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Bolševikai sumušti ties 
Mažeikiais. 

Estonijoj Bolševikai Laimėjo. 

Premieras Olemenceau Pašautas. 
v 

Spartakai Vokietijoj vis nenurimsta. 

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI 
LIETUVOJ. 

Bazei, Šveicarija, vasario 
19 d.—Sulyg pranešimų iš 
Liepojai^ vokiečiai netikė- 
tai užpuolė ant bolševikų ir 
sumušę juos, paėmė mieste- 
lį Mažeikius (Muravjevo) 
netoli Šiaulių. Tas atsitiki- 
ko pereitą subatą. (Mažei- 
kiai yra svarbi stotis gelž- 
kelių, jungiančių Liepojų su 
Vlinium ir Ryga). 

BOLŠEVIKAI MUŠA 
ESTONIEČ1US. 

Londonas, vasario 19 d.— 
Vakar buvo pranešta apie 
smarkius mušius tarp bolše- 
vikų ir Estonijos kariume- 
nių, šiądien gi ateina žinių, 
kacl bolševikai sumušė esto- 
nus. Estonijos* kariumenės I 
štabas iš Pskovo išleido se- 

kantį oficialį pranešimą: 
"Musų kariumenė, ginan- 

ti frontą linkui Pskovo, tu- 

rėjo pasitraukti prieš per- 
viršijančias bolševiku spė- 
kas, apleisdama keletą so- 

džių. Gi linkui Volmaro ei- 
na karščiausi mūšiai tarp Es 
tonijos ir bolševikų kariu- 
menių." 

CLEMENCEAU PAŠAU- 
TAS. 

Paryžius, vasario 19 d.— 
Jurgis Clemenceau, senas 

Francuzijos premieras ir 
Taikos Konferencijos pirm- 
sėclis, tapo pašautas ir leng- 
vai sužeistas ši rytą, kuomet 

jis sėdo į automobilių. 
Užpuolikas iššovė penkis 

šuvius ir išpradžių buvo pa- 
sklydęs gandas, kad premie 
ras yra sužeistas į galvą. 
Vėliaus vienok paaiškėjo, 
kad žaizdos buvo pečiuose 
ir, kaip rodosi, jis nėra pa- 
vojingai sužeistas. 

Užpuolimas ant Clemen- 
ceau atsitiko £ *55 šiądien iš 
ryto, kuomet premieras, iš- 

ėjęs iš savo namų prie Rue 
Franklin, buvo besirengęs 
važiuoti į Karės Departa- 
menuj. 

Užpuolikas buvo papras- 
► tai išrodantis žmogus, pasi- 

rėdęs darbininko drabužiais. 
Netikėtai j 13 išsitraukė re- 

volveri ir paleido penkis šu- 
vius, iš kuriu tik vienas pa- 
taikė premierui į pečius. 

Clemenceau nuo ilgų lai- 
kų buvo vienu iš žymiausių 
Prancūzijos steitsmanų (vei 
kėjų-politikų), bet, ypatin- 

gai jo garbė padidėjo, kuo- 
met tik-ką pasibaigusi karė 
įėjo į kritišką padėjimą ir 
jau beveik išrodė, kad tal- 
kininkai pralaimėsią. Tuo- 
met jis tapo paskirtas Fran- 
cuzijos premieru, ir senis, 
paėmęs valdžios vadeles i 
savo rankas, vedė šalį taip 
gabiai ir stipriai, kad išve- 
dė ją laimingai. Šiądien 
jis yra žinomas, kaipo vie- 
kas iŠ garsiausių pasaulio 
vyru. Jis turi 78 metus am- 

žiaus, bet, nepaisant to, jis 
yra dar nepaprastai ener- 

giškas ant savo amžiaus vy- 
ras. Dėlei jo drąsos ir ener 

gijos jis yra vadinamas 
Prancūzijos "Tigru." 

Anarchistas Pašcvė 
Premierą. 

Londonas, vasario 19 d.— 
Premiero Clemenceau už- 
puolikas, mėginusis jį nušau 
ti, yra pavojingas anarchis- 
tas vardu Emile Cottin, 251 
metų amžiaus. Kuomet jį 
pradėjo tyrinėti, jis atsakė, 
kad visą atsakomybę pasi- 
ima ant savęs. Kitas vyras 
tapo areštuotas sykiu su juo, 
bet jisai tvirtino, kad jisai 
buvo vien tik žiurovu. 

Andrew Bonar Law pra- 
nešė Anglijos parlamente, 
kad Clemenceau galės atsi-. 
kelti j dieną-kitą laiko. 

| Atėjusios smulkmenos pa 
sakoja sekančiai apie pasi- 
kėsinimą ant premiero: 

Premieras Clemenceau bu 
vo jau automobiliuje ir au- 
tomobilius jau buvo smar- 
kiai pradėjęs eiti; jis pra- 
dėjo suktis aplink kampą 
Rue Franklin gatvės, kuo- 
met vyras, stovėjusis ant ša- 

ligatvio, šoko prie automo- 

jbiliaus durių ir paleido ke- 
letą šūvių. Viena kulka pe- 
rėjo per automobilių ir už- 
gavo premiero petį. Pre- 
mieras prie pirmo šūvio mė- 
gino atidaryti ąutomobiliaus 
duris ir tuomet jį kulka už- 
gavo. 

Fremiero šoferas Brabant 
ir specialis policmonas, 
Goursat, lydėjusis premierą, 
tapo taipgi lengvai sužeisti. 

Policija yra palinkusi ma- 

nyti, ar užnuolikas nebus 
tiktai rusas. 

Premieras Clemenceau, 
anot pasakojimo Gousart'o, 
išėjęs iš automobiliaus, su- 

grįžo j savo namus. Netru- 
kus $o to aplink premiero 

Surakino... 
» 

j Tautų Lyga yra, neliginant, ta spinta, kuri visą pa šaulį mėgins surakinti mei- 
lės ir brolybės ryšiais 

namus susirinko milžiniška 
minia žmonių. Į pusvalandį 
laiko atvyko ir Francuzijos 
prezidentas Poincare. Ne- 
trukus po to, atvyko ir kiti 
ministeriai ir armijos bei lai 
vyno atstovai. 

Pirm negu policija suėmė 
užpuoliką, susibėgusi žmo- 
nių minia smarkiai jį ap- 
daužė. 

Anglijos karalius, sužino- 
jęs apie atsitikimą, pasiun- 
tė premierui sekantį tele- 
gramą: 

"Aš labai nustebau iš- 
girdęs apie bjaurų užpuo- 
limą ant jusų šį rytą ir šir- 
dingai tikiuosi, kad sužei- 
dimai nėra pavojingi ir 
kad, ačiu savo energijai ir 
drąsumui, jųs netrukus pa 
sveiksite, idant toliaus di- 

, džiai ir naudingai dar- 
buotis Francuzijai ir tal- 
kininkams." 

SPARTAKAI KARIAUS 
SU EBERTU. 

Berlinas, vasario 18 d. — 

Vakarinėje Vokietijos dalyj, 
kur yra daug išdirbysčių, ki 
la streikai, kuriuos sukelia 
spartakai ir neprigulmingi 
socialistai' S5 kasyklos Ham 
born, Bochum ir Dortmond 
distriktuose visai nedirba. 

Spartakai ir streikieriai 
Buhr distrikte, masiniuose 
susirinkimuose ant gatvių, 
reikalauja paskelbti Eberto 
valdžiai karę ir taipgi' rei- 
kalauja umaus pervedimo 
kasyklų j visuomenės ran- 

kas. 
Duesseldorf'e komunistai 

apskelbė generalį (visuoti- 
ną) streiką. Sustabdė mies 
te visus laikraščius ir iš ki- 
tur atgabenti laikraščių irgi 
neleidžia. Spartakai gi, 
kaip pranešama, ruošia tran 
sėjas ir rengiasi patikti Eb- 
erto kariumenę, kuri, tiki- 
masi, ten atsilankys. 

Spartakai užėmė svarbią 

gelžkelio stotį Wanne ir 
stengiasi, sulaikyti judėjimą 
Eberto kariurnenės. 

*. 

SAKO, KAIZERIS FERIL- 
GAI LAUKE. 

Basei, Šveicarijoj, vasario 
19 d.—Pereitą utarninką 
Berline buvo susivažiavimas 
Vokietijos kaimiečių Uni- 
jos. Susivažiavimo pirmi- 
ninkas savo prakalboje, tarp 
kit-ko, esą pasakė, kad bu-1 vusis kaizeris yra kaltas už 
tai, kad lis perilgai nuvilko 
su karės paskelbimu, ir kad 
dėlei jo silpno valdymo so- 
cialistai turėjo progą išaugti. 

Apart to jis, anot telegra- 
mo iš Berlino, dar pasakė 
ir tai, kad esą anglų pinigai 
padarė sukilimą tarp vokiš- 
kų jūreivių ir tokiu budu 
privedė prie revoliucijos pe1 
reitą lapkričio mėnesį. 

Visi kalbėtojai, kalbėju- 
sieji šiame susivažiavime, 
sakoma, išsireiškė, kad Vo- 
kietijos kaimiečiai esą bus 
ištikimi monarchiško judėji- 
mo palaikymui. 

LLOYD GEORGE TARSIS ! 
SU MAINU STREIKIE- i 

L RIAIS. 

Londonas, vasario 19 d.— 
Premieras Lloyd George šią 
dien tarsis su mainierių at- 

I stovais, gręsiančiais streiku. 
Jis maldaus streikierių nesi- 
skubinti su streiku, nes val- 
džia, buk užsiėmus gvilde- 
nimu klausimo kaip galima 
butų nacijonalizuoti mainas. 

NORI SIUSTI KARIU- 
MEN£ I RUSIJĄ. 

Washingtonas, vasario 19.! 
Rezoliucija, reikalaujanti 
nuo Suvienytų Valstijų, kad 
pasiųstų daugiau kareivių Į 
Rusiją sumušimui bolševikų, 
buvo vakar paduota Sena- 
tui nuo senatoriaus McCum- 
ber iš North Dakota. 

ITALIJA, SPIRIASI. 

Paryžius, vasario 19 d.—i 
Tarp Jugo-Slavų ir Italijos, 
eina didelis ginčas už Adria 
tiko jūrių pakraštį, kurio 
reikalauja sau Italija, pasi-1 
remdan.a labjausiai tuomi, 
kad ji prieš savo įstojimą 
karėn yra padariusi sutartį 
su Anglija ir Francuzija 
Londone ir sulyg tos sutar- 
ties jai minėtus plotus paža- 
dėta. Jugo-Slavai gi tvirti-j 
ba, kad visos tos vietos, iš- 
skyrus porą miestų, yra ap- 
gyventi slavų ir kad todėl, 
sulyg prezidento Wilsono! 
principų, kuriuos visi talki- 
ninkai pripažino, visas Ad- 
riatiko jūrių rytinis pakraš- 
tys Dalmatijoj privalo pri- 
klausyti Jugo-Slavijai. 

Jugo-Slavų atstovai Tai- 
kos Konferencijoj pasiūlė, 
kad šitą ginčą išrištų trečių- 
jų teismui, savo teisėju sta- 
tydami prezidentą Wilsoną 
ir prižadėdami, kad jie lai- 
kysis šventai jo nutarimo. 
Italijos atstovai, pripažinda- 
mi trečiųjų teismo principą, 
vienok atsisako nuo trečiųjų 
teismo, pasiremdami labjau 
siai tuomi, kad trečiųjų teis- 
mas gali buti tarp dviejų 
viešpatijų, bet Jugo-Slavija 
dar nėra formališka viešpa- 
tija. 

MIESTO VALDŽIA 
SUSTREIKAVO. 

Bei linas, vasario 18 d.— 
Miesto valdininkai Muelhei 
me sustreikavo. Tas pada- 
ryta kaipo protestas prieš 
spartakų užgriobimą miesto 
įstaigų, kuomi buvo perkirs- 
ta visi telgrafų ir krasa su- 

sinėsimai su kitomis vietc 
mis. Taipgi pranešama, kad 
darbininkams išdalinta ginK 
lai, ir nuspręsta priešintis 
valdžios kariumenei, jei ji 
ten norės atvykti. 

SINN FEINERIAI PRIEŠ 
WILSONĄ. 

Dublinas, Airijoj, vasario 
19 cl.—Sinn Feineriai, Airi- 
jos revoliucionieriai, prade- 
da. rodyti pusėtiną nepasi- 
ganėdinimą prezidentu Wil- 
sonu. Jie tikėjosi, kad pre- 
zidentas Wilsonas užstos Ai 
rijos'reikalą Taikos Konfe- 
rencijoj. Bet yra manoma, 
kad prezidentas Wilsonas, 
kad ir norėtų, vargiai galė- 
siąs kištis į šitą reikalą, ku- 
rį Britanija skaito savo "na- 
miniu reikalu." 

Iš tos priežasties tarp Sinn 
Feinerių ir jų pritarėjų yra 
patėmyta didelis atšalimas 
sulyg prezidento Wilsono, o 

airių laikraščiuose pradeda 
rodytis užsipuldinėjimai ant 
jo. 

ČECHAI IR LENKAI 
NURIMO. 

Praha, Čechijoj, vasario 
19 d.—Silezijoj, kur cechai 
buvo susikirtę su lenkais, 
jau yra tvarka. Amerikos 
laikraščio korespondentas sai 

ko, kad nekuriose Silezijos 
vietose, -kuriomis cechai ir 
lenkai negali pasidalinti, jis 
teiravosi pas vietinius gyven 
tojus ir gavo tokį Įspūdį, 
kad ten tautos taip yra su- 

simaišusios, jog žmonės pa- 
tįs nežino; kas jie tikrai yra: 
cechai, lenkai, ar vokiečiai. 
Jų vardai, ka^a ii papro- 
čiai yra taip susimaišę, kad 
negalima vieno nuo kito at- 
skirti. 

NESITARS SU 
BOLŠEVIKAIS. 

Washington, D. C., vasa- 
rio 19 d.—Rusijos ambasa- 
da Washingtone gavo žinią 
nuo Rusijos ambasadoriaus 
iš Paryžiaus, kad talkinin- 
kų pasiulijimas susirinkti 
ant Kunigaikščių salų visų 
Rusijos valdžių atstovams, 
yra griežtai atmestas per ne 

bolševikiškas Rusijos val- 
džias. 

Siberijos, Archangelsko 
ir Pietinės Rusijos valdžios 
jųjų oficialiuose pranešimuo 
se užreiškia, kad joms sma- 

gu, jog talkininkai rūpinasi 
įvedimu tvarkos ir ramybės 
Rusijoje ir jos pakvietimą 
dalyvauti konferencijoj ant 
Kunigaikščių salų mielai pri 
ima, bet jos niekuomet ne- 
sutiks turėti bile pasitari- 
mus su bolševikais, kurie 
yra apskelbti šalies išdavi- 
kais ir .anarchizmo skiepin- 
tojais. 

Instrukcijos šiame reika- 
le nuo Omsko valdžios mi- 
nisteįio buvo persiu-cos So- 
zanovui ir čaikovskiui, ku- 
rie atstovauja Archangelsko, 
Sibiro ir Pietinės Rusijos 
valdžias, kad jie įteiktų tal- 
kininkams atsakymų viršmi 
nėtoje dvasioje. 

RUMUNIJOJ NERA 
REVOLIUCIJOS. 

Paryžius, Vas. 17. Rumu- 
nijos presos biuras praneša, 
kad visos žinios apie revoliu 
ciją Buchareste yra neteisn- 
gos. Rumunijoj esanti viskas 
ramu. 

j SUV. VALSTIJOS ŽADA 
PAGELBĄ NICARAGUAI. 

Washington, vasario 19. 
Valdžia Suvienytų Valstijų 
nei jokiu buclu neda)eis ata- 
kuoti Nicaragua nors reikė- 
tų ir spėką apgynimui pa- 
naudoti. Ši žinia pasklido 
vakar, kaip tik sužinota, 
kad Nicaraguos parubežiais 
Costa Rica pradėjo 8,000 sa- 
vo kareivių mobilizuoti. 

DIDELIS GAISRAS. 
Porl Arthur, Ont., vasario 

19 d.—Čia užsidegė javų 
elevatorius priklausantis Ca- 
nadian Northern geležinke- 
liui. Šisai elevatorius yra di- 
džiausis javų sandėlis visam 
pasaulyj ir gaisras gręsia su 
naikinimu 5,000.000 bušelių 
javų. 

UŽDARYTA 100 
KASYKLŲ. 

Kopenhagenas, vasario 19 
Daugiau kaip 100 anglies 
kasyklų Buhr distrikte, 
Westphalijoje uždaryta. 
Mat spartakai paskelbė ge- 
neralį streiką visoj apielin- 
kėj. Mieste Bochum spar- 
takai užgriebė daug amuni- 
cijos ir priverčia vyrus nuo 
17—25 metų stoti jų orga- 
nizuojamon kariumenėn. 

MRS. ROOSEVELT ANT 
SUNAUS KAPO. 

Paryžius, vasario 19 d. — 

P-ia Roosevelt, našlė buvu- 
sio »prezidento Roosevelto, 
lydima savo sunaus Theo- 
doro, atlankė kapą savo ki- 
to sunaus Leitenanto Quen- 
tin, kuris buvo užmuštas lai- 
ke karės Francuzijoj, prie 
Fere-en-Tardenois. 

DARBO KONFERENCIJA. 
Cincinnati, Ohio, vasario 

19 d.—Ateinančio mėnesio 
pradžioje žada buti susirin- 
kimas visų valstijų guberna- 
torių, pirmininkaujant prezi 
dentui "VVilsonui. Šio susi- 
rinkimo tikslu bus atrasti 
budus, kaip užkirsti kelią 
bedarbėms, t. y. kas reikės 
Amerikoj padaryti, kad ne- 

būtų dabar, po karės, bedar- 
bių. 

P1LSUDZKIS ATSISAKĖ. 
Varšava, vasario 19 d.— 

Gen. Jozef Pilsudzki apreiš- 
kė, kad jis mano atsisakyti 
nuo viršininkystės Lenkijoj. 

KODĖL ŠOVE? 
Paryžius, vasario 19 d., 

po piet. — Cotlin, premiero 
Clemeeeau užpuolikas, pa- 
sakė, kad jis norėjęs užmuš- 
ti Clemeeeau todėl, kad jis 
esąs "žmonijos priešas ir re- 

ngėsi pradėti naują karę." 

ORAS. 
Chicagoj ir apielinkese: 

Kekverge lietus; tas pats gal 
ir pėtnyčioj. Atmaina tem- 
pereturos nedidelė. 

Saulėtekis 6 v. 39 m.; sau- 
lėleidis 5 v. 29 m. Mėnulio 
tekėjimas 12 v. 27. m. nak- 
čia. 



Bolševikų Ambasadorius Prašo Susimylej mo. 

Kaip pagavo Berline Radeką, bolševikų pasiuntinį. 

Radėk buvo vienas iš geriau*! 
siu agentų, kuriuos rusiškieji 
bolševikai prisiuntė Berlinan 
platinimui bolševizmo Vokie- 
tijoj, o po užmušimo Karlo 
Liebknechto ir Rosos Luxem- 
burg jis buvo nevainikuotu bol- 
ševizmo karalium Vokietijoj. 
Kuomet Raclėk pirmiaus buvo 
Rusijoj, vieno jo parašo už- 
tekdavo, idant nusiųsti mirtm 
tuksiančius žmonių, kurie io 
manymu buvo ''bereikalingi." 
Dabar, kuomet jį pagavo Ber- 
line, jis ant kelių prašėsi, kad 
ant jo susimylėtų ir jam gy- 
vastį dovanotų. 

— Nelinčuokit manęs!— 
šaukėsi jis prie sargų, kuomet 
tie jj vedė į Moabit kalėjima, 
—aš įieko nepadariau. 

Pusiaunakties laiku keturi 
vyrai vedė šita buvusi Rusijos 
d^s{X)tą, dabar drebantį, su- 

smukusį ir vos tepacinantį. 
Męs vedame bolševizmo 

sėklą—tarė sargybos kapito- 
nas, rodydamas į Radeką, ku- 
ris buvo pasirėdęs vokiško afi- 
ciėfro uniformoje. 

Ilgai Radcką cjauclč. 
{krlino naujos socialistiškos 

vrldžios policija ilgai Radek.) 
j ieškojo, bet vis nepasekmin- 
gaį. Kokiu Įvadu jį pagalios 
sugavo, apie ai pasakoja spc- 
ciąlis korespondentas Chicagos 
laikraščio D a i 1 y N e vv s. 

Kadek yra lenkiškas žydas, 
paeinantis i.s Galicijos ir turė- 

jo fick pravardžių, kiek dienų 
savaitėje. Tikra jo pravardė 
yra Sobelson—bent tokia pra- 
varde jis buvo žinomas Ga- 

ilięijoj. Būdamas Šveicarijoj, 
| jis vadinosi Ilerr Barabeluni, 
Rusijoj Radeku, Vokietijoj gi į 
Dr. Richardtu. 

Užviešpatavus bolševizmui 
Rusijoje Radek buvo vienas iš 

stambiausių Rusijos bolševikų 
šulų ir podraug vienu iš bc- 

mielaširdingų persekiotojų tų, 
kurie su bolševizmu nesutiko. 
Trockis pasiuntė jį Berlinan, 
idant jis tenai sukeltų bolševiz- 
mo revoliuciją. Ir kuomet vo- 

kiškieji spartakai pagalios pa- 
kele revoliuciją prieš socialis- 
tišką Eberto ir Scheidemanno 
valdžią, Radek, sykiu su Lieb- 
knechtu ir Luxemburg, buvo 
vienu iš atkakliausių bolše- 
kiškų agitatorių Befline. 

Bet bolševikiška, arba kaip 
ji yra vadina Vokietijoj, spat- 
takiika revoliucija nepasiseke. 
Vokiški bolševikai Berlino ta- 

po sumušti, o du jų vyriau- 
si vadai Liebknechtas ir Rože 
Luxemburg tapo minių užmu- 
šti. Nuo to laiko Radek slap- 
stėsi, o Berlino policija ir val- 
džios kariumene nuo kelių sa- 

vaičių jo jieškojo;. 500 val- 
džios detektyvų krėtė visus 
spartakų centrus Berline, Bre- 
mene ir Hamburge. VajŠa- 
vos ir v įennos policija taip pat 
darbavosi, nes manyta, kad gal 
Radek tenai paspruko, bet vi 
sas mėnuo praslinko, o miklus 
Radek visuomet policijai pro 
pirštus išsprukdavo. 

Vienas užrubežio ministeri- 

jos valdininkas išreiškė tokia 

nuomonę apie Radeką: "Jis 
yra Šaltas, bemielaširdis agi- 
tatorius, kurio vieninteliu mie- 
riu yra privesti Vokietija prie 
tokio pat teroro [baisenybių 
viešpatavimo] kaip kad yra 
Rusijoj. Pakol Radek buvo 
laisvas, bolševizmo šmėkla vi- 
suomet kabojo Vokietijoj." 

Susekč per Moterį. 
Dvi sąvaiti atgal Berlino po- 

licija, negalėdama Radeko pa- 
gauti, pamojo ranka ir užsi- 
spyrė sugaudyti bent jo pagel- 
bininkus, ypač jo sekretorių. 

Policija išsigalvojo sau loki 
plianą, kad Radek turi turėti 
Berline kokį nors savo pagel- 
bininką-greičiausia kokią nors 

moterį. Policija dabojo visas 
spartakiškas moteris, pakol pa- 
galios ji užkliuvo ant vienos, 
tūlos Lena Becker, kuri, kaip 
išrodė neturėjo joko užsiėmimo 
Detektyvai pradėjo ja daboti. 
Kiekvieną rytmetį jis išeidavo 
iš namų ir kiekvieną sykį ji vis 
sėsdavo į kitokį gatvekarį. Po- 
licijai tas pasirodė nužiurėtina. 

Valdžios detektyvai nuėjo 
paskui ją iki namų prie nume- 

rio 53 Paulesbornerstrasse gat- 
vės. Jie užėjo į tuos namus. 

Tuos susitiko duryse šeiminin- 
kė vardu Frau Keil, kuri už- 

reiškė, kad pas ją gvyena "Dr. 
Richardt, kuris užima užpaka- 
linį kambarį ir kad moteris at- 
eina kasdien pas jį. Jis čia til> 
trečia diena kaip gyvena." 

Policija įėjo ir rado ''Dr. 
Richardt," kuris tuo sykiu dik- 
tavo savo sekretorei. 

"Jus esate po areštu, Hen 
Radek, arba Dr. Richardt"— 
tarė detektyvas Radekui. 

Prašo pasit/ailčjimo. 
Radek išpradžių mėgino už 

siginti, kad jis neesąs Radę- 
ku; rodė savo pašportus (fal 
syvus) ir nurodinėjo į savo vo- 

kiško afieiero uniformą, bet 
pagalios prisipažifio ir pasida- 
vė. 

— Tik nesušaudykit manęs 
—meldė jis detektyvų. 

Kambaryje atrasta laba: 
daug straipsnių ir kitokios bol- 
ševikiškos "literatūros." Po- 
licijoj jis pasakė viršininkui, 

I 
kad jis paeina iš Galicijos ir 

i kad tikra jo pravardė yra So- 
ibelsan; jis dar pranešė, ir tai, 
kad nors jo jieškota kituose 
miestuose, bet visji tą laiką bu- 
vęs Berline, tik savo gyveni- 
nio vietą jis mainė po du syk į 
savaitę. 

Lena Becker. ir kita mote- 

ris, kurią rasta jo kambaryj, 
taipgi tapo areštuota. Radek 
bus atiduotas po teismu, kaipo 
bolševikiškas agitatorius. Iki 
šiolei Berlino spartakai dar ne- 

padarė jokios demonstracijos 
jiš priežasties Radeko suareš- 
tavimo. 
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ORLAIVINE KRASA 
FRANCUZIJOJ. 

1 Paryčius. Vas. 18 Francu- 
! zi joje jau įsteigiama ketvirta 

j linija orlaivinės krasos. Ji bus 
: tarp Paryžiaus ir Niče. K ra- 

siniai orlaiviai šios linijos pa- 
keliuje sustodinės dar miestuo- 
se Lyott ir Maršelles. 

Orinė krasa yra kelis syk 
greitesne už krasą traukiniu. 
Jau ekzistuojanti orine krasa 
tarp Paryžiaus ir Lille atlieka 
savo kelione Į 1 vai. ir 40 min. 
(ii traukinis atlieka tą kelionę 
ne greičiau 8 valandų. 

Kaina dėl laiškų orine kra- 
sa dar nenustatyta, mat iki 
šiol tik daromi bandymai, bei; 
tikimasi, kad neviršys vieno 
tranko, t. y. apie Zlh\ 

Vienok bus ir tokių dienų, 
kada orinė krasa negalės veik- 
ti, tada laiškai, vieton orlai- 
viais, bus siunčiami greičiau- 
siais traukiniais. 

Sulyg meteorologiško biuro 
apskaičiavimų, Prancūzijoje 
esti kasmet apie 20 dienų, kada 
orlaiviai dėl blogo oro, visiš- 
kai negali lekioti. Gi apie 40 
—50 dienų metuose esti mig- 
lotos, kas daro orlaiviams ke- 

lionę pavojingesne. 

GARBINGAI KRITO 
UŽ LAISVĘ. 

Oficialiuose valdžios praneši 
muose, išleistuose Amerfkos Ka 
re<5 Departamento Washington« 
randame sekančias lietuviškas 
pravardes pas1 ^tas: 

P a t i m IJ i rr f 6. Imame ti) 
tae pravardes, kurio® yra neabe 
Jotinal llatuvlškos, arba kurioe 
imnns iirodo lletuvl§ko3. Tie, kurK i 
pasiduoda karlumenSJ, ūna laika i 
-'glstracljos, savo pravedės su 
Eki arba su "wtc2," ant galo, 

yva panaSua i laukus tr jij mes 
nugalime atskirti; todėl tankiau- 
siai tokiu ir nepaduodamo. Lie- 
tuviai privalo bavo pravardę lai- 

1 ke užsiregistravimą, arba jau ir 

k&rluapefnfij, paduot' vieton "ski" 
—"skss," viaton "wioz"—"vlfiiuB," t 

pavyrdilul: vieton "Rutkowskr 
privalo paduoti 

* 

"Rutkauskas," vi* 

į ton "Ji cewler"—'".Taoevlolns." Tu6 
met bus lengv Iuop uafintL 

Surašuosevasario 
18-ta d. 1919. 

Barthlomejus Daraulvi- 
čius, (gal but Damulevi- 
čius), iš Chicago, 1432 Eik 
grove ave.—sužeistas laips- 
nis nepažymėtas. 

Frank J. Sawickis, iš Chi- 
cago, 120 East 104-ta gatvė. 
—sužeistas laipsnis nepažy- 

I mėtas. 
Paul Prelgow$ki, (gal 

lenkas) iš Chicago, 2021 W.1 
23-čia gatvė—sužeistas laip- 
snis nepažymėtas. 

LINKĖJIMAI. 
Kaip tik "Lietuva" sustojo■ 

lankiusi mane savo žinutėmis', 
pranešimais ir pamokinimais, 
negaliu nei pasakyti, kokis pa- 
sidarė nesmagumas namuose. 

Taigi vėl nusprendžiau užsisa- 

kyti. 
Vėlindamas ''Lietuvos" 

Dienraščiui gyvuoti ir stiprin- 
ti musų tautišką dvasią, nu- 

šviečiant ją mokslo spinduliais,1 
pasilieku su pagarba, 

Anicetas Bitbelis. 
Racine, Wis. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES KAMPELIS. 

REIKIA SPARTAUS 
DARBO. 

Tuoj atsidarys keliai į Lie 
tuvą. Kartu jau tenai pra- 
sidės atstatymo darbas, ku- 
riam bus reikalingi pinigai. 
LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVE yra prisiren- 
gus prie atstatymo darbo. 
Ar visi esame prisirengę 
prie to darbo? Ar jau su- 

dėjome pažadėtus Lietuvos 
atstatymui milijonus ? At- 
statymo darbi* cjoj turėsime 
pradėti—suvėlinsime, tai vis 
ką pralošime. Tatai stokime 
prie spartaus darbo. 

Bolševikai ir Lenkai. 

Žmonės bijo bolševikų, bi 
jo lenkų. Bet į jų kalbas, į 
jų darbus nereikia rimtai 
žiūrėti. 

Vasario 6 d. Rusijos už- 
sienio reikalo ministeris M. 
ČiČerin pranešė visoms ša- 
lims, kad bolševikų valdžia 
sutinka apmokėti visas sko- 
las ir kad taipgi nori aptarti 
pirklybos reikalus Ir pirk- 
liauti su visais ir todėl su- 

tinka važiuoti pasitarti ant 
Prince salų. 

Su lenkais ir-gi dalykai 
taipgi blogai nėra. Lenkija 
pripažinta savistove tik et- 

nografinėse ribose. Lietis 
va nėra priskirta ir Lietu- 
vos klausimas bus svarsto- 
mas vėliau. Lietuva dedasi 
prie Tautų Sąjungos, taigi 
bus narė Tautų Sąjungos ir 
savistovė. 

Padėjimas Lietuvoje. 
Yra žinių, kacl Lietuvoje 

padėjimas buvo besitvarkąs 
geron pusėn. Jau šalyje 
tvarka buvo pamažu įveda- 
ma. Tik bolševikų įsilauži- 
mas Lietuvon padėjimą at- 
mainė. Vėla prasidėjo ko- 
va ir naikinimas. Bet lietu- 
vių viltįs stiprios, pasiryži- 
mai tvirti tatai Lietuva lai- 
mės. 

MĘS RENGIAMES 
PAREMTI, 

Lietuvoj eina kova už lais 
vę. Męs negalime joje da- 
lyvauti, todėl męs rūpinki- 
mės dabar ją remti. Rūpin- 
kimės, kad toje kovoje iš- 
eikvotos pajiegos butų pa- 
stiprintos. Tuo tik pasirū- 
pinkime, kaip Lietuvos at- 
statymui surinksime užtek- 
tinai pinigu. 

DEJIMASIS PRIE LIF- 
TUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES IR RŪPINI- 
MASIS TĖVYNĖS ATSTA- 
TY?:U YRA GRĄŽINI- 
MAS JOS IŠEIKVOTŲ PA- 
JIEGŲ. 

Stokime į Lietuvos Atsta- 
tymo Bendrovę. Šeras 10 
doliarių, bet negalima ma- 
žiau pirkti, kaip penkis se- 

ms. 

Klauskit paaiškinimų šiuo 
adresu: 
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVE 
320 Fifth Ave., 

NEW YORK, N. Y. 
Apgarsinimas 

BIZNIERIAI! GARSINKITES LIETUVIŲ DIENRAŠ- 
TYJE "LIETUVA". APGARSINIMAS ATNfeš GE- 
RIAUSIUS REZULTATUS. 

"Lietuvos" Kalendorius 
V 

9 0 
/ 

0 0 
* 

^ % j 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. 
Dėl brangumo popierio ir paties darbo, šių kalendorių spausdinsime apri 

buotą skaitlių, todėl jų ant ilgo neužteksime. Užsirašykite "LIETUVĄ", 
Užsisakykami "Lietuvą", adresuokite taip; j 

"LIETUVA" | 
3253 S. Morgas St, CHICAGO, LL | 

Sitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 
arba pinigais prisiųsk mums. « 

Dienraščio "LIETUVA" 
KA1K0S = 

CHICAOOJE Metams $6.00 
,, Pusei mętų 3.60 □ 

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

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

[(infJIIIllfTllNIflcmmitiiiivifiififfiiiiniinifiifniivniiMiiltirtitiiiitmiimiiiiiitMinttrfittfl 

"LIETUVA" 3253iSo, Morgan St., Chciago, III. 
GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ [ir prašau siuntinėti 

dienraštį "Lietuvą" per r *t 
(ant kiek laiko) 

Mano adresas: 

Vardas Pravardė 

Stubos numeris Gatv€ ... 

(arbaboz) 1 

Miestas ! Valstija 



Parašė Tarabilcla. 
i '< 

Jokūbo Kerštas. 
—• Jau vistick velnias bus 

su tais misininkais.—aimana- 
Juokttbas, sunkiai žengda- 

mas per slenskt i grįčion.—Že- 
mę nualino: ši metą nei pusės 
neprikulCva, ir tai dar reikia 

per pusę dalyties... Kaipgi bus 
sulaukti kitu metu pjūties?— 
tarė Juokubas, sėsdamas sun j 
kiai ant suolo. 

S; nė Juokubienė, nušutusio- 
mis, vos i.' po voku žibančio- 
mis akimis pažvelgė j sėdint j 
ant suolo senj ir tarė: 

— Aš jau nekartą sakiau, 
kad reikia padaryti širdingą, 
Dievui patinkančią auką,—ki-l 
taip nieko nebus... Pusininku' 
juk nėra k<> kaltinti: šiemet pas i 

mumis,—kitais metais kitur, 
—Lyg tie padaužos čigonai: 
kilnojasi iš vietos Į vietą. Ot, 
kad butu sava šeimyna...—ir 
čia staiga juokubienei nutru- 

ko balsas. 
Senelių veiduose pasirodė 

kažkokis, tik kūdikių nustoju- 
siems tėvams žinomas širdies 
skausmas. Senelių veidais nu 

riedėjo po keletą tėvyškų aŠ:i- 

rų. 
— Užpirkti mišias?—pa- 

klausė Juokubas. 
— Mudu juk ta padarova 

kas metai,—pastebėjo Juoku- 
bienė.—Pabamlykiva ką nors 

naujo. Gal geriau pataikinsim 
sutvertojo ausin; rasi išklau- 

sys, ir mudviejų vargus pa- 

lengvins. 
— P»et kaip atspėti Jo no- 

rus ?—teiravosi nusiminęs Juo- 
kubas. 

— Sunku... Vienok bandy- 
mas visgi nepakenks. Ve, mu- 

šu galulaukėjė stovi šventos 

Agotos stovvla: niūras suvis 

mitriuos; JvjauJėS aplinkui 
knisa, kartais net po pačiu pa- 
matu pasiknisa; žmonės irgi 
nelabai tegodoja,—praeidami 
nei kepurės nenusiima. Aptai- 
sikyva!.. 

— Kažna, kiek atsieis?. .— 

paabejojo senis. 
— Xe kažna kiek... ramino 

Juokubienė.—Paimsi mūrinin- 

ką: iškals skylę muran, po pat 

Agotos kojų; pastatysi Nazc- 

P'ranietį su kryžiumi; mūrinin- 

kas lai nubaido, o tu ir pats ap- 
tversi tvorelę, kad ilgasnukės 
vėl nesiknystų po šventosios 

stovyla. 
Su lyg žmonos patarimo, se- 

nis Juokubas, nuėjęs miestelin, 
sulygo su mūrininku už darbą. 
Vėliai1* usuko pas karabelnin- 

ką, 1. .v! pi r ko iš švino nulietą 
Nažarenietį, kryžių nešant] ant 

pečių ir, pasiteiravęs ar pa- 

šventytas, nudūlino šventos 

Agotoos stovyklos link. 
Mūrininkas kaip reikia su- 

lopė stovylos pamatą; nutriu- 

šusius nuo lietaus ir vėjo ply- 
šius, užlygino moliu ir ant galo 
baltomis, yt varškė, kalkėmis 

nutepė murą, neaplenkdama;- 
1 

nei gipsinės Agotos figūros. 
Juokubas tuo naciu laiku už- 

tverė dailiais "štankietais" 
tvorelę; nuo vieškelio pusės 
įdėjo vartelius, pritaisė kabliu- 

ką ir, apžiūrėjęs visą savo dar- 

bą, žvilktėrėjo Nazarenietin 
ir iš gilumos krutinės jam iš- 

siveržė lyg pasiteisinimo bal- 

sas: "Viešpatie, vis ką pada- 
riau ką tik galėjau!"... 

Senė Juokubiene, žiūrėdama 

pro langą j saulutės spyndu- 
liuose panertą šventos Agotos 
stovyklą. alpsta tikinčiųjų 
džiaugsmu, ir taip jai gera ir 

taip malonu jos širdžiai daro- 
si.... 

Jau keletą metų prabėgo, 
kaip Juokubas tą puiku j j dar- 

bą atliko. Bet to, ko jiedu su 

Jokubienc geidė savo senatvės 

paramai nesulaukė. Juokubo 
gyvenimas kas-kart darėsi kar-| 
t es n i u-snn kcsn i u. Pusininkai 
buvo tokie jau pat, kaip ir se- 

niau, nieko nepaisanti ūkio 
reikalais. Nugrimzdimas be- 
dugnėn vis labiau vaidinosi 
Juokubo galvoje. 

Pradėjo pastebėti ir kaimi 
nai, kad [uokubui prastai ūky- 
je vedasi; kad jau sunku atsi- 
griebti: ūkio pataisymui reika- 
linga daug laiko, turto ir pa- 
jiegii, o užvis labiausia mok- 
slo, kurio Juokubas niekuomet 
neragavo. Prieto dar Juoku- 
bas žymiai ėmė senti, netik kū- 
niškai, bet ir protiškai. 

Patsai Juokubas nejautė trr, 
ką kaiminai jautė ir matė. Ta- 
me nuolat augo kaž-koki apvv- 
limo mintis ir su tą mintimi 
augo beprotiška neapykanta ir 
kerštas. Atkeršyti,—kad ir 

sutvertojui. Tanaus dar liku- 
sioji sveika proto dalis sulai- 
kydavo Juokui>ą nuo viršmi- 
nėto pasikėsinimo. Tada tai 
jis kreipdavos prie savo gyve- 
iiimo drauges: 

— Zmonut, pasakyk kodėl 
męs nelaimingi? Ko-gi Die- 
vui nuo mūsų reikia? Argi 
męs negyvenam sulyg Jo prisn- 
kimų? Kodėl?... 

Amžių baigianti senule įie- 
ško Juokubui Atsakymo, 1>ct ne- 

suranda, tinkamai negali atsa- 
kyti. Tr ji nežino, del ko jie- 
du nelaimingi, delko jiedu 
vargsta. Stai vėl sužibės Iru- 

puti skaistesnė mintis, kad už 
/.etniškus vargus bus atliginta 
į)0 mirčiai. Bet kodėl po mir- 
čiai ? Sake>ma: "Ten užsibaigs 
vargai." Vienok gyventi no- 

risi; jiedu nori dar ilgai gėrė- 
tis saulės spinduliais. O čia, 
v t smaka§ išsižiojęs, laukia 
juos badas, ir taiko praryti. 

Ir vėl Juokubas klausia: 
— Argi neužtenka aptaisy- 

mo šventos Agotos stovyklos? 
\rgi jo viską matanti akis ne- 

mato, kaip nūdien žmonės pra- 
eidami nusiima kepures ir ati-{ 
duoda pagarbą? Taip, Jis ma- 
to. Jis drauge mato ir Juoku- 
bo vargus... I>et kodėl jų ne- 

nori sumažinti? 
Liūdna darosi senutei. Jos 

širdis jaučia kas-žinką baisaus 
—nepadoraus, baisaus pasiel- 
|ipnio is pusės vyro bijosi. Vie- 
nok nepajiegia surasti paguo- 
dos žodžio; stinga priežastims 
nurodymų ir, atsidusus, eina 
ji lovon, kad ten užsimerkus 
svajoti apie aukščiausiojo mie- 
laširdingumo vieniems pertek- 
lių, o kitiems nedateklių. 

Juokubas daugiau nebeuž- 
duoda klausimų. Jis neramiai 
po grįčią žvalgosi, lyg ko ta: 
iieškodamas. Jei ir atsirastų 
gudruolis, nuspėjantis jo sielos 
kančia, tačiaus juk nieko ne- 

gelbėtų. Viskas turi eiti am- 

žiumi užmarštin—ten kur nie- 
kas jo gyvenimo neminės... 

Juokubo veidu nusidriekia 
kaž-kokis neaiškus tamsus še- 
selis,—tai vėl išsiblaivo, nely- 
ginant -audroje gl< dra pasiro- 
do. Tačiaus neilgam. Ir vė! 
žlunga kaž-kokin rūpesčio glė- 
bin ir skęsta, yt banga juros 
gelmėn... 

Nebesugrįžta Juokubo są- 
monė, j i ji pertoli nuslydo, kad 
butų sugaudoma, Jis jau protu 
nebesivaduoja, bec kaip tik 
priešingai,—beprotystė juomi 
valdo ir gimsta užslėptas ker- 
štas. Jis gal pasisakytu, ką 
mano padaryti, bet nėra, kas 
jo klausytų. Jo vienatinė iš- 
tikima draugė jau saldžius sap- 
nus sapnuoja. 

Juokubo akįs lyg tyčia nu- 

krypsta pasienin ir sustoja už- 
kištan už suolo kirviapentin. 

Galvoje šimtas malūnų suužė. 
Atsargiai pasiėmė kirvi, apvar- 
tč, ir pft'lengva pravėrė duris. 
Šalto oro sriovė perbėgo per 
Juokui y) sa n a r i u s—s u d r ebė j o. 

Priešais, už pusvarščio šven- 
tos Agotos stovvkla maudosi 
palšoje mėnulio šviesoje pilna- 
me puikume, kaip niekad pir- 
miau. Ir eina Juokubas link 
stovyklos, mėnul o šypsos ly- 
dimas,—pasikalbėti, ar atsitei- 
sti už suteiktus gyvenime var- 

gus. 
Rustus, šaltas stovyklos kū- 

nas nepaiso Juokubo skundų; 
jokio balso ir neišduoda, su- 

džiovintas j akmeni molis su 

kalkėm neturi są jausmo Juo- 
kubo vargams ir tyli, tyli am- 

žinai... 
....Sušvista Juokubo rankose 

kirvio ašmenis ir visu sunku- 
mu puola "Štankietn" tvorelėn, 
net kirvio garsas atsiliepia ar- 

timani gajuje. Dar kartą-ki- 
ta, ir tvorelės nei žymės neliko. 

Šėlsta Juokubas, nieko ne- 

paiso. Seilės iš burnos trikšta, 
dantimis kramplius griaužia. 
Griebia kirvį ir kerta muro 

kampan; sužvpsi ašmenįs... Bet 
štai—griūva Juokubas aukš- 

tielninkas. Parkrito, nebesi- 
kelia... Ir guli ramiai mėnu- 
lio šviesos glamonėjamas... 

....Rytas. Maldingieji žmo- 
nės traukia bažnyčion ir ste- 
biasi nuotikiui. Pajunta ir krū- 
mynai, bei jau pervelu!... Juo- 
kubas guli negyvas sn įsismei 
gusiu plytgaliu smilkinyje. O, 
Šalyj Juokubo su išlankstytais! 
asmenimis kirvis... 

— Juokubo kerštas—kalbu 
žmonės ir imasi pataisymu iš- 
niekintos stovyklas. Tik ne- 

pastebėta liko ir po šiai dienai, 
išsukta į šalį Nazareviečiui 
švynitiė koja... 
• r V 1 

v-^sg; 
Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 

•. JI X1 

NEW HAVEN, CONN. 
New Haveniečiai yra ne- 

mažai pasidarbavę dėl Lietu- 
vos laisvės. Vietos lietuviai 
į Tautos Fondą surinko apie 
$4,000.00 ir j Lietuvos Nepri- 
gulmybės Fondą apie $1,300.- 
00; taigi nemaža dovana mu- 

šu tėvynei nuo ne perdidelės 
Kew Ilaveno kolionijos. 

Prakalbų pas mus irgi ne- 

trūksta. Jos bu va, beveik 
kas savaitė, o kartais ir dvie- 
jos sykiu. Tautininkai su ka- 
talikais vis ragina žmone.«i 
darbuotis dėl Lietuvos Nepri- 
gulmybės; gi socialistai sten- j 
giasi platinti ir auklėti lietu- 
viuose bolševizmą. 

Čia pabriežšių Šį tą iŠ leiu- 
nanto J. Ramanausko kalbu. 
Pirm trijų savaičių, visuome- 
niškame lietuvių susirinkime, 
jis iškėlė naują obalsį (bent 
pats kalbėtojas taip mano)., 
Lietuvių obalsiu yra: "Lietu 
va Laisva dabar—ar nieka- 

dos. Gi p. J. Ramanauskas iš- 
kėlė obalsį: Lietuva dabar ir 
visados. Reikia priminti p-nr.i 
J. Ramanauskui, kad ir be jc 
męs žinome, jog Lietuva yra 
ir bus, bet visa svarba tame: 
ar Lietuva bus laisva, ar ver\ 

gč. 
Antrose prakalbose p. J. Ra- 

manauskas, nesigailėdamas žo 
džių, išpeikė tautininkus, kaip 
šie, taip sakant, pakedenu 
klerikalų atstovus, užreiškė 
panašiai:—Tš kempės nuvy- 
kau Washingtonan ir mačiau, 
kad lietuvių biuras .puikiausiai 
sutvarkytas; lenkams visiškai 
užkirsta kelias ir lenkai nie- 
kur negalėjo prieiti prie Ame- 
rikos valdžios 1 e lietuvių ži- 
nios. Tai, girdi, Mastausko 
ir kitų nuopelnas. 

Šitas užreiškimas atrodo' 
gan keistai. Ar nėra tai pa- 
prastas "bluff," kaip ameri- 
konai saki,. Tš kur gi p. Ra- 
manauskas žino, kad lenkams 
buvo užkirsta kelias prie Ame- 
rikos valdžios? Juk Ameri- 
kos valdžia, kuri tik viena ga- 
li žinoti apie tokius dalykus, 
neraportavo p. Ramanauskui 
apie tai. Jeigu jau lenkai be 
lietuvių žinios nieteo negaliu 
ti, veikti, tai kodėl jie jau ši 
ta išgavo, o lietuviai, kaip ir 
nieko ? 

Kaip matytis, tai p-nui Ra- 
manauskui rupi ne suteikimas 
tikrų žinių apie Tetuvių rei- 
kalus, bet nuraminimas lietu- 

viškų širdžių. Tai y. a klai- 
:lr ^as veikimas, nes nurami- 
mas žaizdos—nėra jos gydy- 
mas. Ir šią tiesą žino kiekvie- 
nas inteligentas. 

Kairys. 

METINIS CENTRAI 10 
KOMITETO SUSIRIN- 

KIMAS. 
Amerikos Lietuvių Centrą 

lio Komiteto metinis susi- 
rinkimas bus VASARIO 22 
dieną, tai yra ketvirtąją va- 
sario subatą, 1 vai. popiet, 
Centralio Komitete Raštinė- 
je, kambario No. 805, 320 
5th A ve., New York, N. Y. 

Visi nariai, kurie moka 
per metus nemažiau $6.00 
mokesčių ir turi iš Centro 
paliudijimus, skaitosi pil- 
nais nariais ir yra širdingai 
kviečiami į tąjį metinį susi- 
rinkimą. Jokių specialių 
įgaliojimų nuo skyrių ar ko 
kių organizacijų nereikia. 
Sulyg konstitucijos susirin- 
kimo kvorumui reikia ne- 

mažiau 20 narių. 
Amerikos Lietu\ių 
Centralis Komitetas. 

ROCKFORD, ILL. 

Pranešimas TMD. Nariams. 
T. M. D. kuopos metinis su- 

sirinkimas jvylj&Jnedėlioje, 23 
vasario, 1:30 vai. popet. Salėje 
Prano V^helaičio, 1012 So. 
Main St. Yra daug svarbių rei- 
kalų, taipgi ir knygos atėjo, to- 
dėl malonės visi nariai atsilan- 
ką ii. Taipgi ir norintieji pri- 
sidėti prie šios kulturingos or- 

ganizacijos irgi prašomi atsi- 
lankyti. 

Adolplias Savickas, rast. 

KENOSHA, WIS. 
Pranešimas. 

Draugijos "Lietuvos Hal- 
sas" bus priešmetinis susirin- 
kimas Shlezo salėje, Vasario 
24 dieną, tuojaus po sumos 

(gal nedėlioj 23 vasario ? Red.) 
Bus svarstyta daug svarbių 
reikalų ir taipgi rinkimas val- 
dybos, todėl visi malonėkite 
atsilankyti, prie to pabriežiu, 
kad pereitame susirinkime nu- 

tarta neatsilankusius i ši susi- 
rinkimą bausti. 

Feliksas Bartkus, sekr. 

OMAHA, NEBR. 
Jaunųjų bėdos. 

Kitur merginos skundžia- 
si bėaavoja, kad jos vaiki- 
nų neturi; pas mus gi prie- 
šingai; kitos bėdavoja, kad 
vaikinų turi ir perdaug. 

Pas mus buvo toks atsiti- 
kimas. Tūlas vyruks susijieš- 
kojo sau merginą ir džiau- 
giasi, kad ją tuoj prie alto- 
riaus vesis, bet štai gauna 
pranešimą, kad jaunoji dau- 
giau nemyli jo. 

Suki sau galvą vyras ir 
nieką', negali sugalvot, kas j 
čia p ar triksas,—tik ką bu-j 
vo geras, meilus ir štai, umu' 

laiku, ėmė ir pablogėjo. Gir- 
di, į burtus netikiu, bet čia 
vis tiek, turbut, burtininkės 
darbas. 

Vienok rnusų moterelės 
pasakoja (o jos meilužių 
reikaluose žinovai), kad ne 

burtininkes, bet tai burtinin- 
ko darbas, kurs buk, užbu- 
ręs merginą, tat ši ir sulau- 
žiusi prižadą. 

Dabar nu kentė jusis pilnai 
pripažįsta sufragizmą (ly- 
gybę) ir, kaip girdėjome, 
ketinąs, jei bus galima, bu- 
vusią mylinąją, oi, skaudžiai 
nubau°t .Pamatysime. 

Veselninkas. 

CLEVELAND, OHIO. 

Vasario 13 d. čia kalbėjo 
"Tėvynės" redaktorius p. V. 
K. Račkauskas iš New Yor- 
ko. Kalbėtojas nuosekliai 
apibriešė dabartini Lietu- 
vos pelitinį padėjimą ir Lie- 
tuvos gyventojų vargingą 
gyvenimą. Taipgi nurodė 
kas daugiausia priešinasi 
Lietuvos laisvei—tai lenkai 
ir bolševikai. 

Kadangi Lietuva turi daug 
priešų, tai mums lietuviams 
reikia įtempti savo spėkas, 
idant neleidus kitutaučiams 
skriausti musų nuvargintą 
Tėvynę. Tad ragino visus, 
lietuvius aukauti Į Lietuvos 
Neprigulmybės Fondą ir 
taipgi antsidėti mėnesinė- 
mis mokestimis dėl Lietuvos 
reikalų. 
Toliau kalbėtojas nurodė ?v 

lietuvių daromas klaidas, 
kurios beabejonės apsunki- 
na lietuvių veikimą. Ypač 
nupeikė klerikalų veikimą, 
kurie, girdi, daugiau žiūro 
savo sriovės reikalų, o ne 

tautos. 
Pertraukoje buvo rinkta 

aukos į Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondą; surinkta $38. 
taipgi buvo iš:!alyjama pa- 
liudijimai už pirmesnes au- 

kas i Lietuvos Neprigulmy- 

bos Fondą. 
Antroje kalboje nušvietė 

Lietuvos ekonominį stovį ir 
ragino lietuvius dėtis prie' 
Lietuvos Atstatymo B-vės, 
kuri gan pasekmingai dar-' 
bucjasi ir jau sukėlė kapita- 
la i $150,000.00 Z j 1 prakalbas žmonių atsi- 
lankė. vos apie šimtos ypa- 
tų (o tikėtasi daugiau), mat 
tą vieną buvo ir kitos prakal 
bos. Susirinkusieji užsilaikė 
labai gražiai, tai pagirtinas 
apsireiškimas. 

Mažas Tautietis. 

DETROIT, MICH. 
Atsiminimai iš Lietuvos. 
Lietuvoje artinantis ga- 

vėniai visi stengiasi links- 
mintis kiek gali, nesigaili 
nai laiko, nei kojų, kad tik 
smagiau praleidus užgavė- 
tają savaitę. 

Ma artinasi gavėnia, ka-i 
da ne tik linksmintis neva- 

lia, bet net nevalia, taip sa- 

kant, ir kreiva akia į merge- 
lę pažiūrėti ištisas septynias 
savaitės. Tai ne baikos.... 
Ir jaunimas stengiasi atsily- 
ginti už tai mėsėdyje. 

Amerikos lietuviai irgi 
seka tą pagroti ir linksmin- 
nasi prieš gavėnią, kad neli- 
kus, girdi, skoloj. Bet visai 

įbeda kad Amerikiečiai daž-į 

niausia nesugebi gražiai linl 
smintis. Vienok detroitie 
čiai hioje srytyje, t. y. su 

rengime pasilinksminimi 
yra žinovai. Štai A.L.T.S. 21 
kp. Subatoj prieš užgavene 
t. y. 1 d. kovo mėn. rengi; 
svet. IAS., 24 ir Michig«: 
gatvės, nepaprastą vakarą 
teatrą. 

Vakaras tuomi žymus kac 
bus sulošta garsus Vydun< 
veikalas: '£Ne sau žmones" 
Jau pats" veikalo vardai 
parodo didelį originališku 
mą; jei dar pridursime, ka( 
jis išėjo iš po plunksno 
Prūsų rašytojo-filosofo Vy 
duno, tai bus aišku, kad i 
vakaro galima daug ko tikė 
tis. 

Pažiūrėsime, kai]) supra 
to musų filosofas baudžia 
ninku sielą ir ponų "unarą' 
(mat veikalas palyti bau 
užiavą Lietuvoje). Pažiurę 
sime, ar musų bočiai tai] 
suprato laisvę, kap kad mę 
ją supratame? 

Dailės Mylėtojas. 

Phone Drover 7027 
K. MlCHALOWSKI 

DAKTARAS 
OPTIKAS 

i Egzaminuoja .iki 
^ ir priskiria akiniu 

Didelis sandelis visokių aukso daigti, 
Męs taipgi taisome visokius aukso i 
sidabro duietus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STRF.ET 

... A .. _orin Valandos: Po piet nvio 2 iki 5. Va- ' Phoiitf Armitage 3209 _ XT ... t a karais nuo 7 iki9. Ned. nuo 10 iki 1 j 
DR. H. A. BROAD 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABE/ NAS CHIRURGAS l 
1326 MILVVAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. \ 
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j "Lietuvos Klausimas" j | Toj temoj SLA. i'.G-a k p. rengia prelekciją. kad plačiai supažindinus * 
5 su tuo klausimu visus interesuojančius, ržkvletė '!• prelegentu: i 
J 1 nuo sociajisy sriovės, 2 nuo tautininkų sriovčs. Pirma skaitys jį į Kleot'as Jurgelionis, ketvrę.-. \natrio 20, Mildos svetainėje, 3142 So. * 
į Halstod gat. Pradžia 7:3u vai. vak: Inranga dykai: Kviečiame * 2 visus atsilankyti, nes šis klausimas šiame momente yra visiems į 5 labai svarbus ir žingeidus, o prelegentai išaiškins kuogeriausiai. i 

Kviet-ia SLA: oC-tos kuopos prtl. reng. KOMISIJA, p 

i CEIMFIi MMšJiffi USMA" 
Kiekvienos šalies gyventojai priverstinai moka mo- 

kestis savo šalies palaikymui ir jos reikalu aprūpini- 
mai. 

Kiekvienas lietuvis privalo mokėti mokestis Nuken- 
tėjusiai dėl karės Lietuvai, jai laisvės išgavimui Iv jos 
žmonių aprupinimui. 

Reikalaukite paaiškinimu ir siųskite pinigus šiuo 
adresu: 

(SiLolcios markes išduodama °J p w jzj Ti l* f C> ® t 
ai įmokėtus pinigas). U0!323!3£ L60IT'fa 77 £f [\CliSi tSBKSiftSfij MIC. 

320 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 
inncYVYVVVYV\-.-Yvr;ri-!.-vi'v-.'vifvw-.-w<«~,~.~ 

Skaitytolas žino. 

Kad jis užsimokėjo už dien 
raštį ''Lietuvą," jis žino, kad 
jo pinigus priėmėme, nes jis 
mato ant laikraščio "Lietuva" 
užklijuotą geltoną popiety, 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 už 

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

Permainant antrašą, aiškiai 
išpildykite šitą blanką ir pri- 
siųskite ją mums, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas ppip-*°v:rnas. 

Mainant antrašą, teiksitės išpil- dyti sekančią blanką. 
Pirmiaus mar L:ttuva" ėjo sekančiu antrašu: 

Vardas Pavardė 
Numeris Gatvė 

Miestas Valstija 
Dabar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas Valstija 
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"Lietuva" eina kasdien, Išskiriant' netlėldlenlus. 

Leidėjai: Lietuvos Dienraščio Benrovė. Redaktorių* 
Adv. Bronius K. Balutii. Adroeas visoms karesponiler. 
•Ijomn: 
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Prenumeratos kaina apgarsinimą skyriuje. Apgar 
tinimų kaina suteikiama pareikalavus. 

IMslijfitl Redakcijon ir nesinaudoti rankraščiai gnj 
tiram i atga.' tik tada, kada Jų gražinimo reikalaujamu 
rankrašti Redakcijon siunčiant, ir kuomet gražinimo le 

4oe prie rankraščio yra prldėtcs. 

.Prenumeratos, apgarsinim't ir kitokio biznio reika 

lals reik kreiptis lalšaalp { lsieoraščlo Admi. -.taracij* 

Korespondencijas, žinias k straipsnius reik adresuoti 

Dienraščio Redakcijos varui.. 

Joki raštai, De puuavino raščjo tikro vardo-pravar 
dės (apart slapivard<"s) ir adreso, regaii butl sunaudoti 

Asmeniškai Redaktork# galima matyti nuo 11:30 lk 

13-tal ISryto ir nuo 5:30 iki * vakare. 

Prezidentą laukia 'Pirtis". 
Prezidentas, apieiclę« Taikos Konfe- 

renciją, grįžta Amerikon. Jo laukia čia' 
nelabai smagus darbas. Kovo mėnesyj jis 
turės "atidaryti" naują Kongresą; laike pe- 
reiti! rinkimų išrinkta Kongresan daugelis 
naujų kongresmanų ir naujų senatorių—ir 
išrinkta taip, kad abiejose Kongreso šakose 

(Senate ir Atstovų Bute) republikonai :iūo 
kovo mėnesio turės didumą, o demokratai 
bus mažumoj. 

Prezidentas W,leonas priklauso prie 
demokratų partijos, todėl jis negali tikėtis, 
kad naujasai Kongresas, kuriame yra di- 
duma republikonų, tiestų jam kelią rožė- 
mis. Atpenč, republikonai rengiasi prie 
sukėlimo prezidentui karštos politiškos pir- 
ties,—jeigu tik jie Įstengs tai padaryti. O 

jie mėgins prezidentui "kuolus ant galvos 
tašyti," kiek tik išgalėdami—mat, reik ne- 

pamiršti, kad ateinančiais 1920 metais bus 
prezidentiški rinkimai, o republikonai visai 
nenori, kad preJdentuosna vėl butų iš- 
rinktas demokratas. 

Todėl juo arčiaus prezidentiški rinki- 
mai artinasi, juo didesnės agitacijos prieš 
prezidentą galima tikėtis iš pusės republi- 
koniskų senatorių ir kongresmanų. Jie ir 
dabar pradeda jau smarkiai agituoti prieš 
Tautų Lyga, kurios sutvėrėju yra preziden- 
tas—ir ne tiek todėl, kad jie butų ištikro 
taip labai priešingi tai Tiuitų Lygai, kiek 
todėl, kad demokratiškam prezidentui "pri- 
segti vieną-kitą lopą." 

Vis tai yra daugiaus politiškas grajus, 
negu tikras priešingumas. Ir "epublikonų 
negalima labai už tai kaltinti, nes, kaip mi- 
nėta,—prezidentiški rinkimai yra neperto- 
lausia... 

Vienok musų republikoniški draugai 
padarytų <daug geriau, jeigu jie kitokių 
priekabių prie prezidento pasijeiškotų, vie- 
ton Tautų Lygos. Tautų Lygos reikale 
Amerikos žmonės stos už prezidentą, kaip 
siena. 

Dėlei ginčų už Kosciušką. 
Laikas nuo a;ko vis kįla Amerikos 

spaudoj ginčų tarp lietuvių ii- lenkų už 
Kosciušką. Tas, žinoma, lietuviams neken- 
kia, nes palaiko Lietuvos reikalo klausimą 
gyvu ir gvildentinu. Bet kad lietuviai tu- 
rėtų Amerikonų, avba keno kitu akyse, 
statyti Kosciušką, ar net ir Mickevičių, lie- 
tuvių pavyzdžiu, arba idealu, tai to'šiądien 
joks išm:ntingas politikas nepadarys. 

Kalbėdami apie Kosciušką, Mickevi- 
čių, Kraševskį, Kondratavičių ir visą eilę 
kitų lietuvių, kurie pabarė Lenkiją garbin- 
ga, męs turime teisę pasakyti, kad jie bu- 
vo lietuviai. Męs turime taipgi teisę pasi- 
girti, kad jie buvo gabus vyrai,—nekurie 
net genijai,—bet tik tiek, ir nedaugiau. 

Męs negalime jų statyti Lietuvos did- 
vyriais, neigi lietuvių idealu, kaip tą idealą 
męs šiądien suprantame, nes jie tokiais ne- 

buvo. Jie (ne iš savo kaltės; buvo šali- 
ninkais Unijos tarp Lietuvos ir Lenkijos; 
jie buvo priparodinimu tu dviejų tautų su- 

sirišimo; jie buvo gyvais liudininkais Lie- 
luvos ištautėjimo ir pasidavimo Lenkijos 
vergijon,—vergijon, prieš kurią ne visi iš 
jų įfrotestavo, bet nekurie iš jų net su pa- 
mėgimu nešė. 

Taigi mušti daug domos ant jų, ypa- 
tingai statyti juos Lietuvos didvyriais— 
butų šiądien visai nenuoseklu, neišmintin- 
ga ir net blėdinga šiądieniniam Lietuvių 
tautiniam atgimimui. Nes, jeigu šiądien 
Lietuviai perdaug lystų svetimtaučiams i 
akis su tokiais vyrais, kurie, būdami ge- 
nijais, dirbo Lenkijai ir stovėjo už Lietu- 
vos uniją su Lenkija, tai ar tas negali buti 
svetimtaučių akyse tūlos rūšies prirodymu, 
kad ir dabar Lietuviai gali taip-pat gerai 
su Lenkija gyvuoti? 

Svetimtaučiai, mažai pažindami lietu- 
vių ir lenkų santikius, ir girdėdami tas nuo- 
latines kalbas apie tai. kad didžiausi Len- 
kijos vyrai buvo lietuviai, negali suprasti, 
Kokių gi plynių lietuviai dabar iš vienos 
pusės gėrisi ir didžiuojasi tais lenkų isto- 
rijos didvyriais, o iš kitos pusės nuo lenkų 
kratosi visomis keturiomis. Iš tos priežas- 
ties Lietuvos klausimas, vieton tokiems 
Amerikonams aiškėti, darosi vis tamsesnis, 
painesnis,—vadinasi, vieton tokiais ginčais 
prigelbėti Lietuvai, tankiai galima jai tik 
pakenkti. 

Akyvaizdoje to, panašios rųšies ginčai, 
jeigu jie yra vedami svetimtaučių spaudoj, 
privalo buti vedami gabiai. Kaip šio straip- 
snio pradžioj minėta, tokiuose ginčuose, 
reik apsirubežiuoti tik nurodymu, kad jie buvo savo gimimu lietuvL.i,—gabus lietu- 
viai, kokių lietuvių tautoj netrūksta ir kad 
jeigu lietuviai, tų dienų politiškose sąly- 
gose, galėjo sutverti kulturą svetimiems 
lenkams, tai šiądien, atbucę iš tautinio ap- 
mirimo, jie neabejotinai mokės sutverti dar 
augštesnę kulturą sau. 

| Svetimoje Spaudoje apie 
Lietuvius. 

AR GERADEJEI,. 
"Kaslink Lietuvos ir Baltgudijos, tai 

rnusų pažiūra yra, kad Rusijos rubežius 
privalo buti nustumtas taip toli, kaip tik 
galima, nors męs nenoMme išrodyti kaipo 
aneksijonistai (užgriobikai). Tuo pačiu 
laiku, męs esame pasiryžę, kad šitos dvi 
šalįs, kurios yra lenkiškos (?) rasės ir kul- 
turos žvilgsniu, turi b'jti prijungtos prie 
Lenkijos kokioj nors formoj, kuri paleng- 
vintų musų ekonomiškus ryšius." 

—Mr. \Vasilewski, lenkiškas ko- 
respondentas, taip rašo j Londono laik- 
raštį Daily Teiepgraph, o iš ten virš- 
minėtą ištrauką, ir kitas ištraukas pa- 
duoda Literary Digest, New York.. 

Vasario 8 d. 1919 m. 

* * 

Sulyg pranešimo New York Post, vasa-l 
rio 11 d., lietuvių draugijos ir politiški kliu- 
bai Scrantone, Pa., priėmė rezoliucijas su 

protestu prieš lenkus ir bolševikus ir prašo 
Amerikos valdžios sulaikyti lankus nuo kė- 
sinimosi ant Lietuvos. 

* * 

12,000 CHINIEČIU LIETUVOJ. 4. 

W a s h i g t o n, vasario 10 d.—Iš Lie- 
cuvos Laikinosios Valdžios Informacijinio 
Biuro Berne, gauta naujas patvirtinimas 
žinios apie tai, kad Rusiškoji Sovietų val- 
džia (bolševikai) vartoja chiniečių ir man- 

džurų kariumenę savo užpuldinėjimuose 
pre vakarinio Rusijos fronto [t.y. prie Lat- 
vijos ir Lietuvos]. 

Telegramas sako, kad 12,000 chi- 
ni^kų bokseri], po bolševikiškų aficierų ko- 
manda, įsiveržė Lietuvon, patvirtina pir- 
mesnes žinias apie tai, kad mardžuriški 
kareiviai yra siunčiami dideliam skaitliuje 
ir prieš amerikonišką kariumenę, veikian- 
čią ant Archangelsko fronto. 

Telegramas dar priduria, kad vokie- 
: i i kariškoji vyriausybė, kuri dar yra Lie- 
tuvoje, pirmiaus prižadėjo parduoti gink- 
lų ir amunicijos Lietuvos Valdžiai, bet sa^o 
or!žado neišpildė, ir kuomet jie apleido 
Vilnių, tai viską paliko bolševikams, kurie 
užėmė Vilnių Į dvi dieni po to, kaip vo- 
kiečiai jį apleido. Vokiečiai Lietuvoje, 
kaip pranešama, prigelbsti bolševikams vis- 
kame." 

—Iš Public Ledger, Philudelphia, Pa. 
Vasario 11 d. 1919 m. 

"Dunojus" Lietuvių Kalboje! 
Apie Dunojaus upės lietu- 

viškumą ikišiolei dar nedaug j 
tėra ištyrinėta, išskyrus Dro. 
Basaniaus labai akyva raštą 
"Lietuvių Dunojus ir Romėnu 
Danubius" bei keletą prabėgan 
č i ii noėių, kurios historinės kri-, 
tikos dar nėra išlaikę. Toki-pat' 
trum])utė, nors savu keliu ytin 
indomi pastabėlė dabar tilpo ^ "Sandaros" No. 5, išėjusi i.r 
g-erb. M. I etrausko, ir kurią' 
"Lietuva" savo nr. 30 perspaus 
dindama, priteikė jon savo ko- j 
raentatrą. Tas komentaras pa- 
skatino mane tarti keletą žo | 
džių apgynimui tūlos mūsų 
istorinės nuomonės. "Lietuva" 
tame štai ką pasakė: 

"Lietuvių nekurie istori- 
kai žino. kad Dunojus yra 
upė įpuolanti į Juodąsias jū- 
res, ir iš to išveda, kad lietu- 
vių tauta, pirm negu apsis- 
tojo dabartinėj Lietuvoj, 
turėjo keliauti per Balkanus 
ir gyventi pakraščiuose Du- 
nojaus upės, i kurią gražios 
lietuvaitės "ėjo vandenėlio." 
Ir toj nuomonėj musų isto- 
rikai buvo pusėtinai stiprus. 
Bet štai ant scenos pasirodė 
musų kiti rašytojai ir dai- 
niai- kurie prirodinėja, jog 
visa tai, ką istorikai prirašė 
apie Dunojų, yra pasaka 
Ypaė akyvą šiame reikale 
žodį tatria musų žinomas 

kompozitorius Mikas Pet- 
rauskas." 

Ką tarė p.. Petrauskas, tai 
yra sekantis Jisai sakosi per- 
skaitęs tūlo Z. Aleksos iŠva 
tižiojimus apie Lietuvių daii 
nose esamą žodi "dunojus." 
Tasis Aleksa sakąs šitaipos: 
"Nesuprantamas žodžio duno- 
jaus paėjimas.'Bet galima taip 
išaiškinti: vanduo, vandenėlis. 
vandu(o)nėlis. Atmetam 
*'van" ir permainius galūne 
du(o)nojėlis ir dunojus." 

p. Petrausai 4,iri kitokią 
nuomonę; jisai ouiiipratauja 
iogei žodis "dunoja" reiškia no 

vandenį, beet gelmę. Jisai sako 
"Žodis dunojus yra iki šių lai- 
kų žinomas trakiečiams, pane 
nunės gyventojams, kaipo upė' 
Nemuno, ar bile upės giliausi 
vieta, atavarynas arba, kaip 
ežerų gelmės vadina panovar 
tomis. Upės gelmė — dunoja. 
o ežero gelmė — panavarta... 
Apie dunojų esu girdėjęs jau 
senai iš lupų žmonių ir paklau- 
sus man dainą dainojančius, ką 
tai reiškia "dunojus," — išsi» 
aiškino, kad tai kiekvienos 
upės giliausias vietos"... 

Kaip matome: Aleksas spė- 
ja "clunojų" reiškus vandenį 
o Petrauskas — upių gelme 
Prasme gana skirtinga. Pažiū- 
rėkime, ką sako apie tai senu 

gadynių tautu kalbos. 

Pirmiausiai apie žodį "van- 
duo." Šito žodžio šaknis "van" 
visai nesiduoda taip lengvai 
atmesti, kaip ta Aleksa siūlo. 
Mes turime visą eile taip vadi 

namų arčniškųjų kalbų, kuriose 
Šita' šaknis įvairiuose pavida 
luose yra buvusi ir, pas daugu- 
mą, iki šių dienų yra pasilikusi 
Lietuvių rando, Slavų rodą 

Sanskritų uda (jure) .,Latinų 
itnda (banga), Senasaksiųz-a- 
t ar, Anglasaksių vactcr, Sena- 
friziii vatir, Islandų vatu, Šve» 
dų vaiten, Gudų (Gotų) vate 
\ okių Vasscr, Danų z"md, ect 

Dar reikia pridurti ir tą, kad 
pas Lietuvius senovėje vanduo 

j buvo ištariamas, kaip "undu 
va" arba "undo," lygiai kai] 
ir dabar pas Lietuvius rytie 
čius (Jūžintų parapijoje) tebė- 

ra ištariama 'unduo," "unde- 
nis," arba kaip pas inusti pus- 
brolius Latvius yra ištariama 
"uhdens." Šitaip paėmus darosi 
aišku, jogei šaknis žodžio "van 
duo" pasiliko minėtose arėniš- 
kose kalbose; negalėjo tad ji 
dingti ir Lietuviu kalboje, nor:. 
išsiaiškinimui "dunojaus" bu- 
tu paranku ja nukirsti, kaip t n 

Aleksas savotiškai gudriai yra 
sumanęs... Todėl žodis "du- 
noja" šitokia sunkia operacija 
negalima išvesti. 

Paimkime dabar antrąją 
prasmę, buten "dunojus-gel- 
me." Musii kalboje yra labai 
grynas ir stambus žodis—dug- 
nas, kuris yra patekęs ir Sla- 
vams, ir kurie jį ištaria dno. 
Lietuvių ir Slavų kalbos (tik; 
ne padermės!) yra pasilikę 
arčiausioje giminystėje dar 
nu tų laikų, kuomet arėniš- 
kosios kalbos išsišakojo iš senų 
seniausios Proto-Arėnų a r b.: 
Anarėnų kalbos kamieno, se- 

nesnio už Sanskritą ir už kai 
bų-kalbas. Todėl ir žodis "dug- 
nas" tebėra labai artimai išta- 
riamas. Kadaisiai Arenai ture 

jo šitą žodi ištarti: dano, denu 
djno, donoj dunoDabar tą žo- 
di Slavai ištaria dno. Pas Sla- 
vus, kaipo nėvirngesnę pader- 
me. yra ypatybė balses atmes- 
ti ir žodžius trumpinti; pas 
Lietuvius, kuri yra visai kitok* 
ir lėta padermė, yra ypatybė 
senovines balses užlaikyti ir 
žodžius ilginti bei nauius kir- 
čius išplėtoti, lyg tai butų įsi- 
taikinimas kitiems žmonėms 
kad juos kalbančius galėtų aiš- 
kiai suprasti... Tokiu budi 
pas Lietuvius žodelis dimo ne 
tiktai netapo sutrumpintas i 
dno, bet atpenč išsiplėtojo j 
stambų žod[dugnas, ir dar nau- 

jas pasmaginimo kirtis atsinu 
do, pavidale priebalsės g, kas 
ir padarė mums dar stambesni 
žodi dugnas. Męs šitą remia 
me ant aiškaus kalbos mokslo 
nedaleidžiančio iš šito žodžc 
padaryti verbum (veiksmažo 
d'žio); paveizdan: iš "gelmė" 
galima padaryti veiksmažodi į 
"gilinti," bet jokiu budu iš 
"dugno" negalima padaryti.- 
veiksmažodžio "dugninti." Yrą 
tokių žodžių ir kiekvienoje kal- 

boje, ir jie daugiausiai būna 
kaip tai senai nenormališkai iš 
s i vyste bei iš nežinomo, kar- 
tais svetimo kamieno, išdygę. 
Tokiu tai budu jūrių, upių, eže- 
rų ir kiekvieno vandens pati 
gilnma-gelmė, vadinasi pa? 
Lietuvius — du ynas, pas Sla- 
vus — dno. Ypatingai reikia 

įsidėmėti tas, kad tiktai žemė:: 
daube ar koksai indas galinti- 
vandenį išlaikyti turi apačia 
vadinama "dugnasgi maiše 
ar pintinės g' itima niekuome*. 
nesivadina dugnas, get galas." 

Šituo keliu eidami mes da- 
siekiame labiau apčiuopiamu- 
isvadus apie "dunojus" žodžir. 
prasmę. Žodis "dugnas" gali 
buti čia lengvai išlankstomas į 
be jokiu apkapojimų jo šaknir 
ar keitaliojimo galūnių: dug 
nas'dutjiiojus; dugnelis-dugno- 
jčlis-dunoįčHs. — 

Dabar apie šito žodžio isto- 
rinę reikšme. "Dunojaus"' žo- 
džio prasmė mums yra labai 
svarbi. Kad tas žodis yra lie 
tuviškas, nėra abejonės. Kad 

1 jis siekia žila senove, ta parode 
šito žodžio Šaknis buvusi var 

tonėje pas daugybę senovės 
tautu Kuropoje ir Azijoje. Ši 
šaknis persistato pavidale darų 
den, din, don, dun. Ebrai arba 

Žydai jį turėjo jau apie 1800 
už Kristaus, Arabijoje. Pirmu-, 
liniai Keltai per Trakija atei- 
dami Europon apie 100 U. 1\ 
jau atsinešė "din"-vandenį 
Geografiniai vardai, ypač van- 

denų, slėniu ir prievandeninh 0 
1 i miestų, su ta šaknimi randas 

pradėjus nuo Atlanėio iki In- 
<1ijų vandenyno. Kartais is pra 
džios žodžio, kartais viduryje 
bet jis visur ryškiai už save 
kalba. Taip: Dana — Ebru pa- 
triai^ko Jokūbo sunus; DannaU 
—Ebru žodis "slėnis" Dana 
miestas senovės lvapadokijoj, 
Mažojoje Azijoje; Danai— 
senovės graikiškųjų Argų tau 
ta aut salos; Dandariai — tau- 
ta prie Juodmario; Danaparis 
— šiądieninė Dniepro upė 
D anas t ris — šiądieninio Dnie-. 
tru upė; Danubius — šiądieni- 
nis Dunojus; Rodanus — da 
bąrtinis Rhone upė Franeuzi 
joje; /arda«a^(Jurduna), upč 
Ebru žemėje ; Danu — Sansk 
rito "velniai," ypač gelmėse 
ėsą nedorėliai; Undana—San- 
skrito "šlapinąs, vilginąs daik- 
tas," Dan—Anglų vežimėlis 
iš žemės gelmių anglis traukti: 
Danaiic — vandeniu varann 

mašina; Danaitc — iš žemė:; 

gelmių iškasamas tam tikras 
mineralas; Dank—drėgnumai 
ar šlapttma; Danccttc — kas 
nors giliai inlenktas; Dcdair 
senovės sala ant Persijos Gtm- 
klo; Denis-laivo dugnas ink- 
rovas sandeliai; Dcn-Aglu kai •J c 

boję meškų ola arba lindynė; 
Din-senovės Keltų "vanduo/' 
i ndinč-vandens padugnuose 
gyvenanti deivė; Sardinija' 
(saros-karalius) karaliaus sa 

la; Odinas-senovOs Skandina- 
dinavų dievas-didvvris, anot 

padavimų: nuo .Pajuodmarit 
atkeliavęs ir, tarp kitko, buve< 
laivijos patronas; Skandinai'- 
ja-įi;rupė Baltiko tautų tarpe 
gilių vandeninu. Ponas ir D (r 
nec šiadieninėje Rusijoje dvi 

upės; Donysa-o.nl Iakrijos sa 

los pvlis; Sidonas-(ištariamas. 
Ziduna senovės garsus Feni- 
kų miestas; Chalkcdona-seno- 
vės Bitėnijoje miestas; Makc- 
donė-gnvsi prie Ūdrijos juriii 
senovės valstija; Poscidonas- 
rustus požemių ir gelmių die- 
vas; Ditnos-\rd\mrių pelkės 

Olandijoje; Dunojus- žinomo- 
ji upė; Z)//Ma-dabartinė Daugu- 
vos upė; Žingcidnna- daba r i i.- 
Bielogradas aut Dunojaus,- 
Prydnna-senovės Britanijos 
vardas (tai yra: tarp giliu 
vandenų šalis); Kamclodnna- 
seriovės Romėnų pastatyta py- 
lis Britanijoje; Luyduna-da- 
bartinis Lyons miestas Pran- 
cūzijoje : Lugduna-dabartinis 
miestas Olandijoje; Lugdiinum 
-miestas senovės Keltų Galici- 
joje; lugnstodnnnm-( Augšta- 
dunė) sostapylė tautos Aidu- 
anų, Galicijoje; Pnna-Sanrkri 
to "einantis, judantis, t. y. 
sriaunus." 

Akyviausias tas, kad visoje 
rašytoje istorijoje, kaip Lie- 
tuviu taip ir kitu senovės tautu, 
randame šias .šaknis net žmo- 
nių varduose. Męs jau minėjo- 
me apie Žydų seniausi vardv 
Dana. Čia dar reikia priminti: 
Danielių, Danajų, Dana jas, 
Danute (Lietuvių senoviškas 
moteriškas vardas) ; Lietuvių 
pravardėse randame begalinę 
vardų ir pravardžių su šitomis, 
kaip: Danis, Danielius, Daniu- 

nas, Danauskas, Donelaitis,. 
Dtmajus (pavardė Jūžintų pa- 
rapijoje) ir kitos. 

(Tąsa-ant 5-to pusi.) 

Ką žmones sako. 

šiame skyriuje talpinsime prisiųs- 
ta® žn.onių nuomones — daugiausiai 
apie bėgančius dienos klausimus. 
Straipsneliai privalo but trumpi. Ra« 
Stojas turi padėti po 'straipsniu sa_ 

ą, arba paduoti jį Redakci- 
jos žiniai. 

Redakcija talpins įvairias nuomo- 

aes, net jeigu kartais su jomis ir 
nesutiktų jeigu tik jos bus tinkamai 
išreikštos. 

APIE DEPORTAVIMĄ. 
Beskaitant "Lietuvą ', patė- 

mijau, kad valdžia departuos 
visus tuos, kurie pirmas popie- 
ras turėjo, bet nuo jų atsisa- 
kė. 

Gal gerb. Redakcija malo- 
nės paaiškinti sekančius klau- 
simus : 

1. Ar tas jau yra užtvirtin- 
ta? 

2. Keno kaštu juos veža, ar 

vežtu ? 
3. Ar valdžia neatima pini- 

gų, ar properčių, kas jas turi? 
4. Ar duoda išsnežti su sa- 

vim pinigas? 
5. Kiek dabar gali kainuoti 

parvažiuoti Lietuvon ? 

Žingeiduolis. ^ \urora, 111. 

Atsakymais Apie depona- 
vimą tokių ateivių dabar eina 
tik kalbos ir agitacija, kuri no* 

ri valdžia prispirti prie tokio 
Įstatymo. Iki šiolei valdžia ta- 
me reikale padarė tik tiek, kad 
dabar neprileidžia ir mano ne- 

prileisti prie pilietybės visų tų, 
kurie turėjo pirmas popieras 
ir nuo jų atsisakė laike karės. 
Atsakymai į jusų klausimus: 

1. Ne. 
2. Nežinoma, nes įstatymo 

dar nėra. 
3. Pinigai ir kita nuosavybė 

negali buti atimta be tam tikro 
teismo nusprendimo. 

4. Dar niekas išvažiuoti ne- 

gali. 
5. Nežinia, nes keliai j Lie- 

tuva dar nėra atidaryti. 

KĄ REIŠKIA? 
Mačiau laikraščiuose, kad 

tuks-ir-toks yra Lietuvos Val- 
ei žios paskirtas buti plcnipo- 
tc iltiniu ministeriu ten ir ten. 

K.'į tas reiškia? Ar plčnipotcn- 
fi;;is ministeris skiriasi kuom ^ 
nuo paprasto ministerio, atsto- 

vaujart reikalus kitoj viešpa- 
tijoj Jonas. 

Plenipotentiniu ministeriu 
vadinasi tab, kuris turi pilne. 
Įgalioj ima nuo savo valdžios 
tartis visuose reikaluose su tos 

šalies valdžia, kur jis yra pas* 
kirtas. 

Paprastai ministeriai, ski- 
riami prie kitų viešpatijų, turi 
ne pilnus, apribuotus Įgalioji- 
mus. Nepaprastuose atsitiki- 
muose skiriami yra p'cnipotcr.- 
tiniai ministeriai, kuriems jti 
valdžia suteikia pilnus Įgalio- 
jimus tarties įvairiuose reika- 
lu' .sc. 

NORI SEIMO. 
Iš laikraščiu matylis, kad 

\ iv ii i seimui pritaria, kiti gi no. 

Bet man rodosi, kad seimas 
yra būtinai reikalingas. Reika- 
lingas, kad kaip nors apgynus 
Lietuvą nuo jos priešų; reika- 
lingas seimas, kad jame ga- 
lėtume, kaip nors sujungti ben- 
drai! veikimai! mūsų visas srio- 
ves ir kad jos nesitampytų kaip N 
kad daro dabar; reikalingas 
seimas, kad pritraukus ir 
Prūsų lietuvius, tuos Lietuvių 

i tautos našlaičius, kad ranka 
rankon su jais atgautume Lie- 
tuvai laisvę. Taigi Seimas 
reikalingas. 

Kutai i kas Tautini ukas. 
\Vilkes Barre. Pa. 



PASISKAITYKITE! 
I. AUŠRELE. 

Jau švinta aušrelė 
Platybėj rytų: 

Tai geidžia širdelė 
Svajonių kitų. 

Jau rytmečiui pina 
Vainiką rasa, 

Bet minti slogina 
Paniurus tamsa. 

Nors juokdamies bunda 
Paraudę rytai, 

Nors medžiai sujunda 
Niuniuot savitai, — 

Bet žmonės dar miega; 
Sapnuo ja kai-kas 

Nors nujaučia jėgą — 

Nuleido rankas 

Adomas Juodasis. 

« DE, AM1CI 
v Vertė M. GR»GOn| 

ŠIRDIS 
< 

MAŽIEMS IR DIDELIEMS 
( 

& (Tasą) 
\ 

Bet tėvo nepatenkino tasai šauksmas, 
ir jis pasakė: 

— Niekados nežiūrėk, i kariuomenę, 
kaip į spektaklių. By 'dieną ji gali buti pa- 
šaukta tėvynės gelbėtų, ir greitu laika ją 
gali paguldyti priešų kulkos. Kaskart šven- 
tėje užgirdęs šauksmą: tegyvuoja Italija!; 
įsivaizdink už tosios kariuomenės lauką, 
nuguldytą kūnais ir krauju apšlakstytą, ir 
tada kariuomenės pasveikinimas išsiskverbs 
iš gilumos tavo širdies ir tėvynės paveik- 
slas tau bus dar svarbesnis ir didesnis. 

ITALIJA. 

''Vaikeli mano, dienose tautos šventės 
šitaip tėvynę sveikink: "Italija, mano tė- 

vyne, mano gimtine, prakilni žeme, kame 
gimė 'ir bus palaidoti mano giminės, kame 
aš tikiuosi gyventi ir mirti, kame užaugs ir 
numirs mano vaikai! Stebuklingai graži Ita- 
lija, didi ir garsi nuo ?mžių, nesenai suvie- 
nyta ir liuosa, daug dvasinės šviesos davei 
tu pasauliui, daug drąsių karžygių paguldė 
už tave galvas! Didi motina trijųdešimti 
milijonų žmonių, aš—kūdikis, kuris dai 
maža žino ir blogai tave sup/anta, gerbiv 
tave ir visa širdimi tave myliu ir didžiuo 
juos tuomi, kad aš—tavo sunus. Aš myliv 
tavo stebuklingas jūres, tavo augstus kai 
nus, myliu tavo garsumą ir tavo gražybę 
Myliu tave visą visuose tavo miestuose ii 
Miesteliuose ir klaupiu prieš tavo šyenty- 
klę. Prisiekiu tau mylėti visus tavo sunus 

kaip brolius, gerbti visus tavo karžygius 
gyvus į* numirusius, buti doras ir triūsią? 
pilietis, kas kart geresnis tapti, kad bučiau 
tavęs vertas; stengsiuosi mano silpnomis 
jiegomis^ kad nuo tavo veido nusivalytų 
nedorybes, neturtas, netiesa ir prasikalti- 
mai, kad tu augtumei ir žydėtumei. Prisie- 
kiu tau tarnauti, kaip tiktai galėsiu—protu, 
rankomis, širdimi,—ramiai ir be baimės. Ir 
jei ateis diena, kada man reikės lieti krau- 
ias ir atiduoti tau gyvastį, aš numirsiu, ne- 

paleizdamas nuo lupų brangaus tavo vardo 
ir paskutinį žvilgsnį į tavo vėliavą mezda- 
mas 

" 

KAITRA? 

Paskutiniomis penkiomis dienomis nuo 

tautos šventės karštis trimis laipsniais pa- 
kilo. Visai vasara. Visi vaikšto, nuvargę 
nuo veidų nubėgo puikių pavasario dienų 
rausvumas, kaklai ir kojos suliesėjo, visi; 
galvos pasilenkė ir akįs mieguistos. Varg- 
šas Nelli nuo kaitros labai kenčia, veidai, 
jo pasidarė, kaip vakšas, ir jis užmiega, pa- 
guldęs galvą ant sąsiuvinio; bet Garrone 
visados laiku pastato prieš jį knygą, kad 
mokytojas nepamatytų. Nobis aimanuoja, 
kad musų perdaug klasėje ir kad męs jair> 
orą gadiname. Viešpatie! Kaip sunku da- 
bar mokyties! Pasižiūri pro langą, pamatai 
puikius medžius—ten, pavėsyje taip vėsi 

^H'temsu—taip ir norisi ten sprukti! Tikta: 
tai ramina, kad mama ateis manęs pasitik 
tų ir pasižiūrės: ar neišblyškau aš. Kada a£ 
namie mokinuosi, ji dažnai klausia: 

— Ar labai pavargai^ 
O rytą, kai šeštą valandą ateina manęs 

žadintų, visados sako: 
— Pasistengk, mano berneli! Juk ne-1 

beilgai mokyties, o paskiaus busi liuosas, 
pasilsėsi, ri kiek norėsi, bėgiosi. 

Paskiau jinai man primena berniukus, 
kurie laukuose darbuojasi po karštais sau- 
lės spinduliais ir neturi vakacijų. 

Ir taip—kantrybė! Derossi ir čia nuo 

kitų skiriasi: jis nuo kaitros nekenčia, jis 
niekados nesti mieguistas, visados linksmas 
ir gyvai, vis taip pat mokinasi. Dar yra du 
nenuiepusiu: smarkus Stardi, kuris, bijoda- 
mas užmigti, nosį žnaibo ir kuo didesnė 
kaitra, tuo jis labiaus dantis suspaudžia ir 
išskečia akis, tarytum, norėdamas mokyto- 
ją praryti. 

Dar ir pirklys Garoffi, kuris dabar la- 
bai uoliai dirba ir pardavinėja raudono po- 
pierio vėjuklius. Bet ypatingiausias Kore- 
tti: jis, vargšas, penktą va.andą kelias ir pa 
leda tėvui malkų krauti. Todėl vienuoliktą 
/alandą mokykloje jo akis sulimpa ir gal- 

I /a pasilenkia. Bet jis pasipurto, suduoda 
kumščiu per pakaušį, prašo kaimynų, kad 
jį žnaibytų ir traukytų. Bet šiandieną nie- 
kas negelbėjo., ir iis, kaip akmuo, klasėje 
ižmigo. Mokytoja? Vaisiai jį pašaukė: Ko- 
etti! Negirdi. Mokytojas supyko ir dar bal- 
iaus suriko: 

— Koictti! 
Tada anglininko sunus, kuris greta jo 

gyvena, atsistojo ir pasakė: 
— Koretti šįryt dvi valandi malkas 

crovė. 

Mokytojas nebetrukdė jam miegoti ir 
)ent pusvalandį tęsė toliaus lekciją, pas- 
:iau priėjo prie Koretti ir. tyliai jo veidan 
papūtęs, jį nubudino. Pamatęs mokytoją, 
šerniukas išsigando. Bet tasai jį pabučiavo, 
sakydamas: f 

— Aš nebaru, mano berneli, nes tu ne 

š ttinginystės, bet iš nuovargio po darbo 
įžmigai. 

(Bus toliau.) 

GELEŽINKELINIAI ŽENKLAI. 
Vienas varpelio šniūro patraukimas 

eiškia "sustok". Du patraukimai—"leisk 
)irmyn". Tris patraukimai — "leisk atgal", 
/ienas sušvilpimas — "užleisk veržtuvus". 
3u sušvilpimai — "leisk atgal". Atkartoją- 
nas sus /ilpimas reiškia pavojų. 

Trumpi umųs sušvilpimai — nubaidy- 
nui gyvulių. 

Rankų išskleidimai ant lygios su aki- 
nis reiškia "tolyn". * 

Palengvas rankų sudėjimas augščiau 
>alvos reiškia "atgal pamaži". 

Rankų mosikavimas žemyn, iškėtus 
ankas, reiškia "sustok". 

Mosikavimas ranka, reiškia "atgal". 
Raudonas vėlukas isskleistas ant bė- 

ių reiškia "pavojus". 
Raudonas vėlukas šalę kelio reiškia 

'pavojus prišakvj". 
Raudonas vėlukas užkištas ant garve- 

žio reiškia "užpakalyj". 
Raudonas vėlukas iškeltas prie stoties 

eiškia "sustok". 
žibykla vėduojama tiesiomis-kertėmis 

.nt bėgių reiškia "sustok". 

Žibykla pakelta ir nuleista vertikalia- 
jai reiškia "pradėk". 

Žibykla sukama aplinkui reiškia "leisk 
raukinį atgal". 

KAS DARYTI: 

Pasiutusiam šuniui ar gyvatei įkandus. 
— Užveržk šniuru iručiai augščiau žaizdos, 
ščiulpk žaizda ir išdegink su ėdančia me- 

Ižiaga ar baitai įkaitinta geležia tuojaus, 
rba išpjaustyk apie žaizdą <ištrum peiliu. 
)uok dilgalus, k. v.: degtinę, vynspiritį, ir 

;:t. 
Įgylus nuodingiems vabalams, ir tt.— 

)ėk silpną amoniją, aliejų, surų vandenį ar 

•odiną. 
Apalpus. — Paguldyk augštienii*ką, 

leisk šviežio oro ir šlakstyk vandeniu. Pa- 
( .ėk galvą žemiau, negu visas kūnas. 

Nusideginus ar nusišutinus. — Apibar- 
i tyk sužeistą dalį sausu trintu sodos karbo- 

latu (carbonate of soda) ar kepamąja so- 
la. Apvyniok skaisčiu skaruliu, šviežiai iš- 

| )rosintu, jei galima. 
Nušalus. Alyvos, tarputynio spirito, a- 

nonijos vandens ir šaltmėčių .(peppermint) 
iliejaus po '4 unc. Sumaišyk ir tepk nušai- 
lytas dalis rytas vakaras. Tai esą tikras 
raistas visuomet. 

Drabužiams ant kuno užsidegus.— Ne- 
')egk ypatingai trepais žemyn, arba laukan. 
Voliokis ant kylimo, arba apsisiausk vilnio- 
niu kauru ar gūnia. Laikyk galvą žemyn, 
idant nepagriebtų liepsną. 

O We»trrn Nfwsp*p«r Union^r 
SSž /v».- ISLsS,.. .5 v L 

Kanadiečiai grįžta iš karės per Panamos Kanalą. 

"DUNOJUS" LIETUVIŲ 
KALBOJE. 

(Tąsa nuo 4-tc pusi.) 
Čia r^kia priminti ir tas, kad senovėje daugelis tautu 

raidę d ir t ištardavo vienodai, 
todėl įiutsu viršuj aprašytoji 
šaknis atsako ir šioms šak- 
ninis:^;/, te.., i i n, ton tun., Iš 
to ir mušu viršuj parinktieji 
nardai kartais ingaudavo ki- 
tokį ištarimą. Taip va: upė Do- 
nas senovėje buvo vadinamas 
ir Tanais. Vandenų dievas, už- 
uot vadintis Nepodunas, buve 
Graikų ir Romėnų ištariamas- 
-Kcptunas.. Tos raidės ir pas 
senovės Lietuvius buvo sunkiai 
atskiriamos. Taip, garsioji die- 
vaitė M U yda, kuri buvo garbi- 
nama Mažojoje Azijoje pas Ka 
rirts, ir Lydus, pas Lietuvius 
taip susitrumpino, kad užuot 
vadintis Meilytė, išsitarė Mil 
da. Mokslininkas Bayer sam- 

protauja, jogei ankstybiausi 
Europon atėję žmonės turėjo 
žodži' S, kaip: Tau Ton, Dar. 
ar Hunai, kurie esą turėjo 
reikšti "vandeni." ir iš kuriu 
išsivystė upių vardai, kaip Ta- 
nais, Danapertis, Danaster, 
Danubius (Dunojus), 7~)on, 
Duną, Eridan, Rodan, etc. 
Kaukazo Osętinai, menamieji 
ainiai senovės Alanų (kurie 
dar Hunų laikuose — 350 m. 

buvo Pajuodmarėje su lietuviš- 
komis giminėmis susimaišę), 
ir dabar tebeturi abelna van- 

denų vardą "don/' ypatingai 
kalnų kloniuose tekančius van- 

denis jie taip vadiną. Jeigu pri 
simįsime, kad net senovės El- 
rurai (C°.trusiai), kilę iš Lie- 
tuviams giminingųjų Mažosios 
Azijos Lydų ir Italijos žemėje 
atsidūrė kada nors apie 800 m. 

U. K., turėjo žodį "taus," reiš- 
kusf vandenų daubas; arba, 
kad senovės Aigyptenai turė- 

jo savo vancieniiiį miestą 
Tanis prie Niliaus ištakos, tai 

nasidarys nuomariu, jogei šito 
žodžio šaknis siekia labai žfllą 
senovę ir pas daugybę ™*imi- 

tivių tautų yra buvusi. 
Iš to visko, ką viršuj minė- 

jome. darosi aišku, jogei Lie- 
tuvių žodis "vandenis" yra su- 

durintis; jisai susideda iš dvie- 
jų dalių: un ir denis. Abi šios 
dalįs turėjo senovėje dvi reikš- 
mi: pirmoji pareiškė vandens 
elemetą, antroji — vandenų 
stovėjimo vieta. Toki-pat šak- 
nis, kai]) matėme, buvo ir San- 
skrite bei pas Latinus, kuomet 
tos arėniŠkosios kalbos dar tik 
plėtojosi iš Anarėnų pirmiti- 
vio kamieno. Kitos arėniškosios 
kalbos šitą šaknį "un" nuplėto- 
jo j "vat," "vet" "vit" "vot," 
ir "vut"; arba "vad," "ved," 
"vd," "vod," ir "vud." Tai vis 
buvo šaknis žodžio "vanduo/' 
kuriam tik t;ek ir užteko. P>et 
ilgainiui atsirado reikalas nau- 

jam žodžiui, būtent vandenų 
vietai pasakyti Tą žodį išreikš- 

davo jau musų aprašytomis 
šaknimi^ "dan," "tan" etc. Rei- 
kia manvti, kati ir procesas at- 
irado dar prie Anavėnų kamie- 

no. Amžiams bėgant ir arėniš- 
kosioms giminėms po svietą iš 
siskirsčius, šitie du žodeliai su- 

siliejo j vieną ..ir vanduo bei 
vandenų vieta jau buvo išta- 
riamas pervien; tuomtarpu vau 

denų paskyrstimui gimė nauji 
vardai, kaip: okeanas, jūrės, 
upės ežerai, purdai, versmes, 
šaltiniai, sietuvos, klanai ir la- 
šai. 

Kad geriau įsivaizdinus, 
kaip šaknelė "un" ir "dan" nu- 

silpnėjo, turime prisiminti apie 
primitivį žmonijos gyvenimą. 
Męs žinome, jegei buvo tokie 
laikai kuomet žmonės stovėjo 
dar ant tokio žemo kultūros 
laipsnio, kuriame jokios išdirb- 
tos žmoniškos kalbos neturėjo, 
bet susi rodydavo ženklais ir iš- 
sireikšdavo tik tam tikrais gar- 
sais ar lamo sujudėjimais. Taip 
ir šiądien garsas "uti-ti-ti" ar- 

ba ''brrr!," einantis sykiu su 

delnu triniojimti ir galvos pa- 
purtimu, jau mums iškalbin- 
giausiai pasako, kad žmogus 
inėjo nušalęs ir kad lauke oras 

yra visai niekai. Įvairi gamtos 
garsai padėdavo žmogui išreik- 
šti žodi. Pamėgdžiodamas ban 
gti dejavimui ant didelių van- 

denų, senovės primitivis Ana- 
rėnas pavadino vandeni 
"uunnn." Girdėdamas užjau- 
čius vėjus žmogus sakydavo 
"uufffecc/' iš ko gimė šaknis 
"ve," raškiaus "vėjas" ir vėt- 
ra" Tr taip toliaus. užtekdavo 
tėvui pasakyti i savo vaika 
"un" ii tuonitarpu su ranka 
pamoti linkui upelio, kaip sai- 
kas turėdavo suprasti, jogei tė- 
vas nori gert, ir bėgdavo su 

žievės aukšliu prie upelio van- 

dens atnešti. Bet taip negalėjo 
tęstis. Žmogus linkęs prie to- 

balinimų. Jisai išmoko kalba 

paliginii ir padalinti iš sudur 

tinių daiktu. Kuomet jisai iš- 

rado žodi "undenis," ir ištar- 
davo fraze: "Duok vandes,' 
tai šituomi štai ką jis išaiškin- 
davo: "Duok man šito eit nen- 

to, kur j mes vadiname //./. ir 
kuris randasi vieioje vadina- 
moje dcn." 

Lietuvių kalboje užsiliko, 
kiek žinoma, žodžiai iš giles 
senovybės, siekiami Anarėnų 
gadyne. Tai yra: Undine ir«»- 
yurys. Vienas musų mytbolp- 
gijoje reiškia, ne vardą, bet 
būdvardį: dievaite, kuri gyve 
na elemente vadiname "un/ 
esančiame vietoje, kurią vadi- 
name "dine" (arba dane, dėnė, 
donė, dunės). Antras žodis rei- 
škia irgi būdvardį: tai yra žu- 

vis, kuri "guria'' (gurti-lįsti) 
per elementą vadinamą "un." 
Koki mes dabar darytume iš- 
vedima? Matėme, kad šaknis' 
žodžio: dan, din, dont dim bu- 
vo senovėje vartojamos Azijoje 
ir Europoje. Matėme, kad jo.; 

turėjo dvi reikšmi: gilumos ir 
šlapumos, tai dugno ir vandes. 
Męs samprotaujame, kad ši- 
tokį vandens prasme pranyko 
drauge su išmirusiomis tauto- 
mis, išskyrus gal tik Kaukazo 
Osetinus. Pasiliko tik pirmuti- 
nė prasmė pas nekurias tautas, 
tarp tų pas Lietuvius ir Slavus, 
būtent pareiškimas gilumos 
arba vandenų dugno, kuris da- 
bar jau platesnę prasmę yra ir- 
?ijęs, bet senovėje buvo išta- 
riamas: danas, dunojus. Tai 
vra ką p. Petrauskas pastebė- 
jo — reiškia vandenų gelmę. 

Dabar grįžkime prie to, ar 

gyveno kuomet Lietuviai arti 
Dunojaus upės. 

Jeigu žodis "dunojus" yra 
lietuviškas ir turi bendrumą su 
to žodžio šaknia buvusia netik 
pas daugel j Europos, bet ir 
Azijos tautų, tai aišku, kad 
ir pati Lietuvių tauta ture) d 
su anomis tautomis sąryšį. 
Jeigu musų senovės dainose 
hck uaznai apie Uunojų ir da- 
najus niiridvojama, tai jau pats 
šito žodžio bendrumas rodo, 
kad ir musų kalba buvo ben- 
dra su kalbomis tu žmonių, 
kurie abipus Dunojaus gyve- 
no ir toki garsų visapasaulini 
vardą tai upei davė. Kuomet 
mes su šiuo apkalbamuoju da- 
lyku sustatonie į daiktą musų 
historikų (k. v. Basaniaus ir 
kit.) ištyrimus apie senovės 

Trakiią, tai męs randame, kad 
šitas musų senovės bendrumas 
randasi Trakuose ir Getuose, 
kurie abiem pusėm Dunojaus 
per daugelį amžių gyveno. 

Rašytojai ir dainiai, kuriuos 
"Lietuva" mini, tai dar 
labai neužtektini autorite- 
tai. Jų ginčinimas yra dar nie- 
kuo neišteisinimas, kad Lietu- 
viai negalėję gyventi apie Du- 
nojų, nes girdi dar neužtekti- 

nai prirodyta, kad Lietuvių 
protėviai butų kada-nors iš 

Mažosios Azijos keliave į Eu- 

ropą. Jeigu jie kiek-nors stu- 
diavo tautų senovę, tai galima 
butų, laiko nesigailint, jų gin- 
čo pasiklausyti ir štai ką pasa- 
kyti: 1-ma taip lygiai dar nėra 

prirodyta, kad Lietuvių protė- 
viai butų ištenai neatėję; 2-ra 

juk upė Dunojus ne Mažojoje: 
Azijoj, bet visai arti Europo- 
je,—kam tad čia rišti du nesi-i 
rišančiu dalyku? 

Dunojiškių Trakų historija, 
jų būdas ir dabar yra taip arti- 
mi Lietuviams. 'rarpe dabar- 
tinės Lietuvos ir senovinės 
Trakijos (dabartinių: Ruma- 
nijos, Serbijos ir Bulgarijos) 
gyveno čiela eilė tautų, k. v. 

Getai, Tyragetai, Ažntyriai, 
Dūdiniai, Gelionis, Niauriai, 
Melinkalniai, Getvingiai ir ki- 
ti: jų geografinių., bei asmens 

vardų pastebėtinas mūsų kal- 
bai artimumas tvirtina, joge i 
dar už daugelio amžių pirm 
Kristaus visa juosta žemių 
tarpe Baltiko ir Juodmario bu- 

vo apgyventa žmonių, kalban- 

čių mums artima kalba. Upės: 
Nemunas, Yyslulč, Pripetė, 
Tyras, (Dniestras), Maris; 
Tiesi (Theis)f ir Dunojus, bu- 
vo tai mažųjų vandenų broliai 
ir seserjs. Jeigu net užginčyti 
Lietuvių protėvų kelionėms iš 
Mažosios Azijos, tai ir tuomet 

nebūtų vietos ginčams apie tai, 
kad Lietuviai apie Dunojų gy- 
veno; kaip rodos, Lietuviai ir 

ilgų kelionių nereikalaudami 

gyveno ilgu sriautu, prasitic- 
susių 11110 Baltiko jūrių iki Du- 

nojaus upei, ir dar net lobaus 
už Dunojaus. 

J. O. Sirvydas. 

DIEKINE IR VAKARINE Į; 
MOKYKLA | čia gali lengvai ir greitai išmok!' Anglų ir s 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V, Angliios, 'S 
Lietuvos Ir abeinq istorijas, gf.ogra'ilą. raiyti | iaiftkus, ir tt Taipgi, tu-ima Grammar ir Hlsh || School'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunanao- 
kitę liuost) lailts; faslmokinimui, nesigaiižsit). Ij 
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Otlio Telefonu Boolcrird 180 

DR. M. T. strikol'ls 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirorgas 
1757 W. 47th St 

Oflio ViUalos: '1 rvto iki. 3 po pie 7 iki 9 vakare 
Nedellomis mo 8 ryto iki 2 p pietį. 

Namai 1007 Oakley Blvd. 
Telefonas feeley 420 

Phone Btirnside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA, 

STEPHEN VILIMOVITZ, R.PH, 
...DRUGGIST... 

8924 Cottage Grove Av, 
Chicago, 111. 

Jeigu Jusų aicye perši arba skaudžios, 
Jųs nereikalaujate eiti gydytis ir mo 

keti augštas kainas už tai. Pasiteirau 
kit su ;jauim. Aš pritaikysiu jums 
akinius, kurie greitai prašalins junia 
\isus akių sakusmu^. Aš gvarantuolu 
ums geriausią patarnavimą ir žeml&u 

Peter A, Miller 
BAIGĘS MOKSLĄ 

EXPERTAS OPTIKAS 
Pilnas Rinkinys Blizgučių. Pui 

kiai Taisoma Laikrodėlius 
2128 W. 22-n d Street Chicago, III. 
Phone Canal 5834 

4906 \V. 14;h Street Cicero, III 

dOSEPH A. AMBBOSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda vicoklas bylas visuose 

tejsmuose 
Ofisai: 

69 W. WASHINGTON STREET 
Rooms 1008 1009, Tel. Canal 2759 

3214 S. HALSTED ST. 
Tel. Yards 7271 Chicago, III. 

Plione Bonlcvard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U2S1SENĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki d 
vakarais. 

5303 SO. MORGU S1REET 

Vyrai ir Moteris mokinkitės Barbr. 
rystč6 amato. Atsilankykite ypatii'<a 
arba rašykite. Mokinama dienomis i 
vakarais. 

TRICITY BARBER. COLLEOE 
819 So. State Street Chicago, ll( 

RF.TAI ATSITINKANTI PROGA! 
Parsiduoda penkių pagyvenimų nau- 

jas trijų metų, medinis namas, ant pa 
mūryto pudamento, su augštu ir iš- 
ciinentuotų beisementu; 3 pagyveni- 
mai po 5 kambarius, 2 po 4 kamba- 
rius su gazu, elektra, maudynės ir 
kitais palankumais. Neša virš 15-uį 
nuošimtj. Namas randasi Cicero lie- 
tuvių apielinkėje. Atsišaukite pas 

A. GRIGAS & CO. 
3114 So. Halstcd Street, Ch'cago. III. 

TIKP.AI GERAS PASIŪLYMAS! 
.Priimsime lotg. už pirmą jmokėjimo 

mainais aut gero 2-,ų pagyvenimų 
mūrinio namo po 5 ir 6 kambariui*. 
Kurio turite lotą ir norėtumėto iš- 
mainyti ant minėto namo, kreipkitės 
pas: 

A. GRIGAS & CO. 
3114 So. Halsted Street, Chicago. III. 

NEMOKEKITE RANDOS. 
Parsiduoda 2 namai ant lengvų nič- 

nosinių išmokėjimų, taip kaip randa. 
Namai yra lietuvių npHinkoje. Vie- 
nas namas su 4 ir 5 kambariais, ant- 
ras bu,5 ir ii kambariais: ant pirmo 
reikia įmokėti $200., o aut antro <300. 
likusius ant lengvų mėnesinių išmoko- 
Jimų. taip kaip randa."IvreipkiteB pas: 

A. GRIGAS & CO. 
3114 So. H&lsttd Chlcago III, 



ŽINIOS 
SVEČIAS IŠ NEW YORK. 

"Lietuvos" Dienraščio Re 

dakciją alankė vakar p. V. 
K. Račkauskas, "Tėvynės" 
Redaktorius iš Ne\v York, 
N. Y. 

P-as V. K. Račkauskas 
atvyko Chicagon Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės ir ne- 

kurtais kitais reikalais, žada 
pabūti porą dienų, o sąvaitės 
pabaigon žada grįžti atgal 
New Yorkąn. 

SUGRitO IŠ FRANCU- 
ZIJOS. 

Šiomis dienomis, po Štur- 
m ingos kelionės, atplaukė j 
Xe\vport Xe\vs, V'a., is Fraiv 

euzijos laivas Mercury su 

kareiviais, tarp kuriu daug yra 
ChicagiceiŲ. 

Tarp Cliicagieeių randasi 
ir du Hridgeportiečiai lietu- 
viai: korporolas Stanley F. 
Dstrauski, gvvenusis prie 331.S 
L'nion ave. ir I). J. Jonaiti:., 
yyvenusis prie 3347 Aulniru 
gatves. 

IŠ SO. CHICAGOS. 
So. Chicagoje gerai pasi- 

darbavo Lietuvos laisvės iš- 
davimui pp. P. šima'tis ii 
P. Briedis, kurie šiomis die- 
nomis prisiuntė "Lietuvos" 
Redakcijon čeki ant $127.'8( 
Tai yra jų surinktos auko? 
Lietuvos Jaisvei [vardai au- 

kavusių jau buvo peskelbti 
pirmiaus "Lietuvos" I)ien- 
'aštyj. Čekis priimta 
Redakcija], 

Ir tai dar ne visos auko.c 
■s So. Chicagos. Šv. Juoza- 
po draugija ir SLA. 74-ta 
*uopa yra nutarusios pa- 
aukauti po $25.00 iš save 

ždų. Tiek pat žada aukauti 
ir Lietuvos Jaunimo Kliuba? 

Tas yra laba' gerai. Dar- 
Duokitės, vyrai, visi už Lie 
;uvo.i laisvę! 

IŠ WEST SAIDES. 
Šiomis dienomis iš Fran- 

suzijos sugrįžo į musų ko 
lioniją sužeistas kareivis Jo 
nas Kairis, guvenantis prie 
2323 S. Leavitt gatvės. Ji 
likosi sužeistas į dešinę ko- 
ją, kaulas yra permuštas ii 
be ramsčių tuo tarpu negali 
paeiti. Du sykiu turėjo ko- 

jos operaciją, bet dar rei- 
kėsią ir trečią daryti. Jonas 
Kairis dabar randasi sužeis 
tųjų kareivių Cooper ligon- 
butyje. Jis likosi sužeistas 
rugsėjo mėnesį, 1918 metai.- 

R. Zaura. 

IŠ MELROSE PARK. 
Iviors jau visokių turėjome 

vakarų — pašelpimų ir ki- 
tokių, — bet štai lietuvių 
bažnytinis parapijos choras 

rengia gražų, dar pirmą to- 

ki gražų balių, kuri? 

įvyks ateinančioje Subatoje. 
t. y. 22-rą dieną vasario I. 
Vaičiulio svetainėje, prie 
Lake ir 21-mos ratvių. Pra- 
džią baliaus 7 JO valandą 
vakare. 

Parapijos choristai labai 
darbuojasi, kad tik užganė- 
dinti visus svečius — lietu- 
ius ir lietuvaites, atsilan- 
iusius į jų pirmutinį balių. 
;urių pribunant, maloniai 
aukia netik iš Melrose ParP 
et ir iš kitų apielinkės ko- 

lonijų. 
g 

P. ValuckaJ 
į Choro pirm. 

f PASKAITA APIE LIE- 
f TUVĄ. 

Susivienijimo Lietuvi: 
merikos 36-ta kuopa nu< 

Jridgeporto nutarė surengi 
įjprelekcijas. Tam tikslui pa 

I kvietė du preleegntu: vieną 
j nuo tautininkų ir kita nuo so- 

či jalistu. 
Pirmą prelekciją varde šo- 

cijalistų skaitys Kleofas Jur- 
gelionis temoje "Lietuvoi 

-klausimas." Prelekciją įvyk1-* 
vasario 20-tą dieną Mildos 
svetainėje prie 3142 S. Ual- 
sted gatves, pradžia 7 vai. 3'i 
min. įžanga visiems veltu. 

Antrą prelekciją skaitys nuo 

tautininkų p. C. Kasputis, Va 
sario 27 d. Šis klausimas yr/> 
labai svarbus ir tikimės bus 
aiškiai išgvildentas. 

Komitetas. 

KĄ-TIK NEPAPUOIE 
KALEJIMAN. 

"Gražusis Džiakis" Russell, 
bonds'ų _ pardavėjas ir Mrs. 

Katherine Bezon buvo užvakar 

moralybės teisėjo ''arry Fi- 
sher'io nuteisti ant 60 dienu 
i pataiso? namus. Vėliau Mrs. 
Leonora Z. Meder parūpino 
ulaikymą teismo nusprendimo, 
)aduodam^ apeliaciją. 

Mrs. Mary Ilill Russell kal- 
ino Mrs. Bezon už meilinimą- 

si prie jos "Gražiojo Džiakio." 

Ji papasakojo, kaip tankiai 
:idavo prie Mrs. Bezon jos 
maldauti, kad ji apleistu jos 
vyrą. 

Mrs. Russell paliudijo, kad 
ji, nuvėjusi prie Mrs. Bezon, 
pasakė, jogei ji esanti invalidė 
—nesveika, ir kad Mrs. Bezor. 

įpleistų jos vyrą nors iki to! 
>akol ji galėsianti pasveikus 
ižsidirbii sau ir savo 4 metij 
amžiaus vaikui duoną, Sulyg 
Mrs. Russells pasakos, ant t<1 

Mrs. Bezon tik nusijuokusi. 
T^da Mrs. Russell pa ?kė savo1 

vyrą ir abudu su Mrs. Bezo° 
suareštavo. 

Russell ir Mrs. Bezon buvo 
kleisti po užstatymui kauci- 
jos po $1000. 

_______ 

UŽ 30 BUČKIU I VALAN 
DĄ REIKALAUJA 

$50,000. 
Ilgi vilkinanti bučkiai 

vienas kas minuta, o šešes- 
dešimts į valandą labai už- 
žavėjo Aurelijų C. Turpin'ą 
buvusį Real Estate biznie 

Irių. Jis juos gavo nuo Misi 

Virginia Foster, kuri užva 
kar pranešė teisėjui Sabath 
kad už suvadžiojimą ji rei 

kalauja nuo jo $50,000. ii 
nei vieno cento nenuleisiant 

Paskui Virginia aiškiai 
nupiešė jos 50 metų amžiaus 
kavalieriaus besimeilinimą 
sekančiai: 

"Turpin pradėjo lankytis 
prie manęs, kada aš buvau 
pasižadėjusi pieniui Jame^ 

Thompson'ui. Jis savo mei- 
lavimais, saldainiais, rožė- 
mis ir kitokiais brangumy- 
nais prižadėdamas man vis- 
ką, ką-tik mano širdis trokš; 
atmušė nuo manęs pienių, 
James Thompson'ą. Jis man 

papasakojo, kad jo pati pa- 
bėgo su kunigu ir kad nuo to 
laiko jis nustojo tikėti mo- 

terims, bet dabar buk aš ir 
vėl sugrąžinusi jam užsiti- 
kėjimą prie moterių". 

Paskui mergina papasa- 
kojo prisiekusiems teisėjams 
kad iš pradžios ji laikęsis 
prie pieniaus, bet ant galo 
Turpin pažadėjęs jai auto- 

mobilių, kaipo prezentą ant 
i ve^uvių, ir tokiu budu pa- 

traukė ją prie savęs. 
— Aš suprantu dabar pa- 

sakė teisėjas Sabath — tai 
tu permainiai pieno vežimą 

i ant limuosine — automo- 
> biliaus". 
i Toliau mergina paliudijo 

kad kada ji prisižadėjo "5 

[jo ištekėti, tai jis prašęs, 
kad ji niekam apie tai ne- 

1 pasakotų, bet sulyg mergi- 
nos žodžių: "Jis vis ne- 

1 perstojo mane glamonėjęs. 
Jis mar> sakydavo: "Tu—tai 
bent mergina, aš norėliau 
tave vesti''. Jis buvo h.bai 

i meilus ir patraukiantis. 
Jis, būdavo, sėdi per vaka- 

'rus ir bučiuoja mane. Jis 
bučiuodavo mane vieną kar- 
tą į minuta, arba šešesde- 
šimts kartų Į valandą ir kiek 
vienas bučkis būdavo ilgas." 

VAIKAI PRISIPAŽINO 
PRIE UŽMUŠYSTES. 

Du broliai, vaikai, Earl ir 
Pratik Maher, prisipažino, už- 

vakar teisme prieš i c i sėja Ker- 
stcn prie užmušystės. 

Jiedu praeita gruodžiu mė- 

nesi papildę užpuolimą šiauri- 

nėje dalyje miesto ir. pasivogę 
automobili, smarkiai važiavo, 
norėdami pabėgti nuo piktadė- 
jistės. P,et prie Mieliigan ave. 

ir 24-tos gatvės jie suvažinėjo 
Miss Fannie Tierney, mokyto- 
J3- 

Jie, sustoję, išėmė iš po atl- 

tomobiliaus užmuštos mergi- 
nos kuna ir, kuomet žmonės 

norėjo prie jų prieiti, tai tie 

pradėjo šaudyti i juos iš revol- 

verių. Vėliau jie buvo suimti. 

Teisėjas kersten pasmerkė 
abu vaiku nuo vieno iki ketu- 
riolikos metų kalėjimui. 

Miss Tiernev buvo mokyto- 
ja per 25 metus Mosely moky- 
kloje. 

Gruodžio 15-tą dieną ji ėjo 
iš savo namų i mokyklą ir, be- 
einant skersai IVIiehigan ave 

nue, buvo aukščiau minėtų vai- 
kų mirtinai suvažinėta. 

KOVA SU PLĖŠIKAIS. 

Detektyvų saržantas Mc 
Farland su kitais policijantais 
užvakar turėjo revolverių kovą 
su dviem negrais plėšikais. 
Plėšikai užpuolė 13-ką kitų ne- 

^rų darbininkų, dirbančių prie 
Tllinois Central Komisijonie- 
riaus, prie 13-tos ir Indiana 

gatvių. 
Apsimainius keliais revolve- 

*ių šūviais su plėšikais, detek- 

tyvai vieną paėmė, o kitas iš- 
rūko. Suareštuotasis esąs 
Burton Whiteside, 24 metų 
amžiaus ir žinomas policijai 
'kriminalistas. 

RENGIASI PRIE 
SUTIKIMO KAREIVIŲ. 

Chicagas vėl smarkiai ren- 

giasi prie sutikimo sugrįžtan- 
čių iš Prancūzijos kareivių. 
Pėtnyčioje ar subatoje žada 

pribūti 332-ra Blackha\vk pul- 
ko artilerija, kuri susideda 
vien tik iŠ Cliicagos ir Cook 
apskričio vyru, Šiądien jie, su- 

lyg pranešimo, išvažiuos iš 

Newport Xews, Va. į Chicagą. 
Tikru žinių, kada kareiviai į 
Chicagą pribus, nėra, bet priė- 
ninif) komitetas mano, kari 
traukinis, pribus i La Salle sto- 

j S-toje valandoje iš ryto. Pri- 
ėmimas kareivių tęsis iki 4 vai. 
po pietų. 

SUAREŠTUOTAS UŽ NE- 

PADORŲ ELGIMĄSI. 
Mark Mikowitz, gyvenantis 

prie 1564 X. Robey gatvės, bu- 

vęs gatvekarių konduktorius, 
tankus lankytojas Miss Maric 
Leonia 18-kos metų amžiaus 

gyvenančios prie 5445 \Y. Mon 
ro e gatvės, užvakar dieną 
buvo paliuosuotas iš arešto p c 

sudėjimo $200, kaucijos. Jis 
buvo pakliuvęs areštan už ne- 

padorų elgimąsi. 
Šv. Valentino dienoje Miko 

\vitz nuvėjo atlankyti Miss Le; 

nia, kada jos tėvų nebūta na 

mieje. Mergina pašaukė poli 
; ciją ir Marko\vitz pakluvo bė 
'! don. 

MUSŲ DIDŽIAUSIAS 

UŽSIGANEDINIMAS. 

Musų didžiausiu užsiganė 
dinimu yra skaityti laiškus, 
kuriuos męs gauname kas 
kartą nuo žmonių, jaunų ir 
senų, kurie sako esą varjotę 
Trinerio Amerikonišką Kar- 
taus Vyno Eliksirą ir kaip 
jie patįs ir jų šeimynos ra- 

do geriausi pagelbėjimą nuo 

tų puikių gyduolių. Šimtai 
laiškų suplaukė iš visų kraš- 
tų šios šalies, neprašomi, yra 
itikrinę mus, jog męs tiesą 
kalbėjome sakydami: "Tri- 
nerio gyduolės niekuomet 

neapvils. Skaitykite tik du 
laišku, iš sausio 10 ir 20, 
1919. 'Ramsaytown, Pa.— 
Aš vargau per 6 metus su 

nesveikata vidurių. Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vy- 
no Eliksiras pagelbėjo man 

ir aš patariu jį visiems savo 

tautiečiams, John Parapat." i 

"Hamilton, Ohio.—Mano pa 
ti sirgo per 2 metus. Ji kan 
kinosi viduriais ir galvos 
skaudėjimu. Trinerio Ame- 
rikoniškas Kartaus Vyno 
Eliksiras pagelbo jai ir męs 
abudu, nuo to laiko vartoja- 
me šias gyduoles, esame 

sveiki, Martin ir Julia Ko- 
sec." 

Vaistinėse $1.10. Nuo reu 

matizmo, neuralgijos, strėnų 
skaudėjimo, sunailnimo ir 

t.p. Trinerio Linimentas 

yra vaistu, ku/is visuomet 
palengvina skausmą. Vais- 
tinėse 35c. ir 65c., per krasą 
45c. ir 75c. Joseph Triner 

Company, 1333—1343 So. 
Ashland Ave., dhieago, Illi- 
nois. Apgars. 

t J £jjj AUŠROS MOKYKLA. 
Dieninė ir Vakarinė A. M. turi šiuos skyrius: 1. Lietuviu kalbos (pradinis 
ir aukštesni*) mokytojus Vitkus, studentas medicinos .patyręs mokytojas. 
2. .Matematika (Aritmetika, Algebra Geometrija ir Trigometrija). ■>. Brai- 
žymas (pienu pažinimas). Mokytojum paskutinius 2- ju skyrių \\ Miszoi- 
ka. Neleiskite laiko per niek. Moklnkitės. Prisirašyti gulimn visados. 

3001 S. HALSTED ST. 

MARKET CG. 
3432 So. Halsted St. 

K) NAUJA UŽVEIZDA. 

y 

Specialis Išpardavimas Mėsos 
irOroserio Petn. ir Subatoje. 

Męs pardavajame olseiio kainomis. 

Ši krautuve dabar yra po nauja užvaizda. 

Męs gvarantuojame, kad jus gausite pir- 
mos kliasos fcavorą už ežmiausias kainas 

Chicagoje. Jus galite buti užtikrintais, jog 

gausite svarą 16 uncijų. 

Skaitykite ir Platinkite 

Dienraštį 
"L I E T U V A" 

PARSIDUODA 2 Fakard Automobi- 
liai. Vienas lii..ozinas 1912 m., su 

Bėdinomis, G roberiais,, naujai malė- 
votas, atrodo kaip naujas, parsiduoda 
labai pigiai. Norintieji pirkti, atsišau- 
kite tuojaus, nes tokia proga retai 
pasitaiko. 

K. Stančikas, 
3200 So. Halsted St. 

Telefonas Drovcr 4123 

BARGENAS 
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $53. 
Taipgi puikų Player Pianą, vėliau- 
sios mados. Seklyčios setą valgo- 
mojo ir miegamojo kambariu Ketus, 
dlvonus, pa**eikslup, parduosiu už bilo 

iteisingę rasiulijim."}. Nepraleiskite 
j šio bargeno. Rezidencija 
11922 S. Kedzie Avr., CHICAGO 

į EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

[rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

I pirksi didelę Cabinet Victrola su 

I puikia pastata, taipgi $12 vertės 

rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 

rime keletą $150 tikros skuros 

I seklyčios setų, kaip nauji, bus 

parduota už geriausią pasiūlymą. 
\tsiuneiama uždyka. Liberty Bon 

'usf-.I bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERi<I STORAGE 
2810 Harrison St. Chicago 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, dosigning 
dienomis ir vakarais dėl biznio :r 

namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasMe^ gs.'rao 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halstcd St.. H50 Wells St 
2407 W. Madiscn St., C.'iicag' 

Ant pardavimo dviejų lubų, akmenų 
frontas, muro namas, pritaikytas 2 
pagyvenimais po 6 ruimus, vanos, 

gizas ir t. p. Pilno didžio lotas, gera 
šviesa iš visų pusių. Ta>n paf 4 rni- 
mų mažas plytų namas iš užpakalio. 
Savininkė našlė yra priversta par- 
duoti. Arti 31-mos ir Lo\ve Ave. Tik 
$5500.00. a 

IGNATIUS CHAP & CO. 
31 ct & Waliace Sts. Exclusive Agts. 

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

kėti, Dienraštis "Lietuva" jau leidžiamas. 

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

Siuomi pranešame visiems tokiems tėvyn- 
ainiams, kad dar turime pardavmui apri- 
buotg šėrų skaitlių iš šios Bendrovės "Trea 
sury Stock". Todėl, gerbiamieji tautiečiai, 
pasiskubinkite: išpild y te ši kuponą ir su- 

reikalinga suma pin gų prisiųskite mums 

ŠIANDIEN, nes rytoj gali būti perveiu. 
Sero kaina $10. 

Lithuania/) Publlshine Co., 
3253 So. Morgan St., Chicago, 111. 

Gebiamieji:— 
Su šiuomi prlsiųnčiu S kaipo pilną užmokesti ui 

Serus "Lietuvos" Dieuraščio Bendroves *• Lithuanian 
Pabl shing Co. 

Malončtite prisiųsti man Šerus. 
Su pagarba, 

ADKESAJį: 

iithuaman Publishmg Co. j 
3133 S#. Su, 

CflICAGO, ILL 
u 
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