 
5 'cambariai, su visais intc' //mals 
Kaina $1.700. Namas randasi ant 

\Yallace ir 3-'to.s Gatvės. 
M. J. Kiras 

3331 S. Halsted St Chicago, 111. 

NEGIRDETAS BARGENAS. 
Mūrinis- 3 lubų augščio namas, 

po 6 kamV.arius. su vigais intai- 
symais; kaina tiktai $4.500. In- 
mokėti reikia ^00. Likusius ant 

lengvu išmokėjimu. namai 

randasi ant Emerald Ave. 
Nepraleiskite šios progos, nes 

niekuomet tokios progos neturė- 
site nupirkti puikų namą taip pi 
giai. 

M.(J. Kiras 
3331 S. Halsted St Chicago, 111. 

PARSIDUODA BULVES. 
Puikiausios \Visconsino bulvės 

atgabentos Chicagon ir parduoda- 
mos pigiausiomis kainomis. No- 
rinti pirkti malonėkite ateiti pas: 

F. Beliauskas 

3239 L;me St. Chicago, 111. 

ATYDAI BRIDGEPORTIEČIŲ 
Kam reikalinga išranduosiu 

barnę dėl automobilių ar troko. 
Galima patalpinti trys automobi- 
liai. Barnė mūrinė, ant dviejų lu- 

bų, cimentinės grindįs, elektros 
šviesa. Atsišaukite: 

3427 Lowe Ave., Chicago, III. 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akiu re* 

gejimu, taip. kad nieko nepraleistumei per vi 
sus metus, kas tau i">11 buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akiu :r 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
regystė prašalinama, pasitarkite su maniai, 
prieš einant luir kitur. Egzaminacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

180* S. Ashland Ave., Chicago 
Kampas lStos Gatvės. 

3čios lubos, virš Platt'o aptickos. Tėmyklte 
< tnano parašą 

Valandos: nuo ytos vai. ryto iki 8 vo1. vak. 
Nedėl^jj, nuo 9 vii. ./to iki 12 vai. dien^. 

DR. O. e. K EIN E' 
DENTiSTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Jr So. ĮjĮljjttjįt. 
(Gjtsb mai viri Aptiltos j. CHICAM. 

Didelis Iškilmingas Koncertas 
surengtas per 

S. L. R. K. P. D. VALST. ILLINOIS 
i-mos kuopos prie parapijos Dievo Apveizdos. Labui A. L. Lab- 

daringos Sąjungos, p> globa Šv. Antano. 

Ned., Sausio-Jan. 12, 1918 
PULASKIO SVETAINEJE 
ant So. Ashland Ave., arti i8tos Gatvės. 

Durys atsidarys 3 va. po piet. Programas prasidės 4 vai. p. p, 
Iniauga į svetainę 50c, 35c, ir 25c. 

Ant šio iškilmingo koncerto bus gabiausi artistai ir kalbėtojai 
kaip svietiški, taip ir dvasišk. Kr. re nurodys visus svtrbiausius rei- 
kalus šiame momente. O taipgi jaunos mergaitės padekliamucs 
Įspūdingas eilute?. Po programui bus šikiai, kuriais jaunuomene 
galės linksmai oraleisti. Taipgi šiuomi kimitetas kviečia 
kuoskaitlingiausiai alsi Lakyti ir paremti A; prakilnų darbą, kas- 
link našlaičių gerbūvio. Kviečio. Komitetas 

Dvasiškos Prakalbos 
Nedelioj, Sausio-Jan. 12, 1919 

Po numeriu 4537 SO. ASHLAND, AVE. 

Kalbės atsakanti kalbėtojai lietuvių ir anglų kalba. 
Popiet, prakalbos tema: "Netikėjimas tai yra didžiausia 
nuodėmė". Pradžia 3:30 vai. vakare tėmą: "Paklydęs 
Sunus". Pradžia 7:30 vakare. Kviečiame visus ko skait- 
lingiausiai atsilankyti. PRAKALBŲ RENGĖJAI. 

PERKELK SAVO PINIGUS) 
į Lietuviu Valstybinį Banką 

UNIVERSAL STATE BANK I 
Kuris žengia Pirmyn Sparčiai ir Kasdien Auga Stipryn, j 

BANKO TURTAS JAU SIEKIA 

$1,244.674.97 
DEPOZITŲ AUGIMAS 

j 
Kovo 3, 1917 (atidarymo d'.enoj) $.16,754.95 
Rugpjučio 4, 1917 288,556.89 
Gruodžio 31, 1917 418,661,63 
Liepos 2, 1918 600.079.07 
Lapkričio 2, 1918 765.523.56 
Gruodžio 31, 1918 ,tf, 945,789.40 
Visas turtas siekia $i, 244, 674.97 

Perkelkite savo pinigus į Nniveisal State Banką. Ant pi- 
nigų padėtų iki Sausio 15d. Gausite nuošimti už visą mė- 
nesį nuo pat Naujų Metų. Moka $3.00 nuo šimto už pa- 
dėtus pinigus. 

Lietuvių Valstybinis Bankas taip sparčiai auga dėlto, 
kad yra STIPRUS IR SAUGUS bankas, po aštriausia 
valdžios priežiūra ir po nuola ne užžiura ištikimų di- 
rektorių ir banko valdininkų, turinčių plaių ir ilkesnį pa- 
tyrimą bankiniuose reikaluose. 

Unversal State Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai 
apsaugoti ir niekad negali žuti, nes bankas turi gryną 
kapitalą ir perviršį, siekiantį $225,000.00, o suvirs 400 
ėrininkų savo turtu duoda depozitoriams dą didesnį už- 
tikrinimą—žodžiu sakant Universal State Bankas yra I 
tai "Lietuvių Finansinis Verdunas". 

Universal State Bankas yra netik saugus ir labai pa- f 
rankus bankas, nes yra atdaras Utarninko ir Subatos Į 
vakarais iki 8:30 valandai; duodant progą darbininkams f 
atlikti savo bankinius reikalus, be atsitraukimo nuo dar- [ 
bo ir be nuostolio, šiame banke kiekvienas gali susikal- Į 
bčti savo prigimtoje kalboje, be kitų tarpininkystės. 

UNIVERSAL STATE BANK | 
3252 S, HALSTED ST. Kamp. 33. Chicago, 111. 
BANKO VALANDOS; Kasdien nuo 9 vai. ryto | 

iki 5 vai. po pietų; Subatoj nuo g vai. ryto iki | 
12 pietų. Utarniko ir Subatos vakarais iki 8:30. | 
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iinimi atgal tik tada kada jų gnj^'rumo reikalaujama, 

rankražtl Redakcijon siunčiant, ir kuomet gražinimo iė 

fioe prie ratkraščlo yra pridėtoj-. 
Prenumeratos, apgarsinimu <r kitokio biznio reika- 
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Diplomatiškas "Geimis." 
Visiems lietuviams yru žinomas tūlas 

kazyromis lošimas, kurį nektiriose vietose va- 

dina vežimu, o kitose vietose — gal ne taip 
gražiai, bet tikamiau — vadinama durnium. 
Pralosius lošimą pasilieka durnium, ir teisin- 
gai: kam ėmėsi lošti, nemokėdamas kaip reik 

kažyrių vartoti? 
Politikos, arba diplomatijos veikimas tarp- 

tautiniuose santikiuose yra daugeliu žvilgs- 
niu panašus j lošimą kazyromis. Kazyrių rolę 
čia lošia faktai, tautos išteklius, jos susiprati- 
mas, jos vienybė. Juo daugiau tauta jų turi, 
juo jos, taip sakant, kazyros tarptautiniuose 
susinėsimuose yra stipresnės, juo daugiaus pro- 
gų ji turi savo "geimį" išlošti. 

Bet kaip paprastam kazyrų lošime ir su 

visais tūzais rankose nesugebus loš'kas gali 
"geirnį" pralošti v;en tik delei savo žioplumo, 
taip lygiai ir diplomatiškuose, arba pilitiš- 
kuose susinėsimuose, net turint rankoje tvir- 
čiausius faktus, žioplas diplomatas, arba vei- 
kėjas gali visos savo šalies reikalus ir naudą 
pralošti. 

Lietuvių tauta šiądieninėse aplinkybėse 
privalo, nes yra priversta, tą politišką "geimį" 
lošti — ar ji to norį ar nenori. Ir ji lošia per 
savo atstovus, kurie stengiasi jai išlošti tai, 
kas jai teisingai priklauso — neprigulmybe. 
Tas nėra lengvas darbas, ypač, kad anoj 
pusėj pritš sa* 2 gali turėti ne tik gerą "g»a- 
jiką," bet kartais ir "šulerį." 

Is to aišku, kad lietuvių tauta, jeigu ;1. 
tikisi savo "geimį" išlošti, ji savo interesų ap- 
ginimn privalo statyti, taip sateant, geriau- 
sius lošikus, -- gabiausius vyrus; vyrus, kurie 
ne tik mokėtų panaudoti visus faktus ir argu- 
mentus Lietuvos interesų apgynimui, bet ir 
tokiu4, kurie mokėtu apginti įa ir^nuo diplo- 
matiškų šulerių, Hirie mėgina klastas daryti. 

Kas j simo du dalyku neatkreipia atydos. 
tas tiktai stebuklu gali "geimį" išlošti; o ka- 
dangi šiais laikais stebuklų nčra, tai gali iš- 
kalno tikrai sakyti, kad jis biauriai prakiš : 

arba, sulyg to^ lietuviško "grajaus," durniim. 
pasiliks. 

Aišku, kai diena. IŠ to-gi yra štai kokia 
| 

išvada ir taisyklė mums lietuviams: 
Šiądien visos Lietuvos likimas yra pasta-! 

tylįs '"an, kortos." Tr todėl jos reikalus Tint 
privalo but pastatv ti gabiausi, ištikimiausi, lie- 
tuviai, nepaisant l okių pažvalgų jie butų, ne 

paisant prie kokių partijų jie priklausytų. Ana; 
nelaimė., Amerikos 'ietuviai turbut ne visi t?' 

baisiu teisybę supranta. Juk męs esame jav. 
šiądien liudininkais, kuomet siunčiama didžiau- * 

sius tautos reikalus gini i jaunikaičius — to- 
dėl, kad "savo sriovėje geresnių neturime," ar 

todėl, <ad "i?s tuo pačiu taiku turės progos 
pasimokinti Šveicarijos universitetuose." Ar- 

|ba į pasiuntinius Taikos Konfcrencijon nus- 
kiriame mergaites, kurios tokių, nei panašu; 
reikalų ne tik niekados savo rankose neturėjo, 
bet apie juos vargiai ir sapnuose sapnavo. 

J r panašius dalykus pas mus lyg tyčiai 
sistematiškai darė musų "katalikų" sriovė, 
Del Dievo malonės, kas gi manoma tuomi 
atsiekti ? 

Męs nieko neturėtume tame sakyti kitu 
laiku: kaip kas pasikloja, taip ir išsimiegos. 
Bet šiuo laiku męs nesidriovime avirai pasa- 
kyti, kad toks elgimąsi veda prie palikimo 
tuom durnium visos lietuvių tautos ir todėl yra 
tiesus ir didžiausis nusidėjimas prieš musų vi- 
suomenę. 

* * 

Svetimoj spaudoj apie 
Lietuvius. 

F. H. SIMONDS APIE LIETUVĄ. 
Pilnų keturių špaltų straipsnyje antgalviu 

"Xaujai-prisikėlusi Lenkija gali išgelbėti Eu- 
ropa nuo Bolševizmo," žinomas Amerikos ka- 
riškas kritikas Frank H. Simonds, kalbėda- 
mas apie stiprios ir didžios Lenkijos sutvėri- 
mą, užkliudo ir Lietuvą. 

Kaip žinome iš jo pirmesnių atsiliepimų, 
o. Simonds, būdamas karštu lenkų draugu, 
toli-gražu nėra lietuvių draugu. Jis pirmiaus 
su nepaprastu griežtumu stovėjo už pilną Lie- 
tuovs prijungimą prie Lenkijos. Į Lietuvos 
ncprigulmybes klausimą jis žiurėjo, kaipo i 
grynai vokiečių pagimdytą intrigą. Tos minties 
jis, matomai, dar ir šiądien prisilaiko, rašy- 
damas virŠminėtam straipsnyj, pavyzdžiui, 
sekančiai: 

"Lenkų svajojimu yra, kad lietuviai 
jieškos naujos federacijos su lenkais, — 

tokios kaip kad kivo praeitais amžiais, 
kuomet didžioji lietuviška Jagailų šeimyna 
pristatydavo Lenkijai jos karalių. 

Bet vokiečiai apsiėmė prie to nepri- 
risti, sutverdami atsikirą Lietuvos val- 
stiją, o lietuvių noras linkui neprigultnyn- 
go gyvenimo išrodo neabejotinas [Musų 
pabraukta. Red.]. 

Lietuvių pakeltas balsas ir protestai, ku- 
riuos prisiėjo girdėti ir pačiam p. Sinionds, įti- 
kino jį tiek, kad šiądien jis jau pradeda abejoti 
s u lyg to ar "įvairus disputai" tarp lietuvių ir 
lenkų galėtų buti slidžic i išrišti. Todėl jis pri- 
cii.a prie nuomonės, kad ar kartais nepriseis 
sutverti atskiros valstijos iš Lietuvos ir Bal- 
tike provincijų. Tas esą nėra lengvas dalykas, 
bet jeigu "Lenkų sapnas" apie prijungimą 
neišsipilelysias, tai to galima tikėtis. Lietuvos 
klausimą jis apibudina sekančiai: 

"Trijose Rusijos Baltiko provinci- 
jose, Livonijoj, Estonijoj ir Kuše, kurias 
Rusijai gavo Petras Didisai 1721 me 
tuose ir keliose Rusijos gubernijose j ry- 
tus nuo Nemuno yra apie šeši milijonai 
žmonių: estų, latvių Lietuvių ir vokiečių 
su lenkų ir rusų įlajomis *** 

Iš .šitų kelių tautinių grupių, suda- 
rančių šio apskričio gyveir.ojus, Lietuviai 
yra skaitlingiausi, nes jų. skaitlius siekia 
daugiau negu 3,500,000; latviai, kurie 
yra slavoniški [?] ir estai, kurie yra fi- 
nai, turi daugiaus negu po milijoną, kuo- 
met vokiečių nepriskaitoma daugiau kaip 
100,000. Nežiūrint to, Ryga, didžiausis 
miestas, yra centru vokiškos kulturos, su 
labai pažymėtina vokiška išvaizda. Ištik- 
ro, visas šitas pakraštys turi šiek-tiek 
svetimtautiškos ypatybės, kaip kad ir 
Adriatiko pakraštys. Šiauriuose [prie 
Baltiko], kultūra ir tonas yra vokiškas, 
kaip kad Pietuose [prie Adriatiko] ji 
yra itališka, bet abiejuose atsitikimuose 
gyventojai Hinterlande [toliaus nuo 

krantų] yra slaviški [?]. *** 

"Išrodo, yra visuotinai laukiama, kad 
nauja viešpatija bus sudaryta iš šitų 
Baltiko provincijų, pridedant tulus rusiš- 
kus plotus pietuose. Kaslink Estonijos, 
Livonijos ir Kuršo tai problema yra 
lengva ir rasių bei geografijos rubežius 
lengva yra pervesti. Bet linkui pietų, 
kur lenkų ir lietuvių reikalavimai susi- 
duria, yra kitaip. Nežiūrint to, jeigi 
lenkų sapnas apie sujungimą isnaujo 
Lenkijos ir Lietuvos sugrius, tai galima 
tikėtis pamatyti Lietuvių, Latvių ir Estų 
distriktus sujungtus i viena viešpatiją, 
užimant visą Baltiko oakraštj nuo Ne- 
muno iki Finų įlankos, su Ryga kaipo 
jos sostine. 

"Finliandija, Lietuva ir Lenkija—šios 
yra trįs viešpatijos, kurios butų sutver- 
tos, ar atnaujintos šiauriuose. Visose 
jose vokiečių pastangos dominuoti nepa- 
sisekė; bet, idant padarius vokiečių ne- 

pasisekimą pilnu ir idant uždarius kelią 
i rytus teutoniškoms giminėms, yra bū- 
tinai reikalinga, kad visos trįs šitos vieš- 
patijos butų subudavotos ant tvirto pa- 
mato." 

— 13 T.iC hujuirCr, Philadelphia, Pa. 

Reikalinga Lietuviu 
Kariumeue. 

Senai mano mintyse buvo 
reikalingumas tverti lietuvių 
kariumenę, kaip Lietuvoj, taip 
Amerikoj. Lietuvoj net iki pa 
starų jų laikų lietuviai, būdami 
arba po rusų, arba po vokie- 
čių čebatu, negalėjo to pada- 
ryti, nes jiems neleista. Da- 
bar, girdėtis, greituoju tveria 
miliciją, tai yra pilietišką žmo- 
nių armiją, apgynimui Lietu- 
vos nuo jos priešų. 

Cia, Amerikoj męs galėjo- 
me tai padaryti ir jau apie 
pora' metų atgal buvo apie 
tai užsiminta, bet stoka pini- 
gų tokios liuosnorių kariume- 
nes užlaikymui, nubaidė lietu- 
vius nuo to darbo. Vėliaus, 
kada buvo nurodymų, kad 
Amerikos valdžia nebūtų prie-1 
šinga ir apsiimtų duoti pilną 
užlaikymą tokiai lietuvių ka- 
riumenei, Amerikos lietuviai 
subruzdo rengtis. Tačiaus jau, 
buvo per vėlu: karė ant Va- 
karinio fronto pasibaigė vo-! 
kiečių sumušimu ir klausimas 
lietuvių armijos tvėrimo Ame- 
rikoj pats savimi nupuolė, ar- 

ba jeigu nenupuolė, tai apie 
į i bent nieko nebuvo girdėta. 

Bet dabar, kuomet Lietuvai 
gręsia dvigubas pavojus, kuo- 
met ant lietuvių žemės kėsi- 
nasi svetimi gaivalai iš visų 
pusių, idant atimti lietuviams 
tai, kas jiems nuo amžių pri- 
klausė, klausimas tvėrimo, lie- 
tuvių armijos Amerikoje vėl 
iškįla—jau su dvigubu smar- 

kumu. 

B c Karihmcnčs Nieko 
Negalima. 

Prie dabartinių išlygų, ko- 
kios yra Europoje, kiekvie- 
nam yra, o jeigu dar nėra, 
tai privalo būti aišku, kad be 
savo- kariumenės lietuviai ne- 

galės savo Savasties atstovėti 
ir Lietuvos neprigulmybės įgy 
ti. Dar jokia tauta iki šiam 
laikui be kariumenės to neat- 
siekė ir aišku, kad ir lietuviai 
atsiekti negalės. Todėl tvėri- 
mas Lietuvoj lietuvių kariu- 
menės yra neatbūtinas reika- 
las, o Amerikos lietuviai jiems 
privalo tame pagelbėti, supras 
darni, kad tuo jie ne tik savo 

tėvynei prigelbsti, bet podraug 
;^ali prigelbėti ii" prie sugrą- 
žinimo tvarkos ir ramybės 
tnose didžiu karščiu apimtuo- 
se Europos plotuose. 

Reik visųpirmiausia išsirū- 

pinti tam reikalui Amerikos 
valdžios pritarimą ir leidimą 
ir tą darbą privalo atlikti mū- 

sų vadai. Galima tikėtis, kad 
jie tai galės padaryti, jeigu 
męs, lietuvių visuomenė, to 
reikalausim. Todėl męs rei- 
kalauti privalome—reikalauti 
energiškai ir garsiai: savo at- 

sišaukimais, savo prakalbomis* 
savo rezoliucijomis ir 1.1? 

Socialistų Atsinešimns. 

Pradžia gal bus nelengva,, 
kaip ir kiekvieno darbo pra- 
džia. Turėsim gal ir pasiprie- 
šinimo iš mūsų socialistu pu- 

Het ar to męs privalome 
paisyti? Juk jie prięšingi iki 
šiolei ir Lietuvos neprigulmy- 
bei, bet ar męs laukiam, kol 
jie tam pritars? Jeigu lauk- 
tum, kol j 11 žadama "raudo- 
na saulutė" užtekės, tai tuo 

tarpu lietuviams "rasa akis iš- 
ės." Pagalios ir kokia tiesą 
jie turėtų priešintis milicijos, 
t.y. pačių žmonių armijos tvė- 
rimui? Jeigu jie priešingi, 
tai tik todėl, kad jie su niekuo 
nesutinka. Sako, jie kariu- 
menei ir karei yra priešingi. 
Ir męs esame priešingi, ir to- 

dėl nenorjne, kad svetimos 

kariumenes ir karės Lietuva 
tcriotų. Jr teisybę pasakius, 
jeigu jie priešingi kariumenei 
ir karei, tai'kodėl musu lietu- 

c. 

viski socialistai neprotestuoja 
prieš besiveržima Lietuvon 
svetimų gaivalų—rusų ir len- 
kų ir koclėl jie neprotestuoja 
prieš jų kariumenes ir prieš 
jų daromas Lietuvoje kares? 

Aš dar negirdėjau, kad nors 

vienas socialistas butų prieš 
tai protestavęs. Vadinasi, pri 
taria ir jų kariumenei ir jų 
karei. 

Todėl ir męs, lietuviai, no- 

rintieji savo žeme ir savo žino 
nes ginti nuo svetimų šalių 
pavergimo, nepaisydami nieko, 
privalome greičiau skubėti su 

pagelba prieš tuos, kurie, min- 
džiodami Demokratijos prin- 
cipus, skubinasi lietuvius pa- 
vergti ir svetinių šalių vergais 
vėl padaryti. 

Reik Darbas rradčli. 

Gana, broliai, mijgoti! Kad, 
bemiegant, neprisieitų mums 

paskui atsibusti ir aut Lietu- 
vos kapo verkti. Juk nieko 
nepralaimėsim, kaip lik rete- 

žius nuo savo rankų ir kojų, 
o kumeti galim visa Lietuvą, 
—laisvą ir nepriguimingą Lie 
tuvą, kurioje musn žmonės ]»a 
lis valdysis ir tvarkysis sulyg 
savo locno noro, o ne sulyg 
kacapiskos naliaikos, arba pa- 
liokiško bizūno. 

T verkim čia Amerikoj J^ie- 
tuvių liuosnorių kariumene 
Lietuvos išvadavimui ir jos 
laisvės išgavimui! Tverkime 
tuo jaus! 

/. Žukauskas- 

Tobulinkime gerai 
Pradėtą Darbą! 
Geras ir naudingas užmany- 

mas, jei ji varo darbštus žinovai, 
visados atneša geras pasekmes. 
Visi gerai žino, jog nelabai se- 

nai męs net sapnuoti nesapnavo- 
me. kad toks daiktas, kaip dieni- 
nis laikraštis, lietuviu tarpe butu 
galimas dalykas. 

Keletas veikėjų užmanė toki 
prakilnių ir mums reikalingą da- 
lyką—ir, išsijuosę pradėjo dar- 
buotis. Atsirado "būrys šveisėsuių. 
suprantančių Lietuvos reikalus 
tėvynainių rėmėjų, ir pasek- 
mės yra tokios, kad šiądien turi- 
me nors vieną dienraštį, kuri? 
tikrai tarnauja ir rūpinasi Lietu- 
vos reikalais, kuris stovi ant jos 
sargybos ir skleidžia tarpe musų 
gerą, prakilnų upą ir susiprat'- 
mą. sm kuriais ir per kuriuos męs 
vis arčiau žengiame prie svar- 

biausio mums visiems tikslo—t. 
y. prie neprigulmvbės ir prie 
laisvės mnsu tėvynės—Lietuvos. 

Visi tikri tėvynainiai dabar 
įra!i buti pilnai užganėdinti, kad 
visubmeT" turi nors vieną tikrai 
lietuvišką dienrašti, kurio stoka 
buvo atjaueiama per ilgą laiką. 

Kaipo senas "Lietuvos" skai- 
tytojas, šittomi noriu duoti skai- 
tytojams keletą užmanymų ir no- 

riu tame reikale pasidalinti min- 
timis. 

Štai kame dalykas. Pasiseki 
mums įsteigti gerą dierašti, po- 
sistengkime jį dabar pagerint1. 
Jei ką darome, tai padarykime 
gerai ir atšaka f čiai. Padarėme 
"Lietuvą" geru dienraščiu, pa- 
sistengkime dabar ją padidinti, 
įvesti daugiau naudingų skyrių 
musų visuomenei, ir pastatykime 
ją taip, kad nei viena tikrai lietu- 
vių šeimyna negalėtų be "Lietu- 
vos" apseiti. 

Kita sytr" apie" tai pakalbėsime 
plačiau. 

Senas "Lietuvos" Skaitytojas. 

į 
\. •• n> N 

Amerikos moteris mokinasi orlaivininkystės amato. 

Garsus Rusų Kompozito- 
rius Amerikoje. 

Gal nekarta yra girdėjęs 
garbus skaitytojas apie gar- 
sų rusų kompozitorių S. V. 
Rachmaninovą. Dabar tas 
dailės korifėjus randasi Ame- 
rikoje. Jis čion pribuvo vi- 
sai dar nesenai. Sąryšyje su 

jo pribuvimu j Xew Yorką 
indomias mintis paduoda "R. 
S." A. Rienzi, kurios ir tel- 
pa žemiau sekančiose eilėse. 

Suprantama, tiems Ameri- 
koje gyvenantiems rusams, 
kuriems Rusija buvo partiji- 
nio sporto arena, Rachmani- 
novo vardas, galbūt, nelabai 
daug ką pasako. Vienok, 
tiems, kuriems Rusija buvo 
ir yra šventa gimtuvė-motina 
ir kurie gerbia ir myli jos 
tnrtus-literaturą ir dailę,— 
tas vardas taipgi yra brangus, 
kaip ir pati Rusija, kadangi 
Rachmaninov yra vienas iš tų 
garsių jos sunų, kuris visą 
gyvenimą veikė clel jos palai- 
mos ir garbės... 

Tarpe vardų nemirtingu 
rusų kompozitorių aukso am- 

žiaus, arba dvasinio Rusijos 
klestėjimo laiku. Rachmani- 
novo vardas skamba skaidriu 
užbaigiančiu akordu. Ir kuo- 
met užstos pageidaujamas ry- 
tas ir Rusijos atgimimas,— 
kuomet rusų muzika vėl su- 

skambės liuosai, išdidžiai ir 
iškilmingai, suteikiant pasau- 
liui daugiau teisingo iškilmin- 
gumo,—-Rachmaninov, kaip 
buvo, taip ir pasiliks vienu iš 
kilčiausių jos atstovų ir jos 
pasididžiavimu... 

S. Y. Rachmaninov vos ke- 
letą dienų kaip atvažiavo iš 
Rusijos Į Ne\v Yorką,—su- 
prantama, nevisai "tiesiu" ke- 
liu. Juk tiesių kelių iš bol- 
ševikų valstijos nėra... 

As atradau garsų kompo- 
zitorių sergančiu lovoje. Tuo- 
mi dar brangesnė man pagar- 
ba ir užganėdinimas, k irį jis 
man suteikė. 

Męs kalbėjomės apie Rusiją 
ir buvo skaudu, labai skaudu 
klausytics jo pasakojimų apie 
tai, kas dabar dedasi tenai, 
kur dar taip nesenai buvo mil- 
žiniška ir galinga Rusija. Ir 
iš viso, sulyginamai, mažai pa 
sakyto, matosi, kad jis žino 
daug daugiau ir daug teisin- 
giau apie tai, ką pasakoja įvai- 
rios rūšies revoliucijos "gero- 
jai" (didvyriai), kurie yra 
čionai pribu/ę. 

1 Prisibijodamas nuvarginti 
sergantį, aš paprašiau jo lei- 
dinio užduoti jam keletą klau- 
simu kaslink jo artistiškų pasi 
ry žinių, ant ko jis mielai suti- 
ko, ir štai ką jis atsakė: 

Iš Rusijos jis išvažiavo be- 
veik be jokių trukdymų, bol- 
ševikiški "valdininkai" labai 
mielai atsinešė linkui jo, ta- 
ciaus jie neleido jam pasiimti 
pinigų daugiau 500 rublių dcl 
kiekvieno asmens,—ir jis su 

2,000 rublių išvažiavo j Šve- 
diją, kur jis gyveno gan ilgai. 

rengdamas koncertus, supran-l 
lama, su jam priklausančia \ 
pasekme. Iš Švedijos taipgi ne- 

lengva išvažiuoti Rusijos žmo- 
gui,—net tokiam žymiam, 
kaip Rachmaninov. Bet čia 
jam prigelbėjo įvairus pasiū- 
lymai iš Amerikos,—tarp ko 
kito, pasiūlymas užimti diri- 
gento vietą prie garsaus Bos- 
tono orkestro, nuo ko jis, vie- 
nok, atsisakė delei grynai etiš- 
kų išrokavimų, kaipo tikras 
dailininkas. * 

Amerikoje šisai garsus koirt 
pozitorius ir pianistas yra pa~ 
siryžęs pasišvęsti išimtinai 
koncertiniam veikimui. Nėra 
mažiausios abejonės tame, kad 
jo koncertai iššauks didžiausj 
užsiinteresavimą muzikališka- 
įne Amerikos pasaulyje, su- 

teikiant tuomi rusams links- 
mumą ir išdidų pasitenkinimą. 

/. q 
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NEPAPRASTO MUZIKALIšV 
KUMO VAIKAI. 

Clevelande randasi du ma- 

žiuku broliu, kuriedu atsižymi J 
pastebėtinais gabumais niuzi- j 

kališkoje srityje. Tai Edvar- v 

clas Demiglio Reach, 5 metų 
amžiaus, ir J. Robertas Beach,, 
trijų metų amžiaus. Jiedu gyf 
vena pas savo tėvus—2179 

8 gt. 
Žiemą 1916 m. vienoje Chi|- 

cagos saliu atsibuvo pragair- 
sėjusio smuikininko Misos Ei y 
mano koncertas. Salės užpa- 
kalyje sėdėjo su savo tėvu už- 

simąstęs—užsisvajojęs mažas 
\ aikutis. Kuomet artistas grie- 
žė "Ave Maria", vaikutis pra- 
dėjo skaudžiai verkti. Tai 1 
\o Edvardas Em. Beach, kui- 
liam dabar sukako 5 metai 
amžiaus. 

N 

Edvardo tėvas pasakoja, 
kad jo sunus, turėdamas tris 
metus amžiaus, tinkamai pa- 
taikė melodiją Dvorako "Hu- 
moresque." Jis išsyk pradėjo 
dainuoti įvairius, gan sunkius, 
dalykus. 

"Męs pirmiausiai pastebė-1 
j.mie niuzikališką jo gabumą J 
—pasakoja p. Beach,—kuomcjt 
jis butu trijų mėnesių senu--.4 
mo". 

J. Robertas parodė savo 

gabumą, kada jis buvo penkių 
mėnesių amžiaus. Jis dabar 
visai puikiai atliek" keletą v 

sunkių veikalėlių. Į 
Tu vaikučių tėvas ir mo'rti- 

na mokinosi muzikos, ymč 
smuikos, bėgyje daugelio įlie- 

tų, kartu dirbami su savo tė- 
vais, kurie buvo smuikų išdlr- 
bčjais. Patsai Beach yra pa- 
rašęs visą eilę koncertinių 
kompozicijų ir per keletą nu 
tų duodavo koncertus, 
r.iuzikaliską karjerą prlH 
būdamas 6 metų amžiaus, 

Metai tam atgal pp. Beach 
persikėlė i.š Chicagos j Cleve- 
lr.ndą. Prajėus vienai savaitei, 
t>. Beach tapo sunkiai sužei- 
stas gatverkario prietikyle, 
kas padarė iį negalinčiu attt- 
iikti atsakantį darbą, idant Su- 
radus pakaktinai pinigų s; avo 

vaikučiu auklėjimui. /. ė- Įp. 



PASISKAITYKITE! 

Jautis ir Asilas. 

[Sekimas) 
ls jungo Jautis iškinkytas 
Pasitiko Asilą lankoje. 
" \a, pone, tu daugiau mokytas, 
Kad raip tave visi gttodoja? 
Man tai tik žagrė reikia traukti, 
O šeria vien sausais šiaudais, 
Ir tų ilgai tetik kit kart laukti. 
Tamistą šeria gi grūdais, 
O ir nedirbi, rods, visai?" 
Paklausė Asilą taip Jautis. 
Atsakė Asilas ramiai: 
"MaS aš esu svetimtautis." 

Dažnai taip buva, jog svetimtautis, 
Nors butų Asilas — gyven' gerai, 
C) savą, nors ir dirba jis. kaip Jautis, 
Tečiau vis slegia sielvartai, vargai... 

jE DE AMIČI Vertė M. GRIGON'! 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

L PASKUTINĖ KARNAVALO DIENA.. 

Laike ėjimo apsirėdžiusių jų šiądiena męs 
baisų reginį matėme. Pabaiga buvo gera; bet 

galėjo ir didelė nelaimė atsitikti. San Karlo 
pleciuje, papuoštame geltonais, raudonais ir 
baltais giriendais, susirinko daugybė žmonių. 
Keletas jų buvo su kaukėmis. Viduriu ple- 
ciaus važiavo ištisa procesija paauksintų ir 
vėliavomis papuoštų vežimų, panašių į pavil- 
jonus, mažus teatrus arba laives, kuriuose 
buvo arlekinų, kareivių, jurininkų ir pieme- 
naičių. 

Toks buvo mišinys ir margumas, kad aš 
nebežinojau nė kur žiūrėti. Griaustinys būgnų, 
triubų ir varinių tarėlių ausis draskė, o va- 

žiuoja papuoštais vežiamis rėkavo ir dainavo, 
kreipdamiesi j žiurėtojus, kurie pleciuje, arba, 
pro langus vėpsojo; šie labiausiai rėkdami 
jiems atsakydavo ir svaidė kits kitam sakiai 
nių ir apelsinų. Virš vežimų, augštai, plesė 
savo seliavos, blizgėjo kaskos, lingavo pluks 
niniai sultanai, sukinėjosi kaukės, cilindrai 
gyvatės, buteliai, raudonos kepurės — žodžiu 
rodėsi, kad visi padūko. 

Kai męs įvažiavome ant pleciaus, prie- 
kyj mūsų važiavo puikiausias vežimas, jį trau- 
kė ketvertas arklių, dirbtų rožių girliandomis 
papuoštų. Ten važiavo keliolika vyrų, ir vis: 
buvo apsirėdę senobiniais francuzų rūmų dra 
bužiais. Šilkas, atlasas taip ir blizgėjo; an* 

galvų buvo balti ])arikai, po pažastimi su pliu 
mažu skrybliai, ant krutinės sietkos ir kaspi 
nai. Jie puikiausiai atrodė —visi dainavo fran- 
cuzų dainelę ir svaidė miniai saldainių. Jienu 

^delnais plojo ir šaukė bravo! 
Staiga kairėj pusėj męs pamatėme kaž 

kieno rankas, kurios augštyn pakėlė penktų 
gal ir šeštų metų mergaitę. Ji baisiai verkė ii 
išsigandusi rankutes blaškė. Tasai žmogus at 
nešė ją prie vežimo kuriame važiavo francu 
zų sinjorai; vienas jų pasilenkė, ir atnešusi; 
balsiai pasakė: 

— Pasiimkite šitą mergaitę ir pakėlę lai 
kykite; jinai motinos neberanda, turbut, rno 
tina netoli ir ją pamatys; kitokiu budu vargi 
bus rasti. 

Ponas paėmė ant rankų mergaitę; kiti tuc 
tarpu nustojo dainavę, o mergaitė vis rėkė iii 

bLškėsi; ponas nusiėmė kaukę, ir vežimas iš- 
Ičt pradėjo važiuoti. Tuo laiku, kaip mums 

pasakiau pasakojo, antroj plečiaus pusėj pro 
žmones landžiojo moteriškė, kaip beprotė, bal- 
.. įai šaukdama: 

— Maryte! Maryte! Mano mergaitė pra- 
žuvo! Mano mergaite pavogė, sumindžiojo! 

Gal bertainį valandos ji vis taip šaukė 
ir bėginėjo j visas puses, bet žmonių buvo 

sausakimšai, ir jai labai vargu buvo jieškoti. 
Tuo tarpu ponas spaudė mergaitę prie sa- 

ro papuoštos krutinės ir dairėsi, rūpindamasis 
nuraminti nelaimingą mergaitę, krri baisiai rė- 
kė. Ponas ^nerimavo, matyties, ir jis gailėjo 
kūdikio, ir visi kiti siūlė mergaitei apelsinu, 
saldainiu; be c jinai viską stūmė ir vis labiaus 
bijojo ir blaškėsi. 

— Atraskite motiną! — suriko ponas— 
atraskite matiną! 

J r visi žmonės pradėjo jieškoti, bet mo- 

tinos kaip nėra, taip nėra. Galų gale netoli 
nuo Roma gatvės kokia tai mokeriškė puolė 
prie vežirro... ir niekados aš to reginio ne 

I ižmiršių! 
; Tinai baisiai atrodė: veidas išblyškęs, su 

! irupinęs, plajukai išblaškyti, drabužiai sudras 
! vyti. Jinai puolė prie vežimo kaip beprotė ii 
r štiesė rankas, kaip aras nagus, norėdama su- 

[ hipti savo vaiką. Vežimas sustojo. 
— Štai jinai, — tarė ponas ir pabučiavęs 

» )adavė motinai, kuri ją prispaudė prie savo 
krutinės. 

Bet viena mergaitės rankutė pasiliko po- 
.10 rankoje, 'euris, numovęs nuo savo piršto 
auksinį su br iliantu žiedą, užu ")vė mergaitei 
ant piršto, sakydamas: 

— Bus tau pasogai. 
Motina, lyg stabas, stovėjo, minia prade-: 

jo delnais ploti, ponas apsidėjo kaukę ir veži- 
mas, lydimas pagarbos šauksmais, toliaus nu- 

kelia v). i 

oo ! 

AKLI VAIKAI. 
% 

Musų mokytojas labai serga, ir jį pava- 
duoja ketvirtosios klasės makytojas, kuris se- 

iliaus makytojavo aklųjų (neregių) instutute. 
Jis visų vyriausias mokytojas, jo plaukai, kaip 
vata, žili. Jis kalba, tarytum, kokia nors liūd- 
ni cla'inclę dainoja, bet kalba gerai ir da^g 
ano. 

lnėjįs j klasę ir pamatu aprišta akimi 
jerniuka, jis tuojau prie jo priėjo ir paklausė, 

V;as jo akiai yra. 
— Saugok akis, bernelį, — tarė jis. 
Tada Derossi paklausė, ar tai tiesa, kad 

,'is buvęs aklųjų mokytojum? 
— Taip, — atsakė jis, — daug metų. 
Derossi pusbalsiai jo paprašė, kad ką 

įors apie akluosius papasakotų. 
Mokytojas atsisėdo užu skobnio, o Ko- 

•etti tarė: 
— Aklųjų institutas Nieco gattvėje. 
— Jųs sakote: akli, akli, — pradėjo mo- 

cytojas, — jųs taip pat pasakytumėt: "varg- 
ai,'' "ligonįs" arba ką nors panašiai. Bei 
sigilinkite i to žodio prasmę! Truputį pagal- 
okite, kas tai yra buti aklu? Nieko niekado? 
lematyti! Neatskirti dienos nuo nakties, ne- 

natyti nei dangaus, nei saulės, nei giminių, 
įei visa to, kas aplinkui dedasi; buti tamsybė- 
s paskendusiam ir, nelyginant, po žemių pa- 
rastam. Pamėginkite užsikerkti ir įsivaizdinti, 
■ad niekados neberegėsite, tuojau jus apims 
'"aimė, jums rodysis, kad tai negalima pergy- 
•er.ti. jųs pradėtumėt rėkti, nustotumėt proto, 
irba numirtumėt. O tuo tarpu... vargšai vai- 
ai! Pirmą kart inėję aklųjų institutan laike 
>ertraukof, užgirdę, kaip jie smuikuoja, flei- 
a duaaoja, užgirdę jų balsų pašnekesį ir juo- 

kavilną, pamatę, kaip jie lipynėmis bėgioja, 
jus niekados nepamanysite, kad tai nelaimingi 
aklieji. Bet reikia juos įsižiūrėti. Jų tarpe pa- 
matysite šešiolikos, aštuoniolikos metų jauni- 
kaičių, sveikų ir linksmų, kurie tvirtai suvo 

nelaimę neša; bet iš jų veidų pamatysite, kau 
jie pirm savo pikto likimo įveikimo sunkiai 
su savimi kovojo. Kiti gi be kovos pasiduoda 
liūdnam likimui ir, turbut, pasislėpę ašaras 
lieja. 

"O vaikučiai mano! Pamąstikite tiktai 
vieni keliomis dienomis neregiais lupo, kiti 
daug metų operacijas kentejo, dargybė akli 
gimė 11* įžengė pasaulin, kaipo bedugniu ka- 
Įjan, gimė, bet gyvens begalinėj naktyje ir ne- 

sužinos, koks žmogaus veidas. Įsivaizdinki- 
te, kaip jie turėjo kem'-ti ir kaip kenčia, lygin- 
dami save su matančiais. Jie savęs klausia:— 
[ivodėl toks skirtumas, juk męs nekalti? Po 
mano su jais keleto metų gyvenimo ir po isi- 
žiurėjimo į jų amžinai užmerktas akis, aku 
)e gyvenimo, dabar, j jus žiūrėdamas... ma- 

iau, kaip tai jus esate laimingi. Pamąstykite 
iktai, kad Italijoje yra 26 tūkstančiai nere- 

riii! 26 tūkstančiai žmonių, kurie dienos švie- 
ios nemato — supraskite: tai didžiausias ka- 
•eivių būrys, kuriam užimtų keturias valan- 
!as, kol pro musų mokykla praeitų!" 

Mokytojas nutilo. Klasėje viešpatavo ty- 
a. Derossi paklausė, ar tai esanti tiesa, kad 
as akluosius labiaus esąs išlavintats jautru- 

mas. 

—Tiesa, — atsakė mokytojas. — Jų visi 
jausmai tobulesni, nes jiems regėjimas reikia 

>pavaduoti. Rvtą, miegamajame kambaryje jie 
kits kito klausia: "Ar yra saulė?" ir ka° grei- 
čiaus apsirėdys, tas bėga Į kiemą, ištiesia ran- 

ikas, mėgindamas saulės kaitrą, ir paskiau, su- 

grįžęs, praneša visiems smagią žinią, kad esan- 

ti saulė. Iš balso jie sužino žmogaus ugį; męs 
žmogaus budą pagal akių spėjame, jie — pa- 
gal balso ir metų, atmena intonacijas ir ak- 
centus; pastebi, ar vienas, ar (langiaus žmonių 
kambaryje, nors ir vienas kalbėtų; čiupinėda- 
mi sužino, ar tyras šaukštas; net mažos mer- 

gaitės gali atskirti dažytas vilnas nuo nedažy- 
tų. Eidami poromis gatve, jie užuodžia, kame 
kokia krautuvė, nors męs ir nejaučiame jokio 
kvapsnio, jie vilkutį suka, kėgliais žaidžia, per 
virvę šoka, iš akmenukų namelius stato, raš- 
ko žibutes, aguonas, lyg ja§ matytų, labai vik- 
riai šiaudines kaseles, krepšialius pina. jaut- 
rumas jausmų — tai jų regėjimas, ir jiems 
pačiupinėjus labai malonu spėti, kokia daikto 
išvaizda. Griaudu žiūrėti, kaip juos veda mti- 

zėjun, kame jiems pavelyta daiktai čiupinėti 
Kaip noriai jie puola prie geometrijinių kunų, 
prie namu modelių, kaip džiaugsmingai jie 
j/isus daiktus, čiupinėja, rankomis glosto, no- 

rėdami matyti, kaip jie padirbti. Jie vadina tai 
uatyti! 

Mokytojui tai pasakius, Garoffi paklausė, 
ar tai esanti tiesa, kad aklieji greičiaus skait- 
iuoja? 

— Tiesa, — atsakė mokytojas. — jie mo- 
kinasi skaityti ir skaitliuoti. Jie turi knygų, 
air tyčia jiems pagamintų — išsikišusiomis 
•aidėmis. Jie čiupinėdami, pažįsta raides, sako 
žodžius ir skaito tokiu budu labai greitai. Ir 
'<aip jie apsirikę raudonuoja! Jie rašo be ra- 

l^alo plieniniais smailumais ant storo popierio, 
badydami taškelius, iš kurių susideda jų abė- 
cėlės raidės. Taškeliai išsimiga antron lapo lousen, ir jie pervertę popierį, čiupinėdami 
•fkaito, ką patįs arba kiti parašė. Tokiu budu 
iie rašo rašinius ir vienas su kitu susirašinėja. 
Tokiu pat budu jie rašo skaitlines ir riša ūž- 
ia vinius. Uždavinius atmintinai jie labai greit 
riša, nes jų atydos netrukdo tie daiktai, ku- 
•iuos męs matome. Tr kaip jie mėgsta J<lau- 
>yti, kada jiems skaito, kokie jie atydųs, kaip 
Terai viską atmena, kaip jie įvairius klausi- 
mus gvildena, net ir mažučiai, apie istorijos faktus, apie kalbos gražumą, sėdėdami kelu- 

rieše arba penkiese viename suole ir nesidai-*1 
rycknai kartais kalbasi pirmasis su trečiuoju, 
antrasis su ketvirtuoju ir puikiai susikalba. 
Toks jų girdėjimas miklus. Egzaminus jie 
labiaus, negu jus brangina, ir užtikrinu, kad 
labiaus prisiriša prie savo mokytojų, nes jųf 
įaip negalite ir nenorite prisirišti. Jie mokyto- 
jo eiseną pažįsta ir jį užuodžia; pagal balso 
sprendžia, koks mokytojo tipas ir ar jis svei- 
kas Jie prašo, kad mokytojas juos paliestų, 
juos girdamas; jie glosto, spaudžia jo rankas, 
savo dėkingumą išreikšdami. Jie irgi myli kits 
■eitą ir geri draugai esti. Pavyzdžiui, mergaičių 
skyriuje mokinės į grupas pasiskirsto sulyg 
nuzikos instrumentų, ant kurių mokinai griež- 
i: smtiikinikės su smuikininkėmis, pijanistės 

su pijanistėmis, fltitistės su fleitistėmis kartu 
itsis..-da ir niekados nesiskiria. Jei jie ką nors 
jradeda mylėti, tai amžinai mylės. Draugavi- 
ne aklieji randa paguodą. Jie labai teisingai 
'ienas kitą teisia; jie aiškiai ir giliai supranta, 
cas gera i1* kas bloga. Labiaus už reginčius, 
juos užima prakilnių atsitikimų ir karžygiš- 
kumų pasakojimai. 

KAIP BATUS, PERŠLAPINUS 
SUMINKŠTINTI. 

Vėliausiai yra atrasta, kad kerosinas su- 
minkština batus ar čeverikus, pasidariusius 
nuo permirkimo kietais. Kaip čeverykai ar ba- 
tai sudžiusta, ištepk juos gerai sj kerosinu, o 

jie tuojaus suminkštės; kad vėl nesukietėtų, 
ištepk : icininių, ar galvijų kojų aliejumi. 

oo 

KAD BATAI NEPERŠLAPTŲ. 
Imk sėmenų aliejaus pusę kvortos (gal- 

vijų kojų aliejus arba ricininis aliejus yra la- 
br.l minkštinanti šikšną, kuriuos galima var- 
toti vietoje sėmenų aliejaus); tarputino spi- 
rito 4 unc.; vaško ir pikio po 4 uncijas; kaulo 
suodžių (ivory blak) % uncijos. Ištarpink 
viską ant lengvos ugnies. Šituo mišiniu batus 
reikia tepti (viršus ir apačias) kokius du kar- 
iu per savaitę jei einama vienval j šlapumą; 
įas padaro šikšną minŠta ir nepersigeriama. 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS. 

i ilną atsakymą ant to klau 
sinio dunda veikalėlis Juozo 
J. Hertmanavičiaus, tilpęs 
lapkritiniam numeryj žurnalė- 
lio: "Tlie Fratcrnal Ag?" 

Išplatinimas to veikalo ame- 

rikonu tarpe yra šventa prie- 
dermė lietuviu visuomenės, 
Amerikiečiai šelpia belgus, 
franeuzus ir 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 "The 
Fratcrnal Agc■" 

Nusipirkite po kelias kny- 
gutes kožnas ir padalinkite 
amerikonams. 

"The Fratcrnal Age" kai- 
nuoja ant vietos 10c. Per kra- 
sa 15c. 

Parsiduoda "Lietuvos" ofise 
3253 S. Morgan St. Chicago 

I .H-M-i-M ■! -I-I-I- 

| Dr.M.T.StrikolM.D. 
t lietuvis 
£ X Gydytojas ir Chirurgas 

1757 W. 47th St. 

Office Phone Boalevard 160 

•j* Ofi.# Vil»n;«i: 11 ryto iki. 2 po 7 iki 9 vakar 

Niddiiait ono 10 rjt* iki 2 p* pliti, 

Kcs: 1007 Oakley Blvd" 

[ Phtti Sm1«t 420 

Reikalaujame daug Vyry 
Dėl visokių darbų. Męs turime 
viena dėl jusų. Pastovus darbas, 
mokame nuo $4 iki $5 Į dieną 
išpradžios. Imk Whiting karą 
ant 63-čios ir So. Park Ave, 
į Whlting, Ind, arba New Cent- 
ral ir Suburban traukinius ič 
So. Chicago j VVhiting. Kelionės 
lėšos tik 10 centų. Kreipkitės 
j Poną Curry, Employement bu- 
reau. 

Standard Oil Company of Indiana 
VVHITING, INDIANA 

Kreivos Akįs 
Gali 'juti išgydytos užtikrinančiai 

Dr. Franklin O. Car- 

ter garsus akiu gydy* 
i tojas Chicagoje, au- 

| kauja uaują gyddymą 
f 161 žmonių kreivų a- 

|kių. 
^ Jis užti įtrina galuti* 
| įai atitaisyti dargi 

——- —* jioglausiuose atsitiki- 
iiu.?e kreivy akių bile amžiaus. Jo 
uetodos yra ORIGINALIŠKOS ~ 

5AUGIOS — BE SKAUSMO — VI* 
U OME T PASEKMINGOS, atlieka | 

.5 minučių ten pat savo ofisą be 
•iiloroformos arba pjovimo muskulų 
r be akinių. 
UŽP,AQYTA VIRŠ 950 IŠGYDYTU 

20 METU PATYRIMO prie STATE st. 
Kainos vidutinės, taip kad dargi 

neturtingi darbininkai neturi pasi- 
likti kreivomis akimis. 

Dėl platesnių žinių rašykite arba 
ateikite. 

Keleįas kreivomis akimis šiuo lai- 
ku išgydyta. 

Jųs galite nueiti ir pasimatyti su 

jais ypatlškaii: P-lė Sala 260o So. 
rumbull Ave.; p-as Emil John, 4347 
Lincoln Ave.; p-lė Lillian Kolar, 1503 
W. 17th Ct.; p-as J. Hanus (vaikas), 
5001 So. Honore St., "\ .si Cliicagoie. 

Franklin 0. Carter M. D. 
120 SO. STATE GATV^ 

Ausų, Akių, Nosies ir Gerklės 
Specialistas 

Valandos: 9 ryto iki 7 vakare; ne- 

dėliomis: 10 ryto iki 12 dienų. 

TELEPHONE: 
YARDS 155 

YARDS 551 

Rei. Phont Drover 7781 

LIETUVIŠKA APTIEKA 
F. A. JUOZAPAITIS, R. PH. įj 

DAUG STORE 

Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kampas 36tos Gatves 

CHICACO 

AHAl. vaikai m VĖL sulindo 
į MUSJe SODNf^, KM PftSfVUMU 
KU*Į V/\RUUKf\ (TM NUŠVElSlO 
JAM KAILį KfVO '\UG^V-»\_G»#\\ 

^ PASIKASYS / *- 

Kek ,t>)Ev»oofVE(K/eK Tik 
NOKl- HEGELBes Tau 
Nfc\ MNtA&(rt&l BOBUTĖ 
Bet A$ TAu "PAGĖLSESIU 

TfMP.KAD NEVOGSI p*0- 
Giau o &011Ų rz^r 

dede. as o&ouu ne 
VColf\o KAD AŠ TAIP 
gVvas nevogiau... 

6Eie.iK' 

Iš to vaiko bus advokatas... Piešė JONAS STANKUS 



i® VIETINES ŽINIOS • 

Truputį Atydos! 
BUVUSI KAREIVIAI ir LIE 

TUVIŲ JAUNOMENE! 
Paskutinės žinic iš Lietuvo: 

kasdieną vis yra liudnenės. Ne 
paspėjo dc.r liiuosos Lietuvos auš 
va prašvisti, kaip išsyk amžina: 
muMj priešas lenku imperializ 
rnas dabar vos išsinėręs iš prisle- 
gi mo, stengiasi ją visokiais bu 
dais praryti. 

\"i>i tnęs žinome, kaip lenkai 
begėdiškai visur varo agitaciją 
kurios tikslu yra parodyti pasau- 
liui, kad Lietuva buk esanti lenki] 
provincija, kad męs lietiniai n': 

kas kitas, kaip tiktai paprasti 
Lenkijos mužikai: kad musij 
veikėjai, tai neva visoki senosios 
rusų bei vokečiu valdžios agentai 
parsidavėliai. 

Mažai to. Paskutines žinios 
praneša, k;.d jau lenkai veržiasi 
j Lietuvą sa ginklu, idant ta mu- 

šu nelaimingą tėvynę paglemžti. 
"Lietuva yra mušu" atvira: už- 

reiškia Lenkijos valdžios vadas 
ipretnieras Morachevvski. Kada 
organizuoti cechai jiems pagrasi- 
no, o ukrainiečiai juos gerokai 
supleškino, jie dabar jau paliovė 
toms tautoms grasino. Visą savo 

spėką lenkai dabar deda, kad pa- 
glemžti Lietuvą. Jei męs turė- 
tume kokią nors organizuotą spė- 
ką, ar jųs manote, kad lenkai 
imperialistai drįstų tą daryti? Xe, 
ypatingai šiandien jie to nedary- 
tu. 

Kada Lietuvai gręsia toks pa- 
vojus, kas-kas, o ypatingai ietuvių 
jaunomenė negali sau ramiai sė- 

dėti bei statyti visokias pilis oro, 

kaip tai šiądien pas mus yra da- 
roma. 

Nesnaudė Suomijos (Finlian- 
dijos) jaunuomenė, isliosa/o sa- 

vo kraštą čecho-slovakai; tiktai 

męs vieni sudėję rankas vis de- 

juojame ir laukiame, kokios tai 

pagelbos iš nežinomų šaltinių. 

NIEKAS J'IUS NEGELBĖS, 
JEI MĘS PATĮS NEMOKĖ- 

SIME IŠSIGELBĖTI. 
Sena patar ė sako, kad "Dievas 

gelbsti tiems kurie patjs sau gelb- 
sti. 

Taigi, visi lietuviai, buvusieje 
kareiviai, ir visa musii jaunome- 
ne, širdyse, kurios dar neužgeso 
viltis geresnės 7!Tc*tuvo3 ateities,- 
visi, kaip v:cnas, pribukite atei- 

nanti nedeldienį, sausio 12 d., 
2-ra v. po pietų į Elijošiaus sve- 

tainę, "ELIA3 KALL." 4600 So. 
Wood street, chicagoje, apkalbė- 
jimui ir apsvirstymui: k$ mums 

tuojaus reik veikti. 
Pradžia jau yra padaryta. 

Būrys buvusių lietuvių kareivių 
sukruto veikti. Užtenka mums 

tos chiniskos apatijos. Visi su- 

kruskime už obalsį "Lietuva 
Lbtuviams". 

C.Kasputis. 

"LIBERTY BONDS'AI" VER- 
TĖS $250,000 PRAŽUVO. 

Vienas chicagietis, kurio 
vardas tuam tarpu yra pa- 
slėptas, pražudė savo "Liber- 

ty Bonds'us" vertės $250,000. 
Kas su "bondsais" atsitiko— 
nežinoma; galimas daiktas, 
kad jie yra pavogti, arba pa- 
mesti. 

Bondsai pražuvę apie sau- 

sio 4 d. Išviso buvę 25 bond- 
sai: kiekvienas po $10,000 
numeriai eina nuo 23,734 ik 

23,758. 
"Federal Reserve" bankas 

praneša visiems bankams da 
boti, ar kas neatnešė tokiu; 
bondsus pardavimui. 

IŠ BRIDGEPORTO. 
Simano Daukanto Draugij; 

sausio 5 d., užėmus nauja 
valdybai vietas, laikė savo me 

tinį susirinkimą. Atlikus drai 

gijos reikalus pirmininkas M 
Tamulevičius priminė nariam 
apie Lietuvos Neprigulmybė? 
reikalus patardamas, »cad dr 

ja iš savo iždo paaukaut 

$200.00 Lietuvos reikalams. 
Nariai be diskusijų vienbal- 
siai sutiko $200 paaukauti iš- 
kovojimui Neprigulmybės sa- 

vo Tėvynei Lietuvai. 
I'riešmcliniame susirinkime 

buvo nutarta kad visi nariai 
Simano Daukanto Draugijos 
paaukautų Lietuvos Neprigul- 
įnybės reikalams nemažiau 
kaip po $1.00, bet kol-kas dar 
mažai narių išpildė ta nutari- 
mą. 

Tik draugijos raštininkas, 
p. P. J. Kenutis paaukavo $50. 
Nors tas nutarimas buvo drau 
giškai pakeltas, bet valdyba ti- 
kisi. kad Simano Daukanto 
draugai sudės laikui bėgant 
kiekvienas po $1.00 Lietuvos 
Neprigulmvbės reikalams. 

Simano Daukanto Draugija 
sitiom kartu siunčia j Lietu- 
vos Neprigulmybės Fondą iš- 
viso $316.00. 

Aukavo is savo iždo $200. 
25 metų draugijos apvaikš- 

čiojime surinko $66.00 ir p. 
1?. Kenutis paaukavo $50.00. 

Po $2.00 aukavo: 
Joe Ashimanto, Martynas 

Tamulis ir P. Kenutis. 
Po $1.00 aukavo: 
Kaz. Sanikas, Povilas A po- 

naitis, Joe Danauskis, Simo- 
nas Vaitekūnas, Kostantas 
Vaičiūnas, Jurgis Popenis, A. 
Šlauteris, Stanislovas Lakas, 
Leonas Valentinavičius, Jonas 
Jokubauskis, \Valter Bisku- 
paitis, Juozapas Bimba, Juo- 
zapas Miškinis, Petras [aukš- 
tis, Kazys Naglevičius, Yin- 
cas Paplauskas, Jonas Jonai- 
tis, Domininkas Polišaitis, Al- 
eksandra Bijanskas, Benedik- 
tas Androšiunas, Antanas Ru- 
dauskas, Jonas Moseliunas, 
Aleksandra Paplauskas, Jonas 
Bacevičius, Vincas Urbaitis, 
Jonas Rudavičins, Jos. Petrai- 
tis, Ant. Čeldinis, fonas Mik- 

\ 
nevičius, Kaz. Kudrauskas, 
Joe Jasaitis, Ad. Kasparavi- 
vičius, Kaz. Kriukas, Jurgis 
Stanaitis, Ant. Ivanauskas, T. 
Janulis, Vincas Jankauskas, 
Ben. Shenios, Vladas Žilvitis, 
Jonas Budrikas, Antanas Mar 
tinkus, Ignacas Matelunas, 
Antanas Kinderis ir Baltrus 
Jasulis. 

PAVOGĖ RANKĄ NUO BE- 

RANKIO RANKŲ AGENTO. 

James A. bavarą berankis 

artificijaliskų rankų pardavė- 
jas pasiskundė policijai, kad 
kasžin kas nuo jo pavogęs ran 

<ą. Policija negalėjo supras- 
ti ką jis nori pasakyti. Tada 
M r. Buyard paaiškino kad 

jis yra pardavėjas ir demon- 
stratorius prie Carnes Arti- 
ticial Limb Co. 

Jis būdamas pats bcrankos 
žinoma gali gerai parodyti ir 

pamokyti kitą berankį, kaip 
vartoti artificijališką ranką. 
Kada jis nešęs vieną tokę ran- 

ką kitam užsisakiusiam be- 

rankiui, tada vagis ištraukė iš 

jo valizą, kurioje buvo arti- 

ficijališka ranka įdėta ir nu- 

bėgo. 

LINKĖJIMAI IŠ 
FRANCUZIJOS. 

Aš būdamas Prancūzijoj ap 
i turėjau du numeriu "Lietu- 

vos" už 25 ir 31 spalio mė- 
nesio. Dažinojęs, kad išeis 
kasdien siunčiu savo velijimus 

i gero pasisekimo dienraščiui 
i Tikiuosi neužilgo parvažiuoti 

ir buti nuolatiniu "Lietuvos' 
i dienraščio skaitytoju. Tuom 

tarpu mane paskyrė prie ap 
s saugojimo vokiečių belaisviu. 

J. Gutauskas, 
249 Prison Guard, 

A A. E. F. 

) PAVOGĖ 9720 KIAUŠINIŲ. 
Į Kad yra» plėšikų, kurie pa- 
* prastai užpuola ant bankų, ap- 

tuštindami jas nuo aukso, ar- 

ba, geriau sakant, nuo grynų 
pinigų, tai jau apie tai visiems 
yra žinoma, bet šiuom kartu 
atsirado ir kitokios rųŠies plė- 
škai. Vietoje pasipinigavimo 
iš tiesioginio pinigų Šaltinio, 
jie užvakar rytą įsibriove į 
sankrovą S. T. Fich and Co. 
prie 163 West South \Vater 
gatve, ir pavogė daugybę kiau 
šinių. 

Jie pagriebė 27 skrynias po 
30 tuzinų kiekvienoje skry- 
nioje. 

ria išeina puikus uždavinys. 
Gai norėtumėte sužinoj, kiek 
kainuoja viens kiaušinis, tai 
išskaitliuokite — 27x30x12= 
9,720 kiaušinių. Tuos kiauši- 
nius policija apkainavo abel- 
nai $502.20; dabar reikia su- 

žinoti kiek kainuoja viens 
kiaušinis? 

LIAUDIES UNIVERSITETAS 
"ŽINYČIA." 

Dr. A. L. Graičunas, už- 
manytojas ir vedėjas Liaudies 
Universiteto "Zimčia," prane 
ša, kad šiomis dienomis gavo 
nuo Illinois valstijos sekreto- 
riaus minėtam universitetui 
čarterį. Čarteris išduotas 
gruodžio 24 d. 1918 m., Įre- 
korduotas Cook paviete, Illi- 
nois valstijoje gruodžio 30 d. 
1918 m. 

Ši įstaiga sulyg čarterio va- 

dinasi "Liaudies Universitetas 
— 2inyčia" žfrba angliškai 
"The People's Uni\ ;rsity — 

The Temple." 

DIDELES 

RISTYNES 
SU DAINOMIS 

I 1 

D. Dudinskis. 

Rengia Chicagos Mielu Kliuba, 
Ned., Sausio 12,1919 

APVEIZDOS DIEVO SVET. 

Duryo atsidarys 1 vai. Prasidės 2 vat 

RISIS GERIAUSI LIET. RISTIKAI 

JUOZAS BANSEVIČIUS 
83 

ANTANU AČ1U 
Jiedu risis už Liet. čampijono vardą. 
ANTANAS BALADINSKAS 
kaipo Lietuvis pirmutinis čmlkas 

su 

FRANK KUSZKA 
Iš Sprlng Valley., UI. 

B. JARAS 
su 

JUOZU PIŠNIUM 

D. DUDINSKAS 
su 

LEVICKIU 

OTTO PROPOTNICK 
FU 

P. KAKATOVICZ 
Visi matysite katrie laimės. 

Dainuos Vyrų Kvartetas ir garsus 
lietuvis dainius Povylas Stogis 

Visus širdingai užkviečiame 
pelnas bus skiriamas iškovojimui Lie 

tuvai Laisvės. 

INŽANGA 50c ir $1.00 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Draugija švento Vincento Fe- 
rereušo rengia didelį balių nc- 

dėldienyje, sausio 12 d. 1919 me- 

tuose p. J. J. Klias svetainėje, 
prie 4G00 So. \\'ood gatvių. Ba- 
lius bus su išlaimėjimiu laikro- 

dėlio; pradžia 4-tą valandą po 
pietų. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaitės, senus ir 

jaunus, atsilankyti i ši milžiniš- 

ką balių, kur galėsite linksmai 

laiką praleisti ir pasišokti prie 
geriausios Chicagoje Muzikos. 

Kviečia visus Draugija. 

REIKALINGAS geras vai- 

kas i spaustuvę. Gali ateiti 

apie 3:30 ar 4:00 po piet, su- 

grįžus iš mokyklos. 

i- i":-.i 
Keturių Veiksraių Drama 

Valkata 
PUIKUS VAIZDELIS 

Labai tinkanti perstatymui 

Lošime 

Dalyvauja 4 vyrai ir 
3 moterjs. 

KAINA 35 CENTAI 
Užsakymus su pinigais siųsti 

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

4'{ 

DIDELIS 

BALIUS 
kurį rengia 

Lietuviu Jaunimo 
Pasilinksminimo Kliunai 

L. Tamašausko Svet. \ 8801 Commercial A ve. '3 
.1 

Sausio 121ę, 1919] 
Pradžia 6 vai. vakare 1* 

Inžanga 50 centų. 

Vyrams ir Moterims 55c Ypct. •} 

/vvvvvvvvvvvv\~ri";*vvv*i**;-i~i~L 

Širdingai kviečiame visus 
Lietuvius ir Lietuvaites, senus 

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

sigailėsite atsilankę. Męs gi. 
jaunimas, pasistengsime ger- 
biamus svečius užganėdinti. 
Kviečia, L. J. I\ K. Komitetai 

Linksmas Teatras su Koncertu 
rengia 

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS 
A 

/cV 
*J Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 

srassr "PASIUTĘS STUDENTAS" 
Subatoj, Sausio 1 Itą, 1919 

, Meldažio Svet., 2242 W. 23rd PI. 
Taigi gerbiamoji publika užkvieėiame atsilankyti ant musų rengiamo vakaro, nes iš to 

vakaro jus turėsite daug linksmumo, po lošimo keliatos Chicagos chorų sudainios daug pui- 
kių dainų. Po perstatimui ir dainų prasidės šokiai ir tęsis iki vėlybos nakties. Šis lošimas 

buvo rengiamas 20-tam lapkričiui, bet susirgus niekuriem iš lošėjų, liko perkeltas ant Sausio 

ii, 1919 m. Taigi nepamirškite visi atsilankyti i ši musų vakarą. 
Kviečia Chicagos Lietuvių Vyrų Choras. 

Durys atsidarys 5:30 v. v., lošimas prasidės lygiai 7 va!. 

Taigi nesivėlinkite, nes lošimas prasidės pažymėtu laiku. 
f 

ĮŽANGA 35 CENTĄ t IR AUG50IAU. 

\ 

Atydai tu kurie dar netur I 
"Lietuvos" Dienraščio Šeru: I 

i | 

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

kėti, Dienraštis "Lietuva" jau leidžiamas. f 
9 

Bet dar randasi geras skaitlius lietuvių ku- 

rie tikrai norėjo prisidėti prie šio prakil- f 
naus darbo, bet del šiokių ar tokių priežas- Į 
čių nesuspėjo šėrų nusipirkti. | 

Siuomi pranešame visiems tokiems tėvyn- 
ainiams, kad dar turime pardavimui apri- 
buola šerų skaitlių iš šios Bendrovės "Trea 

sury Stock". Todėl, geibiamieji tautiečiai, 

pasiskubinkite: išpildyle šį kuponą ir su- 

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

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

Lfthuanian Pul)Jishine CoM 
3233 So. Morgan St., Cliicago, III. 

Gębiajaiejll- 
So Siaomi ptlslųadiu $ kaipo pilną užmokestį ui 

š£mx "Lietuvos" Dienraščio Bendroves Lithuanian 

Ppblijhing Ca 
laJfjaJJclte prisiųsti man $šru», 

Sa pagarba, 

ADRESAS; 

Lithuanian Pnfelishmg Co. 
3233 So. Morgan St., 

CffICAGO, ILL. 
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