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Naujas Kares 
Pavojus. 

Betvarkes tarp depor- 
tuojamų. 

Vokietija kaltina talkininkus. 

lt Anglijos karalius atidarė 
Parlamentą. 

NAUJAS KARES 
PAVOJUS. 

Washingtonas, vasario 1?.. 
Japonijos atsinešimas kas- 
link Kinijos Taikos Konfe- 
rencijoj gimdo didelę bai- 
mę tarp atstovų kitų suvie- 
nytų valstijų. 

Sulyg oficiališkos diplo- 
matiškos informacijos, ap- 
laikytos čionai, Japonija 
grūmoja kare, jeigu Kinija 
paskelbs viešai slaptas su- 

tartis taip tų dviejų saliu ir 
atsisakys išpildyti sutartį, 
sulyg kurios Japonija turi 
gauti visas teises turto ir 
koncesijų Kinijoj, kokias Vo 
kietija turėjo prieš karę Ki- 
nijoj. 

Valdininkai valstijinio de 
partameuto atsisakė šiądien 
padaryti kokias nors išva- 
das apie situaciją, jie pasa- 
kė, kad visa^ šis dalykas yra 
svarstoma Paryžiuje. 

Kada Kinijos taikos dele- 
gatai pribuvo Paryžiun, jie 
pranešė, kad jų kopros slap 
tu ouUi'čių buvo pavogtos iš 
jų valyzos, kada jie važia- 
vo per Japoniją ir tokiu bu- 
du jie negalėjo išpildyti sa- 

vo tikslo, paskelbti viešai 
slaptos sutarties Taikos Kon 
ferencijoj. 

BETVARKES TARP 
DEPORTUOJAMŲ. 

New Yorkas, vasario 11. 
Betvarkes iškilo Hobokine šį 
rytą su pribuvimu deportuo- 
jamų I. W. W. ir bolševikų 
agitatorių. 

Policistų buožės buvo liuo 
sai vartojamos, prigelbstint 
grūmojimu, kad bus varto- 
jami kareivių durtuvai, įve- 
dė tvarką. Keletas iš de- 

portuojamų likosi taip smar 

kiai sumušti, kad jų depor- 
tavimas greičiausiai bus ati- 
dėtas. 

Sulyg viršininko Beatty, 
betvarkės kilo, kada antra 
barža deportuojamų buvo 
vežama prie dokų. Pir- 

k miaus nuvežti, pamatę at- 
važiuojant kitą baržą ir Įsi- 
žiūrėję į atvežamus, sušu- 
ko : "ten valdžios šnipas, tas 

yra žmogus" ir visi puolė 
prie nužiurimo valdžios šni- 
po. 

Jį pradėjo mušti Ir spar- 
dyti be jokios mielaširdys- 
tės ir ant šauksmo policistai 
puolė gelbėti. Policistams 

pasisekė numalšinti riauši- 
ninkus į keletą miliutų, lai- 
ke kurių buožės ir švini- 
niai įnagiai buvo vartojami 
be pasigailėjimo. 

Prieš laivui apleisiant Ho 
boken, imigracijos valdinin- 
kai pareikalavo Suvienytų 
Valstijų armijos pagelbos. 

Leitenantas ir dvidešimts 
kareivių sudarė sargybą ant 
laivo. Radikalai buvo su- 

statyti į eiles ir persergėti 
leitenatu, kad kareiviai ant 
laivo randasi dėl to, kad pa 
laikyti tvarką. Kareiviai 
buvo apginkluoti ir jiems 
prisakyta imigracijos agen- 
tais "šauti kad užmušti, jei- 
gu reikalinga." 

Kada laivas apleido uos- 

tą, radikalai pradėjo kelti 
triukšmą. Vienas iš jų su- 
riko: "Duokim tris pagar- 
bos šauksmus už bolševi- 
kus." Tas likosi padaryta, 
taipgi jie pagerbė raudoną 
vėliavą ir I.W.W. ir po de-' 
monstracijos visi belaisviai 
sušuko: "Į p— su Amerika." 
Laivas nuplaukė prie Ellis 
salos, kur visi "raudonieji" 
pasiliks pakol jie bus išsiųs- 
ti į tas šalis, iš kur jie at- 
važiavo. 

I 
VOKIETIJA KALTINA 

TALKININKUS. 

Weimar, vasario 11 d.— 
Vokieičų Steigiamasis Susi- 
rinkimas priėmė laikinąją 
konstituciją su mažais pa- 
taisymais. Tautiškas prezi- 
dentas bus išrinktas šiądien. 

Dr. tfernard Dernburg, ra 

šydamas laikraštyje Zeitung] 
Am Mittag, sako, kad bol-i 
ševizmas Vokietijoj iki šiam 
laikui yra vietinis ir pereina 
fenomeną (pastebėtiną rosi 
reiškimą), bet "darosi ge- 
nerališku ir grąsinančiu ypa 
tingai dideliuose miestuose, 
kur žmonės yra maitinami 
alkio porcijomis ir didžiau- 
sios minios randasi be dar- 
bo. 

Dabartiniame laike musų 
oponentai Paryžiuje barasi 
tarp savęs už tą, kas galima 
atimti iš Vokietjos ir kaip 
ją priversti užmokėti." 

Dr. Dernburg primeta tal- 
kininkams, kad jie terioja 
Vokietiją alkio blokada ir 
pažeisdami visą jos ekono- 
mišką veikimą,'' nežiūrint 
fakto, kad Vokietijos už- 

Vilties spindulys dar nedingo.,, 

puolimo ir apsigynimo spė-1 
kos yra visiškai suparaližuo- 
tos." 

Jis sako, kad Vokietija 
prašo tiktai reikalingiausių 
maisto reikmenų dėl didelių 
miestų ir padauginimo ge- 
ležinkelio medžiagos, kad 
palaikyti industrijas veikiaii 
Čiontis, ir anglies. 

_________ 

ANGLIJOS KARALIUS 
ATIDARO PARLAMENTĄ 

Londonas, vasario 11 d.— 
Karalius Jurgis, atidaryda- 
mas naują parlamentą, šią- 
dien ragino greito ir spren- 
džiamo veikimo rekonstruk- 
cijos dalykuose ir prašė par-i 
lamento "nepasigailėti pasi- 
stengimų užgydyti priežas- 
tis ekzistuojamo neramu- 

mo." 
Karalius Jurgis pasakė, 

kad valdžios bilius bus įneš- 
tas, kuris suprastins proce- 
dūrą atstovų bute taip, kad 
žemesnis butas galės grei- 
čiaus veikti tuose dalykuose, 
ką valdžia rokuoja aštriais. 
Tarp tų dalykų, jis sakė, yra 
pagerinimas namų, sutvėri- 
mas sveikatos departamen- 
to, išpildymas prižadų Dar- 
bui, kad neteisinga kompe- 
ticija butų prašalinta ir pa- 
gerinimas agrikultūros situa 
ciojs pagerinant transporta- 
ciją. 

"Nauja era užgimė su tal- 
kininkų pergale," karalius 

i Jurgis pasakė, "bet, kad ga- 
vus pilnus vaisius pergalės 
ir apasugojus taiką pasau- 
lio, armija turi buti laikoma 
lauke ir pasiulijimai, kurie 

yra reikalingi sudarymui ka 
riumenes, bus priduoti 
jiems." 

% 

DEPORTUOS ŠIMTUS : 

"RAUDONŲJŲ." 
Washingtonas, vasario 11. i 

Senatorius King iš Utah val- 
stijos po konferencijai su 

valdininkais Darbo Departa' 
mcnto užtikrino Senatą šią-j 
dien, kad šimtai anarchistų j 
ir bolševikų bus deportuoti | 
iš Suvienytų Valstijų taip j 
greit, kaip tik bus galimai 
gauti laivai. 

Senatoriaus King praneši- j Imas buvo padarytas tuojau,; 
kaip tik Senatorius Jonės j 
pridavė peticiją, kurioje rei- 
kalaujama, kad valdžia de- 
portuotų visus svetimų ša- 
lių piliečius, kune buvo iš-1 
siėmę pirmas pilietybes po-1 
pieras, bet atsisakė nuo jų, 
kad išvengti karišką tarnys- 
tę. Senatorius Sherman iš 
Illinois, kalbėdamas nurodė 
Į tą faktą, kad pradžioje ka- 

Įrės visas privatiškas laivy- 
nas buvo rekvizuotas ir kad 
tas laivynas dar iki šiam lai- 
kui nėra sugrąžintas savinin 
kams, prašė, kad butų pa- 
reikalauta iš laivyno bordo 
paaiškinimo, kodėl nėra grą 
žinami laivai privatiškiems 
savininkams. 

UKRAJINIEČIAI PAĖMĘ 
KIEVA. 

Zurich, vasario 10 d. — 

Žinios, aplaikytos čionai pra 
neša, kad ukrajiniečiai pa- 
ėmę Kieva, sostinę Ukraji- 

1 
nos, iŠ bolševikų. 

JAPONIJOS PASIUNTI- 
NIAI REIKALAUJA 
PACIFIKO SALŲ. 

Paryžius, vasario 11d. — 

Japonija yra prisirengusi pa 
silaikyti savo posesijoje Mar 
šalo ir Karolinos salas Paci- 
fiko vandenyne, kurias ji pa 
ėme nuo Vokietijos laike ka 
rės. Tas likosi atidengta 
šiądien formaiišku praneši- 
mų, kuri išleido Japonijos 
taikos delegacija. Praneši- 
mas taipgi sako, kad Japo- 
nija reikalaus, kad sutartis 
su Kinija padaryta praeito 
rugsėjo mėnesyje kaslink 
Chantungo dalykų, butų iš- 
pildyta. 

BOLŠEVIKAI KONTRO- 
LIUOJA OMSKĄ. 

Londonas, vasario .11 d.— 
Žinios aplaikytos šiądien 
čionai praneša, kad bolševi- 
kai turi pilną kontrolę Om- 
sko apielinkeje ir padėji- 
mas tenai toks blogas, kad 
traukiniai nebėgioja per sa- 
vaites. Pabėgėliai pribūva 
Omskan vargingiausiame 
padėjime. Talkininkų karei- 
viai tenai nesibičiuliuoja su 

gyventojais, kurių 75 pro- 
centą sudaro bolševikai. 

LENKAI PAEME 
BREST-LITOVSKĄ. 

Varšava, vasario 11d. — 

Lenkų kariumenė išnaujo 
kontroliuoja miestus Bialy- 
stok. Brest-Litovsk ir Kovei. 

Lenkų karumenė tik po 
smarkaus mūšio su bolševi- 

; kais paėmė tuos miestus, su- 

iyg išleisto pranešimo sią- 
I dien. 

Lietuviu Delegacija Tai- 
kos Konferencijon. 

į K. Pakštas sausio 20(1.. 1919 
prisiunčia sekančią žinią Ku- 
ropos: žinia esą gauta p«.r Lie- 
tuvos Pasiuntinybę Berline. 

1. Lietuvos Valdžia Taika- 

Konferencijos Komisijon nu- 

skirė: 

Ant. Smetoną pažang. 
Joną Vileišį soe. liauti. 
Martyną Yčą .... soe. tiem.į 
Petrą Klimą soe. deni.' 
Prof. Aug\ Valdemarą pažang. j 
Ach'. A. Janulaitį.. .soe. tiem.į 
kun. Drt Puryck? .. kr. tiem. 

Joną Šimkų bepart. 
Capinską soc. tiem. 

buvęs Liepojai^ 
Mokyklos direktorių 

Lastauską nuo gudų 
Dr. Rozenbaum'ą .. nuo žydų 

2. Delegacija, pirmiau nuva- 

žiavusi Paryžiun (kun. kan.| 
Olšauskas, Daujatas, Siemaš- 

jkn ir Rozenbaum). neturi in- 
I galiojimų Taikos konfere/ięi- 
jon (išskirus RozenbaumJ. 

3. Prof. Valdemaras jau tu- 

ri leidimą ir važiuoja per Lon- 
I (toną Paryžiun. 

4 Tarybos narvs p. Vailokai 
tis (valo—čiii) atvažiuoja Švei- 

carijon. 
5. Viena telegrama praneša, 

kad bolševikai stumiasi pirmyn 
ir užėmė Panevežį ir Širvintus 
(Vii. gub.) Prie Kauno buvu 
mušis su bolševikus nuo Kau- 

EBERTAS IŠRINKTAS 
PREZIDENTU. 

Kopcnhagcnas, vasario 11d 
— Ką tik aplaikytos žinios pra 
neša. kad kancleris Kbert liko- 
si išrinktas laikiniu prezidentu' 
Vokiečiu r es pu bl ikos. 

Fredcrick Ebert įžengė j pa- 
saulio kiltunią. kad jis likosi 

į paskirtas Vokietijos kancleriu, 
kad užimti vietą princo Ma> 
iš Badeu. lapkr'čio 11 d. perei 
tų metų. 

Kaipo socialistų alstova? 

ft°ichstage jis buvo vice-prezi- 
dentu Social-Demokratų parti 
jos. 

Atstovas Mbert pasidarė tai- 
kos partijos kalbėtoju, kada 
1917 m. \\\irzbiirge laike kon- 

vencijos jis užreiškė, kad 
greitas užbaigimas karės yra 
reikalingiausis darbininkas vi- 
sose šalyse. Jis ginte 1871 m. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje. 
Seredoie: Giedra, tempera- 

tūra vidutiniška. 
Ketverge: Neapspresta, bis- 

kj šalčiau. 
Vidutiniški vėjai pietų pusės. 
Saulėtekis 6:5^: saulėleidis 

3:42. 
Mėnulis nusileis 5:'42 ket- 

verge. 

no atmušė. Šios dienos (Sau- 
sio 20) telegrama praneša: 
•T.uvo didelis mušis tarp bolše- 
vikų ir lietuvių prie Kaišeda- 
ro. Daug" bolševikų suimta ir 
užmušta. Lietuvių nuostoliai 
nedideli. Lietuvių kariuomene 
pasirodė labai narsiai. 

M. Yčas su paėia ir p. Kli- 
mas ian Šveicarijoje. Ši vaka- 

rą bus Heme. Pasimatvsiu ir 

naujienas už savaitės Jums pti 
siųsiu. 

NAUJAUSI ATSITIKIMAI 

LIETUVOJE. 
Nespėjusius iš Vilniaus išva- 

žiuoti Letuvos ministerius M. 
Biržišką (apšvetos) ir Aug. 
Janulaiti (užsienio reikalu) 
bolševikai suareštavo. Jeigu 
bolševikai areštuoja net tuodu 
socijalistu. tai aišku, kad kitų 
partijų vadus ir veikėjus dar 
smarkau persekioja. 

Apie Vilniaus vyskupą J. 
Matulaitį trūksta žinių: 

Pietų Lietuvoje bolševikų 
gaujos jau baigia irties prie 
Lenkijos rybti, viską pakeliu j 
naikintlainos. Stambesnes bol- 
ševikų pajėgos randasi Lydoje, 
Baranovičiuose ii Slaninr. Jie 
jau užėmė svarbią gelžkelio 
stoti Mastus (Mosty, Gardino 
gub.. ant Nemuno.) i.š kur stu- 
miasi pietų ir vikarų pusėn. 

Iš Lietuvos vidurio t. y. rv- 

tinės Kauno gub, dalies žinių 
negauname. 

Mintauja jau bolševikų ran- 

kose. Tarp Mintaujoj ir Šiau- 
lių traukiniai nebevnik.ščioja. 
Latvijos yaldžia persikėlė Lie- 
pojon. 

Lietuvos valdžia dar Kaune 
laikosi, bet atrodo, kad neilgai 
ten išsilaikys; turės kelties kur 
nors į vakarus—gal bu t Liepo- 
jon arba Tilžėn. 

Alijantai savo kariuomenės 
nežada prieš bolševiku • ;-?tu- 
von siųsti. Jei Lenkijoje anar- 

chija neišsiplėtos, tai lenkų ka- 
riuomene bandys Lietuvon įsi- 
briauti. I »et tai ne mūsų, bet 
Lenkijos interesų ginti. Tada 
Lietuvai dar didesnė nelaimė 
butų nei bolševikams valdant: 
lenkų kunigai ir ponai visai už- 

kamuotų Lietuvos valstiečius 
darbininkus ir žydus. 

Jeigu Amerikoj atsirastų 
5,000 Lietuvių-liuosuorių. drą- 

sių vvrų, nebijančių nei vargų, 
nei nirhies tai Lietuvos laisvė 
butų apginta. Tai musų kariuo- 
menei alijantai, rodos, sutiktų 
duoti ginklų, amunicijos ir Lie 
tuvon gerai apginkluotus nu- 

vežti. \e skaitliuie galybė, bet 
geruose ginkluose ir disciplino- 
je. Visi sąžiningi Lietuvos žmr 
nes mažai lietuvių kariuomenei 
visame kame gelbėtų. Bolševi- 
kai yra bailus ir, pamatę gink- 
luotus vyrus, be didelių mušiu 
iš Lietuvos išbėgtų. Bolševi- 
kams tik dėlto sekasi, kad vo- 

kiečiai atėmė lietuviams vistin 
ginklus. 



WILSONAS S(.'GR|Z I 
PARYŽIUN. 

Paryžius, vasario 11 d.— 
Likosi sužinota šiądien, kad 
Prezidentas "VVilsonas antra 
sykiu aplankys Paryžių po 
trumpo sugrįžimo į Suvie- 
nytas Valstijas apie kovo 15 
dieną. Kas bus riežastimi 
jo sugrįžimo nėra tikrai ži- 
noma, bet nekurie spėja, 
kad Japonijos taikos dele- 
gacijos pranešimas apie Ja- 
ponijos pažiūras kaslink 
Maršalo ir kitų salų Pacifi- 
ko vandenyne, prisideda 
prie daugelio priežasčių. Su 
prantama, kad Prezidentas 
Wilsonas mano atkreipti sa- 
vo ypatiską atydą Į darbą 
Augščiausios Pildomos Ta- 
rybos, kuri kaip atrodo, bus 
viena iš svarbiausių Įstaigų 
Taikos Konferencijos, po to, 
kaip programas Susivieniji- 
mo Tautų bus priimtas. 

Komisija portų, geležinkej 
liu ir vandeninių kelių suti-j 
ko, kad butų liuosa navi-j 
gacija upėse Reino ir Du- 
nojaus dėl visų šalių, per ku- 
rias jos bėga. Tas suteiktų I 
Šveicarijai, Vokietijai, Fran! 
cuzijai ir Hollandijai liuosa 
transportaciją Reino upėje 
ir Vokietijai, Austrijai, Bo- 
hemijai, Vengrijai, Serbijai, 
Bulgarijai ir Rumunijai su- 

teiktų liuosą navigaciją upė- 
je Dunojuje. 

Ekonomiška komisija tiki 
si greitu ^aiku išklausyti rei- 
kalavimus Francuzijos ir 
Belgijos, kad talkininkai už 
imtų Essen ir kitus Vokieti- 
jos miestus, kur yra išdir- 
bama amunicija. Prancūzi- 
ja ir Belgija reikalauja, kad 
Vokietijos industrijos butų 
sustabdytos, pakol Francuzi 
jos ir Belgijos industrijos 
nebus atbudavotos. 

TAIKOS KONFERENCIJA 
GAL APLEIS 

FRANCUZIJĄ. 
Paryžius, vasario 10 d.— 

Iš priežasties smarkios pro- 
pagandos nekuriu Prancūzi- 
jos laikraščių, kurie daleis- 
tinai kišasi liuosybėn veiki- 
mo Taikos Konferencijos, 
nekurie vadai įvairių val- 
džių rimtai svarsto pareika- 
lauti, kad vieta Taikos Kon- 
ferencijos butų perkelta iš 
Prancūzijos kokion nors neu 

trališkon valstijon. 
Opinija tų, kurie pritaria 

tam plianui, yra ta, kad šis 
žingsnis turi buti padarytas 
iš prižasties gauti "neprigul- 
mybę konferencijos." 

Yia suprantama, kad vi- 
sas plianas yra svarstomas 
nekuriais vadais ir, jeigu ne 

bus greitos permainos, pasiu 
lijimas bus priduotas per- 
mainyti vietą konferencijos. 

Susivienijimas Tautų pasi 
darė realiu šiądien popietų. 
Komitetas, kuriame Prezi- 
dentas Wilsonaš yra pirm- 
sėdžiu, praneša, kad likosi 
prieita prie galutino sutiki- 
mo visuose paragrafuose. 

"Bilius dabar yra prireng 
tas užtvirtinimui," likosi pa- 
aiškinta po susirinkimo. Bi- 
lius bus priduotas pilnai kon 
ferencijai ketverge ar pėt- 
nyčioj užtvirtinimui." 

VOKIETIJA NEATNAU- 
JINS TAIKOS SUTARTIES 

Turin, vasario 11 d. — 

Mathias Erzberger, narys 
Vokiečių taikos sutarties ko 
misijos, užreiškė šiądien, pa 
sikalbedamas su laikraščių 
korespondentais Weimare, 
kad Vokietija neatnaujins 
taikos sutarties, jeigu nau- 

jos sąlygos bus "perdaug aš 
trios," sulyg žinių, aplaikytų 
čionai." 

IRKUTSKAS PRITARIA 
KONFERENCIJAI. 

I 

Jrkutsk, Sibiras, Vasario 10 
d. — Sujudimas viešpatauja iš 
priežasties sumanymo prezi- 
dento \\ ilsono, kad visos Ru- 
sų frakcijos dalyvautų konfe- 

rencijoj ant l'rinces salų su tai 
kininkų atstovais. 

Monarchistai ir reakcionie- 
riai yra tuomi pasipiktinę, to- 

dėl, kad tas sunaikina jų pasi- 
tikėjimus atgauti atgal valdžią. 
Daugumas kitų Husų pritaria 
tam plianui. Irkutskas, jeigu 
jam butų pavelyta balsuoti, pa- 
duotų 80 procentų balsų už 

konferenciją. 1 
Pasiūlyta Amerikos kontrole 

ant geležinkelių suteikė daug' 
spėliojimu rusams. Iš pra- 
džios jie bijojo, kad Amerika 
pasilaikys nuosavybę, bet plia- 
nai talkininkų kontrolės paliuo- 
suoja juos nuo tokio nužiūrėji- 
mo. 

Rusai dabar klausinėja kad:; I 
Amerikoniškos krautuvės bus 
atidarytos čionai ir kada Ame į 
rikos kapitalas pradės veikti. į 

\ įsuas priklauso nuo reor- 

I ganizavimo transporiacijos. 
I Kiekvienas yra įsitikinęs, kad 
amerikonai geriausiai tinka 
tam darbui. Išdalinimas drapa- 
nų tarp geležinkelio darbininku 
padarė gera įspūdį ant draugu. 
Raudonojo Kryžiaus darbavi-j 
masis Sibire daug kuomi prisi- 
dėjo prie pagerinimo gyveni- 
nio sąlygų vietinių gyventojų. 

Čionai siaučia epidemija ty- 
fo, bet mirtingumas nėra dide 
lis.. 

Vokiečių karės belaisvių vra 

gana daug ir jie labai nusimi- 
nę, jie mano, kad revoliueioniš 
ka Vokietija užmiršo -juos ir 
jie. niekados negalės sugrįžti Į 
savo namus. Vokiečių išsilavi- 
nimus daug pagerino jų būvį. 

nes jie dirba bile kam, kas tik 
apmoka už jų darbą. 

Pinigų čionai daug yra, bet 
drapanų negalima gauti pirk- 
ti. kadangi jų nėra. Už gera 
pavalgymą valgykloje reikia | 
užmokėti 30 rublių. 

TALKININKAI ATMUŠĖ 
BOLŠEVIKŲ ATAKĄ. | 
Londonas, vasario 10 d.— 

Oficiališkas karės departa- 
mento pranešimas apie vei- 
kimą Šiaurinėj Rusijoj pra- 
neša, kad bolševikai pada- 
rė pėstininkų ataką ant tal- 
kininkų pozicijų netoli Sred 
makrenga, piet-ryčiuose nuo 

Archangelsko, ir likosi at- 
mušti. 

Laike pėtnyčios operacijų, 
kuriose dalyvavo Amerikos, 
Anglijos ir Rusų kareiviai, 
pagerino savo pozicijas ant 
Petrogrado kelio, j pietus 
nuo Kališo, bolševikai ap- 
iakė didelius nuostolius. 

EICHHORN VADOVAUJA 
SUKILIMU. 

Žitrich, Šveicarija, Vasario! 
10 d. — Žinios aplaikytos čio- 
nai praneša apie dideles betvar- 
kes Spartakų Berlyne. Karei- 
viai ir jūreiviai po vadovyste 
Kichliorn, buvusio policijos vir- 
šininko, pranešama, užėmė 
\lexander paloeių ir valdžios 
kareiviai atidengė ugnį ant jų 
užmušdafni aštuonias vpatas ir 4 

1 1 v, sužeisdami keturiasdešimta. 
Vokiečių cenzūra sulaiko de- 

talius apie betvarkes. 

BOLŠEVIKAI PAIMA 
VINDAVĄ. 

Kopenhagenas, vasario 1. 
Bolševikų kareiviai paėmė 
Baltiko portą Vindavą, Kur- 
liandijoj ir šiądien, kaip pra 
nešama, žengia prie Vokie- 
čių rubežiaus. Vokiečiai iš- 
sigandę bėga prieš juos. 

STREIKAI BEL/ \STE 
BAIGIASI. 

Belfast, vasario 11 d. — 

Miestas atnaujina savo nor- 

mališką veikimą šiądien ii* 
streikieriai balsuoja klausi- 
mą apie užbaigimą streiko. 
Gatvekariai bėgioja ir elek- 
tros dirbtuvės pradėjo savo 

darbą. 
oo 

SAULES KARŠTUMAS. 
Astronomijos mokslas yra 

taip toli nužengęs, kad astro- 
nomai dabar gali pasakyti— 
Į.agal žvaigždžių spalvą—jų 
amžių. Taip, baltos spalvos 
žvaigždės yra jaunos; gelsvos 
—yra pusamžės; raudonos 
žvaigždės yra senyvo amžiaus. 
Musų saulė,—juk ir ji yra 
žvaigždė,—kaip sako tyrinėto- 
jai dangaus, yrr sena žvaigž- 
dė, galinti kokia gražią diene- 
lę eksploduoti. Jei kas nors 

panašaus atsitiktų su musų 
sena saulute, tai viskas, taip 
sakant, nueitų vėjais,—visi mu- 

sų srioviniai ginčai, visokie 
partijiniai izmai ir kas dar 
drauge nenueitų! 

Viso pasaulio astronomai 
tėmija saulę su didele atidžia. 
Yra taip vadinamos spektros- 
kopistų draugijos, kurios kas 
uien užrašo Saulės "sveikatos 
stovį" ir skelbia mėnesinius 
I.iuletinus tiems, kas įdomauj i 

mūsų Saulės sveikati ir žemės 
gerovę,—nesa žemės gerovė vi- 
siškai priklauso nuo Safilės. 

Kas 10 ar 11 metų ant sau- 

lės pasirodo tam tikri "plėt- 
tnai," kurie veikia net j mūsų 
žemelę, nežiūrint to. kad žeme 

yra atstu nuo saulės per 93.- 
000,000 mylių. Vienas toks 

"plėtmas," jei pasiektų žemę, 
Į sunaikintų ja savo liepsna, 
[kaip kokį išdžiūvusį lapą. Tie 
!"plėtmai," arba "liepsnos lie- 
įžiuviai" tankiai buna kelių 
šimtų tūkstančių mylių ilgio. 

Ištikrųjų, saulė nėra taip ra- 

mi. kaip ji atrodo: ant jos nuo- 

latos atsitinka žmogaus protu 
neapimamos audros ir milži- 
niški išsiveržimai ugnies. L 

jos nepaprastai dideles ugnies 
žiotis plaukia nesuskaitoma 
daugybė meteorų, kurie ir pra- 
dingsta, lyg kad visai ir ne 

butų buvę. 
\stronomai, su savo ste- 

buklingais instrumentais iš- 
mieruoja net saulės tempera- 
tūrą, arba karštį. Sakoma, 
kad jos karštis siekiąs 7,000 
Centigrade laipsnių. Toks 

•tu NV«»(>.ipor Union® 
'•iii;)m3s®sr: 

.N iigljos sosto Įpėdinis, kuris 

dalyvavo Amerikos aficierių 
į IK)kilyjc. 

karštis cs;ls ant saulės pavir- 
šiaus. Mokslinčiai sako, kad 
vidujinė saulės temperatūra tu- 

rinti buti daug didesnė. Tani. 
kad sukėlus tiek karščio, kicic 
saulė išleidžia iš savęs per vie- 
na sekundą, reiktų antsyk su- 

deginti 11 kvadrilionų, 600 
tūkstančių bilionų tonų anglių. 

Nc k saulės temperatūra 
yra znu.nių išmieruota, bet ir 
pati saulė yra pasverta, taip 
sakant. Mokslinčiai apskait- 
liavo, kiek saulė sveria,—tik 
męs nemokame ištarti tos 

!skaitlinės, kuri šitaip atrodo: 
| 1, 842, 364, 532, 019; 704; 
1433; 497; 136; 945; tonus! 

''Lietuvos Atstatymas." 

Phono Drover 7027 
K. MICHALOWSKI 

DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja nkis 
ir priskiria akinius 

I j-ncens sanuens visokių aufcso daigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso ir 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STREET 

Nepstčmyti Gamtos 

STEBUKLAI 
| Męs matome šviesią., giedrią dieną, 
Į męt matome įam.sią naktį, meto ai ■ 

i labai giedras atmainas — Iš giedros 
| lietų, audrą, sniegą, matome dangą 
braižančuis žaibus, girdime gyvybe 
drebinanti griausmą. Kas tą visiją 
atlieka, daugeliui žmonių yra neži- 
noma, o žinoti privalo kiekviena.? 
ši gamtos visokeriopą atmainą laba' 

j trumpai ir aiškiai yra aprašyta » 

paveikslais iBrodyta, knygelėje 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Sviete 
KAINA 25 CENTAI 

j 
Pinigus siųskite 

'LIETUVA" 
S253 SO. MORGAN STREET 

CH1CAGO, ILL. 

"Lietuvos" Kalendorius 
v 

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

bias istoriškas datas ir katalikiškas šventes. 
/ Kas užsirašys dienraštį "Lietuva" nemažiaus, kaip ant 3 mėnesių ir jau 

pirmiau užsirašiusiems, prisiusime šitą kalendorių Dykai. 
Del brangumo popierio ir paties darbo, šių kalendorių spausdinsime apri 

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

"LIETUVA" I 
3253 S. Morgan St, CfflCAGO, lll. 

Dienraščio "LIETUVA" 
=^==k AI N 0 S 

CHICAGOJE Metams $ 6.00 
,, Pusei metų 3.50D 

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

In Kanadą Metams 7.00 
In Kitas Štilis Metams 8.00 

I 

VISKĄ KASYKITE AIŠKIAI. ! 

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

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

• Siunčiu Tamistoms $ ir praš .u siuntinėti 

dienraštį "Lietuvą" per 1 met. 
(aut kiek laiko) 

Mano adresas: 

Vardas Pravarde 

Stubos numeris Gatve 
(arbaboi) 

Miestas .. Valstija 



LIETUVA IR AMERIKOS 
LIETUVIAI. 

(Tąsa) 
Męs, lietuviai, neturime 

ginkhi, kad apsiginti nuo is- 
Jauklnio pavojau.', nes Lie- 
* jy 
broliai Amerikiečiai Lietu- 
vai nepasiuntė tam tikslui 
iki šiam laikui, praktišku 
mastu mieruojant, nei gra- 
šio. Męs neturime lėšų už- 
laikymui net tu musų tikrų 
lietuvių Kuropoj, kurie pa- 
sekmingai gynė užsieny j lie- 
tuvių reikalus (žiur. laišką 
Šeiniaus-Jurkuno) ir neku- 
rie iš tokių besidarbuojan- 
čių užrubežiuose lietuvių 
grąžina grįžimu Lietuvon, 
nes nctuii iš ko užsilaikyti. 

Kaip K.as Šelpia. 
Iš visur gauname laiškus 

su šauksmu kokios nors pa- 
geibos nuo Amerikos Lietu- 
vių. Ir į ką-gi jie, būdami 
nelaimėje, gali kreiptis, kaip 
ne i Amerikos Lietuvius? 

Jie žino, kad kitų tautų 
emigrantai Amerikoje spar- 
čiai parėmė savo tėvų kraš- 
tą, kaip, pavyzdžiui, čecho- 

įSlovakai, lenkai, žydai ir ki- 
Rk Jie pasiuntė dešimtis mi 
lijonų doliarių aukų, čecho- 
slovakų, žmones pardavinė- 
jo savo galvijus, arklius, o 
siuntė saviškiams pagelbą. 

Suprantama todėl, kad ir 
lietuviai kreipiasi pas savo 
žmones Amerikoje su šauk- 
smu pagelbos. Bet vargšai 
iki šiam laikui jos nesulau- 
kė. 

Kas-gi atsitiko su Ameri- 
kos Lietuviais? Kur-gi jų 
meilė sulyg savo tėvų kraš- 
to? Kur dingo tas senovės 
prabočių pasiryžimas gelbė- 
ti viens-kitą ir gintiš nuo ki- 
tų? Tokius klausimus gali 
užduoti ne vienas tėvynės, 
sunus. 

Reik atvirai kalbėti. 
Atėjo laikas atviro ar 

šcyro kalbėjimo. Užslėpimas 
teisybės šiuo laiku ly^intųsi 
prasikaltimui ir nusidėji- 
mui prieš tautą. 

Meilė tėvų krašto pas 
mūsų žmones nedingo ir už- 
siinteresavimas Lietuvos li- 
kimu yra didelis, kas matyt 

yiors jau ir iš pa ripylusių pas 
ĮSlitiniais laikais aukų ir 
skaitlingų mass-mitingų, ku- 
rie daromi visose lietuvių 
kolionijose. 

Bet vienomis rezoliucijo- 
mis ir nutarimais nepasigir- 
sim: prieš jiegą.reikia jiegą 
statyti. Todėl kalbos kilo 
pas žmones ir laikraštijoj 
organizuoti savo armiją iš 
laisvanorių. Be abejonės, tai 
yra vienintelis būdas apsi- 
gynimui r.Lio kaimynų, pasi- 
kėsinusių Lietuvos laisvei. 
Kito išėjimo nėr: kuomet už 
puola plėšikas, prisieina sa- 

vo, o ne svetima jiega gin- 
tis, nes pakol prisišauksi pa- 
gelbos iš šalies, tai jau gali 
buti pervėlu. 

Bet pirm negu pradėti 
rengti jiegą Lietuvos apsi- 
ginimui, tai reikalinga yra 
pinigai. Kad apginkluoti, 
užlaikyti žmones, kad juos 
apauti, apvilkti ir tt. To- 
kiam darbui pirmiausiai rei- 
kalinga žmonių sutartis, rei- 
kalingas ujimas išvieno, rei- 
kalingas gelbėjimas viens 

itam, ką męs matome pas 
itas tautas, augščiau už 

mus kulturiškai stovinčias, 
]<aip antai pas čecho-slavo- 
kus ir pas kitas tautas. 

Bet ar moka lietuviai su- 

sitarti, ar moka bendrai 
veikti musų visų darbus, 
kaip tai daro sunųs kitų tau 

tų ir kaip tai darė senovės 
lietuviai? 

(Toliaus bus). 

"ATGAL"... 
Katalikai, per savo Tarybos 

kon.i-ija nntariiisic laikyti Sci 
mą, dabar per savo laikraščius 
davė sijL»'tiala—"Atgal!" Štai. 
ką'ra o "Darbininkas," pavyz- 
džiui: 

"Lietuviu katalikų spauda 
savo /<>di apie naujo šeinio 
šaukimą jau ištarė. I'rita 
riino neparodė ir negalėjo 
parodyti, nes seimo suma 

nytojai nei vieno rimto ar- 

gumento nepastatė delko sci 
nias turi buti šaukiamas. 

'Tautininkų spaudoje pa- 
kelti klausimai yra pakarto 
jimai tu pačių dalykų, ku 
riuos jau praeitas Amerikos 
Lietuvių visuotinas seimas 

išgvildeno. \ čl šaukti žmo- 
nes. ir didelius iškaščius pa 
keli i senų dalyku pakarto- 
jimui, butu ficrdaug nepato- 
gu ir nerimta. Kitataučiu 
akyse pasirodytunie politiš 
kais nesubrendėliais, rėks- 
niais ir .nemokančiais rimtai 
savo Tėvynės reikalu vesti. 
Vienas seimas buvo sušauk 
tas Lietuvos laisvės reika- 
lams aptarti ir užtenka te 

amerikiečiams, ypač kad sei- 
mo darbai pilnai atsakė Lic 
tuvos laisvės klausimo api- 
budinimui ir nušvietimui. 

"Kitus klausinius, kuriuos 
seimo sumanytojai kelia, jau 
atlieka pačio.s Amerikos lie- 
tuvių kolionijos, isnešdamos 
griežtus protestus prieš len- 
kų ir rusų bolševikų verži- 

mąsi j mūsų Tėvynę. Ne- 
gana to kolionijos reikalau- 
ja Lietuvos atstovavimo 
Taikos Konferencijoje, pra- 
šo Su v. Valstijų valdžios 
paremti Amerikos lietuviu 
norą sudaryti čia kariuome- 
nę Lietuvos laisvę apginti, 
leist i.susinešti Amerikos lie 
tuviams su Lietuvos valdžia 
ir žmonėmis ir prašoma 
Amerikos eiti pagelbon. 

"N'aujam seimui nieko 
daugiau neliVtu nuveikti, 
kaip kolionijų pėdomis nu 

eiti ir svarstyti tokius daly- 
kus, kurie paties gyvenimo 
jau išrišti. • 

"Politiškas gyvenimo pul- 
sas taipgi parodo, kad mum? 

čia seimo visai nereikia. Vi- 
sas veikimas dabar persikė- 
lė j Taikos Konferencijos 
vieta, Paryžiun, kur ir lie- 
tuviams savo jėgas reikia 
stiprinti. Be trukšmo, ra- 

miai abiejų Tarybų Pildo- 
mojo Komiteto darbus ton 

sritin galime palenkti. Ta- 
rybos veikia; jo:, (taip yra 
su Am. Liet. Taryba) yra 
organizuotų lietuvių atsto- 

vybe. Iš jų veikimo mato- 

me dideliausią Lietuvai nau- 

dą ir nieko naujo seimasi 
tuo klausimu neišras. 

".Naujas seimas greičiau- 
sia gali virsti sriovinių pa- 
geidavimų, nesutikimų, in- 
trigų arena ir partijinės agi- 

| tacijos šaltiniu. Prie to ve- 

da tautininkų vadai ir spau- 
da demagogiškai įsipiršda- 
ma j liaudies prietelius va- 

dus. Žinoma, męs katali- 
kai jaučiamės šiandieną aut 

tiek stiprus ir supratę, kad 
be jokios baimes galime pri- 
imti mums mestą tautinin- 
kų pirštinę. Bet kam bu? 
nauda iš to viso? Nauji 
trukšmai sudarys naują pra- 
garą musų tarpe ir Tėvynei 
pateiks kaušą tulžies vieton 
laisvės ir duonos. 

"Amerikos Lietuvių Ta- 
rytos paskutiniame posėdyje 
Xe\v Yorke, Tarybos sekre- 
toriui pranešus, kad tuli vei 
kėjai kelia naujo seimo su- 

manynia, visi nariai vien- 
balsiai pripažino, kad neina 
t<> jokio pamato tokiam sei 
mui, kokj dabar manoma su- 

niukti. Abiejų Tarybų ben- 
1 drame posėdyje katalikų at- 
i stovai ta pati aiškiai pabric- 

žė ir nurodė, kad seimas vi 
sai nereikalingas. Vienas 
kitas karštų jų tautininkų pa 
:.oko ir metė katalikams len- 
komanystės dėmę, bet su gė- 

l da turėjo atgal apkaltinimą 
pasiimti. Nebuvo dar Ame- 
rikos lietuviu katalikų tarpe 
lokio atsitikimo, kur katali- 
kai hutu lenkų niekšystes 
užtarę. Protestų mass-mi- 
lingų surengime lietuviai 
katalikai pirmieji pasirodė. 

"Fondus venyti reikia, 
tautininkai sako. Gerbia- 
mieji, kaip jus tokius daly- 
kus suvienvsit, kokių pati 
liaudis nenhri vienyti. Mo~ 
narkizmo, absoliutizmo juk 

j žmonėms neantmesit prieš 
pačių žmonių valią. 

"Kad seimas, jei ir Įvyk- 
tų, bus fiasco, parodo patvs 
žmonės. Nėra u po prie sei- 
mo, protestai, kįla neužsiga- 
nėdinimas. Pūskite jei no- 

rite prieš vėją, bet pasekmė- 
je nesibarkite ant kitų už 
nepasisekimus. Patys busi- 
te kalti. 

Keista dar ir tas, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretorius, paduodamas 
Tarybos nariams seimo rei- 
kalą balsuoti, klaidingai per- 
statė Tarybų bendrame po- 
sėdyje dalyvavusių narių 
mintis. Aiškiai visi katali- 
kai nariai pasakė, kad prin- 
cipe seimo šaukimui nėra 

priešingi, bet dabar seimo 
šaukti nemato jokio reikalo 

"Jeigu jau tiesiu, demo- 
kratiniu budu prie seimo ne- 

galima prieiti, o reikia jieš- 
koti pagelbos už kulisų, tai, 
visas darbas bus užnieką. 

" 

Bereikalingas erzinimą?, 
žmonių ir brukimas jiems 
prievarta savo valios ir nuo-* 

monių, tai senų gadynių lie- 
kanos. Bukime nors sykį 
demokratais ir ambicijas j 
šalį padėję, paklausykime 
žmonių balso." 

Šitoks užreiškimas yra dau- 
giaus negu stebėtinas, akyvai/- 
dojc to, kas pirmiaus atsitiko. 

Gi atsitiko štai kas: katali- 
kų Tarybos komisija, kiek at- 
menu, pranešė Tautinės 
Tarybos posėdyj, kad tarp pa- 
lčių katalikų (jų Taryboje) 
esąs beveik lygus ''splitas"— 
vieni stovi už seimą, kiti jam 
priešingi ir kad jų komisijos 
nariai, iki šiolei dar nebalsa- 
vusie, gali savo balsais niu 

sverti ar vienon, ar kiton pu- 
sėn. 

Tokią nuomonę išreiškė ko- 

misijos narys p. Julius Kau- 
pas. Kiti du tos komisijos na- 

riai—p. Šimutis ir p. Mulevi- 
čius—pirmas nurodinėjo Seimo 
be r ei k a 1 i ngum ą, n enau d i ngu 
mą etc., o p. Mulevičius, neiš- 
sitardamas griežtai nei vienon 
nei kiton pusėn, padavinėjo 
daugiausiai naujus projektus: 
šaukti konferencijų tik veikė- 

jų, rengti mass-mitingus, vie- 
ton seimo, ir t. t. 

Tas buvo Tautinės Tarybos 
posėdy j, laikytam sausio 28 d 
Biltmore Hotelyj, New Yorke 

Pagalios nutarta, kad abie- 

jų Tarybų specialiai įgalioto* 
komisijos susirinktų ant-ryto 
jaus vakare ir reikalą galuti 
nai nutartų. 

Tas komisijų susirinkimą* 
jvyko sausio 29 d. "Tribūne 

Buildinge," New Yorke, nu: 

Medalis, padovanotas Prezidentui Wilsonui 
vardu Paryžiaus n>iesto. 

katalikų dalyvaujant tiems pa f 

tiems įgaliotiniams: ppe Kau- 
pui, Mulevičiui ir Šimučiui, 
nuo tatutininkų: pp. V. Jankau 
skui, J. (i Sirvydui ir V. k. 
Račkauskui. 

/ėmiaus pasirašusis buvo 
vienas iš svečiu tame posėdy j. 
Čia vėl kataliku atstovai atkar- 
tojo apie "splitą" jų taryboj 
ir apie tai, kad ju balsai nu- 

kreips ar vienon, ar kiton pa- 
sėli. 

Po ilgų pasikalbėjimų, argu- 
mentų ir t. t., prieita prie galu- 
tino tarimu. Tautininkų dele- 
gatai apleido kelioms mitin- 
toms kambarį, idant duoti oro- 

gą kataliku atstovams pasi- 
kalbėti vieniems ir, kuomet su- 

eita vėl kruven, kataliku komi- 
sija, tižreiške vardu savo srio- 
vės, kad jie sutinka scim.i 
šauklį. 

Vėliaus pradėta kalbėti apie 
vietą ir čia nesusitaikyta, nes 

katalikų atstovai laikėsi vien 
u7. Pittsburgą, matomai, turė- 
dami tik šitai vietai-Įgalio j im,'<. 

Apie šito susirinkimo nuoti- 
kius ir nutarimus žemiaus pa- 
sirašusis čia pat ant vietos su- 

taisė, telegramą ''Lietuvai" ir, 
pirm jos siuntimo, perskaitė ją 
čia-pat, klausdamasi susirinku- 
siu, ypač katalikų Tarybos įga- 
liotinių, ar telegramos turinys 
teisingai perduoda komisijų! 
posėdžio nutarimus. Abidvi 
pusės užgyrė, kad telegramos 
tekstas teisingai perduoda k<- 

misijų posėdžio nutarimus. 
Vienatinė pastaba, kurią kata- 
likų Tarybos narys padarC su- 

lyg telegramo teksto, buvo ta. 
kad vieton "catholic council.'i 
gal butų geriaus buvę "Chris 
tian-Democratic." 

Šitas telegramas buvo savo 

laiku tilpęs "Lietuvoj" lietuviu 
vertime. Originalis jos tek- 

istas anglų kalboje yra sekan- 
| tis: 

JMezv York, J o 11. 29.— 

"Special committees reprej 
senting both National and 
Catholic Councils met to- 

night i n New York and de- 
cided to call political conven- 

tion of Lithuanians of Ame- 
rica for the purpose of de- 
manding Indepcndence for 
Lithuania and protestlng 
against thc Polisli claims 
etc. 

National Council \vas re- 

presented by V. Jankauskas, 
Račkauskas and Sirvydas, 
Balutis and Busb being pre- 
sent; Catholics represented 
by Kaupas, Mulevičius and 
Šimutis. 

Committees cotild not 

agree on place for conven- 

tion Catholics standing pat 
i on Pittsburg, Nationalists 

favorin^ Xe\v York, tbeil 
IMiiladelpbia, then Cleve 
land. Catholic representa- 
livcs finally declared they 
\vi 11 report to thcir Couneil 
givinj^ a hope that Cleve- 
land perbaps wi 11 bc accen- 
table. ')ecision pending." 

i 

Sulyg^visa tai su tu<>, ką 
"Darbininkas" rašo, o jam ta 
mc, matomai, pritaria ir kitas 
"kataliku" organas "(iarsas,* 
kurisv trumpai ližreiškia, kad j "su šiuo susirinkimu ir kalbos! 
apie seimą užsibaigė" — paste- 
bėtinai, koks didelis skirtumas 
yra tarp to. ka šiądien "katali- 
ku" laikraščiai pasakoja ir to 
kas tikrai ir ncu/.^ineinamai 
buvo. 

Yra tiesiog nepaprastas da- 
lykas, kaip srioves lyderiai na- 
li save»'srioves vardu duotą žo- 
di taip, be jokiu ceremonijų.' 
"Į viršų kojomis išverkti," apie j 
kokias nors ''demokratybes" ir 
"kulisas" kalbėti. 

Tr akyvaizdoje to, dar at- 

siranda tarp jų žmonių, kurie 
savo geraširdystėje mėgina lė- 
tiems duoti lekcijų apie "etiką 
partijiniuose santikiuose." 

/>. J\. Balutis. 

5 P h on c Boulcvard 2160 | 
i Dr. fl. J. Karalius f 
O s> 

$ UiSISENilJUSIOS 
LIGOS 

S Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki J g 
S vakarais. O 

g S3C3 SO MORGAN STF.EEf 

CHS OŪ o SHU-POV 

GARBINGAI ;nO 
UŽ LAISVv. 

I Oficialiuose valdžios praneši 
tnuose. išleistuose Amerlltos Ka 
rės Departamento Washir. gtone 
randame .sekančias .lietuviškas 
pravardes pasl \btas: 

Patimijirrss. Imame tl) 
tas privardes, kurios yra noabe 
Jotltial lieftrviSkos. arba kurio? 
nvums tžroflo lietuviškom. Tie, kurU 
pasiduoda karitifliensj, arr>n lalk# 
y'%1:itraeiJos, savo pravardes ct 
ski,' arba en "wicz," lint "!;alo, 

y:a panaSys J lenkus ir tų 
ufRaliirlo a'trklrti; tod&l tank. au- 
stai tokiu Ir n^Ti?fTrtrtflamo. Lie- 
tuviai privalo savo pravardei lai- 
ke užsiregistravimo, arba .au ir 
karUrtnemėj, Trttfnofl vi*tt>a "ski- 
—"skas," Tletčn —"vlCIus." 
pavyzdžiui i vift'on "Kotk<wfcl* 
privalo p&diotl "RtTtlcantiVRa." virt- 
ton —".Ti'.eetlėlus." Tu> 
met 1)ub len£v' juo? fv»*ln£l. 

S u r n : u o s i: v a s a.r.i.o 
iO 

Gconjc Chiodras iš Chicii^o, 
sužeistas laipsnis nepažymėtas. 

Louis Glcnis, iš Giicai»v> 
5103 S. Asliland ave. stižei 
stas lengvai. 

KENOSHuS LIETUVIAMS. 
•Gcn. Agentas: P. Beišis 182 

į N. Houl A ve. 

Šiuose vietose galima gauti 
k a s vui. "I.ietu.:}:" 
S. Džiaukis, 462 Jenne st. 

J. Gotautas, 257, Milvvaukee A ve. 

J, Poteliunąs, 353 X. Chicago st. 
! A. Pelis 552 Gran-1 st. 
St. Jocius, 900 Jennc st. 

i Pradik Naujus Metus su tohulu aki'j r» 
! Cjirriu, taip. kad *i<ko nipraleisttimci per tr 
1 sus metu1:, kas tau nall tūli naudinga. 

Gerai j::*aikinti akiniai pra alins akių sr 
qalvo'; čiaudėjimus, trumparegy :t4 trba toli- 
-egy-tė prašalinama, pasitarkite su m:n:-u 
prieš einant kur kitur. Egzatnlnadja DYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S Ashland Ave., Cliicajo 
Kampas lftcs Gatvžs. 

3l1os iulios, virš l'lalt'n ai tiek.-s, Tiruykt'e 
i mano p-raio 

Valar, lis: eur Vtos vai. ryt" iki 8 v*1. rr "f. 
."iLtlti..:j. ii*« 1 vfcL ..to iki <2 vul. di"<A 

Phone Armitage 3209 Valandos: Po piet nuo > iki n. Va*, 
kutais nuo 7 iklfl. Ne'd. nuo lll iki 

DR. H. A. BROAD 
5PECI ALISTAb MOTERŲ LIGU IR ADE/ NAS CHIRURGAS S 

; 1326 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL.| 
»*♦♦*»»♦»♦•< 

LIETUVIU DAR31NINKU EUČER1U IR GRO- I SERNINKU SUSIVIENIJIMO AMERIKOJE | 
t Didžiausis Susirinkimas atsibus £ SEREDOJ, VASARK) FEBRUARY 12-tą, 1919 | 7:30 valandą vakare 

FRANK DALKAUS SVETAINEJE 
3301 South Morgan Strect 

Draugai Ttučeriai Darbininkai, kurio suprantate dėlko tas susi- rinkimas yra šaukiamas, maVnėki'e būtinai atsilankyti, nes nnisn reikalas dabar yra darbuotios. Drabnai su nulinis; bei musij draugai atšalę nuo darbo ir :>iic draugiškumo ir pažinimo vieni antru, bet aš manau, kad 111 uai dabar labjau.s supras organizacijų svarbiu,m. Kviečia visus. P. Z. Pirmininkas 
ivir.m 

— 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! " 
Męs neesamo bankeriai, bot mos gvarautuojame Tamstai surė- dymą 50 proc. ant Ta: įstos plnlgij, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vyrama ir vaikinams padaromo' ui. orderio naujus siutus ir overkuotus nuo $30/it) iki MC.Otf už pusę kaino*. Trupinėlį nešiotu- nuo $25.00 iki $60.no ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- duodamo po $5.00 ir brangiau. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir branginus. Vaiku siutai $2.50 iki $7.50: Skrvnios ir valvzal. 

S. GORDON, 1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, 1LL. Storus atdaras kmviioną ir vakarais iki 0 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakaro. Nodėldieniais—iki 9 vai. vakare. xttxx:zi:r< tttttzatzttttiiittiumaztiim zmtm — 

k*rv V WWVVUW i 
ADOMAS A. K A RA I.I AUSKAS I SEKANČIAI KAšAU: Aš 1 .sl.ni siti iu i't-r .5 molus tluslubnėjcs pilvelis buvo. )*' pojisija. mv'-inimas pilvelio, nuslabnėjima-v Ktuujo, ink lų. Ncrv-j ir al inas ėk'4 nu^lijittlas »'iso kuno, it buvau austoje vilties, kad begyven- ta. \ tsi:r ji<?įknj;ui viu Įiagelbos. nesigailėjau visoje \inerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 

vitkatal p:.|;: lbo«. 
Het kada pareikalavau Salutaras vaistų. 1*itterio. Kraujo valytoja, Nrrvatonj. lukštų ir Keumatizt ••yduoles, tai pu \uvat tojitnui minėtos gyduolės, mano pilv... pradėjo atsigauti, stiprėt, getai dirbt Kraujas iuivolė. Nervai ėntė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Ki umalizmas j ranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Viduriu rėžimas išnyk.) no uinmilmi.; 1,1 

111 M-'iii in iširdavau k:.> sav litč po Iiutclj Sa- S lutaras, Bitteįia, ir po 3 mėn. :avo paveiksle pamačiau 'ckį skirtum;) kaip tarp S dienos ir nakties. Da-ltar jaučiuos sn-.ai i.ti ir esu linksmas ir lotu sykiu <!ik<v'-.i į .ialutans .yli-lų peradčjtstęi ir linkiu v:■■-i.-:n< nv.. d: .-sue-uus ir pa/į tumiems S su tokiais at -itikitnn' patariu nu > Ird/iai kreiptis prie Salutaras: 
Sahitaras Chemical Institution J. Baltrenas, Prof. 

1707 So. Halsted St. Phone Ccnal 6417 Chicago, ll|, s 

Kad jis užsimokėjo už dien 
rast j "Lietuva," jis žino, kad 
jo pinigus priėmėme, nes jis 
mato ant laikraščio "Lietuva" 
užklijuotą geltoną popierą, jis 
mato ant popierėlės savo ant- 

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

Žiūrėkite, kad jūsų numeris 

butų didesnis, negu 12-30-18, 
nes kitaip laikraštis gali bu t 
sula'kytas, kadangi numeriai 
reiškia, jog apmokėtasis už 
prenumeratą laikas pasibaigė, 
o neapmokėtą laikraštį kra- 
sa draudžia siuntinėti. 

Permainant antrašą, aiškiai 
išpildykite šitą blanką ir pri- 
siuskite ją mums, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas — °v:mas. 

Mainant antrašą, teiksitės išpil- dyti sekančią blanką. 
Pirmiatsf mar Lietuva" t j o sekančia antrašu: 

Vardas Pavardė 

Numeris Gatvė 

Miestas Valstija 
Dabar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas .Valstija 
llllIlliminrnilll!imiiiiiiiiiiiii;:!iiimiiiiiiiiiii!tiiiiiiii!iiiiiimiiiiiiiiifiiiniiiiiriiimini:iimiiiiiimiTi'Tv 
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LIETUVA 
•uMIshoa aaily, «xcep"f «undayei, by th« 
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'elephone: Boulvara 42ct 
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• UBtiCRlPTION PRlCfe 

<d Ctucago, t>y mali — 

One year M-00 

dbr rnonths — 
—— 3.60 

Chroe oioaiiu — L8fi 

n Otucago, 07 fiam*r- 

On« copy f 02 

Per week -Ii 

Per month — to 

•n tuo United dtaten. by mali— 

One year fo.uu 

dtx monllie #.0U 

Three inoatba L66 

in Canada, one year I7.U0 
In all other countreb, per /ear $8.(R. 

"Lietuva" eina kasdien, iSsJcinan' nedoldloniua. 

Leidėjai: Lietuvos DienražčJo Benrovė. Jled&ktortua. 
A.dv. Bronius K. Balutis. Adresas vJsoma karei ponden- 

•ijomf: 
Lltnua.ilan Publ)«hlnę Cc. 

So. Jaorgan St., Chlcs-įe, Ui. 

i Oi«paoua^ bule varei 4U50 

i'n-numorattm aama apga-aluimų skyriuje. A p gar 

*1010114 kulnu auteikiamu pareikalavua. 
Prisiųsti Redakcijoo ir aebucaudotl rankraščiai sr4 

iiuaaij atgal tik tada, kada Jy gražinimo reikalaujamu, 

rankrastj Kedakcijon siuač.aiu, ir kuumet grąžinimo ie 

kj# prie rankra»«itr yra pridėtos. 
Prenumeratos, apgarsiniiur ir kitokio biznio reika- 

lale reik kreiptis laiškais } L>:e."ira1Cio Adminl&caraclją. 

Korespondencijas, zlma.- k' atraiprjJus reik adresuoti 

Dienraščio Redakcijos varau. 

Joki rimtai, nc paavimo rašėjo tikro vardo-pravar 
Je» (apart slapivardi's) ir adreso, negali buti sunaudoti. 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:39 

12-tai išryto ir nuo 5:30 iki f vakare. 

Balsas iš Lietuvos. 

Pildamojo Tarybų Komiteto paskelb- 
tos ir vakar bei šiądien telpančios žinios iš 
Lietuvos ir džiugina mus ir verčia liūdėti. 

Verčia iiudėti todėl, kad, anot Lie- 
tuvos valdžios įgaliotinio žodžių, Lietuvos 
padėjimas, ačiu bolševikams ir vokiečiams* 
yra sunkus. Džiugina mos, nes iš naujos 
ministerijos sustato ir vėl matome, kad 
Lietuvoje partijos, susijungę, dirba bend- 
rai, kad Lietuvos gynimo ir organizavimo 
darbas verda; kad Lietuvos žmonės stoja 
ant tvirtų kojų, tverdami entuziastišką lie- 

tuvių armiją; kad daromos yra didelės pa- 
stangos, idant Taikos Konferencijoj Lie- 
tuvos klausimas butų tinkamai nušviestas. 

Taigi daugeliu žvilgsnių Lietuvos rei- 
kalai pradeda eiti geryn. 

Bet— pageiba reikalinga!—Balsas iš 
Lietuvos šaukiasi amerikiečių pagelbos!... 

Ar amerikiečiai tylės? Ar amerikie- 
čiai, susidėję rankas sėdės? Ar ameri- 
kiečių partijos viena kitai liežuvius rodys, 
kuomet tenai jų broliai, paskutines urcijas 
savo energijos įtempę, kovoja už Lietuvos 
laisvę—kovoja jau ne tik vargti, pinigu, 
bet ir savo locnu krauju? 

Reikalingi žmonės, reikalingi ginklai, 
reikalingas maistas ir vaistai, reikalingi pi- 
nigai—ir visa tas reikalinga kuogreičiau- 
sia! To viso Lietuva šaukiasi. 

Ką Amerikos lietuviai pasakys? Kokį 
atsakymą jie duos? 

Saukit .^eima! Saukit nieko nepaisy- 
dami! Jis Amerikos Lietuvių atsakymu 
turės duoti. 

Kodėl Lenkų Neleidžia? 
Turbut niekam nėra jokis sekretas, 

kad Francuzijos valdžia buvo didžiausiu 
užtarėju ir rėmėju Lenkijos. Ji sutvėrė 
lenkų armiją, jos prielankumu susitvėrė ir 
Lenkų Tautinis Komitetas Paryžiuje, kuris 
po Dmowskio ir Paderewskio vadovyste ta- 

po pripažintas oficialiu Lenkijos atstovu. 
Nėr taipgi jokia paslaptybė, kad Francu- 
zija, vadovaudamasi labjausiai ta pačia 
politika, kaip ir pirmiau—nori turėti stiprų 
talkininką anoj pusėj Vokietijos,—norėjo 
susitverti, vieton griuvusios Rv i jos, stiprų 
talkininkėj iš Lenkijos, ir todėl įėmė len- 
kiškų imperialistų plianą s '.tverti "stiprią 
Lenkiją." Tas reiškia, didelę Lenkiją—su 
Lietuva, su Galicija, su dalim Ukrajinos, 
su Baltgudija ir t. 

Nėra taipgi didelis sekretas, kad, gal 
po Francuzijos įtekme, ir Anglijos valdžia, 
pradėjo žiūrėti i sitą "stiprios. Lenkijos" 
plianą su mažiau-ar daugiau aiškiu pri- 
tarimu. 

Abidvi viešpatijos, neabejotinai, pilnai 
pasitikėjo lenkais ir teisingumu bei prakil- 
numu lenkų piiopągandos. 

Be c talkininkai iki pat pastarųjų lai- 
kų rėmusieji lenkus net jų sovinistiskose 

svajonėse; talkininkai, pasodinusieji impe- 
rialistiškos tendencijos Paderewskį val- 
džios krėsle Varšuvoje, staiga atsisakė iš- 
siųsti Lenkijon porą divizijų lenkiškos ka- 
riumenės, esančios po gen. Hallerio vado- 
vyste Francuzijoj. 

Kodėl? Ar tas nėra ženklu apsivy- 
I limo lenkais? Ar talkininkams kartais 
nepradėjo kristi nuo akių užrišalas? Ar 
nepradeda „ie kartais matyti, kad lenkai 
nėra tuo "karžygiu tarp tautų," kaip Kad 
jie buvo rekliamuojami, bet yra—ameri- 
koniuku žargonu kalbant—troble-meikeriai 
ir peštukai p a r e x c e 11 e n c e? 

Siųsti jiems daugiaus kariumenės, 
reikštų duoti progą lenkams dar porą nau- 

jų kariukių pradėti, o jie jau ir be to turi 
ant savo rankų kuone pustuziną karių su 
visais savo kaimynais. 

Griežtas talkininkų atsisakymas leisti 
lenkiškai kariumenie vykti Lenkijon, yra 
bene pirmas ženklas, kad talkininkai pra- 
deda žiūrėti \ leAkus—be akinių. 

I Kiek Stilsono Byla Kaštuos, 
Kaip žinoma, Lietuvių Socialistų Są- 

jungos sekretorius Stilsonas, ir buvusios 
'Kovos" administratorius Šukys tapo Suv. 
Valstijų valdžios suareštuoti, apkaltinti už 
laužymą taip vadinamo "Šnipystes Akto," 
ir atrasti teisme kaltais už prasižengimui 
prieš valdžią. Nuteistieji padavė apelia- 
ciją. 

Socialistų Sąjunga, netrukus po to, 
įsteigė taip vadinamą 'Apsigynimo Fondą,' 
kurio tikslu yra surinkti užtektinai pinigu 
vedimui "draugų" Stilsono ir Šukio bylų. 

Šita byla pusėtinai brangiai atsieis,— 
sulyg "Apsigynimo Fondo" sekretoriaus, 
p. A. Jankausko, kuris savo oficialėj minė- 
to fondo atskaitoj praneša štai ką: , 

"Pranešu visiems draugams, kad 
sausio 27 d. 1919 m., L.S.S. Apsigyni- 
mo Fonde randasi kapitalo $7,418.46. 

Galima drąsiai sakyti, kad apgy- 
nimui drg. Stilsoho ir Šukio jau pusė 
pinigų surinkta. Nėra abejonės kad, 
draugai pasidarbuos ir umai surinks 
kitą pusę." 
Sąryšyje su tuo žingeidu bus patėmyti 

ir tai, kad šio fondo šalininkai (susidedan- 
tie.įi beveik išimtinai iš lietuvių socialistų 
bolševikų) atkakliai agituoja prieš visus ki- 
tus lietuv 'skus fondus Ypatingai griežta 
agitacija yra varoma per tam tikrus plia- 
katus, kurio yra platinami įvairiose ko- 
lionijose. 

oo 

Svetimoj Spaudoj apie j 
j Lietuvius. > 

LIETUVIS, SOCIALISTAS "GAILISI 
JAUNŲ AMt.UK.ONU." .... 

Laiškas laikraščiui The Press: 
"Laikraštis The Press panedėlyj, sau- 

sio 20 d., patalpino rezoliucijas, kurios bu- 
vo priimtos mitinge, laikytame diena prieš 
tai Lietuvių svetainėje, kuriose buvo pra- 
•oma Suvienytų Valstijų valdžios pavarto- 
ti savo jiegas dabartiniuose vidujiniuose 
Lietuvos reikaluose. Straipsnis taipgi pra- 
neša, kad kun. Kazys Ambrozaitis pasa- 
kęs, buk mitinge dalyvavo socialistai dide- 
liam skaitliu j e ir kad jie užgyrė rezoliu- 
cijas. 

"Męs meldžiame mums leisti pasakyti, 
Kad Lietuvių Socialistai nedalyvavo visai 
mitinge, bet turėjo savo locną posėdį ki- 
tam kambaryj, ant žemesnių lubų, susirin- 
kę reguliariškan pus-mėneshin posėdin 
Lietuvių Socialistų Partijos kuoopos. Liet. 
socialistai.yra priešingi siuntimui kareivių 
ar amunicijos kovojimui prieš revoliuciją. 
Męs skaitome kriminalu užmušinėti jau- 
nus amerikonus, idant palaikyti autokra- 
tai- 4 [?] valdžią Lietuvp1', valdžią, kuri 
yra pro-kaizeriška ir tapo kaizerio pasta- 
tyti. [Nabagas tas rašytojas: kaip jis gra- 
žiai meluoja. Vert.] 

"Prasidėjus vokiečių armijoms trauktis 
I atgal, Lietuvos kaimiečiai ir darbininkai 

ukilo prieš valdžią [?] ir išvijo visus di- 
deliuj dvarų savininkus, kaip lenkiškus, 
ui}) vokiškus baronus. Ko-operacijoj su 
Lu ijos ir Lenkijos kaimiečiais ir darbinin- 
kai-; jie siūlo sutverti tikrą demokratiją 
[Suprask: bolševizmą. Vert.]. Tamsios 
jiej/os [?] Lietuvos ir Lenkijos bijosi to ir 
stengiasi rauti pagelbos visur, idant su- 

grąžinti senos autokratijos sąlygas. Suvie- 
nytos Valstijos neprivalo gelbėti jokiu bu- 
cu.i sutrynirnui demokratijos bile pasaulio 
dal/j. Męs f?] -velyt turėtume prigelbėti 
lieris, kui'ie mėgina subudavoti naują pa- 
avi!}, kuris yra tvėrimosi proccie. [Matyt, 

kad rašytojo esama lietuviško bolševiko, 
•/ert.] Louis Simoliunas, 

Sekr. Lietuvių kuopos Socialistu 
Partijos Binghamptone 

—Bradley in Chi'-a-;o Ncwo. 

ABRAHOMAS > INKOLNAS 
JO GYVEINIM AS IR DARBAi. 

Jo gyvenimas ir darbai. 
Kiekviena tauta turi savo 

didvyrių, kurie atžymėję 
įvairiais darbais, amžinai 
ažsilieka tautų atmintyje, 
^ienu tokių didvyrių Ame- 
rikoje yra Abrahomas Lin- 
colnas. j 

Linkolnas gimė 12 d. va- 

sario, 1809 m. vargingoje 
šeimynoje, La Rue apskri- 
tyje, Kentucky valstijoje. Jo 
motina mirė, palikdama de- 
vynių metų Linkolną ir kiek 
;iž jį vyresnę seserį. 

Tėvas buvo paprastas dai- 
lyde ir prie anų laikų aplin- 
kybių, dangindamasi iš vie- 
tos į vietą, turėjo kovoti su 

vargais, kurių nemaža dalis 
prisiėjo pakelti ir jaunam 
Linkolnui. Jis pramoko ra- 
sio nuo savo motinos, mo- 

kykloje lankės tik protar- 
piais ir tiek, kad visą, laiką 
suėmus, neišėjo nei vienų 
metų. -Jaunystėje jis mėg- 
davo labai daug skaityti ir 
perskaitė visas knygas, ko- 
kias galėjo savo apielinkėje 
gauti, tik tų knygų tuomet 
tenai buvo nedaugiausiai. 

Prie sunkiu darbu ir var- 

gų jis suaugo į vyrą, tvirtą! 
kunu ir siela. Tėvas, maty-j 
damas, jog jo sunus neno- 

riai dailydyste užsiima, siųs- 
davo jį dirbti pas kaimynus I 

prie Įvairių darbų uždar- 
biauti. Vėliau jis važinėjo 
laiveliu Mississippi upe, dir- 
bo krautuvėje ir kitur, bet 
kur tik nebūdamas visur at- j 
liekamu laiku mokinos ir 
net bandė rašinėti straips- 
nius įvairiais klausimais, 
kaip antai jis rašydavo apie 
blaivybę, apie valdžią ir t. 
t. Labai mėgdavo dalyvau- 
ti vietos teismuose ir klau- 
sytis, kaip advokatas gina 
savo klientus. 

Linkoin&s, kaipo žmonių 
atsiovas. 

1832 m. jis jau tiek turėjo 
užsitikėjimo tarp vietos gy- 
ventojų, jog stojo kandida- 
tu į Illinois legislaturą, ta- 
viiau rinkimuose pralaimėjo. 
Tuo laiku buvo ištikę nesu- 

tikimai tarp'indijonų ir bal- 
tųjų, Linkolnus dalyvavo to- 
je karėje ir, bedalyvauda- 
mas, daug ko prityrė, kaip 
vadovauti žmonėmis. Po po- 
ros metu vėl kandidatavo į c- *» 

legislaturą ir buvo jon iš- 
rinktas. 

Dar prieš išrinkimą į le- 

gislaturą jis apsipažino ge- 
rai su teisėmis ir net su vie- 
nu savo draugu buvo uždė- 
jęs advokatų firmą, kurį te- 
ei&u neilgai tegyvavus pairo. 

Būdamas legislaturos na- 

riu, Linko) nas atsižymėjo 

sąvo nepaprastu teisių žino- 
jimu—ne tiek paviršutiniu 
ju supratimu, kiek pritaiki- 
įnu prie gyvenimo, kuris jam 
buvo taip gerai žinomas. 

1842 m. Linkolnas vedė 
moterį, Mary Tockl, ir abu 
budamu neturtingu, turėjo 
gyventi vargingai. Po ket- 
verių metų buvo jis išrinktas 
į Suv. Valstijų Kongresą at- 
stovu. čia beesant, jo gilus 
protas, graži ir visiems su- 

prantama iškalba patraukė 
prie jo žmones. Jis neap- 
leido nei vieno svarbesnio 
klausimo, nesvarstęs ir ne- 

išreiškęs apie jį savo nuomo- 
nės. Ypatingai tuo laiku 
pradėjo atsižymėti savo už- 
sistojimu už panaikinimą 
vergijos. 

1848 m. jis vėl sugrįžo ] 
Springfield, 111., ir darbavosi 
kaipo privatis advokatas. 
Bet kaipo advokatas jis 
daug garbės neįgijo ir, ma- 

žai teimdamas mokesnio už 
savo darbą nuo žmonių, ki- 
tų advokatų buvo nemėgia- 
mas. 

Sieja už vergijos panaikini- 
mą. 

Čia bebildamas, jis buvo 
pradėjęs užmiršti apie poli- 
tiką, bet ją atnaujino iškilus 
audrai nesutikimų, kuriuos 
iššaukė 1854 m. pietiniu ir 
šiaurinių valstijų ginčai dėl 
vergijos palaikymo. Čia 
Linkolnas pasirodė tikru 
idealistu ir tvirtai stojo už 
panaikinimą vergijos. "Nei 
vienas žmogus neturi tiesos 
valdyti kito žmogaus, be jo 
paties sutikimo,"—jisai sa- 

kydavo. Tuose nesutiki- 
muose šalis suskilo Į dvi 
priešingi pusi: pietų valstijos 
varės už palaikymą vergijos, 
o šiaurinės, kad vergiją pa- 
naikinti. Atsirado nauja 
partija, kuri buvo pasiren- 
gus kovoti už panaikinimą 
vergijos. Partijos vadu li- 
ko Linkolnas, kuris įdėjo i 

partijos programą tiesos ir 
lygybės principus, kaip jie 
yra išreikšti Neprigulmybės 
Dekliaracijoje. Toji parti-j 
ja, po įvairių permainų, už- 
siliko iki šioliai, kaipo re- 

publikonų partija. 
Naujos partijos susirinki- 

me Springfiekie, 1858 me- 

tais, Linkolnas savo kalboje 
pasakė, .jog negali buti tvir- 
tu namų, jei jie bus persi- 
(Itijiiię i dvi dali. Negali iš- 
silaikyti valstija, jei ji bus 

perpus vergiška ir perpus 
laįsva. "Aš nelaukiu to, 
kad [Amerikos] Unija išir- 
tų, bet laukiu, kad ji užsi- 
liktų vienybėje. Vienas iš 
dviejų turi pergalėti,—lais- 

ve, ar vergija. Kuri iš jų 
pergalės, toji bus visose val- 
stijose, nežiūrint ar tai jos 
butų šiaurinės, ar pietinės." 

Jo politikos priešu buvo 
Douglas. Kada toje suiru- 
tėje Republikonai pastatė 
Linkolną kandidatu Į senatą, 
demokratai pastatė Dougla- 
są. Priešrinkimų kampani 
joje buvo garsieji Douglas 
ir Linkolno debatai, kul iuo- 
se jis atsižymėjo, savo ar- 

gumentų tvirtumu, ir idea- 
liškumu. Tačiau nors de- 
batuose ir laimėjo, rinki- 
muose į senatą Linkolna* 
pralaimėjo. 

Nors ir nebuvo išrinktas 
senatorių, tačiau jo garsas 
pasklido visur ir visuose 
kraštuose pradėjo jo garbė 
augti. Jis buvo kviečiamas 
kalbėti susirinkimuose, mi- 
tinguose ir 27 d. vasario 
1860 m., jis buvo pakviestas 
kalbėti New Yorko Unijoje, 
kur laike savo kalbos jis nu- 
stebino visus, savo rimtumi 
ir istoriškomis išvadomis, 
Tie, kurie girdėjo tą kalbą 
vienbalsiai pripažino, jog to- 
kios kalbos New Yorke nie-l 
kas nebuvo girdėjęs. 

Linkcinas Prezidentu ir Ci"' 
vile Kare. 

Ant galo 1860 m. Linkui- 
nas buvo nominuotas j Suv. 
Valstijų prezidentus. Laike 
rinkimų jis buvo labai at 
sargus, kalbėdamas apie 
vergiją, kad neįžeisti kenc 
nors jausmų. Rinkimuose 
laimėjo. Prezidentu buvc 
išrinktas lapkričio menes; i 
1860 m., o vasario mėnesy, 
1E 31 m. inerzintos septyniom 
plotines valstijos sudarė 
Konfederaciją ir apskelbė 
pieių valstijų neprigulmybę ; 
išrinkdamas sau savo atskirą 
prezidentą. 

Kovo mėnesi, Linkolnui 
užėmus prezidento vietą 
prisiėjo kovoti karėje su pie- 
tų valstijomis. Tokiu būdu1 
p ra adėjo Civilė, arba Nami- 
nė Karė, kuri dar ir dabai 
daugeliui tebėra atmenama. 
Prisiėjo pergalėti daug įvai- 
riu ;uakenybių per ketverius 
karos metus. Pietų valstijot 
buvo gerai prisirengusios ii 
atkakliai kariavo, lačiai 
Linkolnui pasisekė pergalė-į 
ii ir, paliuosavus vergus, 
patraukti žmones prie savęs 
ne tiek save karių pergalė- 
mis, kiek žmoniškumu ii 
protu. Linkolno populiaris- 
kūmas taip išaugo, kad, pri- 
ėjus naujiems rinkimams, 
jam net neagituojant už sa- 
ve jis tapo antru kartu iš- 
rinktas Suv. Valstijų prezi- 
dentu. 

Po sudarymo taikos, pa- 
liuosavus vergus, Linkolnas 
ramiau pradėjo jaustis. 14 d. 
balandžio 186-3 m. jis ypa- 
tingai buvo linksmas ir, 
kviečiamas moters ir drau- 
gų, nuvyko teatran. Pusiau 
vienuoliktą valandą teatre 
jasigirdo suvis. Moteris su- 

šuko, jog Prezidentas nu- 
jautas. Ji nušovė mažai te- 
žinomas anarchistas, kuris 
su kitais buvo susitaręs iš- 
žudyti visus žymiuosius tų 
laikų virsir, inkus. Ji ir jo 
sėbrus žmonės suėmė ir 
•skaudžiai nubaudė. 

Jo gailėjosi ne tik gy- 
ventojai šiaurinių valstijų, 
bet i)1 gyventojai pietinių 
valtsijų, tardami, jog mirus 
Linkolnui, pietų gyventojai 
įetekp geriausio savo pric- 
veliaus. 

Jis mirė, bet žmonės jo 
neužmiršta ir iki šiai dienai. 
Jie atsimena daug jo darbų, 
išsitarimų ir .;et visų pra- 

| kalbų. Jis yra žinomas, 

kaipo tikriausia atstovas 
Amerikos demokratijos, 
žmoniškumo ir už tai yra 
gerbiamas ne tik čia Ameri- 
koje, bet ir visame pasauly* 
je. 

Garsiausi Linkolno prakalba 
Iš visų jo kalbų žymią vie 

ią užima toji, kurią jis pasa- 
ge, šventinant tautiškąsias 
papines, lapkričio 19 d. 
i8(53 m., Gettysburge. Pa. 
Tą trumpą kalbą moka iš 
atminties beveik kiekvienas 
.ipšviestas amerikietis. Ją 
:ia, kiek galima sulietuvi- 
įę, paduodame: 

'Tneš aštuoniasdešimt 
septynerius metus musų 
tėvai pagimdė naują tau- 
tą, pradėtą laisvėje ir pa- 
švęstą propozicijai, jog v1- 
si žmonės yra sutverti ly- 
giais. 

"Dabar męs užsiėmę di 
dele civile kare, kad iš- 
tirti, ar toji tauta, arba 

i kuri nors kita tauta, taip 
pradėta ir pašvęsta, gali 
ilgai užsilaikyti. Męs suy 
sitinkame dideliame tos 
kaiės kovos lauke. Męs 

| susirinkome, kad pavesti 
į dali to lauko galutinam 

pasilsiui tų, kurie čia pa- 
aukojo savo gyvybę, kad 

i toji tauta galėtų gyvuoti. 
Taip elgt-is mums labai 
pritinka ir yra teisinga. 

"Tačiau, ištikrųjų pa- 
j ėmus, męs tos žemės ne- 

galime padeidikuoti, męs 
negalime jos konsekruoti, 
mes negalime jos pašvęs- 
ti. Narsieji vyrai, gyvi ir 
mirę, kurie čionai kovojo, 
ją pašventino taip, jog 
musii silpnos jiegos nega- 
li nieko nei pridėti, nei 
atimti. Pasaulis beveik 
nepatėmys ir neilgai te- 
atsimins ką męs čia kal- 
bame, bet niekados neuž- 
mirš to, ką jie čia nuvei- 
kė. Tinkamiau mums pa- 
tiems čia pasiaukoti neuž- 
baigtam darbui, kuri jie, 
čia kovojusieji, taip gar- 
bingai iki šiam laikui nu- 

veikė. Tinkamiau mums 

patiems čia pasiaukoti di> 
džiam darbui, kuris stov^ 
prieš mus, kad nuo tų gar 
b i ilga i mirusių męs Įgytu- 
me didesni pasišventimą 
tam reikalui, kuriam jie 
pavedė pilnutėli pasišven- 
timo saiką; kad iškilmin- 
gai nutartume, jog tie mi- 
rusieji neveltui mirė; kad 

i toji tauta, Dievui lei- 
džiant, išnaujo atgimtų 

t laisvėje, ir kad valdžia 
žmonių, per žmones ir 
žmonėms nuo žemės ne- 

išnyktų." 

!. R(.)(iKRS, i>ra<lėjaš naujo 
Ik \ idilijų telegrafo, kuris siun- 
čia žinias po vandeniu ir žeme. 



Sens 'r Pupos. 
—Sumindytos, sudraikytos, 
Visos pupos nuraškytos!...— 
Senis pyko, vaikus barė, 
Kam iškadą darže darė. 
—Nu, palaukkit! Rytoj dieną 
Nusitversiu, tarė, vieną! 
Aš jam kaili, kai to genio, 
Nuruožuosiu lazda senio!...— 
Senas buvo jau senelis! 
Tupinėjo, kai genelis. 
Labai pyko, labai iršo— 
Apie pupas užsimiršo. 
Ant rytojaus vaikai dieną 
Šliaužė pupuos' vėl po vieną, 
Ir už sargo labai baisaus 
Nebeliko pupų vaisiaus. 

[E. DE AMICI ' Verte M. GRIGONIS ! 
1 

ŠIRDIS 
~ 

MAŽIEMS I" DIDELIEMS i 

> (Tąsa) 
— O, mama, mama! kame tu? kalbėjo 

sau berniukas, — ar tu mini apie savo ber- 
niuką? Ar tu jauti, kacl tavasai Marko taip 
arti nuo tavęs yra? 

Vargšas Marko! Jei tikai jis žinotų, 
kokiame padėjime jo motina randasi, jis 
jokio nuovargio nebodamas bėgte bėgtų, 
kad bent keliomis valandomis ankšciaus 
pas ją nuėjus. Jo motina 3irgo ir gulėjo pir- 
mojo gyvenimo kambaryje puikiausios vil- 
ios, kurioje Mekines gyveno. Jie labai pa- 
mylėjo italę tarnaitę ir, kaip įmanydami, 
ją slaugė. Vargšė moteriškė jau pradėjo 
sirginėti, kai inžinierius Mekines staiga tu- 

rėjo palikti Buenos-Aires ir nepasiatisė 
dargi Koreiovoje, kame oras labai sveikas. 
Paskiau, negaudama i savo laiškus atsaky- 
mo nei iš vyro, nei iš savo giminaičio Me- 
relli, jinai įsivaizdino, kad atsitiko, kokia- 
nors baisi nelaimė ir nuolat nerimastauda- 
ma, nežinodama, ar jai cia pasilikti, ar va- 

žiuoti, kasdieną laukė blogos žinios. Tuo 

tarpu sveikata kaskart labiaus iro, ir paga- 
liaus jinai ingavo sunkią vidujinę ligą, kuri 
reikalavo skubios operacijos. Ir kaip tiktai 
tąją valandėlę, kada Marko taip karštai ją 
šaukė, šeimininkė ir šeimipinkas stovėjo 
prie jos 1qvos ir meiliai inkalbinėjo jai, kad 
leistų operaciją daryti. Bet jinai atkakliai 
atsikalbinė jo ir verkė. Geriausias Tukuma- 
no gydytojas pirm savaitės veltui buvo at- 
ėjęs: jinai jo nepaklausė. 

— Ne, brangieji ponai, — kalbėjo ji, 
— aš operacijos neištversiu, numirsiu nuo 

peilio. Tegu jau taip mirsiu — juk kam 
man dabar ir begyventi. Vely numirti ne- 

sužinojus, kokia nelaimė mano šeimyną iš- 
tiko. 

Kaip šeimininkai jai ne inkalbmejo, 
sakė, kad butų drąsesnė, kad j laišką, kurį 
iš čia tiesiai Genuon siuntė, būtinai sulauk- 
sianti atsakymo, kad operacijai turinti pa- 
siduoti dėl savo vaikų, bet vaikų primini- 
mas dar labiaus ją ^griaudindavo ir ji nus- 

todavo paskutinųjų jiegų. Užgirdusi tuos 

žodžius, ji pradėdavo baisiai verkti: 
— O, mano vaikučiai, mano mieli vai- 

kučiai- — sušukdavo jinai, delnais suplo- 
dama — gal jau jų pasaulyje nebėra! Leng- 
viaus man bus numirti. Be to aš esmių įsiti- 
krinusi, kad jokia operacija man nepadės. 
Tegu daktaras poryt neateina. Aš noriu 
numirti — juk man lemta numirti čionai. 
Ačiu jums, brangus ponai, už rupesnį, šir- 
dingai a<Hų: 

Eet šeimininkai nesiliovė inkalbinėję: 
— i .ekalbėk taip. 
Jie jos prašyte prašė. Bet toji tada už- 

simerkdavo ir beveik apalpdavo, šeiminin- 
kai stovėjo prie lovos ir liūdnai žiurėjo į 
tąją motiną, kuri, norėdama šeimyną pa- 
gelbėti, pasaulio galan išvažiavo ir dabar 
čia toli nuo tėvynės miršta, miršta, sunkiai 
pasidarbavusi. Vargšė, dora darbininkė, 
nelaiminga motina. 

Ant rytojaus anksti rytą, pasilenkęs ir 
šlubuodamas, bet pilnas vilties, Marko in- 
ejo j Tukumaną, vieną naujųjų ir gerųjų 
Argentinos respublikos miestų. Jam pasi- 
rodė, kad jis vėl Kordovoj, Rozario, Buenos 
Aires: tokios pat tiesios, ilgos gatves, tokie 
pat balti žemi nameliai; bet viftir puikiausi 
medžiai, oras kvepsnus, nepaprasta šviesa 
ir tyras, melsvas dangus, kokie jis dargi 
Italijoje nėra mat$s. Eidamas gatvėmis( jis 
jautė tokį at sujudimą, koks jį buvo ap- 
ėmęs Buenos-Aires; jis žiurėjo į duris ir 

langus kiekvieno namo. Visi sustojo ir žiu- 
rėjo j šį a[ iriskusį ir sudulkėjusį berniuku, 
kuris, matyties, iš toli atėjo. 

jis gi jieškojo tokio praeivio, kuris 
jam atrodytų daugiaus pasitikėjimo vertas, 
pagaliaus jis pamatė it.lų kalboje iškabą. 
Berniukas nedrąsiai inėjo krautuvėn ir, 
pamatęs ten žmogų, skubiai paklausė: 

— Ar negalite nurodyti, kame gyvena 
šeimyna Mekines? 

— Šeimyna inžinieriaus Mekines? — 

paklausė krautvninkas. 
— Šeimyna inžinieriaus Mekines, — 

tyliai atkartojo berniukas. 
— Šeimynos Mekines — tarė krautuv- 

ninkas, — Tukumane nėra. 
Beviltis riksmas nusiminimo, nelygi- 

nant riksmą.; mirtinai sužeisto gyvulio, pa- 
sigirdo krautuvėje. Krautuvninkas atsisto- 
jo, kaimynai subėgo. 

— Kas atsitiko? Kas tau yra berneli? 
— klausė krautuvninkas, sodindamas jį ant 
kėdės, — po velnių, nereikia taip nusimin- 
i! Šeimynos Mekines čia nėra, bet ji neto- 
li, tikai bent kelios valandas iš Tukumano 
kelionės! 

— Kame? kame? — sušuko Marko, 
it sipeikėjęs ir iš vietos pašokdamas. 

— Bus gal bent penkiolika mWių iš 
:ia, — kalbėjo krautuvninkas, — ant Sa- 
iodilio kranto, tenai, s 

kame stato didelę 
cukraus fabriką, yra keletas namų, tenai ir 
ponas Mekines gyvena, visi jį pažįsta ir 
neilgai tau reikės eiti. 

— Aš tenai buvau aną mėnesį, — pa- 
lakė koks-tai jaunikaitis. 

Marko išplėstomis- akimis į jį pažiurė- 
jo ir, visas išbalęs, jo paklausė: 

— Ar jus matėte ponų Mekines tar 
n aite, italę? 

— Genujietę? Mačiau. 
MarJ-fj pradėjo verkti, podraug ir juo- 

sėsi. Paskiau, neįveikiamo noro stumia- 
mas, skubiai paklaufeė: 

— Kaip į ten nueiti? kuris kelias? aš 
ivoiau risiu, parodykite kelia?! 

— Bet reikės ištisa diena eiti, — visi I 
v'ienu balsu pasakė, — tu nuvargai, reik'a 
pailsėti, o ryt rytą keliausi. 

— Negalima! — atsakė berniukas. — 

-įrodykit, kame kelias, aš negaliu nė va- 
ndėlė?. laukti, tuojaus einu, nors ir prisei- 

ču pakeliui mirti! 
Niekas nedrįso jo sulaikyti. 
— Tegu tau Dievas padeda, — tarė 

jam. — Žiuiėk, buk atsargus, kai mišku 
ei3i. 

— Laimingos kelionės, italianito. 
Tūlas žmogus palydėjo jį už miesto, 

parodė jam kelią. Netrukus berniukas in- 
šjo miškan, ir jo jau nebesimatė. 

(Toliaus bus) 
POLITŪRA, PUIKI RAKANDAMS. 

• 

Sėmenų aliejaus- ir seno ėliaus po 8. 
uncijas; vieno kiaušinio baltymas išplak- 
tas; alkoholio ir hydrochlorinės^ rūgšties 
vmuriatic acid) po 1 unciją, visk'ą sumai- 
šyk.—Nušluostyk nuo rakandų dulkes, su- 
skalanduok politūrą ir tepk su vilnoniu sku- 
durėliu, paskui nutrink sena šilkine skare- 
le. Bonkelę visuomet reikia laikyti už- 
kimštą. \ 

POLITŪRA SENU RAKANDU, PIANU 
PASKAISTir TMUI ir T. T. 

Ištaipyk apelsino dažo šeliako (orange 
shadegum shellac) .4 uncijas pusėje kvor- 
tos alkoholio 95 nuošimčių stiprumo; pas- kui pridėk sėmenų aleijaus 1 kvortą; tar- 
putyno s}. Iri to pusę kvortos; suskalanduok 
ir pridėk sier'nio etero (sulphuric ether) ir 
amonį jos van> .ns (a(iua ammonia) po 4 
uncijas. Pirmą vartojimo suskalanduok 
gerai ir trink kolei blizgės. 

-WL/. 4 —— 
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GYVENIMO TAISYKLES 
1. Turėk aiškų tikslą. 
2. Eik tiesog prie jo. 
3. Apsipažink su visomis smulmenomis. 
4. Visuomet žinok daugiau negu nuo tavęs 

laukiama. 
5. Atmink, kacl sunkenybės yra vien tam, 

idant jas pergalėti. 
.'i. Žiūrėk Į nenusidavimus kaipo į palai- 

pos akmenis tolesniems pasistengi- 
mams. 

7. Nesiek ranka toliau, kaip gali ją ati- 
trauk' i. 

8. Kartais buk drąsus; išmintingas—vi- 
suomet, 

9. Mažuma tankiai didžiumą sumuša prie 
galo. 

10. Naudokis kitu žmonių smegenimis. 
11. Klausyk gerai, atsakyk atsargiai, spręsk 

greitai, 
12. Visomis pajiegomis užlaikyk "sveikame 

kunė sveiką sielą." 
13. Atlik savo darbą kuogeriausiai ir buk 

malonus. 

Kas Girdisi Naujo Išradimuose. 
y Garsus rusu moksliavyris 

Meenikovas, kuris norėjo pail- 
ginti žmogaus amžių iki 150 
metų, vienoje iš savo knygų 
sako. kad žmogaus kūnas nė- 
ra visai tobulas. Mptyna Gani 
ta esą mums suteikusi gana 
nevykusi, pabūklą, kuri reikia 
pataisyti bei patobulinti. Žmo- 
gaus gyvenimas per Istorijos 
amžius rodo, kad jo turėta tei- 

sybės. Kuno patobulinimui 
žmogus išrado šimtus tukstan- 
či 11 prietaisių. Duokime, kū- 
nas negali išlaikyti šalčio vė- 
siuose kraštuose—žmogus in- 
si taisė drapanas, kas kart gra- 
žesnes. Jo akįs negalėjo su- 

matyti kas yra smulkiausio pa 
šaulyje,— jis išrado mikros- 
kopą, kuris jam atidengė mi- 
lijonus naujų, naudingų ir vo- 

dingų, gyvūnėlių. \ aidentu- 
vė klausė, kas ten tokio yra 
ant žvaigždžių—žmogus išrado 
kaskart tobulesnius teleskopus 
kurie pagerino jo akių smai- 
lumu. Kojos netarnavo jam 
taip greitai, kai]) jo protas no- 

rėjo—ir gimė vežimai, gelžke- 
liai,'automobiliai, orlaiviai, te- 
lefonai, telegrafai, su vielomis 
ir be, nei tūkstančiai kitų da- 
lykų. Privestų pavyzdžių, ma- 

nau, užteks parodymui, jog" ant 

kiekvieno žmogaus radarinio 
pasaulyje galima žiūrėti kaipo 
i patobulinimą kokios nors kū- 
no dalies. Todėl kiekvienam 
žmogui svarbu dažinoti, ką kur 
kas nau jo išranda, nes tas iš- 
radimas gali jam labai kuomi 
prigelbėti padaryti gyvenimą 
smagesniu. Lietuviai neturi 
tam tikro žurnalo, kuris atžy- 
mėtų kiekvieną naują, plačia- 
jai liaudžiai naudingą žingsnį 
moksluose ar išradimuose O 
į<> labai reikėtų. Todėl butų 
^erai, kad nors "Lietuva" pa- 
našų skyrių investų. 

Či? Amerikoje (atmetus 
praeitus metus) nėra tokių 
šnltų žiemų kaip Lietuvoje. 
Ten, brolyti, važiuojant miš 
kan malkų reikia gerai apst- 
luinoti ,idant paskui neatva- 

žiuotum be kokio nors "elun- 
ko", kaip dainoje kad sakoma. 

Išvažiavo žagarų 
Parvažiavo be nagų. 

Susišildymo priemonėmis 
ten tokiu buriu būdavo: geri 
kailiniai, pirštinės ir autuvas, 
daužymas rankų į pašones, trep 
sėjimas, spartus darbavimas. 
na, ir "baltoji"—kai-kada. Ši 
tokie darbai, išskyrus paskuti 
nį, ne visados malonus. 

Panašų keblumą,-kaip už- 

silaikyti šiltai—turėjo ir orlai- 
vininkai šios karės laiku. Rei-I 
kia žinoti, kad ten aukštai be- 
galo šalta—tai]) šalta, kad są- 
nariai suknemba ir gali invykti 
(ir invvko) daugelis nelaimių. 
Tas klausimas rišta įvairiai, 
iki antgalo neatrasto'geros iš- 
eigos. Būtent, orlaivininlo > 

drajJanuose inveriama begalo 
laibos dratutes, kurios nelabai 
kaip noriai perleidžia elektra. 
Yra žinoma, kad elektra, kai; 
ir vanuuo, teka per dratar.. 
\"ienos dratos (kaip gryno va- 

rio) beveik nevaržo tekėjimo. 
kitos gi (kaip plieno) slatr 

sketera prieš elektros sriovę. 
lJasekinėjo to jos inkaista. ki- 
ta karta, atsižvelgiant į sriovės 
stiprumą, net iki raudonumui 
Taigi orlaivininkai panaudojo 
šį visiem moksle žinoma f ak Ui 

savęs apšildymui. Kiekviena? 
orlaivis turi kokia nors elek- 
tros baterija. Sugretinę su ki-į 
tų dratų pagelba savo drapa-! 
nas ar apavą su ta baterija 
oriaivininkas lengvai gali ne- 

bijoti šalėio. 
Ar nebūtų galima tokio pat 

•• 

i prietaiso panaudoti ir Lietu- 
voje, laike "gerti" žiemų, arba 
betyrinėjant šiaurės žemgalį .J 

Užsiminus apie orlaivius 
bus nepi ošalį atžymėti, jog, 
anoi žinių iš Vokietijos, lap- 
kričio mėnesyje, 1917 metuo- 

se, vienas \*okieeių cepelinas, 
vežinas 11 tonu amunicijos bei 
gyduolių ir 11 asmeniu ingu- 
los, išskridęs iš llulgarijos, nu- 

skridęs iki Kartumui, (Su- 
dane, Afrikoje) ir sugrįžęs al- 
gai, išbuvęs kelyje 4 dienas be 
sustojimo. Mat, jis norėjo tą 
amuniciją nuvežti Į Rytu Afri- 
ką vokiečiu kariumenes vadui, 
bet būdamas ties Kartumu be- 
vieliu' gavo žinią, jog tas va- 

das pasidavė. Tokiu budu per 
keturias dienas tas orlaivio su- 

vaikščiojo apie trejetą tūkstan- 
čiu myliu, niekur nestodamas. 

Tas nuotikis mums užveda 
ant minties apie keliavimo oru. 

Tas jau nėra sapnu, bet ap- 
čiuopiama tikrenybe, kuri die- 
na ne metu taps tokiu pat pat 
prastu dalyku, kaip automobi- 
liai. C'ia nurodysiu kelet'i 
nauju išradimų, kurie prisidė- 
jo prie t<> idant padaryti kelio- 
nę oru netik galimu dalyku, 

Į bet saugiu ir net smagiu. 
! Pirmiausia, orlaiviuose, ar 

cepelinuose seniau vartodavo 
vandžio (liydrogen) dujas 
kurios yra lengviausios už vi- 

sus kemijos moksle žinomus 
gazus, ir todėl geriausiai tik- 
davo pakėlimui bei išlaikymui 
milžinišku cepelinu ore. Bet 
vandis yra gazas, kuris greit 
užsidega. Susimaišęs su "oru 
jis padaro ima smarkią ek<- 
plioduojančia medžiagą, kuri 
—neretai pasitaikc >—| įlyšl-i 
ati^iių kasyklose. Cepelinai.ii* 
orlaiviai yra varomi inžinu, 
kurie neretai paleidžia buri 
žiežirbų. Nors buvo išrasta 
nemažai prietaisu kaip tuos 

pavojus sumažinti, bet visgi 
orlaiviu važiuoti tegalėjo arba 
nieko nenumanęs arba drąsus 
žmogus. 

Daliji kariu buvo jieskota 
kito gazo, kuris butų tokio pat1 
lengvumo kaip vandis. bet ku- 
ris nedegtų kaip pašėlęs. To- 
kiu yra helijus ( beliniu ) an- 

tras lengviausias gazas kcivi- 
joje. H e t jo pagaminimas per- 
brangiai atsieidavo, būtent nuo 

1500 ii i 6000 dolerių už kli- 
bi šk a pėdą. kas perbrangu net 

milijoneriui. Todėl visi len- 
kiu' sj pavojingu vandžiu. Bet 
Amerikai instojus ka-rėn augiai* 
iš savo praktikas nurodė, kaip 
Amerika žymiai pagelbėtų ka- 
rės išlošimui, jei išruiulotų bū- 
da pigi..i gaminti belijų. Tuo- 
met atsiminta, jog pietvakarių 
dalyje Suv. \'alsijų gazuose 
naudojamuose Šviesos gamini 
inui. randasi apie vienas nuo- 

šimtis belijaus. Pabandžius, 
atrasta pasekmingas būdas t;; 
belijų sugauti, ir dabar šios 
šalies Laivyno Departinentas 
stato tekasc dvi milijoninę 
dirbtuvę, kuri gamins lą gazr. 
vien Laivyno orlaiviams. l>e 
los dirbtuvės, dar dirl.m dvi, 
kurios priklauso skirtingoms 
kompauijoms. Tuksiantis ku 

hiškų i»e(lti lielijaus esą kaštuo- 
siu apie šimtą doleriu. 

J.1 c;lijaus gerumai yra sic: 
i i s nedega, ncsiuiaišo su kitais 
gazais ir kelia beveik tiek pa! 
ką ir vąndis, būtent tuksiantis 
klibi "-ku pėdų beli jaus kelia 
svarus, o vandžio 70. Apsius 
belijaus pagaminimas, galiui;; 
sakyti stačiai per-erčia visą <»r- 

laivystes išdirbystę ir atveria 
kelią toikems pagerinimams 
kad tolimos kelionės oru bus ir 
greičiau ir saugiau ir įiiagi-'v. 

atliekamos negu žeme ar van- 

deniu. 

Cepelinų kompanija Vokieti- 
joje esą jau gamina visą laivv 
na orlaiviu kurie skrajosią per 
Atlantiką, is Amerikos i Euro- 

pą ir atgal. Išviso jie Išeisią 
apie 200 tonų: 115 tonų orlai- 

vis, 30 tonu kuro, maisto ir ki- 

tokių smulkmenių. 45 tonus pre 
kių. bagažo ir pačto, bei šimtą 
keliauninku. |ie mano sulakio- c J 

t i i 40-50 valandų. 
Ko gero, dar Lietuvon maž 

daugeliui teks cepelinu skristi. 
Visi, manding* yra girdėję 

pasakėlę apie tą skeptiką, kuris 
išklausęs tulo kaimyno-kaimie- 
čio, pabuvojusio mieste pasako- 
jima apie vežimą, kuri traukia 
ne arkliai, aki garas, atrėžė: 
"Eik. jau eik. Ka čia dumi ■ •' u 

akis ? jei garas arklį atst< »ja, tai 
kodėl gi mušu pirtis niekad ne- 

rieda? Ir ištikro dagirdus apie 
daugelj naujų išradimų, net ne- 

sitiki, begu taip galėtų būti". 
Bet kuomet išsiaiškina pradas 
ant kurio minėtas išradimas re- 

miasi, viskas pasidaro aišku 
kaip diena, ir lik pats suduodi 
kakton, rugodamas, kodėl pats 
t<> nesumislijai. 

Bevielis telegrafas jau nustc 

jo stebinti pasaulį. Jis tampa 
tokiu pat paprastu dalyku kaip 
ir povandeninis kabelius. Ne- 
retai dabar galima pamatyti 
"Ne\v York Times's ant žinių 
"Special to Times by YYireless. 
Nesenai, rodos, Markoni išra- 
do, kad nebereikia net tų aug- 
štų stiebų, be kurių pirma joki 
bevielio stotis neapsieidavo. 
Elektrikos vilnis galima pasių- 
sti ir nuo žemės. Buvo pakilusi 
kalba net apie siuntimą bevie- 
liu pranešimų ant kitų planetų, 
ypač nabagui maršui, kur esą 
gyvena uaug tobulesni už iiuh 

mis žmonės. Markoni net kai- 
bą pasiūlė, būtent matematiką. 
Esą, mušk ir mušk j maršą jog 
du ir du Inis keturi iki gausi to- 
ki pat ženklą atgal arba ženklą 
"taip". Kitas svajotojas Tieski 
pasiūlė žmogaus paveikslus nu- 

siųsti marsiečiams. Vienu žo- 
džiu, bevielis jau gana toli žiu- 
ri. i 

liet paskutiniu laiku, vis ta- 
riant ačiū tai pačiai karei, at- 
rasta nauja bevielė štuką, bū- 
tent bevielinis telefonavimas. 
lis buvo išbandytas S. Valstijų 
Laivyno žmonių susišnekant 
su orlaiviais. Tikrai dar nėra 
žinoma jo konstrukcijos, bet ji 
esanti paprasta. Jos supratimui 
vienok reikia turėti žinių įs 

elektros mokslo. 
Tokiu budu, neužilp) gal ga- 

lėsime nei nevažuoti Jctuvon: 
sėdėdami čionai galėsime pasi- 
kalbėti su savo giminėmis Lie- 
tuvoje per bevielį telefoną. Tai 
ką išradvmai ir mokslas daro ! 

Šarūnas. x 

Pajicškau pavienės ar vedu 
sios .noters, kad galėtų mane 
su 3 vaikais apžiūrėti. 1—5 m 
2—7 m., 3—13 m. IŠ priežas 
lies mano moters mirties. Aš 
duodu stubą, anglis ir šviesu. 
Adresas: 3952 S. Rockvvėl.' St 

Chicaog, 111. 

Pajicškau savo giminaičių, 
Jono ir Jurgio Bulkių, paeina, 
Kauno gub., Panevėžin par. 

puŠaiolo parap. kidžionių so- 

dus, Pirma abudu gyvenu Plii 
ladelphijoje, Pa. lUekižiu jų 
pačių ar kas apie juos žino 
pranešti sekančiu adresu. Sta- 
nislovas (Jarnis. 

8844 Cemmercial Ave. 
So. Chicago, Tll 

Vyrai ir Moterįs mokin- 
kitės Barberystės amato, 
Atsilankykite ypatiškai ar- 
ba rašykite. Mokiname die- 
nomis ir vakarais. 

TRICITY BARBER 
COLLEGE 

819 So. State St. 
Chicago, 111. 

Parsiduoda Bildingas 
Kampas 6601 So. Hermi- 

tage Ave., kampinis storas, 
5 ruimai ir geradžius. Parsi- 
duoda kartu su groseriu, 
mėsa ir visais fikoeriais; 
viskas už $6,000. Reikia pu- 
sę įmokėti tuojaus. Klaus- 
kite pas Michael Kiras. 

3339 S. Halsted St. 
Chicago, 111. 

(i DIENINE IR VAKARINE J 
MOKYKLA i I čia eaii !en?vai Ir fjreitai iSraokti Anslu ir t Lietuviu (laibas, aritmetiką, S. V., Anglies, \ Lietuvos ir r.belnr, istorijas, fteografiją. rafiyt' Uiėkns, ir tt Taip*', turime Grammar ir Eiį!i, ■ School'ių skyrias Lietuviai mokytojai. Suuando- I icite liuosa laika pa:'.T.okinimui, nesigailėsite. 

| American Coitagf Prepa^atory Sshool I ?1C2 SO F.*LS "£U S .., CEitAGO, ILL. 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvinio, kirpimo, de;ignjng 
dienomis ir vakarais dėl biznio 2: 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie* 

parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasietengs:u.u 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principai 
6205 S. Halstod St., lojO \Vells St. 
2407 W. Mf.dison St., Chicago 

BARGENAS 
$200 Phonograpli su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianų, vėliau- 
sios mados. Seklyčios setų valgo- 
mojo ir miegamojo kambarių setus, 
divouus, pa**eiksOuf. parduosiu y.i tile 
teisingą raslulijunų. Nepraleiskite 
šio bargenc. Ke/id^ncija 1S22 S.. KeC ie Avc., ChlCAGO 

Ofiso Teiefonts BoulevarJ 

DR. M. T. striKoi'is 
lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St 

OfiMVtUa #s: 1 rrttlkl. 3 po pi«t. 7 iki9 ukire 
Nedelioais naj 8 ryto iki 2 po pitb. 

Namai I 07 Oakley Blvd. 
T»!cfanas IttUy 420 

Phone Burnside 10 ot 12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

STEPHEN ViLIMOVITZ, R.PH. 
...DRUGGIST... 

8924 Cottage Grove /iv. 
Chicago. i. l • 

EXTRA STORA GE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorohj. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 
puikia pastata, taipgi $12 vertės 
rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 
rime keletį $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
dsai bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 
2810 Harrison St. Cl icago 
sius kainas. Turla S metų patyrimu Jeigu ju8ų akya p^ši arba skaudžios, 
jųs nereikalaujate eiti gydytis ir mo- 
kėti augatas kainas už lai. Pusiteirau 
kit r 11 manim. Aš pritaikysiu jums 
akinius, kurie greitai prašalins jums 
visus akių sakusinus:. Aš gvarantuoju 
ums geriausiu patarnavimą ir žemiau 

Peter A. Miller 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EKPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys BlUgučiu. Pui 
kiai Taisoma Laikrodėlius 

2128 W a^nd St. Chicago 
Phone Canal 58.38 
4906 W iūth St Cicero 



VIETINES ŽINIOS b 

T. M. L). KUOPOMS 
CHICAGOJE. 

Pagaliaus taip lauktos pe- 
reitai metais spausdintos kny 
gos 

'* Paskaitą iš Lietuvių l.v 
tori jos" pereita petnyčia atej'; 
Kuopti raštininkai teiksis a t ei 
nančios subatos, Vasario 15 d., 
po piet ir vakare atsilankyti ir 

pasiimti savo kuopoms pri 
klausančias knvgas. I'rie pro- 
gos dar norėčiau priminti, kad 
butu parankiau* atvysiantiems 
mine! u knygų parsiveržti, pa- 
siimti su savim rankines vali 
zaites. 

V asario 1! d. išsiunčiau vi-1 
soms arti Clncagos T. M. I> ; 
kuopoms pereitų metų knygas 
ir toms kuopoms, kurioms Ini 
vo knygos siųstos tiesiog i- 

spaustuvės, o nebuvo prisiųsta 
kiek reikia. 

TMl). kuopų viršininkai1 

Visokių naminių puotų sezo 

nas greit pradės slinkti link pa- 
baigos. Kuomet aprūpinate 
medžiagiškai savo pašeloinc* 
draugijas, atminkite ir TMD. 

parengkite ką nors ir jai, nes 

ši«»s draugijos yra prakilnus 
Siekis, o ios turtas šiuo laiku 

yra labai menkas. L. Šerne 
rastu tankrašėiu vra pusėtina? 

V * 
W 

pluoštas jau gatavu. Jeigu 
11 n s 11 iždas pasiliks arti dabar- 
rinio stovio, tai f.. Šerno raštu 
reikalas nebus galimas jaiu- 
[linti. » 

M. StapuUonis. 
C. K—Sekretorius. 
T. M. D. 

IŠ TCVv'N OF LAKE 

Pereitoje subatoje šių me- 

ta Lietuviškas Teatrališkas 
Cliubas "Lietuva" p. J. Skili 
įerio svetainėje prie 4523 
j>o. Wood gatves turėjo sa- 

o šeimynišką vakarėlį. 
Prisirinkus jaunimui pra- 

idėjo dainos, šokiai ir žais- 
ai. Viskas taip puikiai buvo 
tlikta, kad iš šalies žiurė- 
amas žmogus jautiesi vi- 
ai kaip Lietuvoje. Tai]) be- 
ilinksmindami svečiai nė 

tepasijuto kaip atėjo vidur- 
iaktis. Kadangi dar turėjo 
juti ir prakalbos ir vakarie- 
nė tai reikėjo suskubti su 

[rogramu. 

i Pirmas kalbėjo Dr. Naike- i 

s, jis nesenai sugrįžęs iš 
ariumenės daug papasako-| 
o iš savo prityrimo. Dakta-' 
as yra puikus juokdarys jis; 
avo kalba taip prijuokino 
isus, kad svečiai ilgai jį 
eužmirš. 
Paskui kalbėjo Dr. Veze- 

is ragindamas visus išvie- 
.0 darbuotis scenos srytyje. 
iekanti3 kalbėjo p. Virbic- 
;as Įteikdamas kliubo pir- 
mininkui Fr. Stasiuiiui do- 

aną už jo pasidarbavimą. 
Y. Stasiulis labai gražiai 
lėkojo susirinkusiems už 

uteiktą jam dovaną. Vaka- 

\ ienę be valgant puikiai pra 
1 :albėjo vietinės Šv. Kry- 

iaus par. vargonininkas p. 

V. Daukša. Ji; nušvietė vi- 
sus darbus kliubo. Ragino 
lietuvaites nesigėdinti savo 

j tautybės, mat dauguma ir 

j dabar dar n {nori pirsi^ažin-j 
ki :• ave lietuvaitėms. 
| Kalbėtojas pasižadėjo iri 
toliau darbuotis kliubo. Re- 
žisierius J. J. Palekas savo 

gražioje kalboje visus ska- 
tino prie darbo. Po vake- 
rienei vėl prasidėjo visoki 
žaidimai ir tęsėsi iki 5-tos 
valandos ryto. Labai buvo 
malonu žiūrėti Į besilinks- 
minantį jaunimą. Sudaina- 
vę kelias dainas ir ant galo 
Lietuva Tėvynė Musų visi 
goriausių jausmų perimti iš- 
siskirstė namo. Butų patar- 
tina, kad ir kitos organiza- 
cijos panašius vakarus /su- 
rengtų kaip kliubas ''Lietu- 
va", kad daro. Jis visas sa- 

vo pastangas rieda, kad tik 
užganėdinti publiką, užtai- 
gi visuomenė yra jam dė- 
kingo. 

Taigi lai gyvuoja ir bu- 

joja Lietuviškas teatrališ- 
kas Klubas "Lietuva" ge- 
riausi pasisekimų jo dar- 
buose. N. K- 

3Š SO. CHICAGO. 

Ačių pasidarbavimui dvie 
jų darbščiu So. Chicagie- 
čių P. Šimaičio ir P. Bred- 
žio tapo surinkta i Lietuvos 
neprigulmybės Fondą *33. 

Po $5. aukavo 

Rozalija Šimaitienė, Vin- 
cas Šimaitis, Feliksas Tau- 
tavičius, Vincas Parestis ir 
Juozas Zakoras. < 

$3. aukavo Mikolas Kald 
ziunauskas. 

Po $1.00 aukavo: 
Antanas Jesinavičius, Juo 

zas Radzevičius, Juzė Stau- 

gaičiut., Paulina Kavienė ir 1 

Domininkas Kairis. 

LINKOLNO DIENOS 
VAKARAS. 

Šimtai lietuvių rengiasi 
Linkolno Dienos Vakarą, ku 
ri3 įvyks šiądien šv. Jurgic 
parapijos svetainėj, 32-tras 
Pi., arti Auburn Ave., 8-tą 
valandą vakare. 

Dainininkai, muzikai, kai 
bėtojai yra pilnai pasiren- 
gę suteikti susirinkimui ne- 

paprastą dvasišką puotą. 
Programas prasidės 8:15 

vakare. Svetainė bus atda- 
ra nuo 7:30 vakare, kad su- 

teikus visiems progą užimti 
vietas pirm atidarymui va- 

karo. Nesivėlinkit ateiti. 
.Yra tai pirmas Linkolno 
dienos lietuvių surengtas va 

karas ir privalo buti visų 
puikiausis, kokį lietuviai ga- 
li parengti. Linkolnas už 
žmonių laisvę kovojo. Lie- 
tuvai laisvę tik ir^s patįs 
galime iškovoti. Kas užjau- 
čia Lietuvos laisvei, tas pri- 
valo dalyvauti rytoj pareng- 
tame lietuvių Linkolno Die- 
nos Vakare. 

Komitetas. 

I'RUSU LIETUVIU VA- 
kAS. 

Subatoje X d. vasario Meldą 
žio svetainėje įvyko lVusu 
Lietuvių vakaras. 

Šio vakaro tikslas buvo maž 
daug suvienijimas l'rusu Lie- 
tinių su Didžiosios Lietuvos 
Lietuviais politikos klausimuo- 
se. Amoniu prisirinko pilna 
svetainė. Vakaro vedėjas pra 
nešė, kad programe dalyvaus 
'"Iiirutės" choras ir bus Įvai- 
ru'; kalbėtojai. 

Sudainavus "Rimtės'* cho- 
ru! keletą tautišku dainelių 
Choro vadovas Si. Šimkus pa- 
sakė prakalbą iš f'rusų ir I ): 

džiosios Lietuvos lietuviu gy- 
venimo. I'o prakalbai vėl cho- 
ras dainavo tautiškas dainas, 
paskutinė daina buvo ''Lietu- 
viais esame męs gimę." Ši dai- 
na labai publikai patiko i»- de:- 
nu plojimu kvietė chorą paan- 
drinli. Visgi nežinia, kodėl 
choras nesudainavo Lietuvos 
himno, kadangi visos daiiv> 
buvo tautiškos dainuotos, tai 

I .ieluvos himnas butų pritikęs. 
Paskui vakaro vedėjas per- 

statė p-nia Žemaite, paaiškin- 
damas kad p. Žemaitė puikiai 
nupieš apie lietuviu gyvenimą, 
išėjus, p. Žemaitė kalbėjo dau- 
giau apie katalikų gyvenimą, 
bet ne apie Lietuva. Kalbėtoja 
išjuokė kataliku tikėjimą, 
bažnyčias, kryžius pakeliais r 

visas kataliku garbingas vie 
tas kaip Šidlavą, Kalvarija. P~ 
įia Žemaitė skaitė ilbai ir vis 
)tivo \- i c* n tik išjuokimas Kata- 

j i kyšt ės, 

T<>ks pasielkim,-'s Žemaitė 
publikos dvasia ir sugadno. 
)iib!ika-ėmė nervinanti, maty- 
laina, kad tas neatneš Lietu 
/ai laimės; ant galo jau nelm- 
;o girdėt nė kaip ten toliau i;- 
Kisibaigė. 

Pats lietuviai liuteronai ma 

ė, kad tokis pasielgimas p. Že- 
naitės buvo visai nevietoje, 
les griovė tautos vienybę. 

Sekantis Kalbėtojas buvo 
[)rotestonų kunigas. J. Razo 
<as. Jis pasirodė vyras pilnas 
Tėvynės meilės. Pradėdamas 

<albą, jis pasakė, kad p. Žem ii 
fė piešė apie katalikų ir kunigu 
larbus, bet jis, būdamas pro- 
testonų kunigas, nekalbėsiąs 
apie tikėjimus, bei partijas, bei 
lik apie Tėvynės reikalus Ir iŠ 
tiesų jis neužgavo nė vieno ii 
kėjimo. Nors svetainėje radosi 

visokių pažiūrų, visokiu tikč- 
i i n ui žmonės, bet prieš kai 1)0 

toją jie visi buvo Lietuviai. 
Paskui ėjo atiku rinkimas. Au 

kų nedaugiausia surinkta apie 
$78.00, iš tiek daug publikom 
buvo galima 'daugiau surinkti 
P>et priežaščia to viso kaip jau 
minėjau netaktiškas pasielgi- 
mas ]). Žemaitės. Kitu kartu 
prustt lietuviams dirbant iš vie 
no su katalikais del Tėvynės 
labo reikėtų vengti panašių kai 

bėtoju. kurie griauja vieny- 

bę. S. B. C. 

[Kadangi jau buvo rašyta 
apie l'rttsų Lietuvių vakaru, 
tai šiuomi kartu tik žingeidis 
nes vietas spausdiname. 

"Liet." Dien. Red.] 

IŠ TAUTŲ LYGOS VEIKI- 
MO CHICAGOJE. 

I'raeita panedėlį 'antu L\ 
ims kanųresas ma\*<» iš Pary- 
žiaus nuo pulkininko K. M. 
Ilouse sekančią telegramą: 

"Malonėki t c perduoti ponui 
Taft mano širdingiausius pa- 
sveikinimus su linkėjimais su- 

lėtiname jo darbe, kurinomi 
jis vadovauja. — Kd\vard 
Hotise". 

Amerikos nedalyvavimas 
pasaulio reikaluose užsibaigs. 
Amerikos išaugimas i di'lelc 
Viešpatiją jos spėka, jos pra- 
mone priverto Šią šąli išimai 
syti i viso pasaulio reikalus. 
Tais dviem sakiniais vadova- 
vosi visi kalbėtojai, laikytose 
sesijose užvakar, Tautu Ly- 

£os Kongrese vadovaujant R\ 
-prezidentui Taftai G'*n«vress 
boteivje. * 

11^. > je kalboje ptimsėdis Tau 
tu Lygos kon^rej-o Ex l're/.i- 
dema:; Taft apart kitoko s-_- 

kanėiai pasakė: ''Gecgrąfiški 
klausimai, kuriuos Taikos Kon 
ferencija turės išrišti yra dve- 
jopos ruš;es. Viena tu klausi- 
mu rusis reikalauja, kad Yokie 
i i ja butu taip apsupta, iš visti 
\>usiu, kad ji negalėtu daugiau 
sapnuoti apie pasaulio paver-i 
t^ina. Antra pusė tai užganėdi- 
nimas tautu niekiančių prie ap-| 
sisprendimo praplatinimui de- 
mokratijos". 

Toliau Mr Taft paln icžč 
reikalavimus Įvairiu mažų tau 

m einančių prie neprigulmybės 
primindamas Kongresui, kad di 
dėlės Viešpatijos turi priimti 
ant savęs per kelis metus at- 

sakomybę už mažasias tautas, 
idant padėjus jums sutverti pa- 
stovės valdžias ir kad iš prie- 
žasties jų nesutikimo jos vel 

neįtrauktų pasaulį Į sunkeny- 
bes. 

PAGELBES ĮGYTI | 
SAVUS NAMUS. 

Atstovai nuo "Associa- 
tion of Commerce, Illinois 
Manufacturers Associntion," 
lentų pirklių, cemento pirk- 
jlių, City club, namų staty- 
mo kontraktorių draugijos, 
namų statymo kliubo ir kitų 
organizacijų, turėjo savo su- 

sirinkimą užvakai4 Chicagos 
"Real Estate" Tarybos kam 
bariuose. Jie nutarė pra- 
dėti statyti po miestą daug 
mažų namelių, idant leng- 
vai darbininkai galėtų Įgy- 
ti savo nuosavybę, nes dar- 

StoniMi) LinctHno Dienūs V 
Koncertas su Prakalbomis 

Sv. Jurgio Parap, Svetaineje 
32rAs Place ir Auburn Avenuc x 

Pradžia valandą vakare. Muzikalį programą išpildys Šimkus, P-lė Rakauskaite 
Birutės Choras ir kiti dainininkai. Tteikite visi. Paraginkite savo draugus. Kas es- 

ti Lietuviu lai ateina. Vakaras rengiamas išreiškimui užuojautos Lietuvos Laisvei. 

n 

Seredos 
vakard 

Vasario-Feb. f 

1919 

H. LtIBOViTZ 
Persikėlė atgal 

in savo 

ieną vietą, 
kur 

pirmaus 
buvo 

1652 W. Van Buren St. 
arti Faulina Street 

bininkams nusibodę visados I 
mokėti rando:;, šitos orga-j nizacijos pasižadėjo gelbėti 
įvykdinimui šio sumanymo. 

AUTOMOBILIUS SUŽE!- i 
DE MERGAITĘ. 

Mary Greceo, 8 metų am-i 
žiaus mergaitė, užvakar nakl 
ti buvo pavojingai automo- 
biliaus sužeista arti 12-tos 
ir Halsted gatvių. Automo- 
bilistas Fred Koates, gyve- 
nantis j)rie 311) E. 22-ros gat 

j vės, likosi suareštuotas. 

Reikalauja 3-jii gerų krau-j 
ėiu, prie moteriškų drapanų. į 
Atsišaui if.e greit u laiku. 

J( AI. Locaitis 
306 S. \Vestcrn Ave. 

I\} c i h alinga s patyręs bučerisj 
atsibarkite tuojaus pas: 

A. T.eksą Sucilh 
8706 Houston Ave. 

So. Cbieago, IH 

Reikalinga mergina prie na- 

mu darbo gera mokestis, M<> 
ka Šeimyna plaut draepn'iu ne- 

reikia atsišaukite tuojaus. 
MTSS MTSEYTCT1 
3548 S. Halsted st. 

Chicago III. 

BIZNIERIAI 
GARSINKITES 
DIENRAŠTYJE 

"LIETUVA" 'i 

Savaitraštis "DIRVA" pradeda eiti nuo vasario 21 dienos ir po 
tam eis reguliariškai kas =;>vaitė. Formatas pasilieka kaip buvo. ir 
bus po senovei 8n!u puslapiu. 12 point raidėmis, tai yra didesnė- 
mis, kaip buvo pirma, aiškesniam skaitymui ir supratimui musu 
skaitytojams. Kolei kas pasilieka po senu antrašu, o apie persikraus- 
tymo skaitytojams bus praneita. 

KAINA METAMS .$2. PUSEI METU $1. 
Pas'žiurSjlmui numerio dovanai. 

' i n i n \; a > ' V A 
IĮ 2004 ST. CLAIR AVE. CLEVELAND, OHIO 

YVILSONO 

Taip pat '>;eras kaip kad geriausias 
pieno sviestas ir kainuoja ma= 

žiau=-Bandykite į į. 
Jis turi gausu ir malonu skon]. kaip kad augščiausios rųšies 
.siuetonos sviestas ir lygiai užganėdinantis—ir svaras jo kai- 
nuoja daug mažiau. 

Ir aUniiiMt" šiai l:ą jus ji galite vartoti prie virimo ir kepimo 
kaip ir prie kitu valgio taisymų. 
Papraskilo pirkti WILSONO guyno maisto produktus. Nos 
jie yra visi peri ir užganėdinanti. Heikalauk ją pas savo 

groserninko Jeigu Jis jų i eturl pas savo. reikalaukite, kad 
jis jums parūpintų. 

"Jhu> inatK m 
\y 

CM'CAGO 

; 

'THE WILSO N J AB E L PKOTECTS YOUR TABLE" 

I 

Ka Publika Privalo žinoti 
Apie Pokavinio Industrija 

PRAMONE kolektavimo, pagaminimo ir distribucijos maistų taip paliečia kasdieninį gyvenimą visų, kad ji turi artimus, ypatiškus interesus dėl kiekvieno. Sensacijų jieško tojai jau ilgas laikas kaip permatė ir sukapitalizavo tai. Galima visuomet pasitikėt ant to, kad ataka ant skerdyklų atkreips atyc1^ jos instigatoriams arba nukreips per nuodugną ištyrinėjimą kokio nors kitokio klausimo. 

Galima yra, kad męs esamo išdalins 
kalti už esančia stoką supratimo -kuslink 
mušu pramonės. Praeityj, žinodami, kad 
atakos ant mtts buvo parenilos ant audi- 
nio pusteisybių, mitriai naudojamu nttda- 
vimu ir klaidingu informacijų, gal męs ir 
buvome užmiršę Uad publika neturėjo pil- 
nu faktų. 

Armonr ir Kompanija visuomet pagei- 
davo tinkamu užsižingeidavimų j j uju me- 
todas ir oper.avimus. Ir pereltui '""n- 
se metuose, iš priežasties taip daugelio e.\ 

parte tardymų, męs liuosnoriai padėjome 
savo reikalus prieš publika, Per apgar- 
sinimus spaudoje, męs pasitikome' klaidi- 
nančius antgalviuR, per kuriuos žmonės 
Įgauna nuomonę, tie antgalviai dažnai kon- 
tratverstos per .skaitymą teksto po jais. 

Užsitikrinę, kad teisingai protaujanti 
žmonės atsikreips prie pilno žinojimo, męs 
jieškome geresnio susipratimo su jais. Per 
laikraščius, knygeles, kintamuosius pa- 
veikslus mūsų procesų ir kitokių panašių 
metodų, męs aiškinome kokią vietą užima 
Anuotu* ir Kompanija pasaulyje žmonių 
reikalavimų ir būda, kuriuomi ji išpildo 
savo funkcijas. 

Mes dedame savo reikalus tiesiai prieš 
tas ypatas/kurios, interesuojami—prieš pa- 
gamintojus. pirklius, vartotojus ir darbinin- 
kus—ir kad kiekvienas galėtų suprasti kaip 
mūsų obligacijos prieš jį turi susikombi- 
nuoti su musų atsakomybėmis prieš kitus 
iia paminėtus, męs duodame visiems žino- 
ti pilną istoriją tn• >, kaip męs pasakome 
jį visiems kitiems. Męs pasakome varto- 
tojams, tą, ką m<> sakome iiagamintojams 

pagamintojams ta ką sakome vartoto- 
jams! 

Kuomet gi jau viskas pasakyta, didu- 
mas bile kurios pramonės, pirkliaujančios 
kompitetyviškai maisto produktais, turi pa- 
silikti geriausiais prirodymais josios ekono- 
minio tvirtumo. Jeigu musų metodos ne- 
imtu tvirtos. Armour ir Kompanija nebūtų 
pasiekusi dydžio proporcijoje šalies reika- 
lavimams. 

Turint tai omenyje, jus greitai supra- 
site. kad jnsų pačių interesai ir jusų leise 

pilnai vertei už jusų pinigus, abudu ver- 

ėla kad jus visuomet reikalautume! pas 
justi krautuvninką Vrmonr'o l'roduktų. 

AM. M O U U a^COMPANY 
J 

Neparduok savo Liberty Bondsų 
Nes jie yra geriausis investmentas pasaulyje. 
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