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Švedija pradeda Karę 
su Bolševikais. 

Lietuvos Ministeriai Danijoj. 
Lenkijoj vis neramu. 

Trockis Pabėgo. 
ŠVEDIJA PRADEDA KARĘ 

SU BOLŠEVIKAIS. 

Stockholmas, sausio 21 d. 
Švedų militariška misija, kuri 
sugrįžo čionai is Lietuvos ir 

Estonijos pranešė prielankiai 
apie pasiuntimą li uos norių mi- 
litariskos ekspedicijos Lietu- 
von, kur Lietuvių kariume- 
no negali sulaikyti bolševikų 
žengimą. 

Misiją nepatarė siųsti mi- 
litariškos ekspedicijos Estoni- 
jon, kadangi toj šalyje trūk- 
sta ekonomišku šaltinių. 

Firmas Švėdų skyrius ka- 
riumenės, gali buti, išplauks į 
Liepojų šioje savaitėje. 

LIETUVOS MINISTERIAI 

DANIJOJ. 
Kopcnhaęfenas, sausio 21 d. 

Didžiuma Lietuvos ministerių 
su premieru atvažiavo į Da- 
niška sala r>ornholmą pereita 
panedėlį. Bolševikų įsibriovi- 

pri verte uios ap 

LENKIJOJ VIS NERAMU. 

.. Paryčius, sausio 21 d. \Vil- 
liairi iiroune Hale, korespon- 
dentas vietinio laikraščio Eve 
ning I )f»st praneša iš E'tropcs, 
kad prižadėta ramybe nuo.su- 

sitaikiusiųjų lenkiškų sriovių 
neįvyko. 

Pranešama taipgi, kad bol- 
ševikų veikimas Ljetuvoj, Lat 
vijoj ir Lenkijoj jau silpnėja, 
kadangi bolševikai jaučia, kad 
jų finansai yra kritiškame sto- 

vyje. Tiktai su tikslu pasi- 
gerinti finansiškai jie įsibrio- 
ve i viršpaminetas šalis- 

TROCKIS PABĖGO. 

S'ockholmas, sausio 21 d. 
Leon Trocky. bolševikų kariš- 
kas ministeris pabėgo. Šito- 
kiu žirią Stockholman prisiun 
tė Estonijos štabas. Estonie- 
čiai, sulyg to pranešimo, sinar 

kiai sumušė bolševikų spėkas 
ties Narva, paimdami daug ka 
ri^ko lobio. 

SLAVAI SUSITAIKĖ LINKUI 

RUBEŽIŲ. 
Paryžius, sausio 21 d. če- 

ko-Slovakija ir ju^o-Slavai pa 
darė sutartj. kad jų rubežiai 
sueitų, o taip Vengrija liks 
atskirta mio vokiečių dalies 

Europos- Idant atsiel 's tą 
tikslą Jugo Slavų kariumenč 
eina šiaariuosna susijungti su 

tais čekais, kurie dabar yrn 
prie Dunojaus. 

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI. 

Londonas, sausio 21 d. Ofi- 
cialokos Estonijos bevielinio 
telegrafo pranešimas, aplaiky- 
tas Stockholme ir persiųstas 
Londonan praneša, kad Esto- 
nijos kareiviai smarkiai sumu- 

šė tx>lševikus ir paėmė miestą 
Narvą ant Revelio-Petrogrado 

(geležinkelio, kur jie paėmė 
j daug nelaisvėn kareiviu ir 
daug kariškos medžiagos- 

PA/: M Ė DORPATĄ. 

Stockfiolmas, sausio 21 d. 
Estoftijos kariumenė atėmė iš 
bolševikų Dorpatą, kuris ran- 

dasi apie dviešdimts penkias 
mylias nuo ežero Peipus. 

Jie paėmė tris kanuoles, lo- 
komotyvą ir šimtą vagonų. 
Dorpatas buvo užimtas bolše- 
vikų pabaigoje gruodžio mė-' 
nesio. 

PERMATO VOKIEČIŲ IR 
JAPONŲ VIEN. BĘ. 

Seat tie, IVash., sausio 21 d. 
Bėgyje ateinančių penkių me- 

tų Vokietija ir Japonija, gali- 
ma tikėtis, sudarys susivieniji- 
mą užreiškė Breško-Breškov- 
skaja, kalbėdamas šiądien j 
Bohemijos Tautiško Susi vieni 
jimo narius, rusus, lenkus ir 
lietuvius- 

Ji nupiešė Leniną, kaipo 
"!:riminalą, despotą ir pagy- 
rimą'' ir pasakė, kad Rusija 
reikalauja pagelbos viso civi- 
lizuoto pasaulio. Ji apleidžia 

Į Seattle ir važiuoja Chicagon. 
BOLŠEVIKAI NORI TARTIS 

SU AMERIKA. 

Stockhclmas, sausio 20 ei. 
čičerin'as prisiuntė Maxim 
Litvinovui. kaidaisia bolševi- 
kiškam ambasadoriui, Angli- 
joje, laišką, kurj prisiųsta 
Amerikos valstybei. Laiške 
bolševikai išreiškė norą pri- 
eiti prie kokio nors susipra- 
timo su Amerika kaulink jos 
[Amerikos] kareivių Rusijoj. 
Apart pasakymo, jog jau nė- 
ra reikalo jų dabar laikyti te- 
nai, yra pažymėta, kad Ame- 
rikos valdžia paskirtu laika ir 

t* o 

vietą dėl tarimosi. 

; VOKIEČIAI GABENA KA- 
REIVIUS LENKIJON. 

.. Berlinas, sausio 20 d. Anot 
vietinio Lokal Anzeiger čie- 
las eskadronas ulanų apleido 
Potsdamą šį rvtą linkiu Len- 
kijos. 

Augščiausia Rekomendacija. 
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Garbingas Paliuosavimas iš Armijos yra geriausis "pašportas" darbo gavimui. 

RAUDONIEJI VOKIETIJOS 
RINKIMUOSE NUŠLUOTI. 

Berlinas, per Kopenhagen, 
sausio 21 d. Pereitą sekma- 
dieni Vokietijoje įvyko rinki- 
mai j Steigiamąjį Valstybės 
Susirinkimą (Seimą). Iki 
šiol grįfcusie balsavimai paro- 
do, kad Spartakai kuone vi- 
sur pralaimėjo, jie vos tik ke- 
liose vietose tapo išrinkti. 

Stipriausia partija pasiro- 
dė socialistai didžiumiečiai 
(palaikytojai dabartinio kanc- 
lerio Eberto valdžios). To- 
liau stipriomis paritjomis pa- 
sirodė esą demokratai ir krik 

ščionių partija (kitaip vadi-į 
natna Centro partija, arba klei 
rikalu). 

Berline Spartakai laimėjo 
kerurias vietas. Tapo išrink- 
tas Robert Emil Eichorn. bu- 
vusis miesto policijos virši- 
ninkas, kurs vėliaus, Sparta- 
kams pralaimėjus, buvo pabė- 
gęs iš Berlino. Kiti trįs yra:' 
Hugo Haase, Herr Lakaut ir 
Herr Luisezeiss. 

Jki šiol krįžusie balsai pasi- 
skirstė tarp partijų sekančiai: 

Didžiumieciai socialistai ga 
vo 2.603,422 balsų- 

Demokratai 1,234,404. 
Neprigulmingi Socialistai 

(Spartakai) 401,187. 
Krikščionių (Centro) par- 

tija 1,110.157. 
Vokiečiu žmonių partija 

266,157. 
Konservatyvai 467,367. 
Taigi socialistai didžiumie- 

čiai (Eberto palaikytojai) pa- 
kol kas, žymiai viršija kitas 
partijas, bet iš to dar negali- 
ma spręsti ar jie galės kon- 
troliuoti busimą Vokietijos 
susirinkimą be koalicijos su ki 
tomis partijomis. Vienok jau 
galima matyti bolševizmui Vo 
kieti jo j sekasi menkai. 

DIDELIS DEFICiTAS BOL- 
ŠEVIKAMS. 

į Stockholmas, sausio 21 d.* 
Į Sulyg žinių, gautų čia iš Pet- 
krapilės, finansiškas parodymas 

bolševikų, valdžios dėl 1918 m. 

parodo, kad išlaidos vienų me- 

tų sieke 47,000,000,000 rublių 
(apie $23.500;000,000,). Bus' 
deficitas gal apie 43,000,000 
rublių, kadangi valdžiai nepa- 
vyko surinkti taksus ant nuo- 

savybės. 
Nuo lepos iki gruodžio so- 

vietiška valdžia išleido 7,773,- 
000,000 rublių ($3,886,500,- 
000) karės tikslams, vienok 
pirmykščiais šešiais mėnesiais 
buvo tiems tikslams suvartota 
tiktai 644,000,000 rublių. 

SVARSTOMA RUSIJOS 
LIKIMAS. 

Paryžius, sausio 21 d. Bu- 
vo svarstoma situacija, kurią 
sutveria dabartinė betvarkei 
Rusijoje. Apkalbėjimc šio 
reikalo dalyvavo prez. Wil- 
sonas, sckr. Lansing ir talki- 
ninkų minsterių pirmininkai. 

Dalykų s to v j Rusijoj aiški- 
no M. Scavenius, Danijos mi- 
nisteris Petrograde, sugrįžęs 
iš Rusijos ir M. Noulens, bu- 
vusis Francuzijos ambasado- 
rius Petrograde ir nesenai su- 

grjžusis iš Archangelsko. 
Paryžiaus laikraštis Matin 

praneša, kad sulyg Noulens 

nuomones, talkininkai turės 
tvarkyti reikalus Rusijoje su 

pagelba kariškos spėkos. 
M. Noulens nuomone, už- 

tenka neskaitlingos kariaunos, 
kad prašalinus betvarkę, kuri 
viešpatauja ačiū bolševikų re- 

žimui, nes bolševikai nors ir 

skaitlingi, bet veikime silpni. 
Atrodo, kad didžiumoj tal- 

kininkai prielankus Noulens 
nuomonei. 

Rusijos reikale buvo svar- 

stoma šie klausimai: 
1. Atstovybė Taikos Konfe- 

rencijoj ir jleidimas Rusijos 
Tautų Lvgon. 

2. Atsinešimas link Rusijos 
minių. 

.3 Galimybė ginkluotos in- 

tervencijos Rusijon, kad lei- 
dus gyventojams atlikti teiso- 
tus rinkimus j Steigiamąjį 

Konstitucijinį Seimą. 
4- Atsinešimas link reikala- 

vimų nebolševiškos valdžios 
Rusijoje. 

5. Atsinešimas link bolševi-. 
kų grūmojimo padaryti per- 
vęrsmcs visoj Europoj. 

6. Galimybė kovos prieš bol 
ševikus, prigelbstint valsty- 
bėms. kurios priešingos bolše- 
vizmui. 

7. Sulaikyti pasipriešinimą 
bolševikams ištraukiant iš Ru- 
sijos militares talkininkų spė- 
kas. nepripažįstant bolševikų 
režimo ir reikalaujant nuo jų, 
kad nustotų persekioję neprie- 
lankius bolševikams elementus 
ir tuomi butų leidžiama nor- 

maliai formuotis Rusijos nau- 

jai valdžiai. Taip dalykams 
virtus, talkininkai prigelbėtų 
Rusijai sutvarkyti transporte- 
ri ją ir pramoniją. 

Septintasis klausimas buvc 
pats painusai. \ 
RUSŲ DELEGATAI TAIKOS 

KONFERENCIJOM. 

Paryžius, sausio 21 d. No- 
rint Rusija, kaipo šalis ir ne- 

turi pilno balso Taikos Konfe- 
rencijoj. bet j vairios valdžios, 
kurios susitvėrė buvusioje Ru- 

sijoje siunčia savus atstovus 

Paryžiun. Tarpe jų yra se- 
kanti : 

Nuo Archangelsko raldiids 
M- Čaikovska. 

Nuo Pietines, Omsko {r Si- 
biro valdžių M, Sazanov, bu- 
vęs Rusijos užrubežinių reika- 
lų ministerįu, kunigaikštis 
Lvov, buvęs Rusijos premieru 
po nuvertimo caro, Bachmet- 
jev. buvusis ambasadorius Wa 
shingtone ir generolas Navin- 
kov, buvusis karčs ministeris. 

Taipgi vaikščioja gandai, 
kad bolševiku sovietai ir-gi 
ketinanti siųsti savus delega- 
tus į Taikos Konferenciją. 
Atstovais nuo aoVietų mano- 

ma bus Joffe, butusis bolševi- 
kų pasiurrflrrtt fcčrfine ?r Ba- 
ris Litvinkov, buvusis bolševi- 
kų pasiuntinys Londone. 

Lietuvos valdžia skiria Pild. 
Kom-tą Lietuviu Atstovu Amerikoj. 

f 

Pildomasai Taryba Komitetas \Yashingtone tapo pri- 
pažintas Laikinosios Lietuvos Valdžios, kaipo Amerikos 
Lietuvių reprezentantas (atstovas) ir tapo paskirtas buti 
Lietuvos Valstybės atstovu Amerikoje bei' rūpintis Lietuvos 
piliečių reikalais šioje šalyje. 

Apie tai Pildomasai Tarybų Komitetas gavo praneši- 
mą nuo Dr. Šaulio, kuris, kaip pranešama, yra plenipoten- 
tiaru (pilnai įgaliotu) Lietuvos Laikinosios Valdžios mi- 
nisteriu. [Laikraščiuose nesenai buvo pasirodžiusi žinia, buk 
Dr. Šaulys buvo paskirtas Lietuvbs ministeriu Berlinan]. 

Apie virsminėtus dalykus praaeša "Lietuvai" p. Čes- 
nulis, vedėjas Lietuvių Informacijos Biuro Washingtone» 
D. C., savo telegramų, išsiųstu iš Washingtono sausio 21d. 
ir skambančiu sekančiai: 

Dr. šaulys, Minister Plenipotentiary of the Lith- 
uanian Provisional Government, authorizes Executive 
Committee of the Lithuanian National Council to act 
on behalf of Lithuanian State and in the interest of 
its citizens in the UnitedStates. 

;>• v Česnulis. 
'• &'K''"4 i •• 

Lietuvių kalbon išvertus, šis telegramas skamba se- 
kančiai : 

"Dr. š*ulys, plenipotentinis ministeris Lietuvos Laiki- 
nosios Valdžios, įgalioja Pildomąjį Komitetą Lietuvių Na- 
cionalčs Tarybos veikti vardan Lietuvos Valstybės ir inte- 
resuose jos piliečių Tc-^nčių] Suvienytose Valstijose. 

Č e s n ul i s. 

VVIILSONO ATSAKYMAS 
JUGO-SLAVAMS. 

Berne> sausio 21 d. Serbi- 
jos presos biuras praneša, kad 
Jugo-Slavų komitetas Berne 
gavo nuo Prezidento Wilsono 
sekantį atsakymą: 

"Aš esu persitkrines, kad 
umus ištraukimas Italijos ka- 
reivių iš žemių, apgyvendin- 
tų per jugo-slavus, ir įvedi- 
mas ten Amerikos kariume- 
nės prigulės nuo nuospren- 
džio. kuri ieneš Taikos Kon- 
ferencija." 

Šis atsakymas gauta po 
Jugo-Slavų prašymo, kad Ju- 
jo-Slavijoie Italijos kariume-j 
nė butų pamainyta Amerikos! 
<ariumene. I 

i,8oo,ooo VOKIEČIŲ ŽUVO 
KARfiJE. 

New Yo/kas, sausio 21 d. 
!ia buvo gauta viena kopija 
Muenchener Post, kuriame bu 
\ro paduota oficiališkas prane- 
šimas apie vokiečių nuostolius 
^ioje karėje. Sulyg šito laik- 
raščio 1,800,000 vokiečių bū- 
ro užmušta arba yra prapuolę. 

MftGINO ROCKEFELLERĮ 
NUŽUDYTI. 

Washingtonas> sausio 21 d. 
Thomas J. Pinney, policijos 
inspektorius vakar pasakė se- 

nato propagandos ištyrinėji- 
mo komitetui, jog pradžioje 
karės anarchistai New Yorke 
mėgino nužudyti John D. Ro- 
ckefelUrį ir jo sunų- Anot 
jo, mėgintojai, trjs vyrai — 

Carson, Berg ir Hanson, pa- 
tįs liko užmušti, kuomet jų 
bomba, su kuria jie tikėjosi 
Rockefellerį užmušti, eksplio- 
davo. 

Inspektorius Tinney toliaus 
sak?, kad kovos menes j, 1917, 
kuomet Suvienytos Valstijos 
pertrauk? dipliomatiškus ry- 
šius su Vokietija. Leon Troc- 
ky, bolševikų vadas viename 

susirinkime rusiškų ir vokiškų 
anarchistų New Yorkc ragi- 
no susirinkusius "nuversti ši- 
ta. kapitalistišką valdžią." 

Užklaustas komiteto toliau, 
pasakė, jog yra nuo 12,000 lig 
15.000 žmonių Ne\v Yorke, ži- 
nomų, kaipo radikališki, o 

daug didesnis skaitlius, turin- 
tis prielankią jiems mintį. Šia- 
me skaitliuje, yra pasak jo, 
rusai, ispanai, italai, tuli vo- 

kiečiai ir kai-kurie an^riko- 
nai. 

TEIS EX-KAIZERĮ. 
Paryčius, sausio 20 d. At- 

rodo, kad Taikos Konferenci- 
jos procedūra nesustabdys lai- 
ka, kad teisti ex-kaizerį. Dėl 
to tikslo likosi paskirtas komi- 
tetas* kuris nuspręs kas yra 
kaltas už surengimą pasauli- 
nes karės. 

Pranešama, kad buvęs Vo- 
kietijos imperatorius bus in- 
ternuotas Algierse laike jo tar 

dymo. 

UKRAJINIEČIAI PA£M? 
lembergą: 

IVashingtonas, sausio 21 d 
Valstybės Departamentas ga- 
vo pranešimą, kad miestas 
Lemberg (Lvov) jau paimtas 
per Ukrajinos kariumenę. Ši 
žinia ap'aikyta Washingtone 
vakar po piet. Sulyg Lem- 
berg Neue Freie Presse pra- 
nešimo, kova už Lembergą 
tarp lenkų ir ukrajiniečių tę- 
sėsi nuo Naujų Metų. 

ORAS. 
chicagoje ir apielinkėje: 
Seredoje: Debesuota. 
Ketverge: Deb^siuota, tem- 

peratūra šaltesne. Ramus ve- 

jai, daugiausiai iš šiaurių. 
Saulėtekis 7 v. 12 m.; Sau- 

lėleidis 4 v- 52 m. Mėnulis 
užtekės 11 v. 44 m. 
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Liebkncchtas. 
Anais laikais ateidinėdavo žinių apie 

Lenino prapuolimą, mirt j, tn&mušmią. jos pa- 
sirodė vėliaus neteisingos. Kuomet dabar 

prieš kelias d»enas atėjo žinia apie užmušimą 
viena diena Liebknechto ir Roza Luxenburg 
—dviejų žymiausių vokšikų Spartakų vadų, 
tai išrodė- kad ir šita žinia gali buti tokios pat 
•vertes, kaip kad anos apie Leniną. 

Tačiaus pasirodo, kad pastarosios žinios 

apie Liebknechto užmušimą yra tei'ingos. 
lJIebkneclitas ir Roza Luxemburg žuvo—aou- 

tluž kriedami auka minių. 
Liebknechtas buvo žmogus nepaprastos 

drąsos ir nepaprasto "karštumo," jeigu taip 
galima išsireiksti. Jis buvo ugninis vadas 

ugninių vokiškų bolševikų. Su jo teorijomis 
tik bolševikai sutikti galėjo; iiasaulis su jo- 
mis sutikti negalėjo. Jis buvo vienas iš tų, 
kurie tikėjo, kad pertaisymui pasaulio, da- 
bartinis pasaulis reik ne tik permainyti, bet 
iki pdt jo pamatų sugriauti, sunaikinti, ir tik 
ant jo griuvėsių pradėti naują statyti. 

Pasaulis, ypač pasaulio Demokratija, ti- 
kinti i evoliucijos pradą, su tuo niekados ne- 

gali sutikti, kaip posenis žmogus negalėjo ti- 
kėti anam stebukladariui, kuris siūlė) senį ka- 
tile suvirinti, žadėdamas jam, kad jis iš katilo 
nauju jaunikaičiu išeis. 

Pasaulis tokių sprandą-sukančių eksperi- 
mentų nenori ir prie jų prileisti negali. To- 
dėl jis kovoja prieš Leninus, Trockius ir Lteb- 
kncchtus, todėl jis tokių fanatikų neapkenčia- 
kaip Liebknechtas neapkentė pasaulio. 

Liebknechtas buvo fanatikas tarp fana 
tikų. Bet jo kreditui reik pasakyti tai, ko ne- 

gilama pasakyti apie kitus bolševizmo apašta- 
lus. Liebknechtas buvo giliai ir sąžiningai j 
savo teoriją įsitikinęs,—ne tik įsitikinęs, bet 
ir išdrįsęs ją ginti visuome't ir visur. Jis bu- 
vo vienatinis socialistas Vokietijos reichstage, 
kuris atsi. jkė kaizerio nrisakymūs pildyti, hal 
suodamas ?rieš karės kreditus. Jis visuomet 
ir prie kiekvienos progos kai botagu plakt 
vokiskuš junkerius, kaltindamas juos už karės 
sukėlimą. Jo agitacija privedė jį prie kalėji- 
mo, kuriame jam tesedint, jo griežtumas it 
valdžios neapykanta padidėjo iki tam laips- 
niui, jog net jo draugų Scheidmanišikų socia- 
listų valdžia pasirodė perbitvžuazitka, kuomet 
jis iš kalėjimo, kiltis revoliucijai, išėjo. 

Ir jis ėmėsi ją versti dar su udesniu 
griežtumu, negu jis pirmiaus mėgino versti 
<aizerišką valdžią. 

Liebknechtas priklausė prie tos rūšies 
Įmonių, kurie, ant nelaimės, tiki, kad "graji- 
jant" ant minių žemų jausmų, galima jas su- 

kelti ir su jomis perversmę padaryti. Jis pa- 
miršo, kad minių gauja yra abiems pusėms 
asmenuotas kardas, kertantis abiems pusėms. 
Jis mane Berline užvesti minių gaujų terrora. 
Xuo tos gaujos rankos jis ir pats žuvo, pa- 
tvirtindamas dar sykį patarlę: "Kuomi ka- 
riausi, nuo 10 ir pats žūsi." 

Kokia įtekmę turės Licbknechto mirtis 
j politikos bėgį Vokietijoj, šiuo sykiu dar per- 
anksti butų kalbėti. Tuo tarpu bolševizmas 
Vokietijoj yra sumaltas. 

<w> 

Amen! 
Pereita subatą Francuzijos prezidentas 

Poincare iškilmingai atidarė pirma formališ- 
ką talkininkų Taikos Konferencijos posėdį 
(Centraliniij \ iešpatijų pasiuntiniai pradės da- 
lyvauti tik kuomet talkininkai patįs tarp sa- 

vęs susitaikys). 
Prezidentas Poincare. suprantama, pasa- 

kė r ric tos progos prakalba—ilgą ir gražią 
prakalba, kurioje jis padarė peržvalgą nuo- 

tikių, privertusių prie šios Konferencijos ir 
taipgi išreiškė tikėjimąsi to, ką šita Konferen- 
cija atliks. 

Kalbėdamas apie Konferencijos darbus, 
kuriuos ji turės atlikti, prezidentas Poincare, 
tarp kit-ko, pasakė sekančiai: 

"Ką teisingumas ištremia [vadinasi, 
kas. vardan teisingumo absoliučiai nėra 
leistina] yra: užkariavimo ir imperializ- 
mo svajonė, pasmerkimas tautinės va- 

lios. savrankiškas mainymas .provincijų 
tarp viešpatijų, tarsi tautos butų rakan- 
dų daiktai, ar užstatas lošime. Jau tų 
laikų nėra, kuomet diplomatai galėdavo 
susirinkti, idant autoritetiškai perpiešti 
imperijų žemlapį ant kampo stalo. 

•'Jeigu jųs turite perdirbti pasaulio 
žemlapį, tai vardu tautų, o viena išlyga 
tam vra, kad jųs teisingai intcrpretuosit 
[išaiškinti] jųmintis ir pagerbsite tautų 
—mažu ir didžiu—teisę spręsti apie savo 

likimą.*** 
Amen!—privalo pasakyti kiekvienas tei- 

sybę mylintis žmogus, tuos žodžius perskaitęs. 
Nes tai yra £lukso žodžiai,—žodžiai, išreiškian- 
tieji teisybę, be kurios ramvbč pasaulyje nėra 
ir nebus galima. 

Bet— 
Ar turės rroga ta žodį Amen ištarti jie- 

tuviu tau.a? juk ji yra tauta, kurios gyva 
kuną per keturis paskutinius metus plėšė- 
draskė įsiutęs Mr.;sas; juk ir ji yra tauta, ne- 
šusi karės sunkenybes ne mažesnėj proporcijoj 
už kitas tautas; juk ir ji yra tauta—gyva tau- 
ta, kuri taip-pat nemano buti vietoj paprasto 
rakando, kuriuo maininkautii jos kaimynės, 
dargi <u imperialistiskais palinkimais viešpa- 
tijos; juk ir ji yra tauta, kurios valios rei- 
kėtų išklausyti pirma, negu jos likimą spręsti. 

O vienok iki šiolei ii neturi toj konferen- 
cijoj balso, kuomet joje balsas suteikiamas ne- 
kurioms jeigu ne pusiau civilizuotoms tau- 
toms, tai bent tokioms tautoms, kurioms ne- 

'gręsia klausimas "žut-ar-but," kaip kad lie- 
tuviu tautai jis šiądien gręsia. 

Tikėkimės, kad ta proga lietuvių tautai 
bus suteikta, kad teisybė jai bus tikru mastu 
atmieruota. Kitai]) lietuvių tauta ne tik kad 
Amen nepasakys Taijcos Konferencijos sulyg 
savęs nusprendimui, bet jieškos tos teisybės 
patol, pakol ją sau suras.—nes Lietuva šią- 
dien yra gyva kūnas, o ne rakando šmotas, 
kurį galėtum ramiai Lenko, Ruso, ar Vokiečio 
stubon pastatyti. 

oc 

Nauji Skyriai, 
Mėgindama duoti "Lietuvos" skaityto- 

jais kuodaugiausiai ne tik žingeidžių, bet ir 
naudingų bj pamokinančių žinių, "Lietuvos" 
Redakcija i-uo , 

s t Dienraščio pasirodymo ma- 
nė apie įvedimą laikrastin keleto speciališkų 
skyrių. 

Ne visus gerus norus galima tuojaus iš- 
pildyti, ir "Lietuva" su savo norais turėjo 
šiek-tiek palaukti, kol nauja dienraščio orga- 
nizacija įeis į normališkas vėžias. 

Šiuo sykiu jau galime pradėti išlengvo 
savo pliana vykdinti, pradėdami įvedimu Svei- 
katos Skyriaus, kurį skaitytojai ras šiame nu- 

meryje. Jis eis kas seredą. Jį ves i?.uiu:s> 
bet gabus ir Amerikos lietuviams, ypač jauni- 
mui, jau nemažai žinomas Dr. M. T. Strikulis 
iš Chicago*. 

Nuo ateinančios subatos numerio pradės 
iii kitas nuolatinis savaitinis skyrius, pašvęs- 
as moterių reikalams. 

Su laiku '.nęs žadame įvesti dar kelela 
įaujų speciali škų skyrių, pasitikėdami pasiek- 
i to laipsnio, kad "Lietuvos" skaitytojai kas- 
Jien, apart kitokių pasiskaitymų, turės dar ir 
ipeciališką vienos ar kitos rūšies skyrių. 

Ateivystė Amerikon po Karei. 

Nuo senu laiku Amerika buvo 
ir yra prieglauda daugeliui euro- 

piečiu, kurie kokių-nors priežas- 
čių dėlei apleisdavę gimtini kra- 

štą. Ilgainiui ateivystė vis di- 

dinosi, ypač ji bu. j žymi toj 
Šiaurinės Amerikos Jalyj, kiuri 
sudaro dabartines Suvienytas 
Valstijas. Paskutiniais prieš ka- 

ry metais ateivystė pasiekė augš- 
čiausį laipsnį. 

Vėlesniu laikų ateiviai keliavo 
j Ameriką, ypač j Suvienytas 
Valstijas, n^ su tikslu čia apsi- 
gyventi (nors vėliau daugelis ap- 
sigyvendavę šioje šalyje), bet 
kad tik pasipinigavus, o paskui 
grjžtus vėl gimtinėn, kur tarp 
savųjų, turint kiek pinigų, galima 
butų pradėti linksmesnį gyveni- 
mą. 

Jau pats ateivių tikslas ganė- 
tinai liudija, kad šion šalin at- 

vykdavus. pats stiprusai ir darb- 
štusai elementas. Jei dar pri- 
dursime, kad ateiviai buvo vil- 
timi likusiųjų gimtinėje: tai se- 

nelių tėvų, tai mažyčių vaikų 
ir jų globėjos-motynos, vtai mė- 

lynakės mergaitės-širdužės,—tai 
bus aišku, kad ateiviai netik iš 

prigimties buvo -darbštus, bet 
| ir aplinkybės juos verte buti 

darbščiais, ir jie buvo tokiais. 
Kitu aplinkybė,—kad ateiviai 

nežinojo vietos kalbos,—vertė 
juos dirbti už mažesnę mokesti, 
negili, kad jų darbas buvo ver- 

tas. Gi esant neapsunkintais tie- 
sioginiu šeimynos užlaikymu (jie 
tik palaikydavę šeimjnas gim- 
tinėje), jie ir galėjo dirbti pi- 
giau negu jų darbas buvo ver- 

tas. 

Šia aplinkybe pasinaudojo šios 
.šalies pramonininkai ir jie išau- 
gino savo pramonės įstaigas iki 
žymiam laipsniui. Ir tuomi, t. 

y. bujojimu čionykštės pramo- 
nijos, buvo pritraukiami vis nau- 

ji ir skaiv.lingesni. ateivių būriai. 

Perviršis darbininkų. 
\ Taip nuolat kįlanti atcivystė 
(immigracija) į šia šalį pagami- 
no Suvienytose Valstijose per- 
viršį darbininkų, t. y. darbinin- 
kų pareikalavimas tapo mažes- 
nis, nepu pareikalavimas darbo. 

Tokib dalyku stovis, t. y. kuo- 
met šalyje yra darbininku per- 
viišis, labai patinka darbdaviams, 
bet tas toli gražu nėra naudin- 
ga šalies ateičiai. 

Suvienytų Valstijų valdančios 
sferos jau nuo keliolikos metų 
pastebėjo vis augantį darbinin- 
kų perviršį. Vis bekįlantį dar- 
bininkų perviršį buvo bandoma 
sustabdyti, darant ateivystei 
įvairius apsunkinimu?. Įvairiais 
laikais buvo bandoma sustabdy- 
ti ateivystę į Suvienytas Valsti- 
jas, nors tūlam laikui'. 

Bet 'ar bus ateinančiais laikais 
taip jau didelė atcivystė Į Suvie- 
nytas Valstijas—tai dabar yra 
didelis klausimas. Visos šalįs, 
kaip atrodo, ketinančios pastaty- 
ti, savo ukę ant naujos papėdės 
ir stengsis sulaikyti išėivystę. 
Tik vien iš Italijos ateina ži- 
nių, kad ten po karei apsireikj 
perviršis darbininkų, kuriems 
prisieis jieškotis uždarbio svie- 
tur. 

Kanada nori ateivių. 
Bet jau yra ir tokių šalių, ku- 

rios pageidauja turėti po karei 
ateiviu kaip galint daugiau. Ypač 
jų pageidauja Suvienytų Valsti- 
jų kaiminka Kanada. Ji norėtų 
trumpame laike padinti savo gy- 
ventoju 'caičių net iki 50 mi- 
lijonų, t. y. padauginti dabar- 
tini gyventojų skaičių kelis syk 
(Kanada Šiuo laiku turi apie 7j 
milijonus gyventojų; 1901 m. iii 
turėjo apie 5,300,000 gyv.). 

Padidinimas Kanados gyvento- 
jų jau senai rūpėjo tos šalies 
ekonomistams. Vėlesniais ęi lai- 
kais ir Kanados valdžia tuomi 
pradėjo rūpintis. 

•'Pritraukimui j Kanadą svetim- 
šaliėčių valdžia išdirbo tam tikrą] 
jrtianą, kurį sei antis tos šalies 
parliamentas, tikimasi, užgirs. 1 

Apie Kanados .plianus šiame 
klausime, kurs buvo apsvarsty-j 
tas provincijų konferencijoje, Ot- 
tavoje, .sį tą pasakė T. C. Norris, 
Monitoba provincijos premieras. 
Jis užreiškėj kad busimas Kana- 
dos kolionizavimas savo pasek- 
mėmis nustebins pasaulį ir jis 
tikisi pamatyti Kanada sų 50,- 
000,000 gyventoju. 

Pritraukimui svetimšaliečių į 
Kanadą, valdžia mano panaudo- 
ti esančius be jokio naudojimo 
didelius plotus žemės, taipgi visai 
apleistas ar ir nesunianiai veda- 
mas ukes. 

Valdžia iada atpirkti auo sa- 

vininkų tuos .plotus žemės ir 
ukes ir pardavinėti juos norin- 
tiems įsigyti ukij ant išmokeščio 
lengvomis išlygomis. Reikia pa- 
žymėti, kad Kanados Valdžia 
mananti prigelbėti įsigijime ūkių 
tik tiems,. kurie, bėgyje penkių 

įmetu ūkininkavimo, pasižadės 
pagerinti pavestu jam ukę net 

35%- 
Toks Kanados valdžios nuo- 

sprendis yra geru pavyzdžiu. D- 
tikro nėra verta remti tokj žmo- 

gų įsigijime nikės, kurs tik nori 
turėti nuosava gabala žemės, vi- 
sai nepaisydams j pagerinimą tos 

savo žemės. Reikia duoti šiokią 
ar tokią paramą tik tiems, kurie 
tikrai nori darbhotis ir ne jieško 
to ar kito tik dėl fanaberijos. 

R. A. 

Lietuvos Nepriguimybes Fondo 
Padėkos Žodis 

Gerbiamieji:— 
Taip svarbioje Lietuvos-Tėvy- 

nts ateities valandoje, kuomet 
aukti reikalingumas Lietuvos 
Laisves išgavimo reikalams buvo 
ir yra pastatytas pirmoje vieuto- 
jc,—musų plačios minios, visu 
kolioniju Draugijos, Kuopos, 
Skyriai, Kliubai ir visos kitos 
įstaigos parodė, kiek jiems yra 
brangi Lietu' a. ištiesė savo pa- 
galbos ranką i* pagal išgalę pri- 
sidėjo prie kovos už Lietuvos 
laisvę ir ateitį. 

j Męs, Lietuvos Neprigu'.mybCs 
Vondo valdyba, busiančios Lais- 
<*os Lietuvos varde, Jums, kovo- 

tojams-aukautojams tariame šir- 
dingiausi ačiu ir tikimės, kad at- 
eityje iki kol tik bus reikalau- 
jamos aukos ^o j u reikės dar 
labai daug), kaip aukavote taip 
ir aukausite. Lai buna amžina 
Jums garbe!) Jus neužmiršote 
Lietuvos, Lietuva ir-gi Jos did- 
vyrių neužmirš. Lai gyvuoja 
laisva Lietuva!!! 

Per ta visą, taip vadinamą 
Kalėdų Eglaitės' "drive" surinV- 
ta ir prižadėta $o4«55747- Vi- 
siems aukavusiems $5.00 ir dau- 
giau paliudijimai jau išsiuntinė- 
ti. Jeigu kas dar negavo lai 
atsišaukia į LNF. sekretore. 
Žemiau dedame ai'-kaitą pagal 
kolionijas. 

L. N. F. Valdyba: 
Pirmininkas—Dr. K. Brangelis. 
Iždininkas—T. Paukštis. 
Sekretorius—P. Jurgeliutė. 

LIETUVOS NEPRIGULMY- 
BĖS FONDO—KALĖDŲ EG- 

LAITĖS ATSKAITA PA- 
GAL KOLONIJAS. 

Spalių, Lapkričio ir Gruodžio 
mėnesiuose, 1918 m. 

Chicago, 111. 6,456.09 
New Britain, Conn. 3,306.65 
Waterbury, Conn, 3,242.00 
Brooklyn, N Y.x (visas) 1,706.63 
Harrison ir Kearny, X. j. 1,706.55 
Philadelphia, Pa. 1,697.67 
Ncvv Haven, Conn. 1,175.75 
Shenandoah, Pa. 1,055.50 
Xewark, X. J. 1,053.07 
Dctroit, Mich. 946.85 
Cleveland, Ohio 920.89 
Bridgeport, Coniu 

^ 887.10 
Amsterdam, X. Y. 839.55 
Pittsburgh, Pa. 773.86 
Haltimore, Mtl. 700.00 
Maspcth, X. Y. 506.25 
Xew York, X". Y. 402.19 
W ilk e s Barre, Pa. 399.30 
VVorccstcr,' Mass. 384.66 
Dayton, Ohio 360.25 
Xew Philadelphia, Pa. 327.00; 

Nardantis laivas Deutchland, kuris atvyko Amerikon su da- 
žais ir kitais daiktais iš Vokietijos prieš Suv. Valstijų įstojimą 
karčn, dabar yra Londone, anglų rankose. 

Hartford, Conn. 312.00 
Duryea, Pa. 301.00 
Pasaic, N. J. 266.05 
Donorą, Pa. 255.50 
Lavvrence, Mass. 239.90 
Čambridge, Mas::. 235.55 
Johnston City, I;J. 229.25 
Stanford, Conn. 226.25 
Hudson, N. Y. 203.37 
Tamaqua, Pa. 202.17 
Grand Rapids, Mich. 366.00 
W:cstville, 111. J53-Oo 
Racine, Wis. 14B 
Burns, Ore. 115 c o 

Springfield, Mass. 100.0'j 

Auburn, Me. 91-59 
Nanticoke, Pa. 90.00 
Ansonia. Conn. 89.26 
Simpson, Pa. 70.25 
Sebastopol, Pa. 69.00 
Wvoming, Pa. 03.00 
Michigan City, Ind. 63.00 
YVcstfield, Mass. 55.00 
Edwardsv;.l!e, Pa. 53.50 
Zanosviilc, Ohio 53-0° 
So. Boston, Mass. 52-o:) 
į'ort Carbon, Fa. 50.00 
Seattle, \Vash. 47.o*j 
Clifford, 111. 

Hamilton, Ont. 44.00 
Mincrsville, Pa. 43-°° 

Somcrvillc, Conn. 42.00 
Jackson, Mieli. 42.00 
Cherry, 111. 38.00 
Farmington, 111. 37.50 
Batavia, 111. 36.50 
Biddeford, Ale. 35-°° 
Thorp, \Vis. 31.00 
Cicero, 111. 27.00 
Ambridge, Pa. 25.00 
Alba, Mieli. 25.00 
Atlantic City, N. J. 25.00 
Ųniversal, Ind. 2,5.50 
Canton, 111. 23.50 
Uclle Valley, Oliio 22.00 

Rochester, X. Y. 21.75 
E. Millinocket, Ale. 19.00 
Aliguįppo, Pa. 18.00 
West Xcvvton, Ta. 17.00 
Lead, So. Dak. 17.00 
Toledo, Ohio I5-00 
Rochester, X. Y. 13.00 
Mi'nden, \Y. Va. 13.00 
Elco, Pa. ii-5° 
Ft. \Yinfiel<l Scot, Cal. 10.00 

Hopr.vell, Va. 10.00 

\Yashinjjton, D. C. 10.00 

Rca, Idaho 10.00 

PoriU d, Ore. 10.00 

Camp Mcrrit, N. J. io.t^o 
Cle FJ.um, Wash. 10.00 

Pcrth Amboy, X. J. 9.05 
Roundup, "M ont. 8.00 
llemphill, \V. Va. (.50 
Atheus, 111. C. 50 
Hartford, \Yis. č.oo 
Itomston, Tcxas 6.00 
Manchestcr, X. Y. 5.60 
Oak Hil!, W. Va. 5.00 
Meriden, Conn. 5.00 
Dercfiet, XT. Y. 5.00 
St James, X. Y. 5.00 
Liflin, Pa. 4.50 
Iš įvairių vietų mažomis su- 

momis 854.93 
Viso $34557-47. 

Sus!vrienijmo Lietuviu Ameri- 

koje kuopos iš savo iždo aukavo 

$1,057.95. Šie pinigai yra abei- 
noje sumoje. 

L. N. F. Sekretorė, 
P. JURGELIUTE, 

307 W. 30 St., New York, N. Y. 

IŠ ANGLIŲ KOMPANIJOS 
REIKALAUJA $1,000.00. 
Raudonam Kryžiui Suv. 

Vai. Kuro Administracija pa- 
reikalavo iš Clevelando ai:d 
YYeatern Coal Co., Cleveland, 
Oliio, išmokėti čielą 
tūkstantį ariu (1,000.00), 
kaipo bausmę už laužynui Ku- 
ro Administracijos taip vadi- 
namosios zonų reguliacijos. 

Tos reguliacijos užgina 
įvežti Pocahoutas anglis į 
Ohio valstija be specijalio 
tam leidimo iš Kuro Admi- 
nistracijos. Tame leidime tu- 
ri buti nurodyta, kam ir ko- 
kiam tik:lui tokių anglių rei- 
kia. Panaudoti tas anglis ki- 
tiems reikalams, negu leisią, 
ar pasiųsti kitiems be specii-® 
lio sutikimo Kuro Atimini- 4 

stracijos yra draudžiama. 
Kuro Administracijos Lei- 

dimų Biurui betyrinėjant* pa- 
sirodė, kad \Villiams C. At- 
water and Co.» Inc., siuntinė- 
jo su tokiu leidimu gautas 
anglis McKinney Steel Com- 
pany vartoti prie tos Kom- 
panijos koksų deginimo, Ohio 
valstijoj. Kad McKinney 
Steel Kompanijai buvo tokių 
anglių perdaug prisiųsta, tai 
ji siuntinį atmetė. Cleveland 
and Western Coal Company, 
kuri yra agentu William C. 
Atwater and Company, Inc., 
atmestąsias anglis išpardavė 
Smulkiems pirkliams. 

Kuro Administracija patė- 
mijo tada, kuomet vienas tų 
smulkiųjų pirklių apskelbė, jog 
jis turįs parduoti Atwaterio 
Pocahontas anglių. Kadangi 
Anglių .Leidimo Biuras nebu- 
vo leidęs tų anglių pardavinė- 
ti, tai Kuro Administracijai 
prisiėjo prieš tai veikti- 

Tačiau neesant prirodymų, 
jog buvo koks nors susitari- 
mas įvežti anglių į Ohio val-^\ 
stiją, kad išsisukti nuo regu- 
liavimų, ir kaip pasirodė- kad 
Clevcland and \Yestern Coafc 
Company iždave tik atmesta- 
sias anglis ir l;ii tik spiriant 
reikalui, tai vietoj atimti nuo 

kompanijos leidimą (laisnj), 
buvo pasiūlyta, kad kompanija 
paaukautų Kryžiui tūkstanti 
doliarių, kaipo bausmę už per- 
žengimą valdžios Įstatymo. 



Apie Sveikatą ir apie Ligas 
Rašo Dr. M. T. Strikulis 

"Lietuva"' J vesdama šj Sveikatos skyrių, velija, idant 
jos skaitytojai juomi muidotusi kuodaugiauslal. Sveika- 
tos skyrių veda Dr. M. T. Strikulis, kurio raštai tilps "Lie- 

tuvoje", šiame skyriuje kas sereda. Dr. Strikulis duos 
taipgi atsakymus J įvairius paklausimus sveikatos arytyje. 
Tokius paklausimus, trumpai ir aiškiai- surašytus, reik sius- 
ti tiesiog Dr. M. T. Strikulis, 1757 W. 47th St„ Cilcago, 111. 

Klausiant, adresas turi būti paduotas, bot tik daktaro 
žiniai. Zingeidesni klausimai galės tilpti laikraštyj, ir var- 

do neminint. — Redakcja. 

Aps išaugo jimas n no 

Influengos. 
Kadangi daug žmonių nuo 

Influenzos yra išmirę, daug 
serga ir trumpoje ateityje, 
ypač rudenį ir pavasarį, daug 
sirgs ir nemažai mirs, ir ka- 
dangi lietuviški laikraščiai la- 
bai mažai yra apie tai rašę, 
todėl manau nebus be naudos 

truputį daugiau.-, apie jos ap- 
sisaugojimu pabriežti. O idant 
geriau suprasti apie jos apsi- 
saugojimą, reikia nors pavir- 
šutiniai su ja susipažinti. 

Žodis "uiilucnza" paeina iš 
Italų kalbos ir reiškia "ihk- 

pTnė-" Šios žiemos epidemija 
yra vadinama Ispaniška In- 
fluenzija vien dėlto, kad ji 
pirmiausiai prasidėjo Ispani- 
joje. ji, gal but> yra ta pati 
liga, kurią Francuzai vadina 
''La Gripe," Amerikonai 
"Grippe," o Lietuviai ̂ i "slo- 
ga.'' Tai yra liga beveik pa- 
naši į mūsų seną lietuvišką 
"šaltį," tik daug sykių pavo- 
jingesnė. 

Tikra priežastis jos dar nč- 
! ra žinoma. Manoma, jog ma 

žas gemalėlis, vadinamas 'Ba- 
c ii Uis Influenza/ arba koks 
dar kitas iki šiolei nesusektas, 
su pagelba mikroskopo nema- 

tomas (ultramikroskopiškas) 
daigas yra tikroji tos ligos 
priežastis. Koks to organiz- 
mo vardas nebui^, jis mėgstu 
gyventi nosyje, gerklėje, gerk- 
les išsišakojimuose ir plau- 
čiuose. Iš to lengva suprasti, 
kad milijonai tų gemalėlių 
yra paleidžiama j orą, kada 
sergantis spjaudo, kosti arba 
čiaudi- Todėl gi yra labai 
lengva tą ligą gauti, kvėpuo- 
jant suterštu oru. kuriame 

lĮpandasi, arba yra buvę influ- 
enza serganti žmonės. Įkvė- 
pavęs tokį gemalėlį j plaučius, 
žmogus suserga į vieną, arba 
dvi dieni laiko ir pagimdo 
symptomus (ženklus), kurie 

•yra klasifikuojami j keturis 
skyrius. 

1. Kvėpavimo Systemas. 
Tie symptomai (ženklai) 

yra labai panašus į sympto- 
mus paprasto šalčio* būtent: 
apsireiškia čiaudėjimas, kosė- 
jimas, ašarii iš akių ir nosies 
bėgimas ir galvos skaudėji- 
mas. Ligonis jaučia šalt j, vė- 
liaus karštį. Taipgi tankiai 
turi gerklės, nugaros ir viso 
kimo sakudėjimą ir jaučia di- 
deli nuovargį; kitą syk per 
kelias dienas jaučiasi taip su- 

vargęs. lyg kad butų sirgęs 
per kelis mėnesius. 

2. Virškinimo Systemas. 
Ligos syrr.ptomai (ženklai) 

apsireiškia noru vemti, kar- 
tais vėmimu, arba lengvu pa- 
liuosavimu vidurių. 

3. Ncrvų System o Ženklai- 
^ Atsitinka rečiau ir kartais 

yra labai pavojingi," nes jie 
pagimdo beprotystę. 

4. Karščio symptomai. 
Karščio symptomai apsireiš 

kia, kada karštis iškįla ne- 

paprastai augŠtai. 
Kiti gi ženklai, kurie re- 

čiau atsitinka laike tos ligos, 
yra šie: bėgikas kraujo iš 
nosies, spjovimas ir vėmfmas 

kraujais ir tankiai bėgimas 
pūlių iš ausų, uždegimas ink- 
stų ir plaučių. Pastarasis, už 

degimas plaučių yra daug pa- 
vojingesnis bėgyje tos ligos 
negu tada, kada jis atsitinka 
atskirai. Todėl taja liga ser- 

gantiems laba' yra svarbu ne- 

persišaldyti, kad negauti už- 
degimo plaučių. 

Gydymas. 
Tam tikro vaisto nuo šios 

infliuenzosr kol-kas, dar nėra 

atrasto, todėl didesnis svarbu- 
mas yra žinoti, kaip nuo jos 
apsisaugoti, nors ir tas nevi- 
suomet galima padaryti. Pri- 
silaikymas žemiau paduotų tai 
syklių yra labai svarbus apsi- 
saugojimui nuo šios ligos: 

1. Miegokite ne mažiau, 
kaip aštuonias valandas kas 
naktj- 

2. Gulti eikite toje pačioje 
valandoje kas \ ikaras ir kel- 
kite toje pačioje valandoje ry- 
tais: Daleiskime sau, — gerai 
bus gulti nuo dešimtos valan- 
dos ir kelti nuo septynių ry- 
tais; arba nuo 9-itj vakare ir 
kelti nuo šešių ir 1.1. 

Miegamam kambaryje ati- 
darykite langus, kad butų ga- 
lima .gauti kuodaugiausia tyro 
oro. 

4. Pavaikščiokite, po lauka 
po kelias valandas į dieną, jei- 
gu tik galite. 

5. Miegokite kiekvienas 
žmogus atskiroje lovoje, idant 
vienas kito kvapo nekvėpuo- 
tumėt ir geriau pailsėtute. 

Armijoje laike epidemijos 
buvo užginta dviems karei- 
viams gulėti į tą patį galą gal- 
vas atsukus. Buvo priversti 
gulėti: galva vieno kareivio 
su kojomis kito- 

6. Kosėti, arba čiaudėti vie 
nas kitam į veidą, arba arti 
kilo žmogaus yra labai pavo- 
jinga. Armijoje buvo užgin- 
ta kalbėti kareiviams arčiau 
kaip trįs pėdos atstu viens nuo 

kito. 
7. Keli žmonės nevartokite 

tų pačiu rankšluosčių, skepe- 
taičių. arba indų. 

8. Valgykite lig sočiai ir 
lengvai išvirškinamą. maistą. 

9. Viduriai turi buti liuosi 
ir žpiogus turi nemažiau, kaip 
sykį į diena lauk išeiti. 

10. ? liegoti reikia šiltai ap- 
sidengus, o vaikščioti lengvai 
apsivilkus- 

11. Saugotis neiti į nebū- 
tinai reikalingus susirinkimus, 
kur oras yra užterštas dau- 
gumo sergančiu žmonių iš- 
kvčpavirr.ais, 

12. Laike epidemijos, pra- 
dėjus sirgti yra naudinga pa- 
siteirauti su daktaru pirm ne- 

gu liga išsivysto į pavojingą 
laipsnį. 

13. Saugotis negauti šalčio, 
ypač sergantiems, nes tie ga- 
li greičiau gauti uždegimą 
plaučių. 

Tokį gyveninę vedant, dau 
gelis žmonių Išvengs ne tik 
jinfluenzos, kuri nužudė ne ma 
žiau kaip 400,000 žmonių į ke 
lis mėnesius vienose tik Su- 
vienytose Valstijose, bet ir 
daug kitų baisių ligų. o ypač 
džiovos. 

D r. M. T. Strikulis• 

Js Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
IŠ RACINE.. WIS. 
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kuopa surengė gražų vakarą, 
kuriame buvo išplatinta nema- 
žai T. M. D. leidinių. Taipgi 
prisirašė vienas rimtas vaikinas 
Adomas Petronis ir dau' jlis pa- 
sižadėjo atrilankyti į kuopos su- 

sirinkimą. Nuo .vakaro liks pel- 
no į $15.00. 

T. Al. D. kuopa, mano šią žie- 
mą surengti perstatymą ir taipgi 
prakalbas ar paskaitą. Taipgi 
tikimasi, kad ir šiemet kuopa ne- 

užmirš Lietuvos įsikalu, nes per- 
nai tai padarė, aukaudama j 
LNF. net $50.00. 

Vienas yra nesmagumas,' kad 
negavome T. M. D. leidinių už 

1918 m. Nariai del to rugoja 
ir kuopos valdyba, kuriai reikia 
aiškintis prieš narius, turi ne- 

mažai nesmagumų. Butų gerai, 
į kad Centro Valdyba paskelbtų 
oficialiai kaip ištikro tie daly- 

į kai stovi. 

Teko girdėti, kad SLA. ioo 

kuopa gavo pranešimą nuo p. 
ZolpicnSs iš Chic?go, pirminin- 
kės maršruto komiteto užklau- 
si mą, ar kuopa norėtų turėti Ra- 
tine su prakalba p. Liutkauską. 
Žinoma kuopa sutikusi1 ir nekan- 
triai laukia paskirimo jai dienos. 

Čia neseniai lankėsi su savo 

pamokslais "kunigas" Mockus, 
kurs kaip įmanydamas šmeižė 
mušu gerbiamą daktarą Šliupu. 
Kalbėjo, šmeižė kiek tik jo "ste- 
buklingas žyvatas tesėjo.'' Gir- 
dėjome, "■Hd Kenojflhiečiai pa- 
prašė poną Mockų lauk. Ir 
gerai padarė. Tokiems Moc- 
kams, Račkams, kurių tikslas tik 
šmeižti veikėjus, neturėtų juti 
vietos ant estrados lietuvišk .ose 

susirinkimuose, nes jie tik de- 
moralizuoja visuomenę ir tokiu 
budu sulaiko ją nuo pirmynei- 
gos. 

"Lietuvos" num. 10; žinutėje 
iš Racine įvyko klaida. Ten 
pasakyta, kad C. Kaspiutė ir 
V. Linkaitė buvo "Birutės" na- 

rėmis ir t. t. Gi taip nėra; jos 
narėmis nebu.'o ir nėra. Biru- 
tės narėmis bu1 o kitos dvi lie- 

tuvės, kurios, kalusydamas bol- 
ševikių, atsisakė 'dalyvauti "Bi- 
rutės*' programe. Gi aukščiau 
minėtos bolševikės tik nepagerbė 
Dr. Kudirhos atminties, giedant 
Lietuvos hymną. Šiuomi patai 
soma įvykusi klaida. 

• M. K. 
1 

I IŠ NAUGATUCK, CONN. 

Pavyzdingos vestuvės. 

Sektinos vestuvės atsibuo 31 
d. Gruodžio 19:8 m. p. Napo- 
liono Benaičio su p-lė Rekema- 
vičiute. Prisiminus Lietuvos 
reikalus išreikšta noras prisidėti 
aukomis kovoj už Lietuvos: Ne- 
Iprigulmybę. 

Pradžią, padarė jaunavedžiai 
p-nai N. ir O. Banaičiai, aukau- 
dami $2.00. 

Juos p?sekė su $5.00: 
Vincas Padvaraitis, Ona Pe- 

trauskiutė ir Pranas Matusevi- 
čia. 

Stasys Dačkauskas. $2.00 
Po $1.00: 

Aug. Kundrotas, Pranas Jan- 
čis, Juoz. Pocis, Jok. Šalabaita, 
Jonas Satnoška, Adol. Samoškie- 
nė, Adofpas Benaitis ir Anto- 
nina Matulaičiutė. 
Po 50c.: 

Alz. Pockevičienė, Aug. Poc- 
kevičius, J. Darnusis, D. Jasiu- 
nas ir An. TfCanteika. 

Smulkių 60c. 

Viso $30.10 
Šį pavyzdi turėtų sekti visos 

lietuviškos vestuvės, ir tada ko- 
va ai7. Lietuvos laisvę 'butų ne- 

sunki. 

Adoipas Benaitis. 

IŠ PITTSBUR(JrH, PA. 

Lietuvos num. 10 ^ittsburgiė- 
tis klaidingai painformavo visuo 
,menę. Ten pasakyta, ka~<f Tc?t- 

rališka draugija turės koncertą 
Sausio 25 <1. Yra gi kitaip; 25 
d. Sausio koncertas bus "Biru- 
tės'' Choro, L. M. D. svetaine- 
je ir taipgi bus sulošta "Nepa- 
dėjus nėr ko kasti." Tas pats 
"Birutės" choras turės antrą 
koncertą Vasario 9 dieną. 

Sausio 16 dieną ^Birutės" 
choras turėjo savo metinį susi- 
rinkimą. Tarp kit ko buvo iš- 
rinkta ir valdyba 1919 metams. 
Pirmininku išrinkta Juozas Vir- 
bickas, Sekretoriumi Juozas Ba- 
ranauske s ir iždininku Kastantas 
Šimkūnas. 

Pagal L. M. D-jos rellčrla- 

vimą nutartą surengti koncertą 
ant naudos Lietuvos Neprigul- 
rtiybės Fondo. Nors diena dar 
nepaskirta, bet tikimasi koncer- 
tą surengti dar prieš gavėnę. 

'Reikia priminti, kad choras 
vyrais labai skaitlingas, bet mer- 

ginų neperdaug vos 13. Gi mer- 

ginų Soho dalyje yra gana daug. 
Taigi Sohietės nesnauskite va- 

karais namie, bet dėkitės prie 
cliro ir laiką smagiai praleisi 
te ir dainų išmoksite. O mo- 

kant gražių dainelių bile susi- 
rinkime galima gražiau ir links- 
miau praleisti laiką. Taigi prie 
choro Sohietės, visur turėsite 
naudą ir čia Amerikoje ir Lie- 
tuvoje, ir vestuvėse |ir krikšty- 
nose, žodžiu—visur. 

1 Birutietis. 

LIUTKAUSKO PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS. 

[Amerikos 'Lietuvių Tautinė 
Taryba siunčia su^prakalbomis 
po' Amerikos lietuvių kolionijas, 
gerai žinomą kalbėtoją, p. J. 
W. Liutkauską. Tai bene pa- 
skutinis didesnis judėjimas dėl 
Lietuvos laisvės išg^vimo. To- 
dėl kolionijos privalėtų dar smar- 

kiau sukrusti ir pasidarbuoti dėl 

tėvynės labo. 
I 

| .Kolionijų veikėjai privalėtų 
nepraleisti šios parankios progos, 
kad pasidarbavus ir dėl Lietuvos 

ir, lyginai, dėl savo kolionijos 
lietuvių labo. Taigi prie darbo 
Tėvynainiai! 

PralTaTBų reikale, su visokio- 
mis informacijomis, kreiptis prie 
ALT-S. sekretoriaus p. S. E. Vi- 
taičio 307 W. 3Cth St., Ne vv 

York, 'N. Y. 

Chicagos Komitetas, 

Kad prifelbėjus p. S. E. Vitai- 
čiui šiame dideliame darbe, Chi- 
cagoje susitvėrė specialis Komi- 

tetas, kurib tvarkys p. Liutkatt- 
sko maršrutą Chicagos apielin- 
kėje ir artimesnėse' kolionijose, 
kitaip sakant vakaruose. Ponas 
Liutkauskaus atvyks j vakarus 

pabaigoje šio mėnesio. Komi- 
tetas plianuoja pradėti maršrutą 
nuo St. Louis apielinkės kolio- 

nijų. 
•Norinti turėti savo kolionijoj 

šį gabų kalbėtoją, malonėkit 
nevilkinant pranešti komitetui, 
kad galima butų parankiau su- 

tvarkyti maršrutą ir paskirti ko- 

lionijoms dienas. Komiteto ad- 
resas: Mrš. M. Zolpienė, 3253 
So. Morgan st., Chicago, III. 

Chicagos Komitetas. 

Dr. fl. J. Karali us 
U LSISEN ĖJUSIOS 

L 10 0 8 

Utarnlnkaia 
Ketvergals, 
Subatomis ir 
Nedaliomis 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki O 
vakarai*. 

3103 so. mm STRFFI 

DIEiUNE l* VAKARINE 

MOKYKLA 
Cia nit tmijvai ir crroitai išmokti Anglų ir 

Lietuvių kalbai, aritmetiką, S. V., Anglijos, 
Lietuvos ir * beiną istorijas, geografiją, rašyti 

I 
lalflk«, ir tt. Taipgi, turime cirammar ir High 
ScbsflVių skyriai Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
kite liuosų laiką naslmokipitnui, nesigailėsite.. 

Amerioan Goilege Preparatory Scltooi 
, 31C3 SO HALSTED SI, CKICAGO, ILL 

IŠMINTINGAS REIKALO 
VEDIMAS. 

Vesti biznį, kuriame dirba api°. 
60,000 žmonių įvairių tautų (jų 
tarpe ir lietuvių), reikalauja ne- 

paprasto sugebumo. Idant toks 
biznis butų pasekmingas, viena 1 

iš butiniausių išlygų yra ta, kad 
santikiai tarp darbdavių ir dar- 1 

bininkų butų geriausi, kad vieni 
kitais butų galimai labjausiai už- 
ganėdinti. 

Philip D. Ar:aour, luidėtojas 1 

vienos didžiausių pasaulio in- 
dustrijų, būdavo, salrė: "Jųs gali- 
te pirkti žmogaus durbą, bet jųs 
negalite pirkti sau jo ištikimy- 
bes — tų jųs turite laimėti." O 
dabartinis Armour ir Kompanijos 
galva, Mr. J. Ogdcn Armour, 
kaip sakoma, veda savo biznj ne 

tuo principu, kad jie jo bijo ar- 

ba bijo nustoti darbo, 'bet tuo 

principu, jis pats išreiškė, saky- 
damas: "Aš noriu, kad jie pas 
mane dirbtų todėl, kad jie 'patįs | 
velija dirbti velyt čia, neg>u -bile 
kokioj kitoj vietoj''. Ir ačių tam 

principui didelėj Armuro ir Kom- 
panijos įstaigoj kiekvienas depar- 
tamentas gali pasidžiaugti savo 

žmonių lojališkumu. — Apgars. 

Joigu juaų akys persi arba skaudžios, 
jųs nereikalaujate eiti gydytis ir mo- 

kėti augštas kainas už tai. Pasiteirau- 
klt su manim. Aš pritaikysiu j u nu 

akinius, kurio greitai prašaUnB jum? 
visus akių sakusmus. Aš gvara^uoju lums geriausiu patarnavimij, ir žemiau 
sias kainas. Turiu 8 metų patyrimu. 

Peter A, Miller 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EXPLRTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizgučių. Pui- 
kiai Taisoma Laikrodėlius 

2128 W. 22nd St. Chicago 
Phone Canal 5838 
4906 W. i4th St Ciccro 

Pradčk Naujus Metus su tobulu nlch; 
gfjimu, taip. kad nieko n:pralcistumci per r 
sus metus, kas tau gali buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių «r 

{felvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
regystė prašalinama, pasitarkite su manim 
prieš einant kur kitur. Egzamlnaeija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKltįJ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland \ve., Chicog 
Kampas 18tos Gatvės. 

3čios lubos, virš Platt'o aptiekus. Tėruyklte 
i mano parafcj 

Valau.los: nuo ytos vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedfc.„'i.- nHo V vai. .«to iki 12 vtl. diona. 

/ALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE 

Vlokina siuvimo, kirpimo, desig- 
ling dienomis ir vakarais dėl biz- 
įio ir namų. Paliudijimai išduo- 

lami ir vietos parūpinamos dy- 
cai. Atsilankykite arba rašykite, 
> męs pasistengsime suteikti 
ums patyrimą. 

SARA PATEK, Principal 

5205 S. Halsted St. 1850 Wt!!s St 

2407 W. Madison Si. Chicago 

AR JUS GAUNATE KOKI PELNĄ 
NUO TŲ ŠERŲ, KURIOS 

JUS PIRKOTE. 

Pirkite šėrus Buck Run 011 ant 
Rafining Co. ir gaukite tos kompa« 
nijos pelną, kuri išmoka Buck Run 
Oil aad Befining Co., yra operuojait" 
ti bile kokią pagaminama aliejų 
kompanija, kuri išmoka 35 procentus; 
Išmoka kas tris mėnesel, Dabar š&« 
rai parduodami po $2.00 už š§rą lS 
pakils iki $2.50 už žėrą 1 trumpą lal« 
ką. 

Siuskite savo užsakymus diandier) 
J. BIRSHTON, 

care of Chas A. Wood and Co. 
110 So. Dearborn St. Chlcago, lil< 

Laiškun galite rašyti Ir lietuvlSkaJ 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankerlal, bet m 98 gvarantuojame T amatai suM- 

fiymg. 60% ant Tamstos pinigu nusiperkant bau drabužius pas mos. 
Vyramu ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutu* ir ov«r> 
kbtus nuo žkt $60.00 u£ pusę kainos. Truputill neftlotus mtf 
$26.00 iki J6C.W5 aut orderio darytai siutui, ir oierkotua parduok 
me po $6.C0 ir brangiau. 

Naujas ir truputSlJ dSvitas kelines nuo |1.00 ir brangisaa. 
/yalkt} siutai |2.&0 Iki $7.60*. Skrynios ir valytai. 

S. G O R D O N 
1418 SOUTH HALSTED STREET CH>CAS$, UjLą 

gtoraa n""5 aras kasdien* ir vakarais Iki 9 vai. bcbatsaiiB ettf 
atdaras Del 11 vaL vature. Nedfildieniaia—lkl 9 vai; Vatos* 

>> IC 

O'JR 6UARANTEE 
IFYOU ARE NOT SAT1SPIED 

THAT THE CONTENTS OF THIS 
CANIS OFTHE HIGHEST POSSIBLE 
QUALITY, YOUR L _ALER WILL 
REFUND THE PURCHASE PRICE. 

MUSTJ GVAUANCIJA. 
Jeigu esi neužsiganėdinęs su ši- 
ta dėžute atigščimi.Hio.s susies, 
tui tavo kruutuvninkas tau su- 

grąžins pinigus atgalios. 

Jųs Pamegsite Šitą Kava arba 
Jusų Pinigai bus Sugrąžinami 

KUOMET 
tu perki dėžute WILSON'S CERTI- 

FIED KAVA tu gali buti tikras kad gauni 
augščiausios rūšies. Musų gvarancija ant kiek- 

vienos dėžutes gali jus užtikrinti kad busite užsiganė- 
dinę. 

Tre WILSON kavos išdirbėjiai yra taip išdirbę ka- 
va geriausios rųšies taip kad išgėrus pirmaji puoduką 
jus pamatysite kad "WILSON BLEND" kava ir jus 
pasidarykite draugai ant visados. 

Tavo grocerninkas ja parduodava Raudonose dėžu- 
tėse, gi Melinose Dežutėse yra — tai musu geriausios 
rųšies. Abidvi rūšis turi specijali WILSON skoni kuri 
negali rasti rųšies kavoj. 

Įpraskite pirkti WILSON maisto produktus. Jie yra 
visi geri ir užganėdinanti. Paprašykite savo grocer- 
ninko. Paprašykite jo kad jis parvežtu ju jeigu dar 
jis neturi savo stocke. 

CHICAGO 

"THE WILSON LABEL PROTECTS YOUR TABLE" 

Skaitytojas žino. 

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

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

Žiūrėkite, kad jūsų numeris 

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

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

Permainant antrašą, a1'škiai 
išpildvkite šitą blanką ir pri- 
siųskite ją mums, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas pat n ravimas. 

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

Vardas Pavardė 

Numeris Gatvė 

Miestas — Valstija .. .• 

Dabar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas Valstija 



VIETINES ŽINIOS 
PADĖKAVONĖ IR 

LINKĖJIMAS. 
IŠ PRANCŪZIJOS. 

A. Jezavitavičius, kareivis Bri 

tanijos armijoj, Francu z i joj, pri- 
siuntė "Lietuvai"' sekantj laiške- 

lį: 
Širdingai tariu ačiu "Lietuvos" 

Dienraščiui už patarimą, kaip 
galima pajieškoti pabėgėlio. 

Tttom pačiu kartu linkiu '"Lie- 
tuvos" Dienraščiui kuogeriausios 
kloties darbuotis lietuvių labui. 

Antanas Jezavitivlčius, 
No. 581996. 

991 Labor Company. 
h K. F. France 

STASIO ŠIMKAUS 
KONCERTAS. 

Chicagiečiai lietuviai turės 
bent ar ne pirmutinę progą išgir- 
sti vargonų koncertą, kuri duos 
kompozitorius Stasys Šimkus 
svetainėj, prie Halsted ir Polk 
gatvių, sausio 26-tą dieną lygiai 
8val. 15 min. vakare. 1 

Programas parengtas iš ge- 
riausių ir gražiausių vargonams 
veikalų. Ifull Housc vargonai 
yra vieni iš didžiausių ir gra- 
žiausių vargonų Chicagoje. 

Taipgi solistė Mariona Ra- 
kauskaitė dainuos prie vargonų 
keletą parinktų dainų ir gies- 
mių. 1 

Bilietais galima gaufi Birutės 
svetainėje ir Damijonaičio krau- 

tuvėje. 
"BIRUTĖS" KONCERTAS. 
Pereitą sekmadienį "Biru- 

tes" choras, p. St. Šimkaus 
vedamas, jau tretį kartą clii- 

cagiečiams iškėlė dailės puotą. 
Ši paskutinioji visus nustebi- 
no. Tai buvo rimtas, gražus 
ir turiningas vakaras. 

Chicagiečiai jau žino, kad Į 
vcrpete-sukuryje įvairių kon- 
certų-vakarų "Birutes" ren- 

giamieji visuomet išlaiko aug- 
štesnį toną, aiškiau suspindi ir 
ilgesnį įspūdį palieka, het šis 
paskutinis "Birutės" koncer- 
tas apreiškė ką tokio nepa- 
prasto, naujo. Nuo pat pra- 
džios iki galui klausytojai jau- 
tėsi lyg užkerėti, lyg sapne- 

Daina dainą sekė,—viena 
už k'tą gražesnė; vos tik pia- 
no sidabrinis varpelio skam- 
Inisys ausį pakuteno, ir štai 
jaunų, gražių birutiečių balse- 
liai Laimės Juostos spalvomis 
per salę plaukdami tik beria, 
tik svaido turtingų akordų gro 
žybes... Visa tai kerėjo, ža- 

vėjo mus salėje sėdinčius ir 
klausančius. 

Sukilusi minčių audra taip 
ir švaistė vaidentuvę tai "Ant 
tėvelio dvaro," tai "Apie Ve- 
liuonos kalną," tai į "Daržą, 
kur yra daug gražių gėlių," 
tai vėl, lyg nubudusiai, grau- 
džiai, ašaras braukiant, klau- 
sia "|<Cur tas šaltinėlis, kur aš 
jauna gėriau"; tai kur "Tam- 
si, tarnsi naktužėlė" lakštinga- 
lų balseliais prabyla, arba 
"Lopšinę" niūniuojant' amži- 
nan poilsin kviečia: "Užmik, 
užmik ramiai. 

Ir'paskęsti puikiuose sapnų! 
labirintuose... ir norėtum, kad 
neišbusti... 

Nuo širdies nus enka sunki 
gyvenimo našta, akjs apleidžia 
žemas ir suodinas pasaulio pa- 
lubes ir, tartum kūdikis moti- 
nos kaklą apkabinęs, savo glė- 
byje jauti Visatos plakančią 
širdį, ir taip ramu, taip leng- 
va..- 

Tik štai smarkumu griaus- 
mo suužė: 
"Lietuviais esame męs gimę, 
Lietuviais norime ir but; 
,Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt." 
sapnas išsiblaškė, ir lauki, kad 
kraują lieti ir galvą padėti... 
už lietuvio ir tėvynės garbę. 
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Birutės choras pasirodė pil 
noj savo galybėj ir gražume- 
Balsai suderini, nepaprasta 
disciplina; švelniai, rainiai dai 
įnuoja. Žodį taria—lyg' ausin 
sako: kuoaiškiausia; dainą su- 

dainuoja—lyg paveikslą nu- 

piešia: ir širdyj, ir mintyj il- 
gai įspūdis palieka. 

P-lė Marijona Rakauskaitė 
savo švelniu balsu, giliu at- 

jautimu dainos daug prisidėjo 
prie papuošimo to koncerto. 
Taipogi p-lė Ona Radauskaitė, 

p. Pakulaitis ir broliai Sarpa- 
liai. 

O ką pasakyt apie p. Šim- 
kų? Didelėj betvarkėj išsi- 
draikę plaukai išsyk primena 
lyg' Akropolio griuvėsius, bet 
veltui bandytum spėti kas po 
griuvėsiais slepiasi. Smarkiai 
sukrus, pamos ranka—choras, 
kaip miškas pusių ir aržuolių, 
sugaudžia, suošia; nusiramys, 
pamos kita ranka—kaip aidas 
už kalnų atsiliepia. 

Jis žino kokius tai j žmo- 
gaus sielą paslaptus kelius- 
takelius: ar chorą veda, ar 

dainą parašys, ar kalte. pasa- 
kys—visuomet žmogaus sielą 
pagauna. Birutiečių didžiai 
alsuoja ir dainą atjaučia- 
padarė tai, jog visi vienodai 
alsuoųa ir daną atjaučia. 

Valio p. Šimkus! Valio "Bi- 
Įdainuokite meilę Lietuvos 

i kiekvieno lietuvio širdį, 
rutė!" 

Dr. K. Drangelis. 

DARBŠTUS GARNYS. 

Užstojus žiemai, ne visi gar 
niai išlekia j šiltus kraštus. 
Yra i" tokių, kurie pasilieka 
žiemavoti. Žiemos laike jie 
nemiega bile kur palėpėje, bet 
uoliai darbuojasi, lankydamie- 
si po jaunų porelių namus- ap- 
dovanodami juos lėliukėmis. 
Ypač dabar, atšilus orui, gar- 
nio nesnausta. Jis apsilankė 
ir prie dviejų chicagiečių šei- 
mynų. 

P-as Benjaminas Blinstru- 
pas su savo žmona susilaukė 
pirmo sunaus. Poni Blinstru- 
pfcnė yra dar jauna ir tikra 
amerikietė, ištekėjusi už lietu- 
vio artisto-skulptoriaus, p. 
Blinstrupo- Abudu jaučiasi la- 
bai laimingi, susilaukę pirmo 
sunaus. P. Blinstrupas gyve- 
na prie 6329 S. Ashland Ave. 
Jis yra vedėjas lietuvių sky- 
riaus prie "Juvenile Protect- 
ive Association." Ofisai tos 

draugijos randasi Hull House- 
prie Polk ir Haisted gatvių. 
P-o Blinstrupo distriktas yra 
visa Skerdyklų apielinkė. 

Garnys neužmiršo aplankyti 
ir poną V. Pieržinskj, gyve- 
nantį prie 4600 S. Paulina st. 
Ponai Pieržinskiai džiaugiasi, 
susilaukę nuo garnio dukrelės. 
Poni Pieržinskienė* sveika ir 
laiminga, linksmai žaidžia su 

savo lėliuke- 
P-f> V. Pieržinskįs yra ge- 

rai žinomas To\vn of Lake 
biznierius, kaipo geras ir veik 
lus lietuvis. 

DAINUOJANTI PLĖŠIKAI. 
Mrs. J. H. Berger buvo auka 

dainuojančių plėšiku. Plėšikai 
nudainavo jos sutuoktuvių dei- 
mantinį žiedą" ir kitas brange- 
nybes, taipgi pinigais apie $600. 

Praeitą subatos vakarą Mr. ir 
Mrs. Berger nuėjo vidurmiesty- 
je į teatrą; kad jie sugrjžo, at- 

rado, kad jų apartmentas pr-.e 
5159 Prairie ave. buvo apiplė- 
štas. 

Paskui sužinota, kad plėšikai 
buvo nehile koki, bet daininkai. 
Kaimynai pasakojo, k a (i "jie gir- 
dėjo vyrą dainuojanti Bergerių 
apartmente apie valandą laiko. 
Jie manė, kad Bergeriai turi 
pas save kokį savo draugą. Da- 

l 

bar Mrs. Berger jieško aukšto 

[vyro, šviesiais plaukais, su ruda 
'skrybėlė ir juoUu apsiaustu. Ji 
mačiusi jį žiūrintį j jos langus 
ir mano, kad tai jo darbas. Jei- 
gu jai pasiseks ji surasti, tai jis 
tada kitaip dainuosiąs. 

Sulvg policijos pranešimo bu- 
vo sekančios vietos išplėštos: 

Praeitą ketvergę buvo išpiešti 
namai James F. Morton prie 650 
Grace ave. Plėšikai išnešė $1000, 
vertės brangenybių ir vaikų 'pei- 
liukus. Vagįs nepatėmijo $600, 
vertės indų ir $1500, brangeny- 
bių paslėptų batų skrynelėje. 
Apvogimas atsitiko tada, kada 
Mrs. Morton nuvažiavo pasitik- 
ti sava vyro, kuris yra "Board 
of Trade" nariu. Skylės raktų 
vagjs paliko užkištas su dantų 
krapštukais. Plėšikų nesurasta. 

\\ alter Neimann rezidencija 
prie 3707 Pine Grove ave. tapo 
išplėšta petnyčioje; išnešta $150, 
brangenybėmis. Plėšikų nesura- 
sta. 

F. J. Stocum rezidenciją prie 
814 Edgecomb place išpiešė pėt- 
nyeioje. Šeimyna nebuvo namie- 
je. Išnešė $50. vertės 'brange- 
nybių. Vagių nesurasta. 

Salvation Army narius apvogė 
subatoje: kapitoną A. Abrabam- 
son'ą, gyvenant j prie 3239 \Vil- 
ton ave. apvogė ant $50. "Li- 
berty l)ond" ir truputį pinigu1 
Augustą Jobnson'ą po tuo pačiu 
adresu apvogė ant $22. Vagių 
nesurasta. 

Arthur Miller'is, 4409 P.eacon 
gatvė, užvakar naktį »buvo api- 
plėštas ir sumuštas nuo jaunuo- 
lių. Iš jo' atėmė laikrodėli ir 
$20 pinigais. 

Iš Miss Ruth Page, gyvenan- 
čios prie 4621 Sheridan road, 
vaikas prabėgdamas užvakar at- 
ėmė krepšį su $6 ir kitais maž- 
možiais. 

M r 3. Anna Marten, gyvenanti 
prie 3701 N. Ashland avc., buvo 

apiplėšta per dai jaunuolius. Už- 
vakar naktį % 

atėmė iš jos krepšį 
su $35.00. Šie visi vagįs, sulyg 
pranešimo, dar nesuareštuoti. 

DAVĖ DEIMANTŲ PIRK- 
LIUI Į ŽANDĄ IR NUSINE- 

ŠĖ ŽIEDĄ. 
Graži, jauna mergina su švie- 

siais plaukais, apie 18 metu am- 

žiaus, įėjiusi j Sam Katz sankro- 
vą prie 2408 S. State gatvės, pa- 
klausė : 

— Aš norėčiau pamatyti dei- 
mantinių žiedų." 

iKada jai parodė, ji paėmusi 
vieną užsimovė ant piršto ir 

pradėjo eiti >per duris lauk. 
— Ei, sugrįžk!—suriko Sam 

Katz. bėgdamas paskui ją. 
"Ji drožė su kumščia tiesiog 

man į smakrą, parmmšdama mane 

ant žemės,"—pasakojo paskui 
Mr. Katz policijai. 

Graži mergina ir deimantinis 
žiedas vis dar nežiną kur yra. 

RUSIJOS REVOLIUCIJOS 
BOBUTĖ ATVAŽIUOJA 

Į CHICAGĄ 
Senele Katerina Breshkovska- 

ya, kuri visą savo amžj pašventė 
Rusijos Revoliucijai ir pusę sa- 

vo amžiaus išbuvo kalėjimuose 
ir ištrėmime Siberijoje, už ką 
ji tapo praminta Bobutė. Rusijos 
Revoliucijos, atvyko merikon :.r 
už kelių dienų bus Chicagojc. 

Tuom tarpu ji yra Seettle, 
Wash., ir šiadie išvažiavo j Chi- 
cagą. Chicagoje ji apsistos Hull 
House, prie Halsted ir 'Polk 
gatvių prie garsios Amerikos fi- 
lantropės-veikėjos, Miss Jane 
Addams. 

•Močiutė žada būti Hull House 
tik dvi dienas, ji, beabėjo. pa- 
sakys tikrą, teisybę apie Bolše- 
vikus. Ar nebūtų gerai, kad 
Chicagiečių lietuvių delegaciją 
nuveitų susipažint su taip pra- 
kilnia moterim. 

1 

INFLUENZA IR PNEUMO- 
NIJA VEL SMARKIAU 

SIAUČIA. 
Sulyg raportų pranešimų už 

vakarykščią dieną Chicagoje bu- 
vo 262 nauji susirgimai influen- 
za ir 152 nauji susirgimai pneu- 
monija. 

Bėgyje gruodžio mėnesio 1918 

metu raportuota į Illinois valsti- 
joj Sveikatos Departamentą 49,- 
887 užkrečiamomis ligomis susir- 
gimai. Iš tų 46,913, arba dau- 
giau negu 90% buvo influenza 
ir pneumonija. 

Per tą laiką iki pusei sausio 
ši',1 :nctų Illinois valstijoje mi- 
rt- nuo influenzos ir pneumoni- 
jos apie 25,000 žmonių. * 

JIEŠKANTIEMS DARBO. 
Čia paduodame surašą tų dar- 

bo biurų, kurie neima pinigų už 
patarnavimą suradime jieškan- 
tiems darbo. 

Valdžios darbo biuras: "Fe- 
dcral-State Employment "Office," 
116 North Dearbom Street, Chi- 
cago, 111. # 

Sekantieji biurą irgi patarnau- 
ja darbininkams veltu: 

4531 South Ashland Ave. 
105 S. Jefferson St. 
1327 Augustai St. 
3032 S. Wabash Ave. 
2875 YVest 2211d Str. 
56 East Randolph Str. 
9004 Commercial Ave. 
11441 South Michigan Ave. 
673 South State Str. 
State Council of Defense, 120 

West Adams St. 
Odd Fellcws League and Rc- 

lie£ Board, Masonic Temple. 
Masonic Employment Bureau, 

Masonic TempJe. 
336 West Madisc-n St. (mo- 

terims), 29 South La Salle St. 
(engineering atid education). 

3141 Lincoln Str 
Moterims. 

VVomen's Employment Com- 
mittee, State Council o£ Defense 
room 228, Monadnock Block. 

SKERDYKLŲ SAVININKAI 
TEISINASI PRIEŠ, SU V. 

VALST. SENATĄ. 
'Prezidentas St. Paul skerdy- 

klų, .Wjlliam Magiviny, vakar 

prieš Senatorių komitetą, kuris 
rūpinasi perleisti įstatymą, su- 

lyg kurio visos skerdyklos pe- 
reitų po valdžios kontrole, už- 
ginčijo faktą, buk savininkai da- 
rė kokius suokalbius dčl palai- 
kymo kainų; tuom pačiu kartu 
jis užreiškė, jogei įsimaišymas 
valdžios padarysiąs daugiau blo- 
go negu gero. 

Air. JVlagiviny 'pasakė, kad tik 
neužganėdinti skerdyklų darbi- 
ninkai buvo prileisti kaipo liu- 
dininkai, ištyrinėjant federatyvės 
pramonės komisijai po vadovy- 
ste Francis J. Hency. Toks liu- 
dijimas jokios vertės neturįs. 

"iLouis F. S\vift, prezidentas 
Svvift & Co., kuris turėjo stoti 
kaipo liudininkas vakar prieš 

komisiją, pranešė, *'buk dėlei la- 
bai svarbaus reikalo' jis tuom 

tarpu negaljs užimti liudininko 
yuolą, -bet pasižadėjo tai atlikti 
pirma negu tardymas pasibaig- 
sęs. J. Ogden Armour, prezi- 
dentas Armour and Co., yra taip- 
gi liudininku. 

CHICAGOS GYVENTOJAI 
PROTESTUOJA PRIEŠ 

BRANGUMĄ GAZO. 

Chicagos gyventojai siunčia 
protestus į miesto valdybą, 
viešo patarnavimo skyi iui, 
"City Departament, of Public 
Service," už pabranginimą ga 
zo. Tas skyrius gaunąs apie 
300 protestų kasdien. Miesto 
taryba paskyrė tam skyriui 
$1,440 pasamdymui klerko su- 

tvarkymui tų protestų. 

ARMOUR SUTINKA PAR- I 
DUOTI SKERDYKLAS 

VALDŽIAI. 
Valdžia nori paimti po savo 

kontrole skerdyklas. Tam tik- 
slui paskyrė prekybos komitetą, 
susidedantj iš senatorių. Tas 
komitetas laiko savo posėdžius 
Washingtone ir tardo skerdyklų 
savininkus, norėdamas sužinoti, 
ką savininkai mano kas link to- 
kio valdžios žygio." 

Vakar J. Ogden Armour įprieš 
tą komitetą pavadino Valdžios 
sutvarkymą mėsos industrijos 
priešyningu, reakcijonišku ir gal 
nekonstitucijonališku veikimu. 

— Valdžios paveldėjimas "sker- 
dyklų apsieis brangiau gaminto- 

jams ir vartotojams mėsos,— 
sakė p. Armour. 

V i s^i Armour sutinka perlei- 
sti Valdžiai skerdyklas, jeigu 
valdžia sutiksianti teisingai at- 

lyginti. 

Apgarsinimai. 
I EXTRA STORAGE PAR- 

DAVIMAS 
rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertės 
rekordu mokėjusių $200. Męs tu- 
rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
tisai bus priimti už mokestj. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Ncdė- 
liomis iki 4 valančiai. 

WESTERN STORAGE 
2810 Harrison St. Chicago 

BARGENAS 

$200 Phonograph su rekordais 
ir deimanto adata, parduosiu už 

$55. Taipgi puikų Player Pianą, 
vėliausios mados. Seklyčios setą 
valgomojo ir miegamojo kamba- 
rių setus, divonus, paveikslus, 
parduosiu už bile teisingą pasiū- 
lymą. Nepraleiskite šio bargeno. 

Rezidencija 
1922 So. Kedzie Ave. Chicago, 

Pajieškau savo pusseserės Evos 
Baksitės, po vyru Silickienės. 
Kadaisiai gyveno Mayvvood, 111. 
o dabar nežinau kur. Meldžiu 
atsišaukti po šiuo adresu: 

Ona Kazlauskiene. 

1433 Michigan Avenue 
Detroit, Mieli. 

Pajieškau savo draugo Juoaz- 
Gudo\vicz, Kauno gub., Telšių 
apskr., Varnių Miesto. Gyvena 
Philadelphia, Pa. Turiu svarbų 
reikalą, meldžiu atsišaukti. 

Mr. Simon Sudžius 
340—6ity St. Cloąuei, Mieli. 

PETRAS GINDRENAS 
C Užrašinėja "Lietuvos" dienraš- 

.į Binjiamton, N. Y. ir apielin- 
<ėje. Kiekvienam, kuris norėtų 
iienraštį "Lietuva" užsisakykite, 
jis suteiks malonų patarnavimą. 

Lietuvos Administracija. 

H. LEIBOVITZ 

Persikele atgal 
in savo 

seną vietą, 
kur 

pirmiaus 
buvo 

1650 W. Yan Buren Si. "įlf™ 

Reikalaujame 
į darbą 1000 agentų 

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

"LIETUVA" 
3253 Morgan St. Chicago, III. 

PRANEŠIMAS 
Turiu už garbę pranešti savo draugams, pažįstamiems ir rė- 

mėjams, kad aš, sugrįžęs iš Dėdės Sam'o kariumenės vėl 
nupirkau naują apticką po numeriu: 

8924 SO. COTTAGE GROVE AVE. 
Aptieka aprūpinta geriausiais chemiškais, taipgi patentuotais 
vaistais, kaip Amerikoniškais taip ir Europiškais. 

S. VILIMĄ VIčE 
SAVININKAS IR APTIEKORIUS 

8924 SO. COTTAGE GROVE AVE, 

Išsiplatinimas Užganedinimui 
•"R 

Publikos Reikalavimų. 
N 

PAKERYS yra pristatytojas maisto. Nuo jo priguli gamintojai, 
pardavėjai ir vartotojai. Ūkininkas tikisi nuo "packing'' įstaigos, 
kad ji pagamins rinkas tam, ką jis užaugina. Šeimyninkė atsideda 

ant pakerio, kad 'jsi pristatys kasdiena svarbiausia dali kasdieninio mais- 
to. Pardavėjai laukia greito ir reguliariško pristatymo. Tūkstančiai 
darbininkų gauna pelninga darbą. 

Iš vi*u pramonių nei viena nėra taip 
arti nurista su tautos patogumais ir sau- 

gumu, ti&ip kad yra ši pramonė. 
Idant sutikti visas šitas atsakomybės pa- 

sekmingai, neatbūtinai reikia veikimo ant 

didelės skalės. Nes, idant pirkus nuo 

augintojo visuomet, kuomet tik jis yra 
pasiruošęs parduoti, Armour turi turėti už- 
tektinai plačią rinką, pasklaidymui maisto 
visur. Jokiu kitokiu budu jos existencija 
negali buti pateisinama. JoTttu kitokiu 
budu ji negalėtų tarpti. 

Tarnaujant abiem, gamintojui ir varto- 
tojui, suprantama, kad toks biznis privalo 
buti vedamas sąžiningai ir PiimHngm vi- 
siems. Jokiu kitokiu budu jo ..•xistemija 
ne^li buti jokiu tokiu budu jis nebūti) ga- 
lėjęs *n.rpti. 

Bet, idan savo užduotis atlikus pilnai, 
BIZNIO ATSAKOMYBE ^PRIVALO BUTI 

REMIAMA ATSAKOMYBE TU, KURIEMS 

JIS TARNAUJA, Savo locnuose interesuo- 

se publika privalo duoti progą dideliam 

bizniui patarnauti, jai taip, kaip nuo jo 
to laukiama. 

Nepaisant daugybės užduočią, kurias rei- 
kėjo išrišti nacionalės surinkimo ir distri- 
bucijas srytyse, Armour išdirbo kompli- 
kuotą, bot slidžiai veikiančio, sistemą ba- 
gyje metą-metą praktikos. Kiekviena darbo 
dalis savo darbe susineria su kitomis. Vi- 
sos yra prigulmingos ir vidujiniai surištos 
su kitomis. 

Maisto dirbtuvės negalėtą suteikti gy- 
vuoli. augintojams rinkos be filijinių ištai- 
gu, kurios veda tarp savęs konkurenciją 
dėl vaisbos Ir nei produkcijos dirbtuvės, 
nei distribucijos negalėtą veikti pasek- 
mingai Ir ekonomiškai be modernišką ro- 

frigeratorlą-vagonių, kurie yra valdomi ir 

prižiūrimi vienos užvaizdos, kontroliuojan 
čios jų judėjimus. 

Trumpai sakant, Armour sistema yra iš- 

dava, išaugusi iš nacionaliu reikalą-siste- 
ma, kuri gali duoti didžiausi patarnavimą 
tiktai kaipo čielybė- suskaldyta ji nega- 
lėtu atlikti tą reikalavimą, kuriuos šalies 

ir miesto gyventojai šiądien stato. 

AR M O Ur4cOMPANY 
Ne[ arduok savo Liberty Bondsų 

Nes jie yra geriausis invesimentas pasaulyje. 
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