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Bolševikai bega iš 
Petrogrado. 

Italai susikerta su Amerikonais 
Spartakų visai mažai išrinkta 

Vokietijoj. 

Tikisi Taiką padaryti iki Birželio. 

Hindenburgas kariausiąs su Lenkais 

BOLŠEVIKAI BĖGA 
IŠ PETROGRADO. 

Londonas, sausio 24 dieną. 
Bolševikų kariunienė, anot ži- 
nios iš Helsingforso, pradėjo 
kraustytis iš Petrogrado. Le-' 
on Trockis, bolševikų karės 
ministeris, esą krausto savo 

ofisus į Nižnij Novgorod, net 

už Maskvos. Judėjimas prieš 
bolševikus esą. auga. 

Iš Kcpenhagen© ateina kita 
žinia, sulyg kurios, Trockis 

paliepė Lenino draugui Zinov-c 
jevui, atiduoti Petrogradą be 

mūšio, jeigu šiaurinė Rusi- 
jos kariunienė tą iniestą už- 

pultų. 
Kiek šitos žinios yra teisin- 

gos, to dabar negalima pasa- 
kyti,—kaip matome, jos yra 
privatiškos žinios* ir gimusios 
gal iš to, kad bolševikų ka- 

^ riumenė tapo smarkiai sumuš- 
ta estonų ties Narvos miestu, 
kuris yra tik apie 75 angl. 
myliose nuo Petrogrado. Es- 
tai, sakoma, smarkiai bruka 
bolševikus atgal, imdami daug 
1x>lsevikų nelaisvėn ir užgrieb- 
dami daug ginklų ir amunici- 

jos. 

ITALAI NULEIDO S. V. 
VĖLIAVĄ. 

IVashinfjton, P. C., sausio 
23 d. Sulyg pranešimo Ser- 

bijos spaudos biuro italai nu- 

leido A menkos vėliavą, o jos 
vition iškėlė savo. Tas atsi- 
tiko panašiai. Serbo-Croatų 
laivas Dinara plaukiojo po 
Amerikos vėliava. Laivas 
taipgi turėjo plaukiojimo lei- 

dimą, kurį išdavė komanduo- 

tojas Amerikos laivyno Adria 
tiko jūrėse. 

Laivas Dinara buvo suim- 
tas per Italijos kariškas spė- 
kas sausio 16 d. Jalsoje ir nu- 

teista Amerikos vėliava, o jos 
vieton iškelta TtiJijos Vėliava. 

PRANAŠAUJA PASIRAŠYMĄ 
PO TAIKOS SUTARTIMI. 

Paryčius, sausio 23 d. Mar 
cel Hutin, rašydama? laikraš- 

tyje F.cho de Paris sako, pa- 
sirašymas ant taikos sutarties 

j vyks vėliausia pradžioje bir- 
želio mėnesio. 

HINDERBURGAS GINA 

VOKIETIJOS RYTUS. 

Londonas, sausio 23 d. Vo- 

kietijos štabas persikėlė į Kol- 

berg, Pomerania, taip praneša 
bevielinis telegrafas iš Voki(^ 
tijos. Taipgi pranešama, kad 
fieldmaršalas Hindenburgas 
apima vadovyste kariumenės, 

, kuri gina \'okietijos rytus (t. 
'y. prieš lenkus). Hindenbur- 
gas užreiškęs, kad darys visą 
galimą, idant nedaleidus at- 

skirti Dancigą (Gdanską) 
nuo Vokietijos, ko labai va- 

rosi lenkai. 
r" * •' 
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> PASEKMĖS RINKIMŲ 
VOKIETIJOJE. 

Basei, sausio 23 d. Prane- 
šimai iš visų rinkimo distrik- 
tų parodo, kad busimame Vo- 
kietijos Steigiamame Susirin- 
kime nei viena partija nega- 
les kontroliuoti Steigiamąjį 
Susiirnkimą, nes nei viena par 
rija negavo tokio skaičiaus de 
legatų, kad galėtų pati viena, 
nusverti reikalą pageidauja- 
mon jai linkmėn. Iš 421 at- 

stovų vietų partijos turi at- 

stovų sekančiai: 
Socialistai didžiumiečiai 

(Eberto šalininkai), 164 vie- 
tas. Krikščionių partija (bu- 
vusie centriniai arba katali- 
kai), 88. Demokratai, 77. Vo- 
kiečių Nacionalistai, 34. So- 
cialistai Mažumiečiai (Spar- 
takai), 24. Vokietijos įmo- 
nių partija, 23. Gvaltai, 4. 
Bavarijos valstiečiai, 4. Wuer 
tembergo miesčionių partija, 
2. Valstiečiu ir darbininku c c- 

demokratiška lyga, 1. Viso 
421. 

Taigi nei viena partija ne- 

galės kontroliuoti įstatymda- 
vystės ištaigą. 

Reik1'?, dar pažymėti, kad 
vietos pasidalino kuone per 
pus tarp socialistų ir ne socia- 
listų. 

Vokietijos premieras Ebert 
su Scheidemann išvažiavo į 
Weimarą prirengti miesto te- 

atrą Steigiamam Seimui, ku- 
ris susirinks tenai vasario 6d. 
Yra tikėta, kacl ten dus su- 

tvarkyta konstitucija, darbas 
kuris apims visą likusią dalį 
vasario mėnesio. 

KARL RADEK VĖL 
BERLINE. 

Paryžius, sausio 22 d. Anot 
vietinių laikraščių Kari Ra- 
dek'as vėl sugrįžo Berlvnan ir 
mėgna susieiti su Spartakų 

Atėjo "pamokinti". 

UI (CopyrichM 

Vokietys gyrėsi, pamokinsiąs tuos "blioefhius' amerikonus. Dabar, nusiėmęs kepurę, bel- 
džiasi pas Dėdę Samą maieto prašydamas. 
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vadais. Kuomet valdžios ka- 
reiviai paėmė viršų muštynėse 
Beri i Radek'as išbėgo iš 
Berlino j Brunswicką viena iš 
Spartakų tvirtovių. 

Kitos žinios iš Amsterdamo 
praneša, kad streikas elektri- 
kinių darbininkų Berlyne pri- 
vedė prie to, kad visi hoteliai, 
restauracijos ir teatr;:. turėjo 
mieste užsidaryti. 
RUSAI PARYŽIUJE PRITA- 
RIA ALIJNTŲ SUMNYMUI. 

Paryžius, sarsio 22 d. At- 
stovai įvairių rusų valdžių da- 
bar, kurie yra Paryžiuje susi- 
tiko šiądien su Sergju Sazo- 
novu, Omsko valdžios už- 
rubežinių reikalų ministeriu, 
gvildenti pasiulijimą Taikos 
Konferencijos; tai yra, pa- 
siųsti komisiją į Prince salą, 
susitikti su atstovais įvairių 
rusiškų elementų. Susirinku-1 
sic j i taipjau nutarė prikalbėti 

j savo draugus Rusijoje remt 

sumanytą konferenciją. 

PORTUGALAI ŠAUDO 
Į SAVO UOSTĄ 

Paryžius, sausio 23 d. Čia 
gautos žinios iš Portugalijos 
yra abelnai visokių rųšių. Pa- 
vyzdžiui: viena, iš Yigos sa- 

ko, kad mcnarchistų veikimas 
dar pavojingiau plėtojasi, vie- 
nok, kita, iš Lisbono pra- 
neša, kad valdžiai pasiseka 
pasekmingai numalšinti suki- 
lusius. Dar kitos žinios gau- 
ta Madride tvirtina, kad Por- 
tugalijos laivynas perėjo mo- 

narchistų pusėn Oporte ir šau- 
do ant miesto. 

KRIAUČIAI LAIMĖJO 
STREIKĄ. 

Nczv York, sausio 23 d. 
Po trijų mėnesių streiko kriau 
čiai laimėjo 44 valandų darbo 
savaitę. Tas paliečia į 55,000 
kriaučių. Algos klausimas bus 
apspręstas abiejų pus. a komi- 
sijos. Taip pi aneša kriaučių 

į unijos viršininkai. 

ESTONIEČIAI ARTINASI 
LINK PETROGRADO. 

Londonas, sausio 23 d. Su- 

lyg pranešimų, gautų iš Hel-, 
singforso, estonicčiai po didc-i 
lės pergalės ties Narva jau 
netoli nuo Petrogrado, vos 75 
mylių atstu. Bežengiant pir- 
myn puola į jų rankas daug 
nelaisvių, amunicijos, maisto 
ir 1.1. Yra abejotina, kad es- 

tonicčiai patįs pajiegs paimti 
miestą be pagelbos kitų. 

Dikčiai įssigandęs i rockis 

pasakė Zinovieffui apleisti Pe 

trogradą be pasipriešinimo, 
kuomet jį užpuls šiaurinių ru- 

sų spėkos. Kitos žinios iš ki- 
tų šaltinių sako, kad 60,000 
darbininkų streikuoja mieste. 

O šiaurinėje Rusijoje, pra- 
nešimas toliau sako, bolševi- 
kai tapo sumušti ir daugelis 
iš jų pasidavė nelaisvėn. Ne 
vien to, jau ir valstiečiai pra- 
deda kilti įvairiose da1yse Ru- 

ijos prieš bolševikus. Aplink 
5etrogradą jie išardė geležin- 
kelių tiltus. 

^|i ■ Hllfci«» 

PRANCŪZĖS REIKALAUJA 
LYGIŲ TEISIŲ. 

Paryžius, sausio 23 d. Fran 

:uzrų Lyga dėl išgavimo Tei- 
sių Moterims nusiuntė rei- 
kalavimą Prancūzijos parlia- 
nientui, kad lygios teisės butų 
duotos franeuzėms moterims. 
Reikalavimas pridūrė, kad tei- 
sė moterims balsuoti jau pri- 
pažinta alijantų bei kitų val- 
džių, ir duoda Angliją ir Su- 

vienytas Valstijas kaipo pa- 
vyzdi. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
ORENBURGĄ. 

Londonas, sausio 23 d. — 

AHna žinios, kad Orenbur- 
gas jau paimtas bolševikų. 
Orenburgas yra sostinė valsti- 
jos, kuri buvo priešinga bol- 
ševikų režimui. Jei tas Įvyko, 
tai nedidelis anglų kariume- 
nės burvs, kurs randasi Kau- 
kai apielinkėie vra atkirstas 

'nuo savo talkininkų. 

KĄ RUSAI MANO APIE 
TALKININKŲ PLIANĄ. 
Paryčius, sausio 23 d. Pa- 

ryžiuj yra įvairių rusiškų par 
tijų atstovai, kurie tikėjosi 
gausią dalyvauti Taikos Kon- 
ferencijoj. Kuomet talkinin- 
kai nusprendė maukti visokių 
Rusijos dalių valdžių atstovus 

į Princes snlą, tai vieni rusai 
išreiškė užsigančdinimą, kiti 

ne. 

Sergius Sazonov, buvusis 
prie caro Rusijos užrubežio rei 

kalu n.inisteriu, sykiu su ki- 
tais rusų atstovais, išsireiškė, 
kad jis patars rusams pasi- 
elgti sulyg talkininkų noro. 

Kunigaikštis Lvovas, buvu- 
sis pirmu premieru po care 

nuvertimo, yra vienok visai 
kitokios nuomonės, jis nepa- 
kakintas tuomi, kad talkinin- 
kai partatė juos visus ant vie- 
nos papėdės su bolševikais. 

"Męs niekados nesitikėjo- 
me — pasakė Lvovas,— kad 
Konferencija pradėtų savo tai 
kos darbą nuo pripažinimo 
musų tironų. Bolševikai lai- 

mėjo savo didžifcusią pergalę 
Paryžiuje. Konferencijos nu- 

sprendimas yra pavojus ne tik 

mums, bet visam pasauliui. 
Jis duoda naują impulsą anar- 

chijai." 

ARGENTINA PAGERBIA 

ROOSEVELTĄ. 
Buenos Aires, sausio 21 d. 

Pagerbimui atminties Theo- 
doro Roosevelto, buvusio Suv. 
Valstijų prezidento, Argenti- 
nos atstovų butas pertraukė 
savo posėdžius pereit?; <;«tra- 

dienį. 
BUVUSIS KAIZERIS 

KAPOJA MALKAS. 

Amcrongen, sausio 22 d. 
Buvusis kaizeris kasdien pra- 
leidžia keletą valandų skal- 
dant ir kapoiant malkas. Bet 
iis iš zamko neišeina; me- 

džius (rąstus) jam pristatė 
tarnai. 

ŠVEDAI PYKSTA. 

Stockholmas, sausio 23 d. 
Švedai pyksta už tai, kad jie 
nėra pakviesti Taikos Konfe- 
rencijom Švedų visuomenė 
jaučia, kad Paryžiaus konfe- 
rencija yra ne tiek konferen- 
cija karės užbaigimui, kiek pa- 
statymui pasaulio reikalų ant 

naujų pamatų ir kad todėl Šve 
dija turėjo buti pakviesta. 

Švedų neužsiganėdinimas 
apsireiškia organuose visų 
svarbesnių švediškų partijų. 

Svenska Dagblcidet laikraš- 
tis rašo, kad tautos senosios 
kulturos turi rasti įžeidimo 
kvapą tame fakte, kad tokios 
viešpati jėlės, kaip Panama, 
Hondūras ir Haiti tapo pa- 
kviestos, o kitos daug žymes- 
nės tapo apleistos. 

Daugelis laikraščių reikalau 
ja, kad ir neutrališkos šalįs bu- 
tų pakviestos Taikos Konfe- 
rencijom Panašus reikalavi- 
mai, nors toli netaip stiprus, 
apsireiškia ir daug bei norve- 

gų laikraščiuose. 

SAKO ANGLAI LfiKSIĄ 
AMERIKON. 

Londonas, sausio 23 d. Pra 
nešama, kad anglai mėginsią 
pirmi gauti garbę už perlėki- 
mą orlaiviu iš Europos Ame- 
rikon. Anot gandų, anglai 
jau esą net turi tokį milžiniš- 
ką orlaivį, kuris yra, maž- 
daug, panašus į Zeppeliną. 

Anglai laike karės rupes- 
:ingai studijavo didelių orlai- 
vių klausimą, ypatingai vo-1 
'tiškus Zeppelinus, kurių ke- 
letą jie nušovė laike užpuoli-i 
nių ant Londono. Po to jie 
padirbo orlaivį ne tik didesnį, 
bet ir geresnį negu buvo ge- 

įausi Zeppelinai. 
AMERIKOS MISIJA VYKS 

BERLINAN. 

Paryčius, sausio 23 d. Ne- 
oficialė amerikoniška misija 
žada išvažiuoti Berlinan šią 
savaitę. Ji susidės iš apie 25 
narių ir bus po vadovyste ka- 
pitono Walter R. Gherardi, 
kuris pirmiaus buvo Amerikos 
a 11 a c h e Berline. 

Šita misija rinks informa- 
cijas ir prigelbės kitoms ko- 
misijoms, kurios prižiūri be- 
laisvių grąžinimą ir detalių 
apie atidavimą vok'škų laivų 
talkininkams. Viena iš svar- 

biausių jos užduočių bus su- 

teikti žinių kaslink to, ar rei- 
kia ir kiek reikės maisto Vo- 

kietijos gyventojams. 
DARBININKAI STREIKOJA 

LONDONE. 

Londonas, sausio 23 d. Ka- 
dangi pakilo pasipriešinimas 
47 valandų darbo savaitei, čia «> c 

sustreikavo šiądien 350,000 
darbininkų, dirbanti kasyklose 
inžinierystėje ir prie laivu sta- 

tymo. 

STREIKOS SILEZIJOJ. 
Hagne, sausio 23 d. Sep- 

tyni tūkstančiai kasyklų dar- 
bininkų sustreikavo Silezijoj. 
Streikas gręsia visai šiaurines 
Silezijos industrijai. Kitas 
streikas Berline sudemorali- 
zavo miestą taip, kad jokis su- 

sinėsimas negali būti su juo. 

FRANCUZAI NUSTOJO 
DAUGELIO LAIVŲ. 

Paryčius, sausio 23 d. M. 
Buisson, pirklybinio francuzų 
laivyno komisijonierius, svar- 

stydamas plianus laivyno atbu 
davojimui, pasakė, kad laike 
karės Prancūzija nustojo be- 
veik dviejų penktdalia savo 

laivų. 

FRANCUZAI PAŽYMI 208 
AMERIKONUS. 

Paryžius, sausio 23 dieną. 
Francuzų oficialis žurnalas pa 
davė vardus 208 amerikoniš- 
kų karininkų, ypatingai pasi- 
žymėjusių laike karės Prancū- 
zijoj. Tarp jų yra paminėtas 
ir Leit. Quentin Roosevelt,. su 

nus nesenai mirusio pulk. Roo 
sevelto. Apie jį pasakyta se- 

kančiai : 

"Puikus lakūnas ir skautas, 
turintis augščiausį laipsnį drą 
sos ir pasišventimo pareigai. 
Liepos 10 d. 1918 111., laike 
mūšio su penkiais priešo or- 

laiviais, jis nušovė vieną iš 
savo priešų, jis garbingai kri 

1 o laike mūšio ore liepos 14 d. 
11918 metų/' 
i 

PASIŲS KOMISIJA 
LLNKIJON. 

Paryčius, sausio 23 d. Tai- 
gos Konferencija šiądien nu- 

arė pasiųsti ekonomišką 
militarišką komisijas Lenkijon 
ulyg rekomendacijos genero- 

lo Hallero. Rekomendacija 
airi paramą maršalo Foch'o. 
Generolas Haller'is, lenkiškos 
kariumenės Francuzijoje va- 

las, išreiškė nuomonę, kad ge-. 
•o gali atsirasti kuomet tal- 
dninkai pagelbės lenkams nu- 
;iusti didelę lenkišką armiją 
kovoti prieš bolševikus. 

Žinios iš Vokietijos, praties- 
iamos apie vokiečių veikimą 
rytinėj Prūsijoj, neramumą 
duoda talkininkams čionai, to 
dėl yra viltis, kad talkininkų 
nisija Lenkijoje daug nuveiks 
linkui užvedimo geresnės te- 
.iai tvarkos. 

Vienok, kadangi bolševiz- 
mas jau išsiplatino ir Lenki- 
,oje, lenkiškas klausimas ir 
atrištas bendriaus su Rusijos 
dausimu. 

NELEIDŽIA SOCIALISTŲ. 
New York, N. 1'. Ateinan- 

į mėnesį Šveicarijoj turi at- 
sibūti tarptautiškas socialistų 
nuvažiavimas. Į ji rengėsi ir 
ris atstovai nuo Suv. Valsti- 
jų socialistų. Anot pranešimo 
socialistų kongresniano Meyer 
Londono, valdžia atsisakė 
iems išduoti pašportus. Prie- 

žastis pašportų neišdavimo ne 

paaiškinta. 

ORAS. 

Chicagoje ir apielinkėje: 
Pėtnyčioj ir subatoj: Dau- 

giau debesiuota. Pėtnyčioj 
kiek šilčiau; smarkėjant piet- 
vakarių vėjui. 

Saulėtekis 7:10. 
Saulėleidis 4:55. 
Mėnulis nusileis 10:43 ryte. 



v 
• 

Žinios iš Lietuvos. 
A no Redakcijos, Šitos ži- 

nios, t lipusios Lietuvoj einan- 
čiuose laikraščiuose, praneša- 
žinias iš pereitos vasaros lai- 
k.j. 

KARTF.NA, Kretingos ap. 
Jo ekscelencija Žemaičiu vys- 
kupas Pranciškus Karevičius, 
taikydamas savo vvskupija. 
liepos 25 d., 90 raitu vaikinų- 
gražiai apsitaisiusių, su vaini- 
kais ir lietuviškai-iautiškoniis 
vėliavėlėmis rankose, lydžia 
nias, teikės atvažiuoti į Karte- 
ną; didžios žmonių minios jau 
nuo pusdienio laikė ir gražiai 
iškilmingai j j priėmė. Nuly- 
dėtas bažnyčion, išklausė ten 

klpbono apyskaitos apie para- 
pijos stovi; po to užlipo ant 

sakyklos ir pasakė gražų ir 

}fpudingą pamokslą. Po tam 
s.uteikė Sutvirtinimo Sakra- 
ntent^ per 3 dienas, t.y. liepos 

26 ir 27 daugiau, kaip ke- 
turiems tūkstančiams žmonių. 
TF agaliaus, atsisveikindamas 
SU karteniskiais, dar pasakė ia 
ha i gražią ir įtekminga pra 'jt' J 

k#Hxj. kurioje patarė karteniš- 
kiams icisteigti sau arti baž- 
nyčios namus, kur hutu sale 
susirinkimams, kurioje suaugę 
ir jaunimas, šventadieniais su- 

sirinkę, galėtų paskaityti, pa- 
dainuoti, pažaisti ir aplamai 
tiarai pasilinksminti ir suteik- 
ti kūnui l>ei dvasiai pajiegų, 
Wftd butų lengviau sunkus są- 
V&fteš darbai ir vargu našta 

nęšti. Vakare 6 valandą, rai-l 
tų.būrelio lydžiamas. vainikais Į 
įruoštoms gatvėmis išvykoj 
Kretingon, palikęs karteniš- j 
kiūose didelį ir gilų j spūdi, ku-! 
ris., neišdils pnr ilgus-ilgus me 

tus. 
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X AS LIAI, Kaiscclorių ap.1 
Žaslių parapija susilaukė iiau-1 
jo kaniendoriaus naujai Įšvęs- 
to kun. Juozo Labuko, kuris 
iš pirmos dienos pradėjo žmo-' 
nes raginti prie darbo, susi-; 
pratimo.' knygų ir laikraščiu j 
skaitymo, o ypač prie draji-l 
gijų. Nors nesenai jis pas 
mus atvažiavo, bet-gi jau ne- 

maža laikraščių praplatino, 
ypač "Pavasarį," ir jau su- 

.vėrė draugiją. 

NEMUNAITIS. Per šv. 
Panelės gimimo šventę bažny- 
čioje, ačiu gerb. klebono kun. 
Baltuškos veiklumui, surink- 
ta virš 700 markių., grįžusių- 
jų iš Rusijos ir reikalaujančių 
pašelpos musų tautiečių nau- 
dai. 

i Apskritai, nenu*.i..'iitJečiai la 
Ibai geri žmonės, atjaučia sa- 

vo broliu lietuviu skurdą ir C t* c 

per tai visur, kur tik reikalin- 
ga pagelba, vis ranką ištiesia. 
Antai, iš Vilniaus lietirių ko- 
mitetas neturėdamas lėšų, at- 

V. V siuntė čionai 12 vaikučiu iš 
prieglaudos, ir vos spėjo kle- 
bonas iš sakyklos pranešti 
įmonėms, paprašyti, kad pri- 
glaustu,—tą dieną visus išve- 
žė globoti. 

Ir dar daug žmonių ėjo. rer 

kalaudanii vaikučiu. Matyt, 
kad atjaučia žmonės kitų var- 

gus ir matydami, kaip vargsta 
tie mažyčiai 'vaikeliai, palikę 
tėvelius Rusijoje, arba visai 
jų netekę, priglaudžia- sušel- 
pia ir ketina žierrn. net leisti 
mokyklosna. 

Jeigu mūsų kiekvienoje pa- 
rapijoje taip atsišauktų, taip 
atjaustų kits kitam, tai tikrai 

nebebūtų pas mus vargstan- 
čių. be duonos kąsnio badau- 
jančių... 

Tebūnie Nemunaičiu para- 
pijini ių pasielgimas pavyzdys 
kitoms parapijoms, kitiems 
nuisii piliečiams. 

ROG1ŠKIS. Rugsėjo mėli. 
16 d! r) inietį čia suplevėsavo 
Lietuvos vėliava, lyg praneš- 
dama uiusiskianis kaž-ką ne- 

paprasto. Toji vėliava, ap- 
reiškė lietuvių gimnazijos ,įku 
rimą. Tą dieną po ilgų ir sun- 

kių svyravimų, leista buvo Ro 

giskyje atidaryti "Saulės" sky 
riui mišriąją gimnaziją. Ta 
proga, susirinkus vaikams ir 

mokytojams paskirtoje valan- 
doje atlaikytos buvo iškilmin- 

gos pumaldos. Per pamaldas 
vietos klebonas pasakė gražų 
pamokslą. Pamaldoms pasi- 
baigus visi mokiniai, su gim- 
nazijos personalu ir kai-ku 
riais vietiniais inteligentais, 
atvyko j paskirtąjį gimnazijai 
rumą, kui juos sutiko būrys 
žmonių ir šiaip pakviestųjų 
svečių. Pašventinus mokyklą, 
pasakyta prakilnių prakalbų, 
padainuota Lietuvos liymnas 
ir keletas tautiškų dainų. 

MARIJAMPOLĖ. Mok- 
slo metams "Žiburio" gimna- 
zijoj prasidėjus, Į Marijam- 
pole suplaukė daug mokslei- 
viu. Dauguma iš ių, neturė- 
dami lėšų pragyventi. įstojo j 
tam tikslui įstei^nv; bendra- 
bučius. šie bendv»i}tė'oi r»ar- 

gais negalais buv-1 s-./gani- 
zuoli. P'- trūksta. Taip- 
gi ir n; f. k'viii padėjimas 
sunkus. Tenka vien kruopo- 
mis ir duora misti. Jau iš 
senai buvo rūpinamasi, kad 
šiems bedaliams parinkus kai- 
muose šiek-tiek produktų. Ga 
vus leidimą, bus pradėta rink- 
ti produktai. Duostiųs ūkinin- 
kai, žinoma, nesigailės Šių 
bedalių sušelpti. Tuo bildu gal 

! šiek-tick pagerės padėjimas ir i 

j moksleiviams nebereikės bado 
kęsti. 

MARIJAMPuLĖ. Nuo 
spaliu 7 dienos Marijampolės 
gimnazijos salėj Įkasdien, iš- 
skyrus šventadienius, prade- 
dant nuo 6 iki [) yak. vėl pra- 
deda veikti liaudies švietimo 
kursai. Bus iįlėstomi šie da- 
lykai: lietuviu kalba, skaičia- 
vimas, vokiečiu kalba, istorija, 
geografija, prigimties mok- 
slai. r>e to- atskirai bus rank- 
darbio kursai, skiriami Darbi- 
ninkų-Krikšeiqiiti Draugijos 
nariams. 

\ isi dalykai bus išdėstomi 
prisitaikant ]rie klausytojų. 
Nemokantieji .skaityti ir ra- 

šyti bus taip-iĮit mokomi. Ti- 
kimasi, kad žmonės pasinau- 
dos proga apsišviesti ir gau- 
siai lankys kursus. Nei vie- 
nam, kas tik gali, nereikėtų 
praleisti tos progos! 

Tiems, kurie šiokiomis die- 
nomis negale lankyti kursų, 
steigiami yra šventadieniais 
nuo 9-11 vai rytą kursai. Šie 
galutinai dar nesutvarkyti. 

XK.\IAIvŠOI AT. Skaudvi- 
lės apskr. Jau dveji metai, 
kaip gyvuoji pradedamoji 
liaudies mokykla. Žiema ja 
lauko 6° niekinių. Žmonės 
mielai k savo vaikus į 
mokykla ir 

% patjs ima 92 cgz. 
laikraščių. Jnos uoliai plati- 
na varg. J. Sfparas. Ateiną: 
"Liet. Aido" 30 egz., '*Vieny- 
bės" 11, "T. ,Sargo" 14, "Pa- 
vasario" 21. "D. Balso" 16. 
Tai labai gražus darbas var- 

gonininkams, taip arti žmo- 
nių esantiems. 

ALYTUS, Alytaus apskri 
tvje yra labai skaitlingos ir 
labai įsigalėjusios plėšikų gau- 
jos; pasitaiko tokių, kurios 

turi virš 40-50 apsiginklavu-i 
siu žmonių, jie kur atsilanko 
pas kur j ūkininką, tai nieko 
nepalieka, ir įgrąso tylėti. J-ei 
gu, sako, kam pranešite, tai 
sudeginsime ir jus papjausi- 
me. 

Kokiu priemonių imtis? 

A1 X)\ E. A lytaus apskr. 
Viename kaime susirgo kru- 
vinąja visa šeimyna. Už ke- 
lių dienų toji gr i utelė neteko 
savo šeimvninko ir kelių pa- 
augusių vaikų. Kiti taip-pat 
serga gana sunkiai ir vargiai 
beišgys. Baisi liga! Reikia 
jos didžiai saugotis, ypačiai 
kur jau ji atsiranda. Labai 
blogai žmonės daro, kad mi- 
rusi tąja liga numirėlį ilgai 
nelaidojo, o kas blogiausia, 
kad laidojant grabą atidaro. 

..ŠVENČIONIS. Gražu ma- 

tyt, kad iš musų parapijos 
tiek daug inteligentijos—mo- 
kytojų pastaruoju laiku išėjo. 
Kam-gi męs turime but dė- 
kingi už tokį pasidarbavimą? 
O tai musų buvusiam giliai 
gerbiamam kun. komendoriui 
Benediktui Verbickui, kuris, 
nors didžiai varžomas, vis dėl 
to labai čia pasidarbavo steig- 
damas kursus ir mokyklas bei 
platindamas' knygas ir laik- 
raščius. 

K R EkENAYA, Panevėžio 
apskr* "I.iet. Aidas" prane- 
ša, kad čia susikūręs nuolati- 
nis lietuvių teatras. Greitu lai 
ku sumetus apie 10,000 mr. 

pastatytas tam tikras ruimas, 
kuriame telpa apie 500 žm.; 
įtaisyta scena su kambariais 
artistams taisytis, suolai am- 

fiteatro budu. Jau ir vaidi- 
ną. žmonių renkasi ir taip 
daug, kad jau po antro "Geno 
vaitos" vaidinimo gautas iš bi- 
lietų pelnas padengęs teatro 

statymo išlaidas. 

IŠ UKMERGĖS APIE-, 
LINKĖS. Ukmergės apskri-Į 
tvjc vokiečių valdžia leidu 
įsteigti lietuvių katalikų jau- 
nimo draugija "Pavasaris." 1 

Susilmriis nepatogioms aplin- 
kybėms, draugijos įsteigėjai 
priversti buvo aprinkti laiki- 
nuoju draugijos centru Sėta. 
Centras turi teisę steigti savo 

I skyrius visame Ukmergės ap- 
skrityje. Dabar laikinoji dr- 
stės valdyba pranešė apie tai 
l'kmergės apskričio klebo- 
nams. Labai butų geistina, 
kad kuogrei'iausia atsidarytų 
visame apskrityje "Pavasario" 
skyrių, tąsyk Ukmergėje bus 
•sukviestas visuotinas skyrių 
j atstovų susirinkimas, kame 
[bus aprinktas patogesnis nuo- 

latinis draugijos centras ir bus 
išrinkta nauja valdyba. No- 
rint kame nors atidaryti sky- 
rių reikia tiktai pranešti apie 
tai laikinajai centralinei drau- 
gijos valdybai, kurios pirmi- 
ninkas yra Šėtos klebonas kun 
J. Tilvytis, ir tuojau bus iš- 
siųstas 1 egz. įstatų ir kiti rei- 
kalingi skyriaus atidarymui 
raštai. Tuo tarpu atidaryti 
skyriai: Šėtoje, Pagiryje, Va- 
dokliuose. Greitu laiku bus 
atidaryti Deltuvoje, Siesikuo- 
se, Janavojc, Kavarske, Kurk- 
liuose. Pabaiske, Vaitkuskyje, 
Lvdaukiuose ir kitur. 

("Iš. Dr.") 

.. Apgarsinimai. 
BARGENAS 

$200 Phonograph su rekordais 
ir deimanto adata, parduosiu lū 

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

Rezidencija 
1932 So. Kedzie Ave. Chicago 

NUO TŲ SĖRŲ, KURIOS 
JUS PIRKOTE. 

Pilkite šėrus Buck Run Oil ant 
Rafining Co. ir gaukite tos kompa- 
nijos pelną, kuri išmoka Buck Run 
Oil aad Bcfining Co., yra operuojan- 
ti bile kokią, pagaminačia aliejų 
kompanija, kuri išmoka 35 procentus, y.' 
išmoka kas tris mėnesei. Dabar š§- 
rai parduodami po $2.00 už Šerą. ir 

pakils iki $2.50 už šėrę, J trumpę lai- 

ką. 
Siuskite sivo užsakymus šiandien 

J. BIRSHTON, 

care of Chas A. Wocd and Co. 

110 So, Cearborn St. Chicago, Iii. 

Laiškus galite rašyti ir lietuviškai 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Ui $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertės 

rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 

rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
At: iuneiama uždyka. Liberty Bon 
dsai bus priimti už ir tkestj. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nėdė- 
liomis iki 4 valandai. f 

WESTERN STGRACE 
2810 Harrison St. Chicago 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akli] 
gžjimu, taip. kad nieko n:praleistumei per V 
Si*B metus, has tau gali t>uli naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių :r 
galvos skaudėjimus, trumparegysti erba toli- 
regystė prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. Egzamtnacija DYICAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago 
Kampas 18tos Gatvis. 

3čios lubos, virs Platt'o aptiekus. TimyLUe 
i mano parašą 

Valar. los: r.un ytos vai. ryf> iki 8 vai. ~*k. 
Ned(wJi« nso y vii. ."/to iki 22 vai. dšev. 

Šį metą dienraštis "Lietuva" išleidžia Sieninį Kalendorių, kuris, kaip ir 
pirmiaus buvo, yra pritaikytas kasdieniniam gyvenimui. Apart paprastų menesi- 
nių dienų šis kaleaderius pažymi Atsaerikottiškas šventes, paduoda Lietuvos svar 
bias istoriškas datas ir katalikiškas šveaates. 

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

Dėl brangumo popisrio ir paties darbo, šių kalendorių spausdinsime apri 
buotą skaitlių, todėl jų afit ilgs neužteksime. Užsirašykite "LIETUVĄ", 

Užsisakykami "Lietuvą"; adresuokite taip; 

h m 

: 

0 Ci , ILL. 
Sitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge 4u Money Orderiu, čekiu, 

arba pinigais prisiųsk mums. 

vKitrascio "LifciUVA | 
— —ft AIN 0 S = j 

CHJCAGOJE Metams $6.00 
„ Pusei metų 3.50 į 

In kitus Suv. Valstijų Miestus j 
Metams $5.00 \ 
Pusei Metų 3.00 į ■ygj^Į < 

Metams 7.00 '( 
Metams 8.00 j 

In Kanadą 
In Kitas Šalis 

VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 
-1 .IV.- 

"LIETUVA" 3233'So. Morgan St., Chciago, !11. 
GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

dienraštį "Lietuvą" per met. 
(ant kiek laiko) 

Mano adresas: 

Vardas — Pravarde 

Stubos numeris Gatvė .. 

(arbaboz) 

Miestas "Valstija — 



Žinios Apie Pilietybę. 
;"Y., <> iJ —— 'i? 

(Tąsa) 
*• —I 

* 

Ko reikalaujama nuo kandidato 

j piliečius. 
... 

Ga rnui paskutiniijjij piliety- 
bės l'opioni reikia šitų dalyku : j 

1. Keikia buti išgyvenusiam! 
Suvienytose: \ "alstijo.se ištisus! 
penkis paskutinius metus. 

2. Keikia buti išgyvenusiam j 
toj valstijoj, kurioj imiesi po- 
pieras, tie mažiau kaip vienus! 
metus prieš ėmimą popierų; taip-i 
&i reikia buti gero padoraus bu- 

do ir sutikti su Amerikos Kon- 

stitucijos pamatais. 
3. Keikia turi* t i norą patapLi 

•Suvienytųjų Valstijų piliečiu i:' 

nuolat e'i.'i gyventi ir atsižadėti 
priguimybės prie kokio nors .sve- 

timo viešpačio, valstijos, ar ka- 

ralystės, kuriai iki šiolei prikiau-Į 
SCI. 

4. Reikia nebūti anarchistu. 

5. Keikia neimti bigamistivj 
(daug pačiu). 

(>. Neturi l>uti buvęs pirmiau.-i 
atstatytu nuo pilietystės, o jeigu 
buvai, tai atstatymo priežasties 
dabar jau turi nebebūti. 

7. Reikia mokai kalbėti ang- 
liškai. 

8. Keikia žinoti Suvienytu 
Valstijų valdžios ir Konstituci-' 
j<>S pamatus. 

I 
Pastaba. 

Padavus aplikac'ję, prašant 
i 

Paskutiniu—Antrųjų Popiern, 
reikia jų laukti devyniasdešimt, 
(90) dienų. 

9 
+ I 

Daug žmonių, nežinodami ši- 

to, Įpuola j nusiminimą. Kiti 
žmones nori dalyvauti pre/iden-j 
to rinkimuose, ar kituose ko- 
kiuose, bet paduoda aplikacijas j 
per vėlai, kad gavus popieras į j 
laiką. Jokių popierų nėra iš-į 
duodama už trisdešimt (30) die- 
nų prieš by kokius rinkimus. 

Kad išvengtum, to visko ir ga-| 
lėtum gauti piiierro' teises ir 1 

privilegijas kuoaiškiausia, išpil-j 
dyk šituos tris dalykus: 

I. Išsiimk savo "pirmąsias po- 
pieras" tuojaus, kaip tik atva- 

žiuoji į šitą šalį; 
II. Prašyk savo paskutinių po- 

pierij tuojaus, kaip tik esi iš- 

gyvenęs šioj š«ilyi penkius me- 

tus ; 

IT T. Pradek moK'inties angliš- 
kai. tuojaus, kaip tik gali, atva- 

žiavęs šion šalin. Angliškai yra 

/PMįokinama dykai Publiškoae Mo- 
kyklose vakarais; 

IV. Išmok viską, ką gali, apie 
piliečio pareigas ir Amerikos 
valdžios principus. 

Kaipo naturalizuotas pilietis, 
tu turi visas tas pačias teises 
ir pareigas, kaip ir čia gimę 
piliečiai, išskirus ta, kad tu ne- 

gali patapti nei Prezidentu, nei 
Vice-Prezidentu Suvienytųjų 
Valstijų. 

Teises piliečių >ra sekančios: 
r. Jis turi teisę dalyvauti no- 

minacijose kandidatų j valstijos 
ir miesto ofisus, tokiuos kaip (ht- 

befnatoriaus, miesto Majoro, AI- 
dermano ir 11. 

2. Jis turi teisę balsuoti rin- 
kimuose už nominuotus kandi- 
datus. 

3. Jis turi teisę tapti kandi- 
datu j by kokį ofisą, išskyrus 
'Prezidento ir Vice-Prezidento 
ofisus. 

4. Jis turi teisę buti po ap- 
sauga Suvienytųjų Valstijų val- 
džios, būdamas svetimose šalyse. 

5. Jis turi teisę gauti valdžios 
žemes, ku-i yra duodama tik 
piliečiams, ir pastoti Į valdžios 
vietas. 

Naturalizuotas pilietis nepri- 
^,'alo sukti sau galvos klausimu, 

ar jis gali be baimės ir kliūčių 
atlankyti savo buvusią tėvyne. 
Naturalizuotas pilietis kiekvienoj 

^ šalyj yra taip pat apsaugotas, 
kaip ir kiekvienas kitas Atneri- 
kos pilietis. Būdavo, tTesa, at- 

sitikimu, kada svetimos valdžios 

darydavo klinčių naturalizuo 
tiems piliečiams. Bet tokie at- 

sitikimai retai esti, ir kožną sy- 
ki piliečiai gali kreipties prie 
Amerikos konsulo, prašydami 

pagclbos. •**" 

I ik šios šalies piliečiai ga'i 
l uti samdomi j darbą Amerikos 
valdžios, valstijos ar miesto. 
Tokiu budu, tapdamas Amerikos 
piliečiu, galini daug naudos, ir 
todėl turi kuogreičiaatsia juo tap- 
ti. 

Balsavimas. 

Kada sausi teisę balsuoti, tu- 
ris i išmokti, kaip reikia balsuo- 
ti su išmone. Pirmiausia, .skai- 

ty: laikraščiuose apie" kan/.ida- 
tus. Reikia skaityti pirmiaus 
žinias, negu redakcijos straip- 
snius. P.et skaityk ir tą ir ki- 
ą. jeigu turi laiko. Skaityk 

daugiams kaip vieną laikraštį. 
Išsidirbk savo nuomonę, tad i 

žinosi faktfts. Dėl tos priežas- 
ties skaityk, jieškodamas faktu, 
o ne kitų žmonių nuomonių. 
U11 k neprigulmin ru. Gal saky- 
si, kad tai yra sunku? Taip, 
tai vra sunku. Bet buvo dar 
sunkiau atiduoti gyvastį už ša- 
lies laba o tą kaip li!-' pa lare 
daug praktiniu amcrikiečii;. 

Rinkimų dienoj nepasiduok po 
kieno nors kito intekme. Eik 
į budelę, ir pažymėk kandidatui, 
kokie tavo nuomone to užsipel- 
no. Jeigu balsuoji už visą parti- 
jos tikietą, pastatyk kryžiuką 
partijos ratelyje. Jeigu randi 
tik vieną kandidatą kitoj parti- 
joj, už kurį norėtum paduoti 
balsą, tai pastatyk kryžiuką sa- 

vo partijos ratelyje ir kitą kry- 
žiuką klėtkelėje to žmogaus iš 
kitos partijos, už kuri nori pa- 
duoti balsą. Pavyzdžiui, leis- 
kime, kari tu nori balsuoti už 
visus kandidatus ant demokra- 
tiško tikėto, bet norėtum paduo- 
ti balsą už republikonų kandi- 
datą Į Pavieto Prokuratorius; 
tąsyk tu padėk kryžiuką rately- 
je, kurs yra ant žodžio "De- 
mocratic," o kitą kryžiuką klėt- 

kelėje ties republikonų kandida- 
tu j Valstijos Prokuratorius. 

(P>us daugiau) 

Juokeliai. 

KAIP TOLI ŽVAIGŽDĖS. 
— Draugas vis važinėji su 

teatrais, cirkais, tai daug ko ge- 
ro esi girdt; taigi pasakyk, 
gerbiamasai, k i ? į; toli y r? 

žvaigždės? 
— Kalusimas, kokia žvaigždė 

Žvaigždę kokio menko teatruko 

galima pasiekti ir su penkine. 
Uet pasiekt mušu cirko žvaigžde 
brolau nei nemanyk: ji 'pertoli 
nuo mus griesnj. 

Getn. WOGD, 
Žymus Amerikos Generoias. 

m 

v., 

\V«*Urn NvWfpa»cr l'rionj 

r. — St. Qucntin kanalo tunelis, kuri vokiečiai labii sumaniai įrengė. 2. — Maišai Amerikos 
miltu, pasiųstų Grekijon. 3. — Paveikslas Sv. Petro nukry/iavojimo, kurį popiežius padovano- 

jo Prezidentui \V'ilsonui. Jis pieštas garsaus piešėjo fluido Reni. 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Gerbia Sandaros principus. 
'ia 1918 metais susitvėrė nau- 

ja "Lietuvos Sun u ir Dukterų" 
draugija, joje priklauso vis rim- 
ti, uau.ųiau žiūrinti i gyvenimą, 
žmonės. Jie rišdamiesi j nan- 

ją draugystę ir norėjo pabriežu, 
jog jie friori gyvuoti ir organi- į 
zuotis 11c vien tik aprupinimui 
savo kasdieniniu ir šiuolaikinių 
reikalų, bet nori taipgi kiek pri- 
sidėti, ši tą tarti, šį tą pagerinti 
ir plačiamjame visuomenės gy- j venime. 

Pajudinus klausimą, kas yra 
musų viešame gyvenime, mūsų 
politikoje remtino, gero (ar bent 
kiek geresnio), daug galvota 
daug kalbėtasi. Taipgi gvilden- 
ta senų organizacijų užbriežti 
tikslai. Pas visas rasta daug 
gero, bet rasta šis tas ir 
netinkamo. Rasta ir tokių da- 
lykų, kurie, draugijos nuomone, 

yra net kenkianti kultūriniam 
lietuv'u judėjimui. 

Pagaliaus imtasi gvildenti 
ALTS. principus. Čia rasta ir- 

gi gero, bet keista, kad juose 
negalima buvo nieko surasti, 

ką galėtumei papeikti. Sulyg tu 
Sandaros principu gali but ka- 
talikas, kalvinas, liuteronas, so- 

cialistas, žydas, ar tu daug mel- 

sėsi ar mažai—tai vis tiek, tik 
buk doras geras žmogus ir v. 

ves niekas nepersekios. Tik ten 

sakoma, kad ponus reikia kiek 
prilaikyti, k;ūl perdaug nekrautų 
turtų ir neskriaustų žmonių. Tas 
mums prasčiokėliams irgi pan- 
ko. 

Vėliau draugystės susirinkime 
nutarta, kad draugystė platins 
tautiškai-demokratiškas pažiū- 
ras, reiškia panašiai elgsis, kaip 
kad Sandaros principuose nuro- 

dyta. Toliau nutarta, kad jei 
draugyste kartais pairtų, tai li- 
kus ;s turtas turi but perduotas 
ALTS. platinimui tautiniai-de- 
mokratinių idėjų. Savo jaunas 
dienas draugystė papuošė auka 
dėl kovos už Lietuvos laisvę, 
aukaudama j L. K. F. $25.00. 
Patartina lietuviams dėtis prie 
šios prakilnios drr.'igijos. 

Sausio 18 d. -draugystė turėjo 
kaukių balių. Poni T. Veliniš- 
kienė buvo pasipuošusi Lietuvos 
Valstybine vėliava. Tai gražus 
pavyzdys kaukių mylėtojams. Ji 
už toki prakilnų pasipuošimą ga- 
vo dovaną—auksinę špilką $7.00 
vertės. Pažymėtina kita lietu- 
vė, kuri figūravo kaipo "Roches- 
terio cicilikas." Gana keista pa- 
šaipa. 

Paukštelis. 

IŠ EAST ST. LOUIS, ILL. 
Sausio 5-t.-į 1919, SLA. 88 kp. 

po pietų laikė savo metinj su- 

sirinkimą. Raštininkui nerskai- 
čius p-o^okolą iš 1 d. Oruodžio 

1918, pasirodė, kad gautasai at- 

sišaukimas iš centro S. L. A.: 

"Aukuokime Lic.uvcs Reika- 
lams," nebuvo skaitytas o tiktai 
vice Pirm. A. Trijonis buvo sau 

vienas pasižiurėjas Į tą laišką ir 

pasakęs, kad šio laiško nėra rei- 
kalo skaityti, nes jame nesą jo- 
kios svarbos, ir t t. 

Bet ant metinio susirinkimo 
pareikalauta, kad yiršminetas at- 

sišaukimas butų perskaitytas šia- 
me susirinkime, kas ir tapo pa- 
daryta. Kiek padiskusavus, Įne- 
šta ir paremta, kad reikia ba!- 
s> ti slaptu bildu, ar paremti šį 
atsišaukimą, kas ir buvo atlikta. 
Pasekmės—30 balsų buvo už pa- 
rėmimą ir 6 balsai prieš. Įneši- 
mas priimta. Toliaus Jonas Žič- 
kuS Įnešė, kad męs i\ savo kuo- 

pos aukuotume nors $25.00 do- 
lerius Lietuvos reikalams ir per 
centrą S. L. A. pasiųstume i 
L. N. F., kas ir *apo vienbalsiai 
priimta ir minėtą suma yra ■nu- 

siųsta. kaip nutarta. 

Valdybą 1919 metams yra iš- 
rinkta: pirm.—J. N. Žičk-us, vice- 
pirm.—S. Mi'iauskas; pirmu raš- 
tininku—Juoz. Gurčius, antruoju 
raštininku—J. A. Pečaitė. Ka- 
sos globėjai—K. Žukauskas ir 
A'd. Kupstas, maršalka—A. Tri- 
jonis, kasėrium—O. Jonikiene". 

Vasario 23 dieną SLA. 88 kp. 
perstatys scenoje 2-jų veiksimi 
komediją: "Mulkinę ir Mulkin- 
tojai.'' Vienas iš aktorių-m jgč- 
jų A. Trijonis, jau -besirengiant 
ant repeticijų, atsisakė nuo sa- 

vo rolės. Mat jo oponentas be- 
lošiant turėtų ištarti4 šiuos ''bai- 
sius'' žodžius: "Penkiolika me- 

tų dirbau cicilikams." Sie tai 
baisus žodžiai ir įžeidė A. Tri- 
jonį, tad jis ir nenori prisidėt 
]>ric lošimo. 

Męs iki šiol manėme, kad A. 

Trijonis kovoja už socializmą. 
Gi pasirodo, kad .iam labai ap- 
eina cicilikizmas. O gal ponas 
Trijonis nemoka htskirti socia- 
lizmo nuo cicilikizmo. Tai bu- 
tų nekoks "šviesingas." 

Tautietis. 

IŠ RACINĘ, WIS. 

Pranešimas. 

"T. M. Dr-tės'' 121 kuopos 
metinis susirinkimas bus Sau- 
sio 26 d., t. y. Nedėlioj 1 :oo va- 

landą po pietų, "Union Ilall". 
Bus renkama valdyba šiems 1919 
m. Ta»pgi kiekvienas privalo 
užsimokėti .prigulinčią duoklę— 
vi#>ną dolerį ($1.00) į meiu.s. 

Be to išduos atskaitą nuo įvy- 
kusio vakarėlio 11 d. Sausio. 
Reikės aptarti kas link paėrm- 
nuo tinkamo daržo laikymui va- 

sarą įpikniko arba išvažiavimo. 
Apart paminėtų ir kitų daug 
reikalų randasi, kuriuos be ati- 

dėliojimo reikalinga aptarti. Tu- 
rėsime išdirbti plianą tolesniam 
veikimui. O gal ir knygos bus 
prisiųstos iki susirinkimo. 

Nepamirškit susirinkimo; patįs 
ateikite, kitiems praneškite ir 

naujų nariu nepamirškite atsi- 
vesti. Kviečia broliškai. 

Kast. M. Kasparaitis. 

TODĖL. 
''Sandaros" num. 3 peržvalgo- 

je pastebima, kad "Lietiva" pir- 
miau nerašiusi apie Amerikos 
Lietuviu Tautinės Sandaros vei- 
kimą. l>et dabar jau pradėjo ra- 

šyti. Straipsnyje lyg ir užme- 

tama, kodėl tas nedaryta ir pir- 
miau. 

Męs pasakysime, kad "Lietu- 
va" kai]) pirmiau, lip ir dabar 
savo pažiūromis vra tokia pat. 
bet A LTS. organas "Sandara" 
pirmesniais laikais savo skiltis 
didžiumoj pašvesdavęs "kovai" 
su asmenimis (ir tai vidurinės 
sriqvės) ir paskirstymui sanda- 

riečitj: j "tikruosius" sandarie- 
čkts, "netikruosius" sandariečius, 
"sentautininkus" ir net "klerika- 
lu kalpriukus." \ 

"Lietuva" tokiai taktikai ne- 

pritarė. Taipgi nematė reikalo 
ir informuoti *avo skaitytojus 
apie tok; veikiu 13. 

KALĖDINĖ DOVANA ALTS. 
"Sandara" numeryje 3 šių me- 

tu praneša sekančiai: 
"Dabar męs galima prane- 

šti malonia žinią Amerikos 
lietuviams—tėvynainiams jo- 
gei laike pereitų kalėdų ir pa- 
staromis dienomis jau susitvė- 
rė devynios naujos ALTS. 
kuopos. Štai jos: 

47 kp. Tamaqua, Pa. 
4Š kp. Forest City. Pa. 
49 kp. Lo\vell, Mass. 
50 kp. Canton, Mass. 
51 kp. Nasluta, X. II. 
52 kp. Gardncr, Mass. 

Skaitytojas žitto. 

Kad jis užsimokėjo už dien 
raštį "Lietuvą,'' jis žino, kad 
jo pinigus priėmėme, nes jis 
mato ant laikraščio "Lietuva" 
užklijuotą geltoną popierą, jis 
r.iato ant popierėlis savo ant- 

rašą ir dešiniame kamputyje 
—tris numer:i1s, kurie parodo 
iki kuriam mtaesiui, kuriai 
dienai ir iki kurių metų jis 
yra apsimokėjęs už laikraštį. 

Žiūrėkite, kad jūsų numeris 

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

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

Permainant antrašą, aiškiai 
išpiluykite šitą blanką ir pri- 
siųskite ją mums, tuomet Ims 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas pai*«-"avimas,, 

Mainant antrašą, teiksitės išpil- dyti sekančią blanką. 
Pirniaus man ''Lietuva1' ėjo sekančiu antrašu: 

Vardas Pavardė 

Numeris Gatvė...., : 

Miestas — Valstija 
Dabar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestis Valstija 

53 kp. Fitchburg, Mass. ! 
54 kp. Lc\viston, Me. 
55 kp. \Yilkes-Barre, J'a.'' 

Reiškia. Amerikos lietuvių vi- 
suomenė, sekdama paprotį, kad į 
suteikus mylimicmsier '.s kokią- i 
nors kalėdine dovaną, neaplen- 
kė ir Amerikos Lietuviu Tak- 
tinės Sandaros, kuriai Įteikė gra- 
žią dovaną,—devynias naujas 
kuopas. 

Organizacija, gavusi tokią žy- 
mią kalėdini- dovaną, tik.'ai gali 
didžiuotis savo giliuku. 

LIUTKAUSKO PRAKALBU I 
MARŠRUTAS. 

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

kiau sukrusti ir pasidarbuoti dėl 
tėvynės labo. 

Kolionijų veikėjai privalėtų, 
nepraleisti šios parankios progos, Į 
kad pasidarbavus ir dėl Lietuvos ! 

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

Prakalbų reikale, su visokio-1 mis informacijomis, kreiptis prie j A LTS. sekretoriaus p. S. E. Vi-i 
taičio 307 W. 3oth St., N*': | 
York, N. Y. 

Chicasos Komitti^s 
Kad prigelbėjus p. S. E. Y.'.:ai- 

čiui šiame dideliame darbe, Chi- i 
caęoje susitvėrė specialis Komi-Į 
tetas, kuris tvarkys p. Liutkau-1 
sko maršrutą Ciiieagos apielin- 
kčjc ir artimesnėse kolionijosc, 
kitaip sakant vakaruose. Ponas 
Liutkauskaus atvyks j vakarus 
pabaigoje šio mėnesio. Komi- 
tetas plianuoja pradėti maršru-ę 
nuo St. Louis apielinkės ko.:o- 

riijų. 
Norinti turėti savo kolionijoj 

ų gabu kalbėtoją, malonėkit 
ticvilkinant pranešti komitetui, 
kad galima butų parankiau su- 

tvarkyti maršrutą ir paskirti ko- 

lioiiijoms dienas. Komiteto ad- 
resas: Mrs. M. Zolpienė, 3253 
So. t\Iorgč.n tt. Cnicago, li!. 

Chicagcs Komitetas. 

BUK ŠOFERIU. 

ta. Niekuomet nebuvo toks dido- 
Laik.'in :t;. p;;uti paij tinkamą vie- 
lis so'orių reikalavimas kaip da- 
b ir. Męa duosime užsiėmimą 
kiek vienam pabaigusiam kurcup 
tiusų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojamo IndivldinėmJs slr.te 
momln — nuoseklus pažinimas ir 
praktika vaiinCJime automobiliais 
visokiu rusių. Prityrę mašinistai 
pamokis tomistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir uurudymus. 
MuBU mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių Ir kitų prietaisų. 
Užtikriname taulstai kad tuojaus 
g.iusi leidimą. Dieniniai ir 7&- 
kaiiniai bursai. Visas kursas 
$25.00/ Federal Ass'n of Aute 
ISnsincers, 1214-16 Jackson Bld. 
(Inc.) 

TELEPHONE: 
YARDS 155 

YARDS 551 

Rts. Phont Drovtr 7781 

LIETUVIŠKA APTiEKA 
F. A. JUOZAPAITIS, R. PU. 

DftUG STORE 

Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kampas 36to> Gatves 

CB1CAGO 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesamo bankeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai šuto- 

dym? t>u% ant Tamstos pinigų, nusiperkant b;Iu drabužius pas mus. 
Vyrams !r vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir 07er- 
kt>tUB nuo 11 C'60.00 už pusę kainos. TrupuiglJ nešiotus uuo 
$25.00 ik! JCC.v- auC orderio darytus siutus ir ovorkotus parduoda 
me po V5.C0 lr br.-.ugian. 

Naujas ir truputė!} dSvžtuB kelines nuo $1.00 lr branglaos. Vaito; siutai $?.G0 iki J7.50-. Skrynios ir valyzai. 
S. G O R D O N 

1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAv.. »L?- 
&toras atdaras kasdieną ir vakarais iki 0 vr.'.. ėsti atdaras iki 11 va!. vakirP Nedfeldieniaifr—Ud •• Tai: v?kare. 

I ŠALIN SKAUSMAS! 
Buduinns sveiku, darbo rnsi smagumu, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas l>utii. 

Kiekvieno priodormn yra saugot save lino linu. Turint Salti ir nel> ndsir, 
ji prašalint, ųal! lislvystyt i pavojingi) linu. JlenkiauMs tiiknirojlmas gali vėliaus būti labui pavojlkgu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas. 

P AIN - EXPELLER 
tai užtikrinanti namine gyduole, kari turi rastis kiekvieno n u- 
tnuose. Išgydymui $alėl<> krutinėjo, skausmu Sonoje ir nuga- 
roje, rumotizm.-) ir ueuralgijų, trumpai sakant visokius skaus- 
mus raumenyse ar s$nariu->so Palu-Expeller ira gerlauses. 
Neapsigauk pirkdarias pigius vaistus didelėse bonkose. 
Keikiiluuk gerinusiu. Kuomet pirksi Pain-Eipeiler, persi- tikrink ar yra IKAUA. vaisbatenklis aut baksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 33 čentai ir 65 centai už bonkutę. Gaunamos visose nptiokos-e ar tiesiog ta taliovatorijos. 

F. AD. RICHTER & CO., 
71—80 NVashington St., 

New York. 

DESTROYS ANY 
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PuMInhed oaily, exc«pt iundaya, by tho 

LKhuanian ^jbHshing Cr~, Inc. 
1253 80 Morgan 8*. OHICAOO, ILLINOIS. 

Telephona: &oulvard 4280 

Bntered aa jBecond-Claes Matter J ui y 13th, 1893, at the 

Podt OtticB at Chlcago, 111., under act of llarcd 8rd, 1897. 

EDITOR, B. K. BALU7I8. 

8UBSCRIPT10N PBICE: 

In Clitcago, b; mali — 

One jrear $6.00] 
Slz mentha ... 3.60 

Tlurea mauUtLa 1.85 

la Chlcago, by carrlar— 
Oa« copy 9 .02 
Per «-Mk — — '12 
T«r tnonth ... ... .ta 

Is*tiie United States, by mjtfl—■ 
One yeax .. ■- lo.OO 
Slz fflontha 3.00 

Three months 1.65 

In Caoada, ono year $7.C0 
In all otafcr countree, per y«ar $8.00 , 

"Lietuva" eina kasdien, Išskiriant neUšiclleuius. 

MA 15Jal: Lietuvos Dlenražčlo Jtenrove. IledaJttochls*: : 

aJW, Plonius K. Balutis. Adresas visoms karosponden*; 
aijams: > 

Llthuanlan Publlahing Co. 

3263 8D. Morgan SL, GUlcago, 11L 

Telepbonaa Bulovard 4250 

!Preniii&Gr&toa kaina apgarsinimų skyriuje. Apgar 

alulrfli} kaina sutelkiama pareikalavus. 
^Prisiųsti Redakcljon ir nesunaudoti rankraščiai gra- 

žinami atgal tik tada, kada Jy gražinimo reikalaujama, 

rankrašti Redakcljon siunčiant, lr kuomet grąžinimo Iūc 

6oa prie rankraščio yra pridėtos. 
Srcrnumeratoa, apgarsinimų ir kitokio biznio relka'; 

lala rt»lk kreiptis laiškais j Dienraščio Administraciją 
Korespondencijas, ilnlas W straipsnius reik adresuoti 

Iftcfnraščio Redakcijos vardu. 
Joki raštai, be padavimo raže Jo tikro vardo-pravar- 

d#s t apart slapi vardSs) ir adreso, negali buti sunaudoti. 

Asmet lakai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 Iki 

12 tai Išryto ir nuo 5:3C iki 6 vakare. 

Kaizerio teismas, 
Nuo neatmenamų laikų didelių karių su- 

manytojai ir vedėjai, prakišus jiems karę, ne- 

išsisukdavo nuo atsakomybės ir bausmės už 

kaltę. 

Toji bausmė ne visuomet būdavo vienoda. 
Tas priklausė nuo dvasios tų laikų, kada tai 
atsitikdavo. Senais-senais laikais toks "teis- 
mas" būdavo trumpas ir be ceremonijų. Štai, 
pav) ėdžiui, totoriai, užpludusie Rusiją. 13-me 
šimtr vtyje ir sumušusieji rusų kunigaikščius, 
juos suėmė, surišo, paguldė ant žemės eilėn, 
ant jų užtiesė lentų grindis, pastatė ant jų 
stalus ir totorių vadai prie jų savo pergalę 
"šventė," po to nelaimingus imtinius nugala- 
bindami. 

Dar anksčiau, senovės Romos laikais, 
pergalėtojai pergalėtus karalius retežiais su- 

kalę vesdavosi paskui savo vežimą laike trium- 
fai iško įėjimo Romon. 

Vėlesniais laikai,1 į pergalėtus žiūrėta, 
kaipo j politiškus priešus. Juos tankiausiai 
sodindavo katėjimuosna, kur jie negalėtų dau- 
giaus blėdies daryti. Napoleonas buvo išvež- 
tas į tolimą Šv. Alenos salą, kur jis, tino viso 
pasaulio prašalintas ir beveik pamirštas, savo 

triukšmingą gyvastį užbaigė. 
Ką darys dabar su kaizeriu, ačiu kurio 

kaltei daugiau kraujo pralieta, daugiau ašarų 
išverkta, daugiau vargo privargta, daugiau 
žmonių turto išnaikinu; negu bile kada nors 

prieš tai ? 

Kaizeris gal bijosi, kad jį nepatiktų iš- 
trėmimas kur nors į tolimą salą, kaip kad bu- 
vo Napoleono likimas. liet jis bus labai lai- 
mingas, jeigu ji tiktai toks likimas patiks. 

\ 
Talkininkai rengia jam visai kitokią at- 

eitį. manydami pasodinti jį ant kriminalistų 
suolo ir teisti jį ne kaipo politišką prasikaltėlį, 
bet kaip.) paprastą kriminalistą už papildytus 
laike karės nesvietiškus žiaurumus. Ar tas 
galima padaryti legališkumo atžvilgiu? Idant 
apskųstąjį pripažinti kriminalistu, reik neabe- 
jotino prirodymo dviejų dalykų. Viena, reik 
prirodyti, kad toks prasižengimas ta- 

po tikrai to žmogaus padarytas—jo paties, ar- 
ba jam paliepiant, arba su jo prisidėjimu. Tas 
prirodyti prieš kaizerį bus visai lengva, nes 

"davadai" yra ant rankų: skandinimas ne- 

apginkluotų laivų, kur tūkstančiai nekaltų 
žmonių žuvo—jų tarpe daug moterių ir vaikų: 
žudymas gyventojų užimtuose kraštuose ir 
daugybė panagių prasižengimų yra visiems ži- 
noma. diena dienon atsikartojanti istorija per 
paskutinius 4 metus. Šių dalykų neįeik pri- 
rodinėti—jie aiškus. Todėl pirmą išlygą kri- 

minališkam kaizerio nuteisimui talkininku teis- 
mas turi. 

liet to negana. Kiekvieno kriminališko! 
apkaltinimo prirodymui reik dar prirodyti— 
ir tai neabejotinai,—kad prasikaltėlis tuos dar- j 
bus darydamas, darė tai su piktu, blogu noru. 

Šitc pikto noro priparodymas yra neatbūtinai 
reikalingas, kitaip apkaltintasai negali buti 
pripažintas kaltu ir negali buti visai baudžia- 
mas, kaipo kriminalistas [Pavyzdžiui, žmo- 

gus gali užmušti kitą ir visai išnetyrįų, be 
jokio blogo noro, arba vėl gali jį užmušti, 
savo locną gyvastį begindamas, kur vėl nebus 
pikto noro]. 

Taigi ir kaizeriui talkininkų teismas tu- 

rės prirodyti dar ir piktą, blogą norą iš jo pu- 
sės, kitais žodžiais tariant: turės jam priro- 
dyti, kad jis apie daromus savo kareivių kri- 
minaliskus prasižengimus žinojo, kad juos da- 
ryt liepė ir kad tai buvo padaryta su piktu, 
blogu noru iš jo pusės. 

Ar ta galės jam, ypatiškai, prirodyti? 
Tai yra žingeidus klausimas. 

Prancūzijos valdžia paskyrė žymiausius 
savo juristus (teisių žinovus), idant jie šita 

dalyką ištirtų ir valdžiai pristatyti savo nuo- 

monę, ar sulyg įstatymų galima bus kaizerį 
patraukti atsakomybėn už jo kriminaHškus nu- 

sidėjimus. 
Juristai surinko medžiagą tam klausimui 

ir padavė tame reikale savo raportą valdžiai. 
Tame raporte yra nekurie laiškai, kuriuos 
kaizeris, dar karės pradžioje, sakoma rašęs 
Juozapui Pranui, tų laikų Austrijos ciesoriui. 
Jeigu tie laiškai pasirodys teisingi, tai apie 
kaizerio atsakomybę negali buti jokios abejo- 
nės. Štai ištrauka iš vieno tokio laiško, kurį 
kaizeris siuntęs savo draugui, Austrijos cie- 
soriui : 

"Viskas turi buti' paversta į ugnį ir 
kraują,—rašė kaizeris.—Vyrų ir moterių, 
vaikų ir senių gerklės privalo but pjaus- 
tomos, ir nei medis, nei namas neprivalo 
buti paliktas stačias. Su tokiais terroro 
budais, kurie tik vieni gali partrenkti 
tokią išsigimėlių tautą, kaip kad fran- 
euzų, karė pasibaigs pirm dviejų mėnesių, 
kuomet jeigu aš vartosiu humanitariškus 
(žmogiškus) budus, tai ji gali tęstis metų 
metus. Nežiūrint visų nenorų iš savo 

pusės, as turėjau parinkti pirmą būdą." 
Jeigu kaizeris tokius žodžius rašė, ir jam 

tai prirodys,—tas jo likimą nuspręs. Tas pa- 
rodys, kad jis yra baisiausiš, saužinus krimi- 
nalistas, su šaltu krauju pasileidusis į žudynes. 

Jo likimas tuomet bus neabejotinas ir vie- 
natinė sunkenybė, su kuria tuomet tarptau- 
tiškas teismas susitiks, bus tame, kokį mii- 
ties blidą suteikti, kad jis butų tinkamas to- 
kiam žmogžudžiui. 

/ •00 

Lietuvos Valdžia Danijos 

Kaip anais metais Lietuvių Draugija— 
vienatinė centralinė įstaiga, besirūpinusi nuo 

karės nukentėjusiais Lietuvos gyventojais— 
buvo priversta bėgti iš Vilniaus svetimon že- 

mėn, į Rusija, nuo vokiečių užpludimo, taip 
dabar Laikinoji Lietuvos Valdžia, atstovau- 

janti Lietuvos reikalus, buvo priversta pasi- 
traukti iš Vilniaus prieš bolševikų atplųstan- 
čias vilnis. 

Ji išpradžių persikėlė iš Vilniaus į Lie- 
pojų, o dabar, kuomet rusiški bolševikai už- 
.ėmė Mintauja, didesnė dalis Lietuvos Minis- 

terių Kabineto ])ersikėlė ant danų salos Born- 
holm, Baltiko jūrėse. A])ie tai praneša vė- 
liausios žinios iš Kopenhageno. 

Dalis Lietuvos kabineto—mažesne—pasi- 
liko Lietuvoj, idant prižiūrėti Lietuvos reika- 
lus, kiek tas bus galima, net ir tuomet, jeigu 
visą Lietuvą užimtų bolševikai. Didesnioji gi 

I dalis persikėlė svetingon danų žemėn, idant 
ii turėtų nesuvaržomą ūuosybę kovoti už Lie- 
tuvos reikalus užrubežyj. 

Palikimas dalies valdžios Lietuvoje bu- 
vo padarytas, be abejonės, dar ir tais' išro- 
kavimais, idant esančioji užrubežyj kabineto 
dalis galėtų turėti galimai geriausį kontaktą 
[susilytėjimą] su dalykų stoviu pačioj Lie- 
tuvoj. 

Bolševikiškoji laisvė, kaip matome, yra 
lik laisvė—patiems bolševikams užpuldinėti 
svetimas tautas, nešti karės liepsnas ir nai- 
kinti svetimas šalis, kurios nei jų pagelbos, 
nei jų globos ne tik kad neprašo, bet "visomis 
keturiomis" nuo to kratos. 

Šitoj baisioj Lietuvių tautai valandoj lie- 
tuviai vienok neprivalo nusiminti ir rankų 
apleisti. Visi lietuviai, kur jie nebūtų, šiuo 
kiiku dar labjaus privalo pabriežti savo vie- 
nybę su Laikinaja Lietuvos Valdžia ir savo 

neperlaužomą pasiryžimą visiems, kaip nut- 

rui, stovėti už Lietuvos laisvę iki paskutiniųjų, 
(jau parašius šį straipsnį, atėjo kitas gandas, 
buk tai bus bene Latvių valdžia.) 

Vilniaus Universiteto Istorija. 
Lietuva, atgavusi sau laisvę, istorija ir kalbos (italų, francuzų, 

turės mažiausia" vieną savo uni- vokiečių ir 'anglų). 
versitetą. kur lietuviu jaunuo- 
menė galės lavintis aukštesniuo- 
se moksluose. Lietuva ir pir- 
miaus turėjo savo universitetą. 
Jis '»uvo Vilniuje, tik jis, delei 

politiškų aplinkybių ne tiek lie- 

tuviams, Hek svetimtaučiams 
tarnavo. Jis tuomet vadinosi 
Akademija. , 

Dabar, I(ie.tuva: atgijus, jis 
neabejotinai tarnaus Lietuvos 

žmonėms. 

Senasai Vilniaus universitetas 

turėjo akyvą savo istoriją, kurią 
kiekvienam lietuviui \erta pa- 
žinti. "Lietuvoj" jau buvo .vsyta, 
kad Vilniaus Universiteto atgai- 
vinimui ir tia Amerijoj susitvė- 
rė "Vilniaus Universiteto Drau- 

gų" organizacija, kuri nori su- 

rinkti Amerikoj — kaip nuo lie- 

tuvių, taip tino svetimtaučių — 

pinigų tos Lietuvos "Žinyčios", 
tos Lietuvos Alma Mater atgai- 
vinimui. 

Minėta draugija pagamino 
anglu kal'bo;e (berods, Dr. Šliu- 

po pluksna) trumpą Vilniaus 
Universiteto istoriją, kurią skai- 

tytojas ras /ėmiaus sulyg "Tė- 
vynės" padaryto vertimo. 

* * 

Akademijos Pradžia. 

Lietuviu tauta turėjo sa\o 

Alma Mateiį bet vyriausis prie- 
šas demokratybėš, cariškoji Ru- 

sijos valdžia, atėmė iš Lietuvos 
jos Akademiją. 

Tos Akademijos istorija yra 
įdomi. Ji buvo rankosė Jėzuitu 
Ordeno, iki tas ordenas liko pa- 
leistas 1773 ni., — po to Aka- 
demija perėjo j valstybės rankas. 

Jėzuitai, netrukus po to, kaip 
atėjo Lietuvon, 1570 m. Vilniu- 

je atdarė savo mokyklą, įrengtą 
pagal pavyzdį Akaderr^os Dil- 

lingen'e, >po' vadovyste gabaus 
pamokslininko Varšavickio. Lap- 
kričio mėnesyje, 1579 m., popie- 
čiu s Grigalius XII užtvirtino 
Vilniaus Akademiją, leidęs is- 
guldinėti joje teoliogiją ir lilozo- 
fiją, ir teikti mokiniams akade- 
miškus mokslo laipsnius. Trs 
iškėlė Akademiją iki tam laips- 
niui, ant kurio 'buvo tos gadynės 
akademijos Europoje. Jokiai kor- 

poracijai, nei pasaulinei, nei dva- 
sinei, nebuvo pripažinta teisės 
varžyti Vilniaus Akademijos 
mokslo dalykuose. Vyskupas 
Protasevifius, 1576 111., pradžiai 
padavanojo gana didelę savastį 
ir, netrukus, jo pavyzdį pasekė: 
kiti labdariai. 

1585 irctuo.se karalius Steponas] 
Batory tuigyrė įsteigimą Aka- 

demijos, bet nesutiko leisti jojo 
mokinti teisių ir medicinos. Šią 
teisę pripažino Akademijai kara- 
lius Vladislavas IV, spalių mėn., 

1641 metuose. 

Svetimtaučiai tarp pirmu 
Profesorių, 

Įdomus yra tas faktas, kad 
tarpe pirmųjų Akademijos profe- 
sorių užeiname tokius vyrus, 
.Škotas, John Kay ir vėliaus — 

Anglus* R. A. Fautney, Jocob 
Bosgrave, Richard Singleton ir 

daug kitų. Tarp Akademijos re'ny 
torių pasižymėjo Petras Skarga 
(miręs 1612111.) ir Jokūbas Vu- 

jek iš Vęgrovo. Leonas Sapiega, 
Lietuvos vice-'kanclercs, didelius 
turtus paskyrė teisių (jurispru- 
dencijos) katedrai (1644111.) gi 
kun. K. Vaišnoravičius dovano- 

jo turtingą knygą ir Įrengi po- 
litiškųjų mokslų katedrą. Bei, 
nežiūrint ir to, teisių katedrai 
nesisekė iki 1760 m., kada A. 
Osoja Zagorski, savo išk^lnimu, 
padarė civilių teisių Vajyy- 
va ir įdomia. 

Medicinos mokslas netiko Jė- 
zuitams, todsl tas mokslas ir ne- 

buvo išg^idciras iki Įsiteikimui 
Apšvietos Komisijos. Vyriausiuo- 
ju mokinimo dalyku buvo teo- 

logija drauge su bažnytine isto- 
rija. Po teologijos — kitu mėgia- 
mu išguldOmuoju dalyku bu v d 

,filozofija; po to — matematika, 

1641 m. Vilniaus Akademijoje 
buvo 23 profesoriai; teologijos 
fakultete buvo 7 profesoriai, fi- 

lozofijos — 5, jurisprudencijos 
— 4, civilių teisių — i, kanon. 
teisių — 3, kt. mokslo šakų — 

7. Abelnai imant, augščiausiai 
•buvo iškelta Akademijoje Aris- 
totelio filozofija ir Tomistų 
(Tamo Akviniečio) scholasticiz- 
mas. Nemažą roly lošė polemi- 
kos ir panegyrikai. Tarpe to 
laiko mokytojų užeiname daug 
šviesių vyrų, kaip tai: teologas 
Smiglecki, poetas Sarbievius, :<?- 

įtorikas Širvydas. 

Akademija buvo turtinga. 
i6-me ir 17-me šimtmečiuose 

! Žemaičių vyskupai ir šiaip pa- 
Į sauliniai žmonės palikdavo Aka- 
demijai turtus, pinigais ir že- 

mėmis,—reikėio nelj dviejų pro- 
kuratorių prižiūrėti Vilniaus*Jė- 
zuitu Akademijos turtams. 

Biednesniems studentams bu- 
vo įrengti trįs bendrabučiai: 1) 
pirmąjį beudrabutj įrengė 157y 
n. vyskupas Valerionas Prota- 

sevičius- šis bendrabutis, reika- 
laujant popiežiaus pasiuntiniui 
A. Kumuleui, buvo įrengtas 
vien tiktai lietuviams ir visados 
pačių lietuvių buvo užlaikomas; 
2) 1602 metuose kun. Ambrazas 
Beinartas įsteigė Ambrazo Dor- 
mitorijiį, kuriai 1820 metuose 

priklausė 3 muro namai, Kie- 
taviškių dvaras ir 10,000 duka- 

tų pinigais; 3) Karsoko Bursa, 
įsteigta 1628 m., 20-čiai moki- 

nių, lietuvių kilmės. 

Be tų dormitorij'ų, arba bur- 
sų, buvo da«" neturtingiems stu- 
dentams įvairių stipendijų, ku- 
rias paiiko Volskis, D. K. šyška. 
karalius Stanislavas Augustas, 
kunigaikštis K. Radvilas ir kiti. 

Akademiją valdė kancleras 
(Vilniaus vyskupas) ir rektorius, 
renkamas trims metams. Rek- 
toriaus pavaduotuoju -būdavo 
prefek+as. Akademijos tvarkoje 
nebuvo galima daryti jokių per- 
mainų be pavelijimo Jėzuitų or- 

deno generolo, arba bent jo at- 

stovo—Lietuvos provincialo. 

Akademijos įstaigos. 
Vilniaus Akademijos globoje 

buvo sekančios įstaigos: 
1.—Knygynas, vadinamas Sa- 

piegos Knygynu, papildytas do- 
vanomis kunigaikščio Leono S<".- 

piegos, karaliaus Zigmunto Au- 
gusto ir kitu. IV 1774 metų 
prie jo pridėta ir kiti Jėzuitų ko- 

legijos knygynai, buvąę Kra- 
žiuose, Gardine, Kaune etc. 

Knygininkas gaudavo metinės 
algos 2,000 dukatų, ir kas metai 
2,000 dukatų būdavo skiriami 
knygyno papildymui naujais vei- 
kalais. 

2.—Botaniškas Daržas, įsteig- 
tas Apšvietos Komisijos, rupes- 
niu botanikos profesoriaus J. K. 
Giliberto. Čia buvo apie 2,000 

įvairių augmenų pavyzdžių. Nuo 
1781 m. Apšvietos Komisija kas 
metai išleisdavo po keletą tūk- 
stančių dukatų botaniškam dar- 
žui 'užlaikyti ir tobulinti. 

3.—Zoologiškas Rūmas nebu- 
vo žinomas Jėzuitams,—jį įren- 
gė Apšvietos Komisija. Profe- 
sorius J. E. Gilibertas iš Lyons 
parūpino didelį rankių lukštų 
(konchų) ir naugių; apielinkėse 
Vilniaus ir Gardino buvo surink- 
ta gražus raukius įvairių suak- 

menėjusių dalykų. Giliberto įpė- 
dinis Goe. Foersteris (1784— 
1787 m.) prie to rankiaus pridėjo 
lukštų iš Australijos, peteliškių 
iš Amerikos ir iškasinių-naugių 
iŠ Saxonijos. Knygynui jis pa- 
rūpino brangiu veikalu. Vi- 
liaus M. Oginskis, J. Yichertas 
ir kt. pridėjo savo raukius ko- 
ralu, kristalų, naugių ir t. p. 

4-—1753 m. Elzbieta Puzynic- 
nė jsteigė observatoriją, kuriai 

parūpino reikalingų prietaisų ir 

6,ooo dukatų. Netruki; po to, 
observatoriją patobulino Žebrau- 
skas, Nakujanavičkis ir ypatin- 
gai—Martinas Paeebutas. 1777 
m. Apšvietos Komisija siuntė 
Londonan A. Strzeckį, kad ten 

nupirktų moderniškų instrumen- 
tų,—ir 1778 m. turėjo buti pasta- 
tyta nauja observatorija. 

5.—Fizikos ir Matematikos 
Butas buvo gana biedinai įreng- 
tas Jėzuitų laikais, iki 1781 m. 

Apšvietos Komisija įrengė tin- 
kamą namą ir parūpino 2,000 
dukatų metams įrengimui nauiu 
instrumentų. 

6— Proteaionų Spaustuvę Bra- 
stoje kun. M. K. Radvilas 1579 
m. perkėlė Vilniun ir padovano- 
jo Jėzuitų Akademijai, kur da- 
bar spausdinta polemiški ir diev- 
maldybės veikalai, panegerykai, 

pamokslai, dialogai ir kitokie 
raštai prieš protestonus. St. 
Vilčauskas x6io m* spaustuvei 

i pavedė savo nuiro namus. Laiks 

j kruvinųjų karių 17-mc šimtme- 

tyje spaustuvė sunyko, 'bet v.*į£ 
trukus Jurgis Bialo/.oras ją at- 

naujino. Vėliaus spaustuvė bu- 
vo išnomuota kitiems, iki paga- 
liaus pateko nuosavybėn Juozo 
Zavadzkio. 

7.—Akademijos Vaistinė buvo 

Įrengta 1600 m. Karalius Au- 
gustas III pripažino jai teises 
pardavinėti spiritą ir degtinę, 
ir vaistinė per tai turėjo apie 
30,000 Tlukatų metinio įplauki- 
mo. Kada panaikinta pardavi- 
nėjimas svaiginamųjų gėrimų, 
visgi vaistinė atnešdavo 15,000 
dukatų j metus. 

(Pabaiga bus) 

Svarbumas Chicagos. 
Dažnai kįla klausimas kokią vietą užima musų miestas tar- 

pe įžymių miestų pasaulio. Chicaga su savo dviem ir puse mi- 

lijonais gyventojų, užima ketvirtą vietą, kaslink skaitliauš gy- 

ventojų, po Londono, Nevv Yorko ir Paryžiaus, arti jos seka Ber- 

linas, kurio skaitlius gyventojų persiryto per du milijonų. Nie- 

kurių nuomonė, dėl pavyzdžio, Ponas Charles H. Wacker, pi** •" 

mininkas komiteto "Plianai dėl Pagerinimo ir i '^gražinimo Ch 

cagos," jog šis miestas užima trečią vietą ir turi pirmenyoę prieš 
Paryžių, kuris kartu su kitais Prancūzijos miestas laike keturių 
ir pusės metų karės, nustojo daug savo gyventojų, jo pramonė 
ir biznis daug nukentėjo, nes per paskutinius kelįs metus jis 
turėjo sukoncentruoti savo energiją ir veikimą ant milžiniškų 
karės reikalų, tuomet kaip veiklumas Chicagos žymiai padidėjo 
visuose sakuose pramonės ir biznio. 

Nežiūrint to, kokią vietą užima Chicaga tarpe pasaulio mie- 
stų, kas link skaitliaats gyventojų, ploto ir atoelno turto, kituose 
atžvygiuose Chicaga užima pirmą vietą tarpe pasaulio miestų. 
Žiūrint iš pusės greitumo plėtojimosi, nėra kito pasaulyje mie- 
sto, kurs galėtų su Chicago susilinginti. Chicaga pasiekė savo 

šiandieninio didumo į du ir pusę milijono gyventojų į mažiau 
kai)) šimtą metų, skaitant nuo to laiko kuomet Chicaga pradėjo 
augti iš mažo kaimelio nebus nei aštuonesdėšimt metų. 

Dar iš vieno atžvilgio daugiau Chicaga turi pirmenybę prieš 
kitus pasaulio miestus. Nevisuomet galima spręsti apie tikrą 
didybę miesto iį ploto, kurį jis užima, skaitliaus gyventoju, ko- 
mercialio veiklumo arba skaitlio pabaigtų produktų, bet per 
pradinį stiprumą savo augimo. Svarbiausiu dalyku y?* tas, kas 

padaro miestą didelių. Bet ar jo pamatai tvirti? Ar jis nuolat 
plėtosis, ar jis atsilaikys prieš visas pramoninės konkurencijas, 
prieš protišką lenktiniavimą, prieš dorišką sveikumą, ar jo di- 
dumas yra tik putotas davadas laikino klėstiejimo, ar tik nepa- 
prastas nepastovus plėtojimąsi? Kiekvienas privalo pasiklausti 
savęs šitą klausim.'}, lenktyniavime su kitais miestais dėl pirme- 
nybės. Daugelis miestų išpradžios staigu pašoko, vėliau greit 
apsistojo savo iitgyje, pasviravę arba visai sustojo arba nupuolė į 
sunykimą. 

Chicaga niekuomet nesustos savu plėtojimosi Chicaga privalo 
eiti pirmyn. Reginys jos ateities privalo pripildyti širdj kiekvi^fj 
110 C1 icagieeio pasididžiavimu. Joij neišsemami turto šaltiniai 
neleis jai sustoti jos augime, ačiū savo vietai ir savo begaliniams 
ssiiiniams stiprumo ir galybės. 

t Anglįs, rudjs, cimentiniai produktai, visokios rities maisto 
ir ūkiški produktai apsupa Chicaga, ištekliuje iš visų pusių. Tie 
šaltiniai, taip neatbūtinai reikalingi dėl budavojimo, promonės 
ir musų maitinimo, beabėjo pasididins ir klesties per daugelį me- 

lų. Šį turtingą ir skaitlingai apgyventą rinką, ateit}je bus dar 
turtingesne ir daugiau apgyventa, plieėiasi Į visas šalis, išilgai 
Mississippi lomos ir į Rytus ir vakarus. Chicaga yra didžiausiu 
riši- geležinkelių tinklo visame pasaulyje. Transportacijos žvilg- 
sniu Chicag? neturi sau ligaus lcnktiniautojo. 

Svarbiausiu iš visako bus, gal but, kad Chicaga yra mono- 

polizuotoja niekurių pramonės šakų, be kurių pasaulis negali 
apsieiti. Chicaga buvo pirmu miestu, išdirbinėjusių ukiškus įran- 
kius, tokiu ji pasilieka ir šiandie. Chicaga yra vienas iš didžiau- 
sių javų svirnų. Ir viską šitą viršyja skerdyklų ir "packing house" 
pramonė, kuri yra neapsakomai daug prisidėjusi prie išsiplėtoil- 
ma, turtingumo ir gerbūvio šio miesto. 

Chicaga yra vartai į Amerikos Vakarus, su savo milijonini 
kaimene galvijų ant slėnkščio ne tik Amerikos alkanų, bet taip 
pat ir kitų šalių. Tai buvo netik Chicagos patogi vieta, kuri 
davė Chieagžti garsų vardą, kaipo didžiausio skerdyklų miesto 
visame pasaulyje taip pat užsiėmimą, ištrivojimas ir darbštumas 
įsteigėjų, kurie subudavojo šią pramonę o dabar darbojasi, idant 
ją išplėtus. 

Pavyzdys kaip pramonė gali bujoti, kuomet vedama prityru- 
siu ir darbščių pramonės kapitonų, pasinaudojant Cbicagos pa- 
togia vieta, gali buti užvedimas Wilson ir Ko. Trys metai at- 

gal šis vardas bt'\-o nežinomas. Jos vietoj buvo kita nusil 
gusi, pasenusi, kuri ačiu netvarkiam vedimui savo reikalų, nc 

Įėjo žengti žingsnis į žingsnį su daugiau pasekmingesniais k 
kūrentais. Šiandie firma Wilson ir Ko. yra kėlė prie pirmeny- 
bes. Skaitlius jos darbininkų pasidaugino į tris sykius, vietoje 
senų budininkų nauji ir moderniški tapo pabudavoti, vardas fir- 
mos ir jos produktai yra gerai žinomi visiems. 

Sis pasisekimas gali rodyties, kaip paslaptis tiems, kurie 
neturėjo progos pamatyti mašinerijos šios didelės dirbtuvės dar- 
be, kame darbas yra padalintas tarp tūkstančių narių, leverių, ra- 

tų, klapanų, perdavėjų ir kitų faktorių visi jie dirba su laikrodžio 
teisingumų, tyliai, greitai ir teisingai. 

Toki lirma yra tikra atstovė Chicagos, miesto jaunos praei- 
ties, bet didėlios ir šviesios ateities.—Apgarsinimas. 



P A S IS K AI T YKIT E! 

Nepasiseks! 
Nepasiseks jums, galim' prisiekti, 
Musu tėvynę piešti, gaišint'! 
Kelsis mus' broliai ir inib išvieno 
Jusų pat' krauju gaisrą gesint'. 

Skaudus tai darbas, bet dėl jos galim' 
Smugius skaudžiausius noriai datirt'! 
Mums tėra vienas švent's idealas — 

Tėviškę gelbėt' arba numirt'. 

oo oo 

E. DE AMICI Vertė M. GRIGONIS 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 

Brigadiras pažiūrėjęs tarė: 
— Pasilikite. 
— Taigi matote! — iškilmingai pasakė 

jis mums; — tai stebuklingi žodžiai: "ketvir- 
ta sa i batalijomis 49 būrio!" Nejaugi aš ne- 

kuriu .tiesos savo vedėjo matyti? Jei aš tada jį 
artėj mačiau, tai ir dabar galiu artėj matyti. 
Taip! Juk jis išriša pusvalandį vedė musų ba- 
talioną, jis pats. o ne majoras ubrichas — 

po velnių! 
Tuo tarpu ;,alėje Ir ±A: U ir:::oje viešpa- 

tavo didis judė jimas, ienai bu /o daugybė vy- 
resnybės ir aficierų, o prie priengio stovėjo 
vežimas su liokajais, raudonose livrėjose. Ko- 
retti paklausė tėvo. ar 24 d. birželio pas UAl- 
berto rankose buvęs kardas? 1 

— Turbut buvo, kad galėtų nuo durtuvų 
ginties, juk ir ji galėjo nudurti. O! kokie tai 
buvo įniršę velniai! Jie užpuolė mus, kaip au- 

dra, kaip Dievo rykšte-. jk bėgiojo tarp eskad- 
ronų, tarp armotų. juos, regis, nešė koks tai 
viesulas, viską naikindamas. Čia buvo tikra 
košė iš Aleksandrijos raitelių, pėstininkų, ula- 
nų, šaulių — visas pragaras, nieko nebeatskir- 
si. Męs užgirdame šauksmus: "Princas!-prin- 
cas !' Lr pamatemė jojoučius ant musų ulanus. 
Visi vienu kartu šovėme, ir dunių ir dulkių 
debesys viską paslėpė nuo musų akių. Debe- 
siui išsisklaisčitis, męs pamatėme, kad žemė 
buvo apklota mh'auttais ulanais ir jų arkliais. 
Aš atsigrįžau ir pamačiau tarp musų raitą 
Umberto. Jis, ramus, dairėsi aplinkui, lyg no- 
rėdamas paklausti: "Ar neindrėskė jie mano 

vaikučių?" O męs, kaip bepročiai, surikome 
jam: "Evviva! (tegyvoj!) Ura!'' Kokia va- 

landa! O! štai ir traukinys ateina! 
Muzika pradėjo griežti, atbėgo aficieriai, 

visa minia atsistojo ant galų pirštų. 
— Dar negreit išeis. — tarė mięstsargis, 

— dabar jam prakalbas sakys. 
Koretti nerimastavo. Karalių atsiminęs, 

tarė jisai: 
— Aš taip ji ir matau gyvą, kaip tada. 

Buvo jis ir tarp eholerninikų ir tarp nuken- 
tėjusių nuo žemės drebėjimo — visur jis buvo 

geras, bet ai kitaip jo neįsivaizdinu, kaip to- 

kiu, koks jis tada buvo tarp musų, karės lau- 
ke, ramaus veido. Aš įsitikrinęs, kad ir jis 
visados atmena ketvirtąjį batalijoną 49 pulko, 
net ir dabar, kada karaliumi tapo, ir kad jam 
malonu butų matyti visus tuos, kurie tada 
aplink jį buvo. Dabar aplink jį ir generolai 
ir dar visoki su mundirais, o tada aplink ji 
buvo paprasti kareiviai. Jei butų galima su 

juo valandėlę pasišnekėti! Musų dvidešimts 
dviejų metų vedėjas! Musų princas, pavestas 
musų durtuvų sargybai... Penkiolika metų 
jo nemačiau — musų Umberto! 

Pasigirdo suvis sveikinančių riksmų, ir 
tukstantįs kepusių pradėjo plevėsuoti ore. Ke- 
turi ponai, juodai apsirėdę, atsisėdo pirmą jin 
vežiman. 

— Jis! — sušuko Koretti ir lyg nustebo. 
Paskui tyliai tarė: 

— Motina Dievo! kaip jis pražilo! 
Męs visi trįs nusiėmėme kepures. Veži- 

mas išlėto važiavo tarp minios, kuri šaukė ir 
kepurėmis mosikavo. Aš pasižiurėjau į Kore- 
tti tėvą ir vos pažinau: jis, tarytum, užaugo, 
veidas rinitas, truputį išblyškęs, stovi tiesiai. 
R ežimas privažiavo prie musų. 

— Evviva! — suriko minia. 
— Evviva! — sunko Koretti paskui kitų. 
Karalius j jį pasižiurėjo, ir jo akįs buvo 

atkreiptas į tris medalius. 
Tada Koretti visai sumišo ir suriko: 
— Ketvirtasai batalionas 49-tojo būrio! 
Karalius, kuris jau buvo nusigrįžęs kiton 

pusėn, vėl atsigrįžo ir, Į Koretti žiūrėdamas, 
iš vežimo ištiesė jam ranką. Koretti puolė, 
prie vežimo ir suspaudė ištiestąją ranką. Ve- 
žimas nuvažiavo, minia puolė priekin, ir va- 

landėlei iš musų attių Koretti pražuvo, liet 
tuojaus męs j j vėl pamatėme: jis vos kvėpavo, 
jo akįs buvo drėgnos, jis savo sunu- šaukė, lai- 
kydamas augšlyn pakeltą ranką. 

Berniukas puolė prie jo, ir jis suriko: 
— Čionai, vaikeli, kol dar šilta ranka! 
Ir jis paglostė jo veidą ranka, sakyda- 

mas : 
— Tai tave karalius meilina. 
Ir jis stovėjo, kaip užburtas, ir žibančio- 

mis akimis žiurėjo į nuvažiuojantį vežimą. 
Aplink jj susirinko žingeidaujančių bū- 

relis. 
■— jis iš 49-tojo būrio! — kalbėjo aplin- 

kui. — Jį karalius pažįsta! — jį karalius pa- 
žino! — Jam kaialius ranką ištiesė. — Jis 

[padavė karaliui prašymą, — kaž-kas balsiai 
tarė: 

| — Ne, — skubiai atsigrįžęs pasakė Koret- 
ti. — aš jokio prašymo jam* nedaviau. Bet aš 
jam atiduočiau ką tai kita. "įei jis tik panorė- 
tu. .. Visi Į jį žingeidžiai žiurėjo. 

— Mano kraują, — ramiai jis pabaigė. 
(Toiiaus bus) 

KAIP 1'KOSINTI DROBINĘ STALTIESĘ 
Vicnitėlis dalykas, kurio reikia-žiūrėti, tai 

yra las: Prosyk pirma negu išdžiūsta karštu 
prosu (šiltu prosu nieko nepadarysi.) ir prosyk 
tolaik, kol išdžius. Tas užtjkris geni darbą.Sau 
gokis skorbinti drobinę staltiesę taip jau kaip 
ir šilkinę ar tani panašų audimą. Skobrinimas 
yra visai ne vietoje. 

KAIP NUO PLIENO NUVALYTI RUDIS. 

Ištepk plieną alyva porai dienų, paskui 
apibarstyk smulkiais milteliais nedegintų kal- 
kių ir trink kol mitrinsi visas rudis: ištepk 
vėl alyva, kad nerūdytų. 

Arba pamerk surudyjusį daiktą i kero- 
simi, arba apvyniok skuduru gerai suvilgytu 
kerosimi ir palik 24 valandas ar ilgiau; pas- 
kui nušveisk rudis su kokiu šveitalu. Tam tiks- 
lui minkštai sumaltos negesintos kalkės yra 
geriausia vartoti, kadangi jos turi ypatybę nu- 
imti rudis, ir nėra laiko, tai negesintosios 
kalkės ir alyva ar kerosinas su keliomis minu- 
tėmis gerai patrynus nuims visokias rudis; 
taip patgi ir amonija. Visuomet ištepk alyva 
ar kokiu aliejum ant galo, kad neduoti toliau 
rudyti. 

oo 

SLOGOS. 
, 

Visuomet prižiūrėk kepenų veiklumą ir 
vidurių reguliariškumo-. Šitas yra svarbiausiu 
žingsniu prie pasigelbėjimo.-Prieš eisant gul- 
tų išsigerk apsčiai karštos lemonados ir pa- mirkyk karštame su garstyčiomis vandenyje kojas. Eik gulti kuogreičiausiai ir apsiklok šiltai. Jei kosti, dėk šaltus pridedalus prie gerklės. 

, 

Kaip tik pajauti turįs slogas, prisipilk 
pusę stiklo vandens, įpilk j jį šešis lašus kam- 
parinio spirito, išmaišyk ir gerk po du šaukš- 
teliu kas dvidešimts minučių. Tas pastebėti- nai gerai gelbsti, prisilaikant nurodymų. 

j 
• 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS. 

Pilną. atsakymą ant to klau 
simo duoda veikalėlis Juozo 
J. Hertmanavičiaus, tilpęs 
lapkritiniam numeryj žurnalė- 
lio: "The Fraternal Age." 

Išplatinimas to veikalo ame- 

rikonų tarpe yra šventa prie- 
dermė lietuvių visuomenės, 
Amerikiečiai šelpia belgus, 
f:r,ncu/:us ir lenkus jų nelai- 
mėje. nes juos pažinojo. Lie- 
tuviams neteko nei "trupinių 
nuo stalo" jų bado dienose, 
nes lietuvius nieks nepažįsta. 

Pagarsinimui lietuvių var- 
do amerikonų tarpe yra pa- 
švęstas visas numeris "The 
Fratcrnal Age" 

Nusipirkite po kelias kny- 
gutes kožnas ir padalinkite 
amerikonams. 

"Th2 Fraiemal Age" kai 
nuoja ant vietos 10c. Per kra- 
są 15c. 

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

ATGAL Į PAPRASTĄ GYVENIMĄ. 
Dėdės Sam'o kareiviai, išdirbę k ailj kaizeriui, linksmi vėl grįžta prie savo pirmesnių darbų. Pa- 

veikslėlis parodo paliuosavimą kareivių iš karkunenės, 

Lietimų Dalyvavimas Karėje. 
i Visur lietuviai, kur jie ne- 

būtų, jaučia tą patį. Jie stip- 
riai jaučia, kad Lietuva po 
šios kares privalo išeiti laisva, 
kad ji privalo gauti neprigul- 
mybę. Ir to lietuviai reikalau- 
ja sau nc kaipo malones, bet 
kaipo užtarnauto, iškentėto at- 

lyginimo už savo skriaudas 11* 

už savo nuopelnus laike šios 
kares. 

1 

Toki:į nuomonę išreiškia ir 
Anglijos armijos kareivis A. 
Kraučiunas, rašydamas sekan- 
tį straipsnį Škotijos laikraštyj 
"Išeivių Draugas." 

* .* 

Beveik visi męs, kurie dar 
gyvais išlikome laike šios di- 
džiosios karės, esame nemažai 
visko patyrę. Daugybė per- 
mainų mūsų gyvenime įvyko 
per tuos keturis suviršum me- 

tus. Nei vienas nepermatė, 
kas nutiks su juomi lig karė 
pasibaigs. Ir jei kas butų sa- 

kęs man, arba kitam, kad taip 
arba kitaip bus-įvyks, jokiu 
budu nebutume tikėję. 

Daugybė \ isai nepermato- 
matomų dalykų įvyko šioje ka 
rėje. Lietuviams vyrams ka- 
reivio amžiaus beveik visiems 
prisiėjo aktyviškai dalyvauti 
šioje karėje, kur jie nebūtų: 
Lietuvoj, ar svetur. Vieni 

anksčiaus, kiti vėliaus, visiems 
teko paragauti karės skonio. 

Tėvynėje esantieji papuolė 
j karės verpetą pačioje karės 
•pradžioje ir, žinoma, daugiau- 
siai gavo nukentėti. Ten žu- 
vo ne tik daugybės gyvasčių, 
bet taipgi turto. Pasilikusieji 
vokiečių užkariautoje žemėje 
gavo lig kaklo visokių vargų, 
kaip tai: bado ir daugybės ki- 
tokių nemalonumų po žiauria 
Vokietijos miljtariška valdžia. 
Taip-pat gerai žinome, kad ne 

pyragus rado ir lietuviai pa- 
bėgėliai j Rusiją. 

Toliaus seka lietuviai-išei- 
viai, kurie taipgi veik visi gy- 
veno kariaujančiose šalyse; 
kaip Suv. \ aisti jose,. Kanado- 
je ir Didž. Britanijoje. IŠ- 
pradžių buvo manoma, kad lie 
tuviai-išeiviai nebus imami į 
svetimų valstijų armijas, bet, 
laikui bėgant, viskas kitaip 
virto. Karė nusitęsė gana il- 

gai, prarydama kas dieną šim- 
tus tūkstančių aukų ir įtrauk- 
dama vis naujas valstijas ir 

naujas tautas i tą baisųjį ka- 
rės sukurį. 

Lietuviai-išeiviai Kanadoje 
pirmiausiai gavo stoti j armi- 
ją, nes ten jauni vyrai buvo 
paleidžjama iŠ darbo, taip kad 
neturėdami kur pasidėti, turė- 

jo stoti į armiją. 
Amerikai pradėjus kariauti, 

ten sykiu su visais kitais ir 
lietuvius, karės vilnįs palietė, 
ir .tūkstančiai lietuvių kareivių 
su Amerikos armija atplaukė 

į Prancūziją 1917-1918 me- 

tais. Didž. Britanijoje po įvai- 
riu konferencijų su Rusijos 
revoliucijos valdžia tapo iš- 
leistas įstatas, paliekantis Ru- 
sijos pavaldiniams, tarp tų ir 
lietuviams, du keliu. Sugrįžti 
į visais galais suirusią Rusiją, 
arba eiti j britu armiją. Kaip j 
kas sumanė, taip darė. 

Bet sis paskutinis būdas su 

Britanijos išeiviais padarė, 
man rodosi, daugiausiai ne- 

smagumų. Reikalauta, kad 
grįžtančius Į Rusiją vežtu su 

šeimynomis. Britų valdžia at- 
sisakė. Vien jk daugumas lie- 
tuviu grįžo j Rusiją, palikda- 
mi moteris su vaikais, beveik 
gerų žmonių malonei; tokiu] 
budu daugybė šeimynų suar- 

dyta, daugumas liko labai pras 
tame padėjime. Kada ir kur 
vėl j krūvą susieis—tai dar 
klausimas. 

Nemažas skaitlius lietuviu 
prisidėjo prie britų armijos iri 
kariavo sykiu su visais, kol1 

Ziurekite čia 
✓ 

Vaikinai ir Merginos 
\ 

Męs nupirkome šitą vietą tik pasakyti jums, kad kitą sa- 

vaitę turėsime svarbią žinią del jusų ir męs esame tikri, jog 
jus su mielu noru skaitysite, taipgi norime atkreipti jusų atydą, 

idant tos žinios nepraleistumėte. 
Kiekvienas susipratęs vaikinas ir kiekviena susipratusi 

mergina musų mieste interesuosis siuomi, nes be to negalima 
apsieiti. 

BE ABEJO JŲS ŽINOTE KOKIA-PUIKI DUONA 

(RegitUrcd U. S. Pat. Offiem» 

f mm 
yra, ir tau yra viena iš tų priežasčių, delei kurios męs sekančiu 

savaitę talpinsime pranešimą. 
Nepraleiskite to pranešimo, dabokite jį, tas turės didelę 

reikšmę dėl jusų. 

Schultze Baking Co. 
KEPEJAI 

; . & jj BUTTER-NUT, VICTORY RYE, DIXIE 

į RYE BREAD AND SCHULTZE'S CAKE 

karę laimėjo. Žuvusių ir su- 

žeistų be abejo randasi musųj 
brolių visose armijose. Kaip 
ten nebūtų, vienur anksčiau kii 
tur vėliau, viską j daiktą su-1 
vedus, pasirodo, kad tinkami 
lietuviai veik visi dalyvavo 
šioje didžiojoje karėje. Ir lie-1 
tuviai kaipo tauta nemažiau, 
jei nedaugiau nukentėjo už pa 
čius belgus. Todėl jei kas 
nors šioje karėje pelnyta, tai 
tas pelnas sykiu priguli ir lie- 
tuviams. 

Dabar jau karės liepsnos 
užgęso. Rengiama dirva ga- 
lutinai taikai. Rengiamas teis 
mas tų visų karės kaltininkų. 
Lietuviai turi akyla: daboti 
Taikos Konferencijos žings- 
nius. Turi reikalauti, kad ir 
lietuvių atstovai ten dalyvau- 
tų. Visi turėtų pripažinti, kad 
lietuviai—Lietuva tai nekal- 
čiausios aukos šioje karėje. 
Kaipo tauta, būdama silpna, 
tapo Įrankiu galingųjų ir liko. 
kuodaugiausiai nuskriausta ir 
sunaikinta. Už ta viską ture- c. W 

tų buti suteikta jai pilna ne- 

prigulmybė ir atlygintos visos 

skriaudos. Reikalauti viso to 
męs turime pilną teisę, kaipo 
lygiai su kitais visais dalyva- 
vusieji karėje. Daug tūkstan- 
čių lietuvių kareivių, kaipo ir 
aš pats, manau, kad gana ge- 
rai apkainuoja savo darbą. 
Jei duotum liuosą valią tur- 
čiui išsižadėti turtų, arba da- 
lyvauti porą valandų atakoje 
ant visokiais budais aptvirtin- 
tų vokiečių stovyklų, žinau tik 
rai, kad turtų išsižadėtų, bile 
gyvu išlikti. Iš to jau galima 
numanyti, ko vertas kareivid 
darbas. 

Šimtai tūkstančių lietuvių 
kareivių, dalyvavusių šioje ka- 
rėje, nebus užganėdinti, jeigu 
Taikos Konferencijoje butų 
nuskriausta Lietuva. 

Lietuviai kareiviai, daboki- 
me taikos vyrų darbus, kad 
skirdami laisves ir atlygini- 
mus kitoms tautoms, neaplenk 
tų ir Lietuvos. Męs juk ne- 
kariavome už laisvę vien kitų, 

į męs kariavome už laisvę savo 

tautos ir sykiu visos žmoni- 
jos, ypač nuskriaustųjų. 

Męs nenorime, ka*l mušu 

tėvynė, daug metų skriaudžia- 
ma galingesnių, butų vėl pa- 
vesta keno nors globai. Męs 
reikalaujame, kad Lietuvai bu 

tų suteikta pilna neprigulmy- 
l>ė ir atlygintos visos skriau- 
dos. Tą syk tik mes busime 
pilnai užganėdinti, nes žino- 
sime, kad kraujas musų bro- 
lių, žuvusių įvairių valstijų ar- 

mijose ir vargai neaprašomi 
—tik patiems kareiviams žino- 
mi—nenuėjo veltui, bet ant 
naudos musų tėvynės-Lietuvos 
ir kitu nuskriaustu. v c 

Jei musų reikalavimai liktų 
neišklausyti konferencijoje, 
męs turime pakelti smarkų 
protestą. 

A. Kriaučiūnas, 

Le\vis Gunner. 



VIETINES ŽINIOS f 

ATIDAI MUZIKANTŲ. 
Visi lietuviai muzikantai 

yra kviečiami susirinkti pėt- 
nvčiojc 24-tą dieną sausio, 8- 

tą valandą vakare j Prano 
Dalkaus svetainę, prie 3301 
So. Morgan gatvės, sutvėri- 
mui gero beno 1-nio Lietuvių 
Milicijos Regimento Cliicagoj. 

Benas, kurj turime, sui.ide- 
da jau iš 20 muzikantu. lii- 
rime turėti beną mažiau.cai i* 
50 žmonių. Taigi visi priim- 
kite,—pasikalbėsim! 

C. Kasputis. 

GRIGAITIS 

IŠSTOJO IŠ "NAUJIENŲ" 
P-as Pijus Grigaitis, per pa 

staruosius apie šešis metus bu- 
vęs vyriausiu "Naujienų" re- 

daktorium, rezignavo iš savo 

vietos po paskutinio mi- 
tingo. Jo vietą užimsiąs prie 
"Naujienų" p.» Antanas Lalis, 
nuo tulo laiko buvusis antruo- 

ju "Naujienų" redaktorium. 
Tikros priežastįs p. Grigai- 

čio rezignavimui, iki šiolei nė- 
ra aiškiai žinomos, išskyrus 
tuos, kurie arčiausiai prie laikl 
raščio štabo stovi. Apie "Nau- 
jienas" nuo nekurio laiko su- 

kosi didelis šturmas, kuomet, 
atvykus- Chica^on p. Stilsonui, 
lietuviškųjų bolševikų šaka 
pradėjo smarkiai bombarduoti 
"Naujienas" ir p. Grigaitj, ku- 
ris mėgino išlaikyti "Naujie 
nas" socialistų menševikų pa- 
kraipoj ir varė atkaklią kovą 
su lietuviškais bolševikais. 

Su dalykais arčiaus susipa- 
žinusieji pasakoja, kad p. Gri- 

gaičio rezignacija yra tos frak 
cijinės kovos pasekme. 

Jeigu tas butų teisybe, tai 
las reikšti] žymų laimėjimą 
lietuviškų bolševikų, kurie aji- 
valdė Chicagoje visas svar- 

besnes socialistiškas įstaigas, 
išskvrus Am. Lietuvių Darbi- 
ninkų Tarybą, kuria "Nau- 
jienos" rėmėsi. 

Lietuviški bolševikai, mato- 
mai, su laiku įsilaužė ir j pa- 
čią "Naujienų" tvirtovę, nes 

p. Grigaičio padėjimas "Nau- 
jienose" pastaraisiais dviem 
mėnesiais buvęs, kaip girdė- 
tis. toli-gražu nepersmagiau- 
sis. 

P-as Grigaitis, kaip girdėti, 
po savo pasitraukimo iš "Nau- 

jienų" išsitaręs sekančiai: 
"Per šešis metus buvau prie 
"Naujienų" ir turčių visko 
—užteks! Manau dabar eit' 
pasimokinti." 

ARELIS IŠRODĖ KAIP 
ORLAIVIS. 

Milžiniško dirUimo arelis (iš- 
: syk žmonės, kurie jį matė, ma- 

| nė, kad tai orlaivis) nuskriedė 

j ant farmerio Echvard'o Hanra- 

I har.'o lauko, keturios mylios j 
iiemius nuo Lemont. Arelis, 

! pagriebęs 24-rių svaru paršuką 
j savo nagus, nulėkė savais ke- 

lliais. , į| j 
LIETUVIŲ MOTERĮf* RE- 

MIA MERRIAMĄ. 
Chicagos lietuvės moteris re- 

mia kandidatūrą kapitono C. 
Merriain j Chicagos miesto ma- 

jorus. 
Sercdoje, sausio 22-rą dieną, 

grupa lietuvių moterių turėjo 
37eI!o\vship hou.ce posėdį ir su- 

tvėrė moterių komitetą. Nuta- 
rė susidėti kartu su vyrų ko- 
mitetu ir varyti agitatyvj dai* i, 
idant Chicagos miestas nors kar- 

tą galėtų kiek ten apsivalyti nuo 

graftų ir kitokių nesvarumų, 

j Ant šio susirinkimo buvo ir Miss 

ĮVittiun, kuri savo aiškioje kal- 

boje pabriežė. kad kapitonas 
Merriam neturi gana pinigų mė- 

tyt savo agitacijai ir kad Chi- 

cagos piliečiai, kurie prijaučia 

jam, padėtu padengti kaštus agr- 
i tacijos. 

Tuojaus grupa moterių sudė- 

jo $9-5o. 
{ komitetą Įėjo šios moteris: 

Ponios: Julia Zinloutienė, Marė 
Damijonaitienė, Margarieta Mic- 
kevičienė, Ona Kirienė ir paneic 
Leoną (Jaizaitė. 

Visos atsilankiusios į posėdį 
pasižadėjo varyti agitaciją vi- 
suose lietuviais apgyventuose di- 
striktuose. Taipgi Kviečia visas 
Chicagos moteris \ pbgclfcą. 

Viena iš ov.vi.sii: nusirinkime. 

PENKI BANDITAI ATĖMĖ 
$3000, ČEKIAI LIKO NEMAI- 

NYTI. 

Joseph Stcnson, savininkas 
bravoro, ką tik buvo atnešęs 
$3000 Į Charles Knapp saliuną 
prie 3084 Lock gatvės. Tuotn 
kartu buvo mat užmokesčio die- 
na skerdyklose "Armour and 

Co." ir Knapp, kaip paprastai, 
rengėsi mainyti skerdyklų dar- 
bininkams čekius. Aštuoni dar- 
bininkai jau stovėjo prie baro. 

litom tarpu atvažiavo auto- 

mobilius ir sustojo ties saliunu. 
Penki vy i. visi atkišę revolve- 
rius, Įėjo j saliutią. Trįs ban- 
litai apstojo darbininkus, vienas 
atstatė revolverius Į Knapp ir 
Stenson'ą ir penktas, peršokęs 
per barą, palengvino Stenson'ą 
nuo $3000.00. Darbininkams 
nieko nedarė. Penki banditai 
išėjo po to iš saltuno, įsėdo i 
jutomobilj ir nuvažiavo. 

Laike užpuolimo vienas iš bu- 
vusiu saliune suspėjo išbėgti Į 
užpakalį saltuno, patelefonavo f 
Deering policijos stoti. Detek- 
tyvai pribuvę dar spėjo pama- 
tyti plėšiku automobili tolumo- 
je, bet pavyti ju negalėjo. 

POLICIJA IŠMAUDĖ NESI- 

MAUDŽIUSĮ PER 23 METUS. 

Chicagos avenue policijos sto- 
ties sariantas Mulvihill suareš- 
tavo tarp X. Clark ir Kinzie gat- 
k iit Charles'ą Hugland'ą: su jo 
visais rūbais. Jis gyveno visur 
r niekur. JT* pats pasisakė, kad 
jer 23 metus nesimaudęs ir ne- 

siskutęs. Barzdą turėjo 3 pe- 
las ilgumo. Jis nešiojo visus 
ubus ant savęs kiek tiktai tu- 

rėjo, buvo apsirėdęs sekančiai: 
penkiais ploščiais, keturiais man- 

teliais, trimis šillais megstiniais 
marškiniais, vienu bruslotu, dve- 
jais marškiniais, dviejomis eilė- 
mis apatinių rubtt ir vienomis 
kelnėmis. 

Policijos stotyj įtaise jam pir- 
mą maudynę, kurios jis >per 23 
metus buvo neragavęs. 

INFLUENZA UŽMUŠĖ 29, 
PNEUMONIJA 27 Į DIENĄ. 

Sveikatos skyriaus superinten- 
dentas Mr. Robertson praneše, 
kad su viena diena atsirado 243 
nauji apsirgimai nuo influenzos 
ir 86 nuo pneumonijos. Iš tu 

29 numirė nuo influenzos ir 27 
nuo pneumorfijos. 

IŠDIRBO PLANĄ SURINKTI 
$30,000,000 Į ARMĖNŲ 

FONDĄ. 
Užvakar Morrison hotelyje su- 

sirinko apie 200 žmonių išdirbi- 
m-ui plano, kaip surinkti $30,- 
000,000 Armėnų ir Syrijonų pa- 
šelpai. Aukas -pradėti rinkti pla- 
nuojama sausio 27 dieną ir baig- 
ti vasario 4 diena. Cook pavie- 
tas turi sudėti $1,265,500. Illi- 
nois valstija turi sudėti $2,031,- 
905. 

T komitetą įeina žymus Ame- 
rikonų kunigai ir žydų rabinas. 
Armėnai moka aukas rinkti. 

ŽADA MIRTI, JEIGU PATI 
NESUGRĮŽ. 

Daktaras hirurgas H. L. 
Thompson užvakar pranešė 
Wcst Chicagos policijos stotyje, 
jeigu jo pati nesugrįžšianti, tv. 

jis mirsęs nuo širdies skausmo. 
Daktaras pasakė, kad sugrįžus 

jam namo prie t8i6 Washington 
bulvaro radęs raštelį paliktą, ant 

kurio buvo taip parašyta: "ats»- 

t 
sakau gyventi ant senų sąlygų." 
Jo žmona pirmiau buvo aktorka 
vardu Marvel Ruble. Savo raš- 
telyje ji sakė, kad tolei ji slėp- 
siantis Chicagoje, iki negausianti 
aktorkos "džiabo.'' 

Daktaras paaiškino, kaip šir- 
dies suspaudimas galjs atimti į o 

gyvastį.—Daktaras nors kalbėjo 
apie save, bet vis vartojo trečią 
>'pa tą pav. jis, jo, jį. 

"Dabartiniu laiku mokslas ne- 

pripažįsta, kad žmogus gali mir- 
:i iš gailesčio. Bet mano ligo- 
nis darodė, kad tas yra galimu 
daigtu. Iš to didelio kentėjimo, 
kokj nelaimingas ligonis turi per- 
gyventi, ga\*o sutraukimą sma- 

genu". 
Aš esu persitikrinęs, jeigu pati 

greit nepagrįž, truks kraujo gy- 
slele jo smegenyse ir mirs arba 
pasiliks amžinai -bepročiu." 

Pati kytra, bet vyras dar ky- 
tresnis. 

Algirdas Graičiunukas, jau- 
niausias Dalctaro Graičiurjo su- 

ims, išvažiavo i Illinois Yalsti- 
jos Universitetą, Urhana, 111., 
mokytis agrikuTTuros. 

APLAIKĖ VYRĄ PER 
KRASĄ. 

Tūlas laiškanešys Von Wye, 
tarnaujantis prie Columbus, Intl., 
krasos stoties, nesenai apsivedė 
su tula Jesse, 'bet tas buvo lai- 
koma paslapty j. Kada šią pa- 
slaptį sužinojo kiti laiškanešiai, 
tai sumanė iškirsti grakščiajai 
Jesse šposą. 

Jie įkimšo Yan Wyc Į krasos 
maišą ir nuvežė ši krasos siun- 
tinį Jessei1. 

— Panele Jesse, ar ne jums, 
kartais, priklauso šis siuntinys, 
nes jo adresas neaiškus. 

— Negali but, aš iš niekur 
nelaukiu tokio didelio siuntinio. 

— Jei taip, tai męs vežšime 
kur kitur, gal kas prisiims. 

— Bet gi parodykite, kas per 
siuntinys—ir pamačiusi "siunti- 
nį." sušuko: "O, tai giliukis gi, 
kad nenuvežėt šio siuntinio ko- 
kiai-nors kitai moteriai. 

"Siuntinį" ji. žinoma, priėmė. 

MILIJONIERIUS SOCIJALIS- 
TAS APKALTINTAS UŽ 

NEIŠTIKIMYBE. 
"VVillįam Bross Lloyd, buvęs 

kandidatas j Senatorius nuo so- 

:ijalistų partijos, ir tūlas George 
Koop, yra apkaltinti už nepa- 
vyzdingą elgimasį ir vartojimą 
raudonos vėliavos priešais Pal* 
mcr house, kuomi jie patraukė 
minias žmonių prie augščiau mt~, 
nėto lietelio. 

Lloyd, Koop ir suare|tavusis 
juos valdininkas, taipgi ir šo- 
fieras, iš kurio suareštuotieji mė- 
tė iš automobiliaus atsišaukimus 
praeitą utarninką, aiškinosi teis- 
me priešais teisėją Graham. 

Interesingiausiai liudijo pats 
Lloyd prisipažindamas, kad jis 
gerbiąs iabiau raudoną vėliavą 
negu žvaigždėtąją Suvienytų 
Valstijų vėliavą. Bet visgi jis* 
prisipažino, kad jis prisiekęs iš- 

tikimybę Amerikos vėliavai. 
Kada užklausta Lloydo, ar 

raudonoji vėliava yra tautinė 
vėliava jis atsakęs, kad ne; bet! 
raudonoji vėliava, anot jo žodžių, 
esanti "tarptautinė." 

— Kokią vėliavą tu labiausia 
brangini?—jo paklausta teisrne. 

— Raudoną vėliavą—jis atsa- 

kė. 
— Kurią vėliava tu labiausta 

gerbi?—vėl paklausta. 
— Raudoną vėliavą—Lloyd 

atsakė. 
— Kuriai vėliavai esi prisie- 

kęs b u t i ištikimu?—• 
— Aš prisiekiau buti ištikimu 

Amerikos vėliavai—atsakė Lloyd. 

I. W. W. PAGERBĖ DU 
"KANKINTINIUS.' 

Pruėitos scredos naktį West 
3ic!e auditorium I. W. W. (ai- 
doblisjtai), susidedanti ii rusų 
ir žydų, tairėjo "pomirtinį" mi- 
tingu, pašvęstą paminėjimui už- 
mušto Liebknechto ir Rožės Lu- 
xemburg. Panašios rtišies mitin- 

gas atsibuvęs dar pirmutiniu sy- 
kiu Suvienytose Valstijose. 

Susirinkime dalyvavo apie 
Irooo klausytojų ir 50 Vaidilos 

detektyvų. Pjrmisėdžiavo Alike 
Walsh. Kalbėtojai kalbėjo an- 

gliškai, žydiškai ir vokiškai. 
Tos "ceremonijos'! tęsėsi iki vi- 
durnakčiui. PirittHėuis \Valsh, 
pakviesdamas publiką atsistoti ir 

tylėjimu pagerbti "kankintinius" 
sekančiai pasakė: 

"Numirus Theodorui , Rco£C~ 
veltui, visa industrija po visą ša- 

lj penkiom minutom pūstojo 
Jeigu jie galėjo jam taip pa- 

daryti. tai męs galime nors vie- 

ną minutą pašvęsti saviefhs kan- į 
kultiniams.'' 

Priminus Theodoro Roose- 
velto vardą, išsigirdo stiprus 
staugimas ir švilpimas visoje 

svetainėje. 

LUNATIŠKAS, KURIS UŽ- 
PUOLĖ SAVO SESERĮ 
RASTAS NEGYVAS. 

Richard JclIv, turtingas dar- 
žininkas 64 metų amžiaus, gy- 
vcnusis Lake Forest, iš proto | 
išėjęs. užpuolė savo seserj ir no-j 
re j o ją pasmaugti. Sesuo iš jo 
išsisuko ir pranešė apie tai poli- 
cijai. Policija, atėjus, pakvaišu- 
sio jau nerado. Po kelių dienų 
jieškojimo senis buvo surastas 

negyvas vienam; 50 pėdų gylio 
šulinyje Lake Forest distrikte. 

Jelly's 'brolis John irgi išėio 
iš įproto. Jis djbar randasi be- 
pročiu name Dubucjue, Ia. 

DU VAIKAI PABĖGO.Iš NA- 
MŲ: RAŠTELIS SAKO "IŠ- 

EINAME Į VAKARUS." 

Užvakar pabėgo iš namų Htigh 
Colburu. 15 metų amžiaus vai- 
kas. gyvenusis prie 42T3 N. 
Keeler ave. ir John Kelly, 12 

metų, gyvenusis prie 3500 Cul- 
loni ave. 

Kcllys vaikų kambarėlvj ras- 

ta raštelis, prisegtas prie šėpos; 
ant raštelio buVo sekantis pa- 
rašas: 

"Brangi motina ir tėveli: Męs 
išeiname j vakarus, nesiruptn- 

kitc. Aš neprapulsiu. Jor-r.." 
Priežastim tokio vaikų pasiel- 

gimo ar tik nėra krutamieji pa- 
veikslai, kuriuose vaikai prisi- 
žiūrėjo visokių istorijų apie Va- 
karus. 

VAIKĖZAS NUTEISTAS UŽ 
PLĖŠIMĄ. 

Vaikų teismo teisėjas Trude 
iv teisė 17 metų vaikezą Micheal j 
Rodebush už plėšimus i Pon- 
tiac kalėjimą. Jį apskundė j 
teismą už išplėšimą A. Merman 
krautuvės prie 858 E. 63-eia gat- 
vė. 

Jis prisipažino, kad jis paėmė] 
laikrodėlį ir kitas brangenybes j 
nuo savo dėdės. v 

PETRAS GINDRENAS 
Užrašinėja "Lietuvos" dienraš- 

tį Binghamton, X. Y. ir apielin- 
kėje. Kiekvienam, kuris norėtų 
dienraštį "Lietuva" užsisakykite, 
jis suteiks malonų patarnavimą. 

Lietuvos Administracija. 

Jeigu jusų prrši arba skaudžios, 
jųs nereikalaujato eiti gydytis ir mo- 

kėti augštas kaiuas už tai. Pasiteirau- 
kit su manim. Aš pritaikysiu jums 
akinius, kurie greitai prašalins jums 
visus akiy sakusmus. Aš gvnrantuoji: 
iums geriausiu patarnavimą, ir žemiau 
sias kainas. Turiu 8 metu patyrimu. 

Peter A, Miller 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilna* Rinkinys Blizgučių. Pui-1 
kiai Trisoma Laikrodėlius 

2128 W. 22nd St. Chicago 
Phonc Canal 5838 

4906 W. i4th St Ciccro 1 

H. LEIBOVITZ 

Persikele atgal 
in savo 

seną vietą, 
kur 

pirmiaus 
buvo 

1650 W. Van Buren St. arsu«f"a 

Reikalinga mergina prie abet- 
no darbo, rakaildų krautuvėje. 
Turi mokėti kalbėti angliškai, lie- 
tuviškai ir lenkiškai. 

A. Kosmowski 

1741-43 W. 47th St. Chkago 

Reikalaujame merginu, Leng- 
vus carLai,, gera mokestis. 
Atsišaukite: Oversca* Casing Co. 

4856 S. Ilalsted St. iį užpakalio. 
Ineimac per Glohe Mills. 

KENOSHA LIETUVIŲ 
ATYDAI. 

Gen. Agentas: P. Beišis, 
182 N. Howland Ave. Šiose 
vietose galima gauti ka$ va- 

karas "Lietuvą"; 
S. Džiaugis, 462 Jenne St., 
J. Gotautas, 253 MiUvaukee y 

J. Poteliunas, 353 N. Cihcago 
A. Polis, 552 Grand Ave 
St. Jocius, 900 Jenm. St 

60 Dienų Išbandy= 
mui Dykai*. 

Prisųsk 2Qc. dabar 

Meskite netikusias gydoles! Jeigu turite 
dusulj, reumatizmą, neuralgiją, paraliziue, 
nerviškumą, sluogos, bronchito, silpnumą 
pečly, silpnumą, 'jžkotėjimo ir daugybe 
kitų ligų, Eirba skausmo bile & r. Prisius- 
kite 20c. del vyriško diržo arba 30c. del 
moteriško diržo, idant pagelbeti užmokėti 
prisiuntimo kaštas. Į keletą valandų mano 

naudingas diržas rasis jusą pačte. Už- 
mokėkite rankpinigius $3.98. Užsidėkite 
tuojaus ir nešiokite kožna dieną pagal nu- 

rodlmus per du mėnesius, tada bėgiję 60 
dienu jeigu nebusite užganėdinti, sugražin- 
kite dirša atgal, o aš sugražjsiu jusų $3.98 
Nereikia laukti, pilnas užganėdinimas. 
Adresuokite^: 

A. P. OWENS, Dept. 50-E. 

152 W. I4th St., Nc\v York. 

Atydai tu kurie dar netur 
"Lietuvos" Dienraščio seru: 

i 

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 priežas- 
čių nesuspėjo šėrų nusipirkti. 

Siuomi pranešame visiems tokiems tėvyn- 
ainiams, kad dar turime pardavimui apri- 
buotą f erų skaitlių iš šios Bendrovės "Trea 
sury Stock". Todėl, gerbiamieji tautiečiai, 
pasiskubinkite: išpildyte šį kuponą ir su- 

reikalinga suma pinigų orisiųskite mvms 

ŠIANDIEN, nes rytoj gali buti pervėlu, 
S@ro kaina $10. 

Lithuanian Puhlishing Co. 
32S3 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 

Lithuanian PubUshine Co., 
3253 So. Morgan St., Chicago, III. 

Gebiamieji;- 
Stt SiLuomi prlsiųučiu $ kaipo pilną užmokestį oi 

§ttas "Ia6itW0s'' Ijicuraščio Bendrovės •• Lithuanian 

Pnblistiog Cp. 
Malonėkite prisiųsti man Serus. 

Su pagarba, 

ADRĘSAS: 
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