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Revoliucija Rumunijoj. 
s Latviai Dalyvaus Kon- 

ferencijoj, 

Talkininkai atnaujinsią karę. 
»' — ■ 11 — 

Suvieoiytu Valstijų mMia Lietuvoj. 

REVOLIUCIJA 
RUMUNIJOJ. 

Berlinas, vasario 13 d. — 

Specialis pranešimas iš Vien 
nos sako, kad visoje Rumu- 
nijoje kįla visuotinas sukili- 
mas. 

Karalius Ferdinand likosi 
lengvai sužeistas, kada jis 
bandė pabėgti su savo šei- 
myna iš Buchorešio. 

Darbininkai užstoja kelią 
prie palociaus, kuriuo kara- 
lius su savo šeimyna bandė 
bčgti iš Bucharešto į Jassy 
ir buvo priversti grįžti at- 
gal į palocių. Karalius li- 
kosi sužeistas, sulyg prane- 
šimo, kada darbininkai ati- 
dengė ugnį ant palociaus. 

Riaušininkai gatvėse Bu- 
charešto atvirai reikalauja 
nuvertimo valdžios, šukau- 
darni: "šalin lėlės! Lai gy- 
vuoja respublika!" 

Budapešto laikraštis Vi- 
lag praneša, kad revoliuci- 
ja yra iš dalies pasekmė bol 
ševikiškos agitacijos. 

Laike susikirtimo tarp de- 
monstrantų ir milicijos Ba- 
korste šešiasdešimts ypatų li 
kosi užmušta ir šimtas pen- 
kiasdešimts sužeista. 

Disciplina Rumunijos ar- 

mijoj, pranešama, griūva. 
Maisto ir ekonomiška situa-,' 
cija pastebėtinai blogėja iri 
šalies finansinis stovis pil- 
nai demoralizuotas. 

Pranešama, kad Bratiano 
kabinetas negalės ilgai užsi- 
laikyti. 

LATVIAI DALYVAUS 
KONFERENCIJOJ. 

Paryžius, vasario 13 d.— 
Latviai priėmė pakvietimą 
Augščiausios Tarybos Tai- 
kos Konferencijos dalyvau- 
ti konferencijoj ant Princes 
salų. 

Latvių atsakymas skam- 
ba: 

"Sausio 22 dieną didžio- 
sios talkininkų valstijos su- 

sirinkę Taikos Konferenci- 
joj pakvietė atstovus kiek- 
vienos organizuotos grupos 
Rusijoj, kūne buvo susitvė- 
rę prieš ką-tik užbaigtą ka- 
rę, išskiriant Finliandiją, da 
lyvauti vasario 15 dienoje, 
1919 m. konferencijoj ant 
Princes salų su atstovais di- 
džiųjų talkininkų valstijų. 

"Nors iš politiško atžvil- 
gio Laikinoji valdžia Latvi-. 

jos randasi tokiame padėji- 
me, kaip Lenkija ir Finlian- 
dija, atranda, kad ji yra už- 
kviesta, sulyg oficiailškos 
deklaracijos, kokią padarė 
generališkaa sekretorius Tai 
kos Konferencijos vasario 
10 d. 1919 m. 

"Vardu Laikinosios Lat- 
vių valdžios, Latvių delega- 
cija turi už garbę atkreipti 
atydą Taikos Konferencijos 
Paryžiuje į tokią deklara- 
ciją: 

"Laikinoji Latvių valdžia 
pasiųs tris delegatus į Prin- 
ces salas su išlyga, kad vi- 
sos apginkluotos spėkos, pa- 
siųstos bei vadovaujamos 
per Rusiją prieš Latvių val- 
stiją, butų ištraukti iš Lat- 
vijos ir kad visas ofensyvas 
miltariško veikimo butų su- 

stabdytas. 
"Latvija paskelbė savo at 

siskyrimą nuo Rusijos ir sau 
sio mėnesyje 1919 metuose 
paskelbė konstituciją nepri- 
gulmingos ir savistovios Lat 
vių valstijos. 

"Latvių delegacija pasiųs 
ta Taikos Konferencijon da- 
lyvaus konferencijoj ant 
Princes salų su tikslu: 

"1. Padaryti taiką su Ru- 
sija, ši taika turi buti pri- 
pažinta didžiomis talkinin- 
ku valsti jomis. 

2. Reguliuoti, po vadovys 
te didžiųjų talkininkų val- 
stijų, politiskus ir ekono- 
miškus reikalus, kurie iškils 
nuo atsiskyrimo Latvijos ir 
Rusijos. 

3. Padaryti sutartis ir 
žingsnius prie sutvėrimo vai 
stijų. J. Tsciste." 

TALKININKAI ATNAU- 
JINSIĄ KARĘ. 

Paryžius, vasario 13 d. — 

Maršalas Foch praneš Vp- 
kieuų taikos sutarties komi- 
sijai, kada jis sutiks ją Tre- 
vese su naujomis sąlygomis 
dėl atnaujinimo taikos su- 

tarties, kurias Augščiausia 
talkininkų kariška Taryba 
užtvirtina, kad naujos talki- 
ninkų militariškos ir laivy- 
no išlygos turi buti išpildy- 
tos į tris ar keturias sąvai- 
tes ir kad Vokiečiai turi tuo 
jaus po jomis pasirašyti, 
priešingai talkininkų kariu- 
inenės atnaujins savo žengi- 
mą pirmyn Vokietijon. 

Pasaulio Palicmotias 
i 

Tu. KfEi>My £y£* 
OHM nuori! 

Tautų Lyga bus savo rūšies pasaulio palicmanu, dabojančiu tvarkos tarp tautų. Marsas yra karių dievaitis, ir palicmano biznis bus daboti, kad jis vėl ne- 
atsilankytų ant šios žemės. 

SUVIENYTU VALSTIJŲ 
MISIJA LIETUVOJ. 

Berlinas, via Lonclon, va- 
sario 13 d. —Amerikos val- 
dininkai Spaje davė raštiš- 
ką užtikrinimą Vokiečių tai- 
kos sutarties komisijai, kad 
pulkininkas Grove (Suvieny 
tų Valstijų) ir misija, kurią 
jis vadovauja, pasitiks poli- 
tiškai neutrališka laike savo 
buvimo tose dalyse Lietu- 
vos, kurias laiko Vokiečiai. 

Pranešimas į Internation- 
al News Service vakar sakė, 
kad pulkininkas Grove ir jo 
misija, kurie keliavo iš Var- 
šavos j Grodno studijuoti 
maisto reikalingumą toje da 
lyje Lietuvos, likosi sulaiky- 
ta Vokiečių militariškais vai, 
dininkais, kurie atsisakė pra 
leisti juos. 

ESTONAI DALYVAUS 
KONFERENCIJOJ. 

Paryžius, vasario 13 d. — 

Estonijos valdžia priėmė pa 
kvietimą Taikos Konferenci 
jos dalyvauti konferencijoj 
ant Princes salu. Estonu at- L, t* 

sakymas skamba: 
"Sausio 22. dieną Taikos 

Konferencija priėmė rezo- 

liuciją sulyg kurios valdžios 
susitvėrę rubežiuose buvu- 
sios Rusijos yra kviečiamos 
susitikti su atstovais talki- 
ninkų valstijų ant Princes 
salų vasario 15 dienoje. Re- 
zoliucija baigiasi prašymų, 
kad butų duotas atsakymas 
interesuojančiomis partijo- 
mis. j 

"Todėl, Estonu delegaci- 
ja skaito už pareigą atkreip- 
ti atydą Taikos Konferenci- 
jos vardu Estonijos valdžios 
j sekantį: 

"Estonų žmonės per Tau- 
tinę Tarybą, kuri buvo iš- 
rinkta visuotinu balsavimu, 
nutarė atsiskirti nuo Rusijos 
ir pasiremiant tuomi paskel- 
bė Estoniją neprigulminga 

respublika. Valdžia laikinai 
buvo pripažinta Anglijos, 
Francuzijos ir Italijos val- 
džioms. 

"Ne tiktai Estonų valdžia 
neprigulmingai veikia nuo 
bile Rusų valdžios, bet per 
tris mėnesius, po to kaip su- 

organizavo pastovią ar- 

miją, yra kariškame stovyje 
su Rusijos sovietų komunis- 
tų valdžia. 

"Todėl, jokiu budu męs 
nesiskaifome sa\ e dalimi Ru 
sijos, bet męs priimame už- 
kvietimą talkininkų ir Su- 
vienytų Valstijų dalyvauti 
ant Princes salų. 

"Męs tikime, kad dalyva- 
vimas atstovų Estonijos ir Į 
komunistų respublikos Rusi- 
jos sovietų bus didelės svar- 
bos ateities santikiams tarp 
Rusijos ir Estonijos respub- 
likos." 

23,000 BOLŠEVIKŲ 
KARIAUJA. 

Londonas, vasario 13 d. 
Bolševikų kariumenė, kuri 
kariauja prieš talkininkus 
šiaurinėj Rusijoj susideda 
iš 23,000 kareivių. Jų ar- 

mija aprūpinta yra 151 kul- 
kasvaidžiu, šešiasdešimts še 
šiomis lauko kanuolėmis ir 
devyniomis šešių colių ka- 
nuolemis, sulyg autoritetiš- 
ko pranešimo čionai. 

Bolševikai bando sutverti 
stiprią ir gerai disciplinuo- 
tą armiją, tam tikslui jie ati 
darė mokyklas dėl aficierų 
ir aviatorių. 

Gen. Vetritis, latvis, liko- 
si paskirtas vyriausiu vadu 
visų sovieto armijų. 

Informacija parodo, kad 
bolševikams labai trūksta 
maisto, nes kareivių dieni- 
nės porcijos likosi sumažin- 
tos. Pirm i aus jie gaudavo 
2 svaru Į dieną, o dabar tik 
po 1 svarą. 

BOLŠEVIKAI PAEME 
ZELIVĄ. 

J Varšava, vasario 12 d. 
(suvėlinta). Bolševikai pa- 
ėmė Zelivą tarp Bialostoko 
ir Brest Litovsko. Jie ban- 

, dė pereiti Lenkų linijas, var 

todami Lenkų kareivių uni- 
formas, bet tie, kurie bandė, 
skaičiuje apie 100, likosi su- 
areštuoti ir atvežti Varša- 
von. 

Bolševikų spėkos yra ap- 
skaitluojamos, kad jos susi- 
deda iš apie dvidešimts di- 
vizijų. 

Gen. Bartlemy bando pa- 
daryti taikos sutarti tarp Uk 
rajinos ir Lenkijos, 11 išly- 
ga, kad Lenkijai bus ati- 
duota Drohobycz aliejaus 
laukai, pakol šis klausimas 
nebus galutinai išrištas Tai- 
kos Konferencijoj. 

Amerikos Raudonasis Kry 
žius pasiuntė vagoną kon- 
densuoto pieno Lembergan. 

VOKIEČIŲ ARMIJA 
IŠ 85,000. 

Londonas, vasario 13 d. 
Likosi sužinota šiądien, kad 
Vokiečių organizuota miiita 
riška spėka susideda iš 850, 
000 kareivių. Kariškas dirb- 
tuvės Kruppo, pranešama, iš 
dirbinėja tiek daug kariškų 
ginklų ir amunicijos, kad 
Vokietija labai trumpame 
laike galėtų prisirengti prie 
ofensyvo. 

ORAS. 

Chicagoj ir apielnikėj 
Petnyčoje: lietus su snie- 

gu, šalčiau. 
Subatoje: Greičiausiai 

giedra. 
Smarkus vėjai vakarų pu- 

sės. 
Saulėtekis 6 v. 47 m. Sau- 

lėleidis 5 v. 22 m. 

Menulis nusileis 6 v. 14 
m. rytmety j. 

Chiniečiai Skerdžia Lietuvius. 
^ .... — 

Nesutikimai Paryžiuje. 
Reik pinigu Lietuvos Armijai. 

». A*** 

Reikalauja Susivienijimo Fondu. 
Pildomasis Komitetas \Ya- 

shingtone prisiunčia sekančias 
žinias:"" 
, Pasirodęs Amerikos spau- 
doje pranešimas, buk Lietuvos j 
MiuLterių pirmininkas krei- 
pęsis prie le> l:ų, prašydamas 
pagelbos nuo bolševikų apsi- 
ginti, labai lietuvius nustebi- 
no, nes gerai žinom, kaip vie- 
ni, taip ir kiti. yra aršiausiais 
Lietuvos priešais. Tiesą pa- 
sakius, męs netik nusistebė- 
jom, bet netikejom, kad tas bu- 
tu daroma. Tuojaus spėjom, 
kad bene bus tik lenkų palei- 
stasai gandas, taikomas lietu- 
vius pažeminti. Sprendžiant 
iš vėliausių užrubežinės pre- 
sos pranešimų, rodos, dalykas 
aiškėja. Pranešama, kr 1 Pa- 
ryžiun pribuvo lietuvių dele- 
gacija su grafu Puttkammer 
priešakyje. Delegacija pribu- 
vus iš Vilniaus, kad kooperuo- 
ti su Paryžiuje esančiu Lenkų 
Nacijonaliu Komitetu, kad iš 
Lietu os ir Lenkijos sudarius 
federacija. 

Šis pranešimas šiek tiek nu- 

šviečia lenkų vėliausias pa- 
stangas Lietuvą paglemžti. 
Bus tai lenkų susidaręs komi- 
tetas Lietuvoje, kuris Lietu- 
vos valdžios vardu bus prašęs 
lenkų pagelbos Lietuvą nuo 

bolševikų ''apginti." Bene tas 
pats komitetas ir minėtą dele- 
gaciją Paryžiun pasiuntė. 

Paskutiniame pranešime pa- 
davėme visą pluoštą kable^ra- 
mų iš susinėsimų tarp Tary- 
bų Pild. Komiteto ir lietuvių 
atstovybės Europoje. Vienoje 
iš tų kablegramų buvo užklau- 
siamas p. Mastauskas, ar da- 
bar Paryžiuje esanti Lietuvos 
delegacija turi įgaliojimą nuo 
Laikinosios valdžios Lietuvo- 
je. Toje pat kablegramoje 
buvo pabrėžta, kad mes nepri- 
pažinsim jokios viršiausios ta 

rybos, kuri nedirbtų i vien su 

Lietuvos valdžia. .Sekanti ka- 
blegrama nuo p. Mastausko 
yra atsakymas Į viršminėtąjį 
musų pakiaus'mą. [Kokia die- 
na ji pažymėta? Red.]. 

"Cia esanti Olšauskas, 
Semaško, Daujotas ir Ro- 
zenhaum turi įgaliojimus su 

premiero Valdemaro para- 
šu. Nauju premieru yra 
Šleževičius, o Valdemaras 
lieka užrubežinių dalyku 
Ministeriu." 
Taigi gauta sekanti kabio- 

grama iš Paryžiaus, po kuria 
pasirašo visi asmenis, Įvardyti 
viršminėtoje kablegramoje. 

"Delegacija turi Įgalioji- 
mus nuo Valdemaro. Męs 
pilnai remiame ir reprezen- 
tuojame dabartinę Lietuvos 
valdžią. Dabartinis kabi- 
nefas šia delegaciją užgyre. 
Kadangi Yilimavich netei- 
singai šią delegaciją persta- 
tė kaipo revoliucijonierišką, 
delegacija protestuoja prieš 
jo tolq pasielgimą ir atsisa- 
ko su juo dirbti. Yilima- 

vich, dar nėra davęs clele-, 

gacijai pinigų/' 
Šiomis dienomis gauta su- 

vėluotas, rašytas Sausio 12 </., 
pranešimas nuo p. K. Pakšto 
iš Šveicarijos, kadangi jame 
randasi įdomių žinių apie Lie- 
tuva, todėl ją čia ištisai pa- 
duodame. 

"Alšauskas, Rozenbauni, 
Daujotas ir Semaško jau 
mieste Apa. (Belgijoje) ir 
rūpinasi akredituoti Lietu- 
vos Tarybos pasiuntinį Pa- 
ry "iuje! 

"Latvija atsiuntė pasiun- 
tinį Lieiuvon ir Lietuva nu- 

siuntė Latvijr i. 

"Daumantas akredituotas 
plenipotentiniu ministeriu 

prie Šveicarų valdžios. 
"Sausio 3 d. vokiečiai iš- 

ėjo iš Vilniaus, o Sausio 5 
d. Vilnių užėmė bolševikai. 
Lietuvos valdžia persikėlė 
Kaunan ir organizuoja pa- 
sipriešinimą prieš bolševi- 
kus. 

"Sulvg telegramos iš 
Sausio 12 d., gautos iš Lic 
tuvos pasiuntinybės Berline: 
"Vokiečiai dar karta baisiai 
apgavo Lietuvos Tarybą; 

pažadėjo, o kritiškoje valan- 
doje atsisakė parduoti Lie- 
tuviams ginklų. Tad bolše- 
vikai jau eina j Šiaulius iš 
šiaurės ir Į Kaišedorius is 
rvtu. Lietuvos valdžia tu- 
rės keltis kurnors iš Kauno, 
nes tas miestas atvirame pa- 
vojuje. 

Ypač be jokio pasigailė- 
jimo piauna žmones bolše- 
viku nusamdyti cbinų 1x>k- 
seriai. Jiems nėra skirtumo 
tarp žmogaus ir gyvulio. 
Ką jie nuo gyventojų prisi- 
plėšia, tai esti iiems alga tu 

žmonių pjovimą. Tu lauki- 
nių, bokserių bolševikų ka- 
riuomenėje. einančioje ant 

Latvijos ir Lietuvos yra 
apie 7,000. Pagclba Lietu- 
viams iš niekur nesimato." 

Naruševičiaus Kablegrama. 
Zemiaus talpiname tik ką 

gautk kablegramą nuo inžinie- 
riaus Naruševičiaus, išsuista 
Londone Vasario 9 d. 1919 m. 

"Arrivecl safely. Repre- 
sentation none here. Trying 
to estabhsb provisTonal com- 

mittce. Šliupas as liead. I 
am preparing depart to Pa- 
ris. Send luindred copies 
Senate public doeument 305 
to Paris and London. Di- 
rect nou'spapcrs and pubVi- 
cations to botfi committees. 
Push our case in Senate. 
Funds mušt bc centralizecl 
in Exeeutive Cimmittee and 
money availabie fonvarded 
immediatcly to Paris. Li- 
thuania nccds money for vo 

lunteers. Rolsheviks defea- 
ted at Sbauliai. Mv perso- 
nai resources exhausted anc 

Information to you by cabh 
\vill bc parsimoniuos. Add- 
ress 27 Torrington Squarc 
London." 

N anishevitcJi. 



Lietuvių kalbon išvertus, šis 
telegramas ^skamba sekančiai 

"Atv^kam laimingai. Čia 
nėra jokios [lietuvių] re- 

prezentacijos. Mėginam su- 

tverti provizoriuj komitetą 
su Šliupu priešakyje. Aš 

rengiuosi vykti Paryžiun. 
Pasiuskit po šimtą kopijų] 
Senato publiškojo dokumen-j 
to No. 305 į Paryžių ir Lon- 
doną. Palfepkit laikraščius 
siusti ūbiems komitetams. 
o • Suimkit mūsų reikalą Sena- 
te. Fondai turi but sucen- 

tralizuoti. Pildomamjam 
Komitete ir visi ant rankų 
esantieji pinigai tuojaus 
[turi buti] pasiųsti j Pary- 
žių. Lietuva reikalauja pi' 
ni(ju liuosnoriams [armi- 
jai]. Bolševikai sumušti prie 
Šiaulių. Mano ypatiškas 
išteklius užsibaigė ir mano 

informacijos jums per ka- 
blegramus bus skupios. Ad- 
resas: 27 Torrington S<lua- 
re, London. 

Narusevilius. 

V i t*š t i 1 u psios kablegramos 
yra gana aiškios ir gana gerai 
dalykus nušviečia. Męs ne- 

matom reikalingu ju aiškinimo 
daryti. Reikia pastebėti, kad 
vasario 9 d. užrubežiniuose 
pranešimuose presoje pa žymė- 
ta,-'kad Lietuvių kariuomene 
narsiai kariauja ir keletą kartu 
bolševikus sumuse. Pasekmė 
lietu vn; kareivi jos yra ta, kad 
l>olšcviki'i traukiasi iš Vil- 
niaus. 

Paskaita apie lietuvę. 
Apart kitu dalykų VVashing- 

tone dedama pastangos, kad 
kUotankiousia ką nors apie 
Lietuvą svetimtaučių spaudos 
patalpinti. Pastangos yra ne- 

be pasekmių: beveik kas diena 
kas nors buna patalpinta Ame- 
rikos spaudoje. 

Patirta, kad "VVasliington 
Star" redaktorius laiko pa- 
skaitas apie šios karės iškeltus' 
dalykus. Viena iš jo paskaitų 
buvo apie Rusiją. Musų pa- 
sirūpinta, kad kalbėdamas 
apie Rusiją, tinkamai apie Lie- 
tuvą atsilieptų. 

Laike paskaitos prelegentas | 
pusėtinai laiko pašventė Lie- 
tuvos reikalams. Puikiai nu- 

piešė Lietuvos istoriją ir jos 
dabartinius siekinius, parodė 
žeinlapį ir, rubežius apsibrėž- 
damas priskyrė ir Mažąją Lie- 
tuvą. Pastebėjo, kad taikos 
kongresas labai lengvai galėtų 
išrišti Prūsijos klausimą, va- 

karinę dalj lenkams atiduoda- 
mas, o rytinę dalį priskirda- 
mas prie Lietuvos, nes ta dalis 
Lietuvai priklauso. Prelegen- 
tas kalbėdamas apie Lietuvos 
praeitį, apkaltino lenkus už 
Lietuvos puolimą. 

Po paskaitų išdalinta daug 
brošiūrėlių apie Lietuva anglų 
kalboje, Lietuvių Informacijos 
Riuro išleistų. Prelengentas 
patsai patarė klausytojams 
šias brošiūrėles perskaityti. 

To paties redaktoriaus ru 

pesniu, jo redaguojamame 
laikraštyje tilpo gražus adito 
ri jalas apie Lietuvą. 
LIETUVIU INFO RMA CI 

JOS BIURAS. 

COLLINSVILLE, ILL. IR 
APIELINEI. 

Collinsvillėje nedėlioje, va 

sario 16 dieną, 6:30 vai. vaka 
re atsibus didelis Prūsų lietu- 
vių susirinkimas — prakaltos 
Bus apkalbėta tautos reikalai 
ateityje. Kalbės žymus kalbėto- 
jai iš Chicagos. Prakalbos bus 
"Min^rs Institute svetainėje, 
kampas Mam ir Clinton gat- 
vių. 

Kviečia atsilankyti visus 
lietuvius j šias prakalbas. 

Prūsų lietuvis 

Gcn. Ironsides, viršininkas štabo talkininkų eks peclicijos šiaurinėj Rusijoj, 
peržiūri Amerikos kareivius, kompanijos "M" 339 S. V. piestininkų. 

VOKIEČIAI REIKALAUS 
PRIPAŽINIMO. 

Berne, vasario 13 d. — 

Laikraštis Frankfort Zei- 
tung praneša, kad kaipo pa 
sėkmė ilgos konferencijos 
tarp Mathias Erzberger, na- 

rio Vokiečiu taikos sutarties 
komisijos ir kitų ministerių 
Berline panedelyje, likosi 
lutarta, kad Erzberger rei- 
calaus, kad talkininkai pri- 
pažintų naują Berlino val- 
džią, kada jis susitiks su tal- 
kininkų vadais diskusuoti at 
naujinimo taikos sutarties. 

BOLŠEVIKAI SEGA 
IŠ ESTONUOS. 

Kopenhagen, vasario 13. 
Žinios, aplaikytos čionai per 
Berliną praneša, kad visa 
teritorija Estonų respublikos 
yra liuosa nuo bolševikų, pa 
siclėkavoiant Estonų ir Finų 
kareivių narsumui. 

i 
i 

JAPONIJA SIUNČIA i 

KARIUMENĘ RUSIJON. 
Vladivostokas, vasario 8dJ 

(suvėlinta). Žinios iš Om- 
sko praneša, kad vietine 
Omsko valdžia priėmė pa- 
siulijimą Japonijos kareivių1 
pinigų ir ginklų. 

Šis žingsnis, pranešama, 
yra daromas iš priežasties 
pranešimų, kad talkininkai 
ištrauks savo kariumenės iš 
Sibiro ir iš baimės, kad kon 
ferencija ant Princes salų 
turės tokią pasekmę, kad 
bus pripažinti bolševikai. 

Už savo pagelbą, prane- 
šimas sako, Japonija paas 
geležies ir anglių Koncesi- 
jas Priamuro distrikte. 

........ .a.... 

REIKALAUS ATLYGi- 
NlMO. 

Londonas, vasario 13 d. 
Bonar Law, vadas valdžios, 
pranešė šiądien atstovų bu- 
te. kad Anglijos delegatams 

Taikos Konferencijon likosi 
prisakyta, kad jie reikalau- 
tų atlyginimų iš Vokietijos 
ne tik nuostolius, !:okius Vo 
kietija padarė laike karės, 
bet ir atlyginimų kaštų ve- 
dime karės. 

YANKIAI IŠGELBEJO 
ANGLUS NUO 
BOLŠEVIKU. 

Archangelskas, vasario 13 
Amerikos sustiprinimai, ku- 
rie maršavo trisdešimts my- 
lių, pribuvo vakar pagelbon 
Anglams ir Rusams apielin- 
kėje Sredmakrenga, kuriuos 
bolševikai smarkiai spaudė. 
Kaip pasekmė pribuvimo 
Amerikos kareivių, bolševi- 
kai, kurie darė stiprias ata- 
kas šioje apielinkėje, pasi- 
traukė pietų pusėn. 

Kaip atrodo, bolševikai bi 
jojo, kad jie nebūtų atkiry. 
iš užpakalio ir pasitrau 

pirm negu amerikonai pri- 
buvo Sredmakrengan. 

DEPORTUOS SVETIMOS 
ŠALIES PILIEČIUS. 

Washingtonas, vasario 13. 
Atstovas Johnson iš Wash- 
ington valstijos kalbėdamas 
atstovų bute šiądien ragino, 
kad visi svetimų šalių pilie- 
čiai, kurie buvo išsiėmę pir- 
mas pilietiškas popieras, bet 
vėlaus atsisakė, kad išveng- 
ti militarišką tarnystę butų 
deportuoti iš Suivenytų Val- 
stijų. Mr. Johnson pridavė 
telegramą nuo piliečių iš A- 
berdeen, Wash., kurioje rei- 
kalauja tokios deportacijos. 

TRIUKŠMAS SENATE. Į « 

Washingtonas, vasario 13 
d. — Senatorius Jchnson iš 
Kalifornijos kalbėdamas 
šiądien Senate apie bilių ku- 
ri jis inešė niekuris laikas 
tam atgal, kad Senatas pri-j 
tartų, kad kuogreieiausiai bu 
tų ištraukta Amerikos ka- 
riumenė iš Rusijos. 

Jis pasakė: 
"Senatas yra atsakomy- j beje už dabartinį plėtojimą- 

si bolševizmo Suvienytose 
Valstijose. Ar jus tinote kas 
gimdo bolševikus šioje ša- 
lyje? Ar jus žinote kas daro 
žmones neramiais, kas suke- 
lia juose dvasią revoliuci- 
jos? — Jus ir Aš. I 

Jus i) aš, kada męs mato- 
me, kad įstatymai yra per- 
žiangiami, kada męs mato- 
me, kad konstitucija yra 
drąskoma, kada męs mato- 
me, kad karė yra vedama, 
bet nėra paskelbta, kada 
męs matome, kad Ameriko- 
nai yra užmušami svetimoje 
žemėje priešingai įstatymui 
ir kada męs nedrįstame pa- 
sipriešinti — tas yra būdas 

dalyko, kas gimdo bolševiz- 
mu" 

^ Senatorius Hitchcock pa- 
sakė, kad politika preziden- 
to Wilsono reikalauja iš- 
traukimo visų kareivių iš 
Rusijos kaip galima grei-' 
čiaus. 

Keturių Veiksmių Drama 

Valkata 
PUIKUS VAIZDELIS 
Labai tinkanti perstatą irui 

Lošime 
Dalyvauja 4 vyrai ir 

3 moterįs. 
KAINA 35 CENTAI 

Užsakymus su pinigais siųsti 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. Chicago, 111. 

» 

Nepatemyti Gamtos 

Męs matome šviesią, giedrią dieną, 
ęt> maujine tamaię nalU}, matiniu 

labai giedras atmainas — iš giedros 
i lietų, audrą, sniegą, matome dangų 
braišančuis žaibus, girdime gyvybe 

emnanli griausmą. Kas tą Viską 
tLieka, daugeliui žmonių yra neii- 
oma, o žinoti privalo kiekviena*. 

51 gamtos visokeriopą atmainą laba' 
uuiyal ir aiškiai yra aprašyta !< 

Div&italals iSrodyta, knygtlfije 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Sviete 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

'LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

"Lietuvos" Kalendorius 
v 

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

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

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

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

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan St, 

Dienraščio "LIETUVA" 
KAIMO S==== 

CHICAGOJE Metams $6.00 
,, Pufcei mętų 3.50D 

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

In Kanadą Metam? 7.00 
In Kitas Šalis Metams 8.00 VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

CHICAGO, ILL 
Sitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 

arba pinigais prisiųsk mums. 

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

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

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

Mano adresas: 

Vardas — Pravarde 

Stubos numeris Gatvė 
(arbabox) 

Miestas Vklitija 



Collinsvilles Prūsų Lietuviai. 
Rašo kun. J. J. D. Razckas 

Seniausia ir pirmutinė su- 
* organizuota Prūsų Lietuvių 

ir lietuvių protestonų naujo- 
kyne yra tai miestelis Col- 
linsville, Illinois valstijoje. 
Protestonai lietuviai čionai 
ištikro apsigyveno, regi3, 
apie 30 metų atgal. Daug 
jų f-ionai parsikraustė iš į 
Pennsylvanijos ir kitų ry- 
tinių valstijų. 

Neturėdami Amerikoj lie- 
tuviškai mokančio kunigo, j 
jie turėdavo su visais savo 

dvasiniais reikalais kreiptis 
pas vietini vokiečių ev.-liut. 
kunigą; vistiek ar jie supra- 
to gana vokiečių kalbą, ar 

ne. Nekurje ir prie vokie- 
čių parapijos prisira^" :r at- 
siskyrė visiškai nuo lietuvių. 

Bet didžiausia jų dalis 
nuolatos geidė kur nors at- 
rasti lietuvį ev.-liut. kunigą, 
kurs, Collinsvillėn atvažia- 
vęs, galėtų jiems atlikti pa- 

; maldas lietuviškai ir priim- 
ti juos komumjon. Galiaus 
jie patyrė, kad valstijoje Io- 
\va yra lietuviškai mokąs ku 
nigas vardu Jonas Dorullis. 
Tai jie pareikalavo, idant 
jis, atvažiavęs pas juos, ap- 
rūpintų juos tikybinėmis ap 
eigomis. 

Bet kunigui Doinlliui pa- 
važiavus, atrado jie, kad jis 
nėra liuteronas, bot persi- 
vertęs į kalviniškai-liuter^- 
nišką racijonaliotą. Dorullis 
mat priklausė prie unijotiš- 
ko "Vokiečių Evangelikų Si 
nodo Arneįikoje." Ta tiky- 
binė sekta niekuomet ne- 

draugauja su tikraisiais liu- 
teronais, nors jų apeigos la- 
bai panašios į liuteronų ir 
nekurios jų bažnyčios save 

vadina "evangelisch-liuthe- 
riseh.,? 

Ta sekta tai yra tikra ^ru 
sijos valdžios bažnyčios duk 

"tė, kurioje Liuterio ir Kal- 
vino mokslai yra į krūvą 
sumaišyta, ir kurios "vyriau- 
siu vyskupu" (?) vadinosi 
ex-kaizeris W.ilhelm von Ho 

: henzollera. Amerikos evan- 
* gelikai-liuteronai baisiai ne- 

kenčia to* prūsiškos val- 
džios bažnyčios ir su ja po- 
draug minėto "Vokiečių Zv. 
Sinodo Amerikoje,'7 dėl c»au 

gelio priežasčių. Vyriausios 
priežastįs yra: Sumaišytas 
protestonų mokslas, racijona 
Lizmas, ir sujungimas baž- 
nyčios su pasauline valdžia. 

Taigi Collinsvillfea Prūsų 
lietuviams nuėjus pas vieti- 
nį vokiečių kunigą ir papra- 
šius, kad tasai daleistų ku- 
nigui Dorulliui laikyti pa- 
maldas savo bažnyčioje lie- 
tuviškai, tas, patyręs kokiu 
kunigu yra Dorullis, stačiai 
užprotestavo prieš tokį lie- 

tuvių pareikalavimą. 
Bet galiaus lietuviams nu- 

rodžius, kad jie nesuprantą 
užtektinai vokiečių kalbos, 
o lietuviškai mokančio liute- 
ronų kunigo Amerikoje ne- 

siranda, tasai vokiečių kuni- 
gas, roda-ne-roda, daleido 
keletą kartu Dorulliui pa- 
maldas laikyti savo bažny- 
čioje. O vėliaus kun. Do- 
ruilis laikydavo pamaldas 

• anglų presbyterijonų bažny- 
čioje. Bet ki.iiigas Dorullis, 
matomai, nedaug tesirūpino 
ž;ple lietuvių protestonų rei- 
kalas. Ir todėl jis nei ne- 

bandė juos organizuoti. 

Tveriasi Lietuvių-Liuteronų 
Parapija 

Galiaus atvažiavo Ameri- 
kon ev.-liut. kunigas Marti- 

nas Keturakr.itis. Jis buvo 
kilęs iš Klaipėdos apskričio, 
Prūsų Lietuvoje. Mokinęsis 
milijonierių institute Bar- 
men, Vokietijoj, idant Rei- 
niškajai misijų draugijai In- 
dijoje tarnautų, kaipo misi- 
jonierius tarp stabmeldžių. 

Bet, per tarpininkystę, pir 
miaua Tauragėje, Didžicjoj 
Lietuvoj buvusio ir į Klaipė- 
da persikėlusio, kunigo J. Pi 
piro, jis pateko j Tauragę, 
kur per kelioliką metų lie- 
tuviams protestonams kuni- 
gavo. 

Bet Rusijos valdžiai pa- 
tyrus, kad jis lietuviškas 
maldaknyges gabena per ru 

bežių ir dalina lietuviams, 
tai ji suspendavo ir išsiun- 
tė ant Kaukazo. Negalėda- 
ma.1" tenai nie ko veikti, pa- 
bėgo jis į Ameriką ir 1897 
metuose apsigyveno pirmiau 
Čhicagoje. 

Iš ten jis pasiuntė laišką 
Tilžės "Naujos Lietuviškos 
Ceitungos" redaktoriui p-ui 
Mikui Kiošiui. O tas tą vi- 
są laišką ištisai patalpino sa 

vo laikraštyje. 
Tokiu budu nekurie Col- 

linsvilliečiai, skaitantieji mi 
nėtą "ceitungą," patyrė kun. 
Keturakaičio adresą ir tuo- 
jaUs jį parsikvietė i Oollins- 
ville, 111. Tenai jis atliko 
jiems pamaldas, ir tuojaus 
Collinsvilliečiai pradėjo gal 
voti apie parapijos sutvėri- 
mą. 

1898 m. likosi sutverta 
"Ev. Liut. Jeruzaler Parapi- 
ja." Lietuviai protestonai 
jau buvo nusipirkę r<emės 

bažnyčios pastatymui, ir jau 
buvo besirengę statyt baž- 
nyčią, kaip tarp jų pakilo 
suirutė. Sutvertoji parapija 
sugriuvo ir 1900 m. kun. 
Keturakaitis, persikėlęs Phi- 
ladelphijon, pradėjo tenai 
organizuoti vokiškai-letuviš- 
ką parapiją. 

Bet su ta "vokiškai-lietu- 
viška" parapija atsitiko dar 
blogiau, negu Collinsvillėje. 
Lietuviams susiginčijus su 

vokiečiais, parapiįp, p? iro, o 

jos turtą pasilaikė vokiečiai. 
Kunigas Keturake itis, nega- 
lėdamas nieko Philadelphi- 
ioje daryti, užėmė vokiečių 
parapiją Eitzen, Minn. 

Pseudo Lietuvystės 
Skleidimas. 

K^n. Keturakaičiui išėjus 
iš Collinsvillės, iš kas-žin 
kur atsikraustė suvokietėjęs 
lietuvis kur.igas Chr. Ben- 
digkeit. Tas priklausė prie 
viršui minėtojo "Vokiečių 
Evangelikų Sinodo," prie ku 
rio priklausė, pirmiaus lietu 
viams pamaldas laikęs, kun. 
Jonas Dorullis. 

Norėdamas padidinti sa- 
vo vokiškos parapijos na- 

rių skaičių, jis pradėjo vi- 
lioti lietuvius protestonus į 
savo pamaldas. Pasakyda- 
vo kaip kada ir 'lietuviškai' 
pamokslą, nors nelabai bu- 
vo galima suprasti, ką jisai 
sakė. Bet lietuvių vaikus 
tai, žinoma, vokiškai moki- 
no. 

Trumpu laiku prisidėjo 
prie jo parapijos labai daug 
Collinsvillės Hetuvių ir jau 
atrodė, kad jie trumpu lai- 
ku išvirs į vokiečius. 

Bei nekurie protingesnie- 
ji pradėjo temyti kokios to 
kun. Bendigkeit'čio parapi- 
jos maldaknygės. Pasirodė, 
kad visi tos abznyčios tiky- 

jbiniai dalykai nesutinka su 

liuteronų tikyba. 
(Užbaiga bus) 

Francuzai kareiviai įieSkodami msleptu minu at- į randa Rodino paveiksla, kuyį Vokiečiai buvo pavogę iš 
Douai. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
i BRTDGEPORT, CONN. 

Bolševikai jieško "priešu",! 
Čionykščiai lietuviai bolševi- 

kai neseniai išsklaidė dviejis 
lietuviškus plakatus. Vienuose 
plakatuose smerkia visus esan- 
čius lietuviškus fondus, ir ra- 

gina aukauti bolševiku Agita- 
cijos fondan. Girdi, iš to busią 
Lietuvai laisvė. / 

Kituose plakatuose kviečia- 
ma lietuvius j diskusijas. Tarp 
kit ko ten užreiškiania:" P. S. 
I.. S. S. 41 kuopa rcng\a disku- 
sijas Lietuvos ateities klausi- 
mu. Kviečiami ir musų prie- 
šai". Reiškia musu socialistai | 
jieško priešu. Bet|su šiuo reika 
lu jie ne ten pataikė nes kvie- 
čia ir kalba tik apie lietuvius. 

Lietuviai tėvynainiai kiek- 

vieną lietuvi, taigi ir socialis-* 
tus, vadina broliais. Bet jei 
kii *is socialistas nepaiso Lietu- 
vos reikalų, bet tik remia Ru- 
sijos bolševikus, tai jj vadina 
nenaudėliu Lietuvos sunum. 

Jei mūsų socialistai nori rast 

priešų, lai kriepias i šį sykį 
prie vietos unijų lokalų, tai ten 

gal ir rastų tikrų priešų. Mat 
anais mc-'ais, kuomet kai-kurių 
fabriku darbininkai streikavo, 
tai tuli musų socialistai nėjo 
sykiu su savo bendrais-darbi- 
ninkais, bet.... bet dirbo (sa- 
kau dirbo, nes vadinti socialis- 
tą skiabu skaitosi 'grieku'V 
nes, girdi, streikas buvo "nele- 
galis". 

K viečunt i diskusijas pa- 
briežiama, kad socialistai ve- 

lytu, idant Lietuva taptų su- 

jungta efderatyviais ryšiais 
su Rusijos bolševikų sovietais 
ir Vokietijos spartakų valdžia, 
jei tokia įsikurs. Rene tokia 
laisvė rekomenduojama Lietu- 
vai per Agitacijos londą ? Apie 
jos vertę reikia paabejoti. 

Kodėl rekomendajama Lie- 
tuvai eiti Į federaciją su rusais 
ir vokiečiais ? Kodėl nerekomen 

duojama dėtis su mažomis tau- 

tomis: latviais, finais, taipgi 
švedais, norvegais, danais ir 

panašiai? Jos būdamos nedide- 

lėmis negalėtų lietuvius pa- 
vergti. Bet dedantis su rusais 

bei vokiečiais, mes viso gali- 
me laukti. Męs gerai pamena- 
me šių tautų kraugeringumą, 
ir kas gali mus užtikrinti, kad 

po keleto metų jos vėl netaps 
kraugeringomis ? Beabėjonės,' 
nieks negali užtikrinti. Taigi 
pirma iškovojime Lietuvai lais- 

vę, o paskui jei kas mums pa- 
tiks, tai galėsime su jais dėtis. 

Tautininkas. 

I; LT Z AP. ET IT, N. J. 
Čia atsibuvo prakalbos, ku- 

rias surengė L. A. B-vė. Kal- 
bėjo pp. V. K. Račkauskas ir 
R. Karuža Kalbėtojai nuro- 

dė, kacl tauta neturinti išplė- 
totos pramonijos negali laukti 
geresnės ateities. 

Todėl lietuviai privalo kaip 
įmanydami griebtis įvairiosna 
vaizbos ir pramonijos šakosna, 
kad užėmus pramonės vietas 
Lietuvoje pirmiau, negu tai 
padarys kitataučiai. Nes ki- 
taučiai, nors ir daro pragyve- 
nimą tarpe lietuvių, bet lietu- 
viams iš to džiaugtis negalima, 
lietuvi1.! tauta is to.naudos ne- 

turi. 

Taipgi ragino dėtis prie L. 
A. B-vės, nes pavienioms ypa- 
toms yra daug sunkiau varyti 
bile darbą; tas pats yra ir pra- 
monės 1*; "ViOSe. 

Po prakalbų iš publikos 
klausė ar galima duoti užklau- 
mus. Vakaro vedėjas prane- 
šė, kad galima, bet tik raštu. 
Buvo priduotas raštu tik vie- 
nas užklausimas į jį atsakinėjo 
p. Račkauskas. Vienas vvru- 

'kas norėjo diskusijų, bet p. 
Račkauskas užreiškė, kad čia 
ne vieta diskusijoms; jeigu no- 

ri diskusijų, tai lai sušauki?, 
specialį susirinkimą. 

Patartina lietuviams dau 
ginu rūpintis pramone, kitai], 
ir ant toliau pasiliksime kita- 
taučių tarnais. 

LA. B. Baisogalos. 

DONORĄ, PA. 

Rengiama vakaras. 

Neseniai susiorganizavusis 
"Vilijos" choras rengia vaka- 
rą ant 23 d. Vasario. Bus lo- 
šiama penkių veiksmų drama: 
"Iš Meiles" _iTaipg;i Gilijos" 
choras, po vadovyste p. Žiūro- 
no, padainuos visą eilę linksmų 
dainelių. Tikimasi; kad pub- 
lika atsilankys ant šio vakaro, 
kur galės pamatyti puikų vei- 
kalą ir išgirs skambančių dai- 
nelių. 

Arčiau esant prie choro, 
matosi, kad publika ne tik pa- 
matys, bei išgirs gerų veikalų 
scenoje; bet pamatys gal net 
talentus busimas lietuviškus 
scenos. Mat "Vilijos" Choras 
susideda iš gražaus būrelio 
jaurimo, kurio tikslas lavintis 
dailoje. Taigi jųjų ateitis. 

Choristas. 

IŠ LAV/RENCE, MASS. 

Iš streiko judėjimo 
Kilusis čia streikas eina 

ramiu budu* darbininkai, ko 
vojantieji už savo būvio pa- 
gerinimą, laikosi vienybėje 
ir tikisi streiką lamėt, jeigu 
tik jis bus vedamas tvarkiai, 
sumanyngai ir vienybėje. 

Tikras skaitlius streiko- 
jančių šiuo laiku darbininkų 
nėra tikari žinomas, bet su- 

lyg vietinių angliškų laikraš- 
čių pranešimo, streikan yra 
išėję apie 30,000 žmonių. 

Streikuojantieji darbinin- 
kai tankiai laiko susirinki- 
mus įvairiuose miesto svetai- 
nėse, o retkarčiais ir miesto 
parke. Darbininkai ir jų pi- 
kietai užsilaiko ramiai ir 
tvarkingai, nieko užkabinę-' 
ja, bet jie nusiskundžia ant! 
vietinės policijos, kuri, kai): ( 

streikidriai tvirtina, pasi- 
samdžiusi visokiu neramiu1 
elementų ir tankiai visai be- 
reikalingai ne tik apstumdo, 
bet ir apdaužo darbininkus. 
Darbininkai streikieriai la- 
bai už toki elgimąsi ant vie- 
tinės policijos nusiskundžia. 

Savo keliu darbininkai ir 
toliaus žada laikytis tvarkin- 
gai ir vienybėje ir tikisi, kad 
jų pusė galų-gale viršų turės 
paimti ir streiką laimės. 

Streikuoja dikčiai ir lietu- 
vių. Vasario 5 d. atsibuvo 
sterikuojančių lietuvių susi- 
rinkimas, kuriame išklausy- 
ta raportas iš Centralinie 
Komiteto, kuris veda strei- 
ką. Kalbėtojais šiame susi- 
rinkime buvo M. K. Balys 
ir Z. Jankauskas, kurių pra- 
kalbos užganėdino susirin- 
kusius. Susirinkime taipgi 
surinkta $18.51 aukų, kurios 
perduotos Centraliniam 
Streiko Komitetui. 

Lietuvių Streiko Komite- 
tas, atstovaujantis lietuvius 
Centro Komitete, susideda 
iš sekančių: V. Blažonis — 

pirm., A. Bagdonaitis — 

| pus. sekr., P. Tamašauskai 
— fin. sekr., B. Zilianis ir S. 

iMalecka — turto globėjai; 
prie komiteto taipgi priklau 
so dar P. Kenlėnas, A. Stra- 
vinskas ir S. Puidokas. 
Apart jų yra dar išrinkta 
spaudos komisija, į kurią 
priklauso: A. J. Remeika, 
M. Byronas ir J. Kuršas. 

Streiko Reporteris M. B. 

I 

IŠ DETR017, MICH. 

Šiądien, kur tik susitiksi 
lietuvį, kur tik suseiina du, 
trjs lietuviai, — tai vis klau- 
pia kits kito kas girdėtis apie I 
Lietuvą. Vieni tvirtina, kad 
lietuviai turės tarnauti len- 
kams; kiti, — kad lietuviai 
niekam neteks, nes bolševi- 
kai juos didžiumoj išnai- 
kins; dar kiti tvirtina, kad 
bolševikai padarys rojų Lie 
tuvoje.. .Bet yra ir tokių (ir 
tai gana daug), kurie užreiš 
kia, kad kiekvienas, kuris 
bandys pavergti Lietuvą, nu- 
suksime sprandą, nežiūrint 
kaip jis savęs nevadintų: 
ar "brat poliak," ar "tova- 
riščius bolševikas," ar nors 
ir pats velnias. , Lietuviai, 
girdi, gali tvarkytis ir be ki- 
tų malonės. 

Ypač Detroito lietuvių 
tarpe įvairių kalbų tenka už- 
girsti. Ir šiame tai laike, 
\aip teko girdėti, atvažiuos 
*u prakalbomis "Tėvynės" 
"edaktorius p. Raškauskas 
iš New Yorko; prakalbos 
įvyks Fraternity Hali, 140 
First st., vasario 17 dieną 
vakare. Detroitiečiai, išgir- 
dę, rengiasi eit į prakalbas, 
kad paklausus ką kalbėtojas 
^akys. Ir jau iš anksto gin- 
?yjasi kam Lietuvą kalbėto 
ias paves: ar lenkams, ar 

bolševikam?- ar niekams. 

Well. pagyvensime, — pa 
matysime. 

Tėvynės M lėto jas. 

SPECIALISTAS AKIŲ IR KYLOS 
Saugokite savo AKIS 

Skaudėjimas galvos ir užtemimas 

akiu skaitant ar dirbant yra pavojin- 
gu ženklu regėjimui. Gerai priskirti 
akiniai suteikia kiekvienam greiti], pa- 
lengvinimą. 

CZESLAVAS KOVALSKIS, O. D. 
1034 Milvvaukee ave. kam. Noble, Z lub. 

Valandos: nno 10 iš ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 

Phono Drover <027 

K. MiCHALOWSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja ikis 
Ir priskiria akinius 

Didelis sandelis visokiu auJtso daigtą. 
Męs taipgi taisome visokius cukso ir 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STP.F.ET 

DIESINE IR VA KARINE ! 

MOKYKLA ! 
čia (Mli icngvai »r greitai išnovti Anglų ir 

Lietuviu kaibu. arit.n t.ka, S. V., A?gli|ns, ] Lietuvos i: ub.'ir.a istorjįas, geografiją, rafiyt: 1 
laiškus, ir tt Taip»!, tu^me Orammar ir Hijį'i | 
Schcol'i^ skyrius Lietuviai mokytojai. Sunrudo- 

! kits liuosr. tai::* "cjucldniuai, n»sijaiiėsit:. I 
i American freparaton; Srhool1 
?!C2 90 Hs: fSZ'.ASo, ILL ! 

Phone Armitage 3209 Valandos: Po p te t nuo 2 iki 5. Va- 
karais nuo 7 iki9. NVd. nuo 10 iki 1 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABE/ NAS CHIRURGAS 

1326 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

DRAUGAS iNELAiML'E!. 
Muitiierini. mechanikai. r.udsja), f;i1»riV.< s ir sii»n 
darbininkai, dirbanti viduj ir irmke, y!amžini diar.t::iL ^ 

pa;n-exp 
Jnu stivirS )ii>n;{ti^-tli>AimtyR motu 

šilu Įitukl p)\lti<i|o j v;ir- 

tnojinaii m jjeriii•.:>ii>;i»h pnsek- 
įmins. IšoyiljTjiui rn m at i z iiu>, 
>k; i:.' iim l.i minėjo. tuiii M' ir iiių- 
jiiciivkp .•i:rii:siji... htroi.u dic*. 
tiiii*. « lfio ir ho&tiliG. 

Neapsigauk pirktlRiur.s p'.ęins vnistns uMt-le^ bonl* -i». Reikalauk frerlntjsiti. Kuomet pirksi rfthi-F«spellt5r# persitikrink nr vr.i IKATvA. vuisbnz.*nkl;s nut l>.ik>ink<». centai iv 60 centai už 
l;oi)katę. Gauuamos vijose jiptlt ioso, ar t:esi< ^ N Jabortorijos. o 

F. AD. RICHTER & CO., 74—80 VVashlngton Sl.t Ncw York, N. Y, 

21 Jevve is. 
/ 

S*r NESIŲSKITE MUMIS NEI VIENO CENTO "VC 
šitas naudingas ir gražsu Gold Fillod laikrodėlis, su 21 akmenais ir no yra nei per didelis nei per mažas — kožnas 
privalo turėti. Męs akvatnai prisiusime jums visiškai be pinigu iš kalno. Pripažinsite kad tai yra taip puiKUs ir pa- 
rankus ir laiko čėsą regularnai, kad tuojaus jį pirksite. Tik iškirpkite žemiaus padėtą kuponą ir prisųskite mumis. 
Kam mokėti didelę prekę už laikrodėli, jeigu galite gauti nuo mušu už fabrikantų prekę. Nekurie pardavėjai nori 
nuo $18.00 iki $20.00 už laikrodėlj, kur j negali prilyginti su šituo. Nelaukite, bet iškirpkite kuponą tuojaus, nes šis 
išpardavimas tik ant. eklių dienu. Musų didelė oefra su šituo laikrodėliu. No norime plačiaus aprašyti šitą laikrodėlj 
už tai dak užimtu per daug vietos. Tik trumpai pasakome, kad šitas puikus laikrodėlis yra puikiai išmargintas, 21 
akmens, laiko gerai čėsa, nesivėlina nei skubina laikai, turi speciališką regulatoriu, kuris užlaiko reguliariškai C";są, 
turi labai gerus vidurius. GvaranTuotas laikrodėlis ir vidu"iai ant 20 metu. Qitas laikrodėlis žinomas visur Ameriko- 
je, Kanadoje ir Europoje. Beveik visi žino kad ai yra vietns iš geriausiai padirbtu laikrodėlių, bet patjs persitikrin- 
site, kada pirksite. Klauskie bile ko, kiek laikrodėlis su 21 akmentis ir gvara.nl uotas ant 20 meų gali kaštuoti, o jio 
asakys kad mažiausiai gali kaštuoti $25.00. Gusite nuo musų tikt ai už $13.95 drauge su 19 kitais naudinkais daigtais. 
kaip tai: 1 naujo išradimo britva kurKyra išgalasta iš abiejų pusių. 2 Diržas britvai. 3 plaukams kirpti mašina. 4 Foun 
tain plunksna. 5 lenciūgėlis ir žiedas raktams. 6 Špilka ir nakta;za. 7 Pipkė. 8 baksiukas prie skutimo su zefteolu ir 
skutimo pagaliuku. 9. plaukams šepetį. 10 Cigaretams metalinis baksiukas. 
n seKretna mašinėlė. 12 Tabako mašnelė. 13. Lenciūgėlis. 14 Cigareto cigar 
nyčia. 15. Prietzica dėl atidarymo blešiniių ir bonkų fraukti kamščius ir ga- 
ląsti peilius. 15. žiedas cu tavo lltara. 17. Kombinacija žiedas raktams, bon 
kems atidaryti, scrCw-driveris, pjautigalas cigarams presto lite raktas. 18 
skur ne puligarisa popieriams bumaškomis. t'jri kalendorių ir vietą dėl vardo 
ir adreso. 19. Stcvyhs "Liberty" padirbtas iš metalo. Kožnas kuris prisius 
order. ant laikrodėlio, kur| parduosi-me už fabrikantų prekę, gaus 19 dova- 
nu DYKAI, "esiųskite pinigu tik išpildykite ir prisiųskite kuponą, o kada 
aplaikysite viską. užmokėsite $13.95. Joigu nebusite užganėdinti, galite su- 

grąžini, o męs sugrąžinsime pinigus. Ne esate po kokia prievarta, todėl 
prisiųskite tuojaus savo orderi ir adresuokite šiteip: 
UNION NOVELTY CO. Dept. 21. 1016 Milvvaukee Ave CHICAGO, ILL. 

Kuponas geras tik ant 30 dienų. 
Union Novelt.. Co., Dept. 21 

1010 Milwuukee Ave, Chicago, III. 
Prisiųskite man 21 akmenų laikro- 

dėlį, Gold-Filled, kurj parduodate už 
numažintą, prekę drauge su 19 daigtais 
kūrins duodate DYKAI su laikrodėliu. 
Kada j.laikysiu, užmokėsiu $13.95. 

į Jaigu man nepatiks laikrodėlis, sugrę- 

I žinsite man pinigu*:. 
Vardas 
Adresas 
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8UBSCRIPTION PRICE: 

U2 rjblcago, by mali 

One year .. J6.0f 
81j mouthfl 3.£i 
Three monthi L8t 
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Per we«k !» 

Per montb ,. £8 
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lo all oiher eountrea, per year |S.(X 
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•iniuiŲ kaina sutelkiama pareikalavus. 

Prialųscl Redakcijon Ir nesunaudoti rankraščiai gxą 

tlnami atgal tik tada, kada J g gražinimo ro'ialaujama 

ranl-.rafttt Redakcijon siunčiant, ir kuomet grąžinimo i€> 

ėoa prie rankraščio yra pridėtos. 

Prenumeratos, apgarsinimu ir kitokio biznio relka 

lala reik kreiptis laiškais } Dienraščio Administracija 
Korespondencijas, žinia? W straipsnius "eik adresuoi 

Dienraščio Redakcijos varau. 

Joki raštai, be pucavimo rašėjo tikro vardo-pravar 
dės (apart Hlaplvardos) ir adreso, negali butl eunaudoti 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:39 Ik) 

iMal išryto lr nuo 6:30 iki f vakare. 

Nauja Lietuvos Valdžia, 
Pirmoji Laikinoji Lietuvos valdžia— 

Valdemaro kabinetas—neilgai gyvavo, nes 

jisai buvo susitveręs tiktai apie pradžią pe* 
reito lapkričio mėnesio. Tankus valdžios 
mainymas paprastai yra ženklu neramumo 

šalyje, partijose tarp vadų ir t.t. Šokinė- 
jimas nuo vieno kabineto prie kito, nely- 
ginant šokinėjimas pulso, yra tikras ženk- 
las, kr.d pats kūnas yra nenormaliame pa- 
dėjime,—vadinasi, serga. 

Todėl ir parnainymas Laikinosios Val- 
džios Lietuvoje kaip kam gali įvaryti bai- 
mės, kad Lietuvos viduje yra nenormalis 
stovis, karštlige. 

Ištikrųjų, prie dabartinio politiško sto- 
vio ne tik Lietuvoj, bet visoj Europoj, bu- 
tų keista, jeigu ir Lietuvoj politiškas pulsas 
butų visai normalis. 

Bet Lietuvos valdžios mainymosi šiuo 
sykiu, kaip rodosi, visai negalima butų 
paskaityti jos sirgimu. Naujos valdžios są- 
statas parodo kaip sykis priešingą. Naujoj 
Šleževičiaus valdžioj matome visas lietu- 
vių partijas dalyvaujant, išskyrus tik pat 
kraštutinesias, kairiąją ir dešiniąją, frak- 
cijas. Tokia valdžia reiškia sustiprėjimą, 
ne susilpnėjimą, nes ji už savo pečių turi 
visos šalies paramą. 

Neigi šita nauja valdžia gali buti skai- 
toma kaipo antausis pirmesnei Valdemaro 
•valdžiai,—pats Valdemaras ir visi stipriau- 
si jos šulai įeina ir j naujos Šleževičiaus 
valdžios sudarymą. Naująją valdžią todėl, 
plačiu žvilgsniu žiūrint, galima skaityti tik- 
tai kaipo paplatinimu ir patobulinimu pir- 
mesnės Valdemaro valdžios. 

Išrinkimas social-liaudininko Sleževi- 
čiaus laikinuoju ministerijos prezidentu 
yra, be abejonės, valdžios pakairėjimas, 
kuris įvaro nemažai baimės musų dešinie- 
siems, klerikalams. Bet podraug jos są- 
statas parodo ir didelę tolerantiją. Toks pa- 
kairėjimas nėra visai pavojingu Lietuvai— 
todėl, kad jis remiasi ant Lietuvos nepri- 
gulmyhės principo ir turi savyje plačią po- 
litišką tolerantiją—du tuzu, be kurių VaJ- 
atija butų taip gerai kaip be pamato. So- 
cialistai, pripažįstantieji tautinį pamatą, 
lietuvystės žvilgsniu, yra taip geri, kaip ir 
nariai bile vienos kitos lietuviškos partijos 
—mažiausiai kalbant. Ir kol lietuviai so- 
cialistai žiūrės į Lietuvos reikalus panašiai, 
kaip žiuri, pavyzdžiui, Biržiška ir jo san- 

draugai, Lietuvai nėr ko bijotis už savo 

ateitį ir visi progresyviai lietuviai lengvai 
atras bendius kelius ir budus, bendram ir 
vaisingam darbavimuisi Lietuvos žmonių 
naudai. 

Ir todėl, lai gyvuoja Lietuvos valdžia! 

Du Kaimynai. 
Turėjome dvi kiaurai militariškas ir au- 

tokratiškas viešpatijas—Rusiją ir Vokietiją. 
Abiejose kilo revoliucija ,abiejose sykiu su 
tuo kilo ir bolševizmas. 

Iki šiol jų eisena yra maž-claug pana- 
ši viena kitai, bet nuo čia jau jos pradeda 
skirtis. Rusijos revoliucijinė valdžia ne- 

išlaikė, neprivedė šalies prie Steigiamojo 
Susirinkimo, nesutvėrė konstitucijos ir ne- 
išrinko prezidento—šie du pastarieji daly- 
kai paprastai yra skaitomi pasekmingu re- 

voliucijos užbaigir u, nes tuomi, vieton 
senos pastovios valdžios, susitveria nauja 
pastovi valdžia. Taigi Rusijos revoliucija 
tuo žvilgsniu iki šiolei yra nepasekminga, 
neužbiagta, nes iki šiolei ji dar neišvystė 
pastovios, žmonių priimtos naujos valdžios. 

Vokietijos revoliucija, kiek tas iki šio- 
lei matosi, nuc io visai kitu keliu. Revoliu- 
cijinė valdžia, nepaisant bolševikiškos eks- 
plozijos Perline, sugebėjo privesti šalį prie 
rinkimų, prie Steigiamojo Susivažiavimo, 
nustatymo naujos konstitucijos ir prie iš- 
rinkimo prezidento, t. y. prie nustatymo 
aaujos "reguliarės" valdžios, vieton nuver- 
stosios. 

Nėr abejonės, kad vokiečių bėdos tuo- 
mi dar neužsibaigė, bet, paprastu mastu 
mastuojant, Vokietijos revoliuciją gpb'ma 
skaityti pasisekusia. 

Kuomet atkreipsime domą į tai, kad 
Rusijos revoliucija štai jau baigia du metu, 
D Vokietijos revoliucija yra vos trijų mė- 
nesių kūdikis, tai iš to pamatysim, kiek 
vargo ir nelaimių žmonėms gali pridirbti 
aes..manus rezoliucijas vedimas. 

Kuom gi galima išaiškinti toksai skir- 
tumas tarp dviejų kaimynų? Gal but, 
tam yra ne viena priežastis, bet tarp jų 
svarbiausia neabejotinai bus šita: skirtu- 
mas tarp išsilavinimo ir apšvietos pas Ru- 
sijos žmones ir pas Vokietijos žmones. j 

Tai yra dar vienas gyvas pavyzdis ap- 
svietos svarbumo ir naudingumo ir žmonių 
tamsumos kenksmingumo—ir tą pavyzdį 
^erai yra sau įsidėmėti, nepaisant to, kad 
jis yra patėmijimas pas musų priešus. 

Iš toliau—gražiau išrodo. 
Lietuva yra po pat šonu bolševizmo į 

verpeto. Šimtai tūkstančių lietuvių turėjo] 
progos ne tik jam iš arti prisižiūrėti, bet 
ir patįs tame suk oryje ilgoką laiką suktis. 

Taip dalykams esant, ir daleidžiant, 
kad bolševizmas tikrai vra tokiu geru su- 

rėdymu, kaip kad jį jo šalininkai perstato, 
reikėtų manyti, kad jis viena diena pa- 
trauktų visus Lietuvos žmones prie savęs, 
—nes Lietuvos žmonės nėra akli, kad ne- 

pažintų gero dalyko, kuomet jie jį savo 
akimis pamato. 

O vienok, kaip matome, Lietuvos žmo- 
nės visai nepasiskubino to menamai pui- 
kaus bolševizmo glėbin. Maža to,—po be- 
veik socialistiška Lietuvos valdžia Lietu- 
vos armija išpėrė kailį besiveržiantiems 
Lietuvon nekviestiems svečiams iš Rusijos. 

Iš to aišku, kad Lietuvos socialistai 
taip pat kratosi nuo bolševizmo, kaip ir 
visos kitos Lietuvos partijos. 

Pas mus Amerikoje išrido kaip sykis 
atpenč. Amerikos lietuvių socialistai nuo 
pat bolševizmo įsivyravimo Rusijoj skilo į 
dvi dalis ir į metus laiko beveik visi bu- 
vusieji Amerikos lietuviai social-demokra- 
tai pavirto į bolševikus. Visa Lietuvių 
Socialistų Sąjunga virto į bolševikišką par- 
tiją; netrukus ji paėmė kantrolėn Lietuvių 
Moterių Progresyvį Susivienijimą ir Am. 
Lietuvių Darbin. Literatūrom Draugiją; pa- 
galios jos spaudimą pajautė ir prieš-bolše- 
vikiškas lietuvių socialistų organas "Nau- 
jienos," kurių redaktorius buvo priverstas 
nuo savo pozicijos pasitraukti. 

Taigi, kaip matome, Amerikos lietu- 
viai socialistai yra daug daugiau bolševiz- 
mą pamėgę, negu Lietuvos socialistai. 

Kodėl? Atsakyti butų sunku. Bene 
tik todėl, kad, iš toliauą žiūrint, kiekvienas 
daiktas gražiau išrodo,.. 

Kaldinčiau tiltelį 
Per Nemunelį, 

Lankyčiau meigelę 
Kas subatėlę. 

Lankyčiau mergelę 
Kas subatėlę, 

O seną uošvelę 
Kas nedėlėlę. 

Mergyte, jaunoji, 
O ko papykai? 

Ar dėl to, mergele, 
Kad retai lankiau? 

Mergyte, jaunoji, 
Tai aš nespėjau, 

Žaliojoj lankelei 
Šienelį pjoviau. 

Žaliojoj lankelė j 
Šienelį pjoviau, 

Giedroje dienelėj 
Visą sugriebiau. 

IŠ Ant. Juškevičiaus dainų 

Talkininkai, Lenkija ir Lietuva. 
Kadel nekuric talkininkai 

laip smarkiai vagosi už atsta- 
tymą "stiprios" Lenkijos? Ko- 
dėl tai daroma, net neatsižvel- 
giant ir tiesioginiai prieštarau- 
jant prezidento Wilsono pa- 
skelbtiems 14-ai punktams? 
Kodėl tas negalėtų išeiti ant 
sveikatos nei pačiai Lenkijai, 
nei pagalios patiems talkinin- 
kams, nei visam pasauliui, ne- 
kalbant jau apie nuskriaudima 
kaimynių tautų? Apie vi- 
sa tai męs jau nesykį eseme ra- 

šė ir šiuos klausimus gvildine. 
Vienok, kol šitas "stiprios" 

Lenkijos klausimas nėra išris- 
tas, kol Taikos Konferencija 
dar nėra savo paskutinio žo- 
džio tariusiu, .nėra pervėlu a- 

pie tai kalbėti ne tik lietuviams 
kuriuos proponuojama padary- 
ti "ožio auka" ant "stiprios" 
Lenkijc.o aukuri, bet ir visiems 
vyrams, visoms tautoms, nes 

nuo to priklauso ne tik lietuvių 
likimas, bet ir visos Europos, j gal viso pasaulio ramybė atei-j 
tyje. 

Zingeidų šiuose klausiniuose 
straipsni suteikia tūlas Issac 
Don I evine, kuris stipriais sa- 

kiniais ir dar stipresniems miti 
imis persergsti talkininkus nuo 
tos klaidos, kokiiį jie, matomai, 
gali buti palinkę su Lenkija pa- 
daryti. Straipsnis tilpo savait- 
raštyje "The New Republię," 
nuni. 222-mc, ir kadangi jis su 

teikia daug žingeidžios medžią 
gos, męs jį žemiaus ištisai pa 
duodame lietuvių vertime. 

NAUJAS GALYBES 
BALANSAS. 

Kuomet Taikos Ivonierenci 
ja siunčia komisiją ištyrimui 
dalykų stovio Lenkijoj, prakti- 
koj i Talkininkų diplomatija 
nepaliovė savo senų 'žingsnių. 
Clemenceau (Francuzijos Prc- 
niieras) ir IJoyd George (An- 
glijos Premieras) gali disku- 
suoti tarptautinius principus 
ir politika su Prezidentu Wil- 
sonu Paryžiuje, bet nuo prak- 
tiškų užrubežio, ministerijų 
Francuzijos ir Didžiosios Bri-| tani jos, žinoma, negalima lauk 
ti, ka'1 jc^s sulaikytų savo veik- 
lumu nekuriose linkmėse ir 
lauktų akademiškos Konfe- 
rencijos nusprendimų. Ir tokiu 
budu Varšavoj ir Odesoj, Bel- 
grade ir Bucharestfc, diploma- 
tiški Talkininkų agentai nedy- 
kaduoniauja. 

Jie priduoda forma naujai i 
budavonei. statomai atu senų| 
fundamentų. Franko-Britiškas 
rėmimas imperialitiškos Dmow 
skio-Padcreuskio grupės prie- 
šais pseudo demokratišką Pil- 
sudskio liberalizmą turi dides- 
nę reikšmę negu tas iŠ pavir- 
šiu išrodo. Pastarųjų laikų 
atsitikimai Lenkijoj turi ytin 
gyvą svarbą Rusiškai-Yo- 
kiškiems santikiams ateityje ir, 
todėl Europos ir pasaulio ra- 

mybei. 
Senobinės galybė.', balansas 

(lygsvara tq.rp"tautų jų kariš- 
koj galybėj), susiccntravusis 
Balkanuose, mažiausiai kal- 

bant, privedė prie skilimo tarp 
Teutoniškos ir Rusiškos nio- 

narchijų. Naujas balansas da- 
ba r yra taisoma ant Vislos 

krantų (Lenkijoj,) ir jis yra 
net daugiaus pavojingas pasto- 
viai ramybei iš priežasties uni- 
jos, kurią jis bus palinkęs su-! 

tverti tarp Vokietijos ir Rusi- 
jos, — unijos prieš visa liku- 

sią Europos dalį. 

Francuzija Remia Lenkiją. 
7aktas, yra kad Francuzija 

rėmė Lenkų Nacionalį Komi te 

tą sutvertą Paryžiuje iŠ lenkų, 
neslepiamai inperialistiškų pa- 

linkimų, ir davė jam parama, 
kuri privedė prie to, kad j:J li- 
kosi Talkininkų ir Suv. Valsti- 
jų pripažintas kaipo Laikinoji 
Lenkijos valdžia. 

Bet kas buvo per priežastis, 
kurios delei Prancūzija pasi- 
rinko tokį kelia? Sugriuvimas 
autokratiškos Rusijos. Prancū- 
zijos interesai (nauda), sulyg 
Prancūzų diplomatijos supra- 
timo, reikalavo esybės galingo 
Talkii inko j rytus nuo Vokie- 
tijos. Rusija išgelbėjo Prancū- 
ziją 1914 1016 metais. Didžio- 
ji Britanija yra ant salos ir 
neužtikrinta. Amerika yra 

Į pertoli ir laikosi nuošaliai. De- 
fensyviai ofensyvis (atsimi- 
nimo užpuolimo) susivieniji- 
mas su pirmąją neišgelbėtų 
Francuzijos nuo Vokietijos, 
jeigu butų kita karė. O kaslink 
antrosios (Amerikos), tai ji 
niekados nesusirištų sati ran- 

kų painiais susivienijimais. To- 
dėl vienatinė alternatyva Fran 
euzijai buvo sutverti sau talki- 
ninką rytuose, arba per atnau- 

jinimą imperiškos Rusijos, au- 

tokratiškos ar demokratiškos, 
arba per sutvėrimą galingos 
Lenkiškos imperijos. 

Tokia paž valgą, kuria priėmė 
Prancūzijos diplomatai 1917 
metuose, turėjo savyje daug 
sveikumo ir buvo pateisinimu 
tuo laiku. Galima butų uct iš- 
vadžioti, kad liberališkai ir to- 
liai permetanti Prancūzijos po 
litika niekuomet nebūtų leidu- 
si rcvoliucijinei Rusijai pa- 
mesti Prancūziją ir pasitraukti 
iš demokratiškų tautų'šeimy- 
nos. Bet kuomet Rusijos su- 

griuvimas įvyko, tai buvo vi- 
sai naturališku cjalvku Pran- 
cūzijai eiti ir: 3 ieškoti tnaujo 
talkininko rytuose. 

Čccho-Slovakai ir Jugo- 
Slovai, po daugelio nepasek- 
mingų mėginimų, staiga tapo 
iškelti j tokią sulyg Talkinin- 
kų vietą, kurios nei jie patįs 
nesitikėjo. Bet Cecho- Slova- 
kija ir Jugo Slavija, nežiū- 
rint visų savo imperialistiškų 
aspiracijų, kiekviena galėjo už 
griebti vos po dvyliką milijonų 
gyventojų. 

Lenkų Plianai. 

Visai skirtingas clalykas bu- 
vo su Lenkija, — bent su Len- 
kų Nacionaliu Komitetu Pary- 
žiuje. Šio komiteto ponai turė- 
jo vizija (i.svajotą pa veikslą). 
Etnografiškoji Lenkija tu- 
rėjo 20,000,000 lenku, jų tar- 

pe 3,000,000 žydų. Lenki- 
ja, kai]) nori neva-radikališkas 
Pilsudzki ir Daszynski apart 
tikros Lenkijos, turėjo įpim- 
ti tiktai Lietuva ir nekurias da- 
lis Vokietijos ir L'krajinos, to- 
kiu budu sudarius 28,000,000 
gyventojų. Padarev.ski'o Len- 
kija buvo kiek geresnė — ji 
turėjo 35,000,000 pavaldinių, 
Lenkija kito muzikališko pono, 
Stokowskio, skaitė 38,000.00C 
gyventojus. I>et Lenkija Ro- 
mano Dmo\vskio, vado Lenkų 
Nacionali'o Komiteto Pary- 
žiuje, ėjo dar toliaus. 

Skaitlingumu 1 )nowski\ 
Lenkija, sulyg jo locnų žodžių, 
butų "nauja galybė su tarp 35, 
000,000 ir 40,000,000 gyven- 
tojų." Bet žingeidžiausios jos 
ypatybės buvo istoriškos ir 
geografiškos. Pirmiausiai, rei- 
kalauta atnaujinimo, tik su men 

komfs permainomis, tos monst- 
irualės imperiškos budavonės, 
vardu Lenkija, kuri gyvavo 
prieš pirmą jos padalinimą 
17/2 met. Ką tai reiškia jei- 

Įgu ta Lenkija buvo mišinys 
tautų, sulyginus su kuria, nusi- 
bankrutijusi Austro Vengri- 
ja butų ideale viešpatija.1 K:; 

tai reiškia, jeigu l//2-rų me- 

tų Lenkija buvo vien tik šeštoj 
savo djalyj lenkiška ir turėjo 
didelies riekes Didžiosios Rusi- 
jos, Latvijos ir visą Lietuvą? 
Dmowskio Hypokritiskas 

Triksas. 
Bet antra Dnovvskio Lenki- 

jos ypatybė buvo net dar lab- 
jatts patraukianti. Ji buvo už: 
Vcidinta "Baltiškoji Lyga". Su- 
lyg šito pliano butu sutverta 
"unija" iš Lenkijos su Lietuvi 
Latvija, Estonija, Finlandija ir net su Danija ir Švedija. 

Nebagė maža Lietuva—taip, 
verkia lenkiškas imperialistas,! 
—vos tik penki milijonai! Ko- 
kiu budtt ji pati viena galėtu 

(gyvuoti?• Ne, ji neprivalo bu'i 
apleista, ii nebus apleista, sa- 
vo sesers — Lenkijos. Apie 
Lief'1vą turi būti apsirūpinta. 
O kaslink latvių, estų ir finų. 
tai juos tiesiog prarytų Vokie- 
tija, kuri tokiu budu užbaigtų 
Baltiko jurų apvaldymą, nes 

Rusija, kaip sakoma pran/ko, 
kaipo Baltiko galybė. Kok* gi 
išrišimas? Sutvėrimas Baltiko1 
Lygos, kurioje Lenkija butų 
rolėje ''protektoriaus" (ans?v- 
nčjo) baltiškoms tautoms. 
Tarp kitko tuom pačiu iš to su- 

s*'tvertų Francuzijai nebile ko- 
kio didumo talkininkas* rytuo- 
se, kuris, jeigu dar ir Rumani- 
jr' įeitų, užimtų plotą nuo Juo- 
dųjų jūrių net iki Arktiko 
(Šiaurės) Didjurio. 

Nepaisant to, kaip tas neįti- 
kėtinai išrody.tų, Prancūzijos 
diplomatija pripažino šitą liepa 
prastą "skymą". Męs tuurime 
paties Romanovo Dmowskio žo 
dį, to patvirtinimui. Jis "išlei- 
.lo katiną iš maišo" (lietuviš- 
kai tariant, "pabėrė pupas"), 
Valstijose pereitą rudenį, pa- 
kiiomet Jis buvo Suvienytose 
sakydamas viešam pranešime, 
kad paslapta pusiau ofieialC 
konferencija įvyko Paryžiuje 
pavasarį 1918 metuose, idant 
suplianuoti sudarymą 'Baltika 
Lygos. I 

Ar Prancūzija nužengė taip 
loli, kad padarė slapta sutari j 
su Lenkų Nacionalin Komite- 
tu Paryžiuje, tas nėra žinoma. 
Bet kas yra žinoma, tai fak- 
tas, kad bc Prancūzijos pagel- 
bės ir Bi ii iško jo L*žrubežiniu 
Ofiso Lenkų ivacionalis Komi 
tetas niekados butų neatsiekęs 
galybės Lenkijoj. Turint tal- 
kininkus užpakalyj savęs, Pa- 
dere\vskis ir jo draugai išpra- 
džių mėgino priversti Pilsudz- 
kio valdžia rezignuoti. Kuo- 
met Pilsudzkis atsisakė tai pa- 
daryti, tapo padarytas mėgini- 
mas nuversti jį per couį1 d'ctal 
(ginkluota jiega). Galų-galc, 
panaudojus talkininkų spaudi- 
mą, pasisekė perduoti valdžios 
vadeles ponams i\ Paryžiaus 
Komiteto. 

(Pabaiga bus.) 

Miss Kathleen R. ftairis,1 
pasižymėjus? slaugytoja 
Amer. Raud. Kryžiaus. 

Ką žmones sako. 
žiame skyriuje talpinsim prisiųs- 

tas žmonių nuomones — daugiausiai 
apie bėgančius dienos klausimu? 
Straipsneliai privalo but trumpi, y 
šytojas turi paučti po straipsniu > 
vo parašę., arba paduoti jį Redakci- 
jos žiniai. s 

Redakcija talpins įvairias nuomo- 
nes, net jeigu kartais su jomis lr 
nesutiktu, jeigu tik jos bus tinkamai 
išreikštos. 

MU5Ų VADOVAMS 
PAMOKSLAS. 

Harrison ir Kearny, N. J., 
buvo lietuvių mass-mitin- 
gas, kuriame išnešta dvejo- 
pos rezoliucijos: viena re- 

zoliucija su protestu prieš 
lenkus ir bolševikus už jų 
kėsinimąsi ant Lietuvos — 

ta rezoliucija pasiųsta 
Valstybės Sekretoriui Lan- 
singui. Kita rezoliucija pa- 
lyti Amerikos lietuvių vidu- 
jinius reikalus ir parodo jų 
neužsiganėdinLną dabarti- 
niu mūsų reikalų vedimu. 
Rezoliucijų komisijon įėjo 
kun. F. Jakštys ir p. K. Juod 
kojienė. 

Vidujiniais Amerikos lietu 
vių reikalais mass-mitingas,- 
išnešė sekančią rezoliucijoj 

''Kadangi dabar musų Tė- 
vynė Lietuva stovi kritiška- 
me padėjime ir kadangi jos 
išgelbėjimui reikia sudaryti 
lietuviams vieną išlaukinį 
frontą ir vieną vidujinį fron- 
tą, idant vienu balsu parei- 
kalautum Lietuvai nepirgul- 
mmybės, ir 

"Kadangi dabar randasi 
du Fondai (Tautos Fondas 
ir Lietuvos Neprigulmybės 
Fondas), kurie dirba vie- 
nam tikslui, bet ne išvieno; 
kadangi juos dabar užlaiky- 
ti atseina dvigubai, nes, pa- 
vyzdžiui, toje pačioje kolio- 
nijoje vieni rengia prakal- 
oas ir kiti rengia, ir vieni 
lėšas deda ir kiti, ir 

"Kadangi laikraščiai vie- 
ni ir kiti palaiko dideles par 
tijas ir neleidžia joms išvie- 
no darbuotis, ir 

"Kadangi musų vadai irgi 
pasyviškumo prisilaikyda- 
mi, nenuveikia tiek, kiek 
privalėtų ir galėtų nuveikti 
Uetuvos laisvei, išvieno dirb 

"Taigi, todėl, męs šian 
susirinkime greižtai reika- 
laujame : 

1). Kad butų vienas su- 
tartinas fondas išlauko, taip 
pat ir iš vidaus, t. y. kad 
lietuviai išvieno veiktų iš- 
laukinėj Lietuvių tautos po- 
litikoj ir -viduj savo locnos 
tautos labui. 

2). Kad abudu fondu — 

Tautos Fondas ir Lietuvos 
Nepriguimybės Fondas butų 
sujungti Į vieną, nes tą pati 
darbą abudu daro; jų su- 

jungimas ir pakeitimas jų 
vardo pasilieka Seimo apta- 
rimui. 

dami, — 

3). Kad musų vadai pa- 
liautų varinėję savo partijas 
Washingtone ir neužslėptų 
svarbiu žinių, kurios palie- 
čia Lietuvą, bet. kad jie dib- 
tų išvieno ir daugiaus nu- 

veiktų negu kad kaip dabar 
nuveikė. 

5). Kad butų sušauktas 
Visuotinas Seimas to viso 
sutvarkymui. 

o). Taipgi šiuomi męs at- 
sišaukiam į visą Amerikoj Lietuvių visuomenę, kad pa- 
našus reikalavimus statytų 
ir kad musų vadus priverstų 
susitaikinti. 
Rezoliucijų Komi- 
sija: 

Jonas Baltrukonis 
Kazys J. Nakrošis .... 

Jonas Valkauskas 
Jurgis Karčiauskas 
Jonas A. -Kubilius. 



PASISKAITYKITE! 

Čiulba ulba sakalėlis 
Žalioj liepoj tupėdamas, 

* Verkia jauna megužėlė 
Pas langelį sėdėdama. 
Pas langelį sėdėdama, 
Ant rankelių rymodama, 
Per langelį žiūrėdama, 
Ašarėlas šluostydama. 
Vai tu, sakal-sakalėli, 
Vai tu, raibas raibuonėli! 
Tu nuleki, sakalėli, 
Tolimojon šalužėlėn. 
Rasi tenai, sakalėli, 
Jaunų raitelių pulkelį, 
Tai ten raibas pamatysi 
Mano jauną bernužėlį 
Pasakyki, sakalėlį, 
Mano jaunam bernužėliui, 
Kad metelius prarymavau 
Augštoj kiety po langeliu. 
Kad metelius prarymavau 
Augštoj kiety po langeliu, 
Antrus metus belaukdama 
Pas vartelius jo praverkiau. 
Trečiais—kelią pražiurėjau, 
Praverkiau šviesias akelas, 
O dar savp bernužėlio 

u Grįžtant jauna nesulaukiau. 
— Nelauk, nelauk, mergužėle, 
Laukiant jauna nesulauksi: 
Augštam kalne sunkiai miega 
Tavo jaunas bernužėlis. 

E D£ AM ci 

ŠIRDIS 
į MAŽIEMS IR DIDELIEMS į 

— Miela, gera ponia, — nusiųskite 
likusiuosius mano pinigus ir menką turtą 
mano šeimynai... per konsulą. Aš turiu 
vilties, kad jie visi gyvi — man mirštant, 
aš tai dabar jaučiu. Parašykite jiems, dėl 
Dievo meilės... kad aš vis tik apie juos 
maniau, visados dėl jų darbavaus... dėl 
savo vaikučių... ir kad aš tik todėl griau- 
dinuosi, kad jų nebepamatysiu... bet kad 
aš mirsiu... pasidavusi /savo likimui... 
siųsdama jiems paskutinį savo pabučiavi- 
mą, savo palaiminimą... ir kad aš pavedu 
savo vynai ir savo vyriasznajam sunui glo- 
boti mano mažąjį Marko... 

Vertė M. GRIGONIS 

Ir staiga ji, tarytum, atgijusi, suriko: 
— mano Marko! Mano brangusis ber- 

neli! Gyvenime mano! 
Bet apsidairiusi aplinkui, pamatė, kad 

šeimininkės kambaryje nebėra: kaž-kas ty- 
liai ją pašaukė. Jinai akimis jieškojo šei- 
mininko, bet ir jo nebebuvo. Prie jos pa- 
siliko tiktai slaugytoja ir daktaro asisten- 
tas. j 

Gretimame kambaryje girdėjosi sku- 
bus žingsniai, sulaikomi balsai ir šauksmai. į Ligonė įsmeigė j duris savo nuvargusias 
akis. Neužilgo vėl atėjo, pirma daktaras 
paskiau šeimininkė ir šeimininkas. Visi j 
ją gana keistai pasižiurėjo ir apie ką tai 
tarp savęs kušdėjo. Jai pasirodė, kad dak- 
taras pasakė poniai Mekines: 

— Geriaus dabar. 
LigOiiė nesuprato, ką tai reiškia. 
— .juozefa, — drebančiu balsu care 

ponia Mekines. — Aš atnešiau jums gerą 
žinią. Prisirengkite užgirsti malonumą. 

Ligonė atydžiai j ją pažiurėjo. 
— Užgirsite didžią linksmybę, — ne- 

ramiai kalbėjo ponia Mekines. 
Ligonė dar labiaus nustebo. 
— Pasirengkite pamatyti viena vei- 

dą. .. kuris jums labai brangus. 
Ligonė visomis jiegomis stengėsi pa- 

kelti galvą, ir jos akįs tai į duris, tai į šei- 
mininkę žiurėjo. 

— Jųs pamatysite tąjį, — kalbėjo po- 
nia Mekines, — kas tik-ką atėjo... netikė- 
tai. 

— Kas tai? — sušuko išsigandusiu 
balsu ligonė. 

Sekančią valandėlę jinai smarkiai su- 
riko ir atsisėdo ant lovos; akis išplėtė, pri- 
dėjo rankas prie smilkinių, nelyginant ma- 
tydama nežemišką reginį: apdriskęs ir su- 
dulkėjęs Marko stovėjo ant slenksčio, dak- 
taro laikomas. Ligonė tris kart sušuko: 

— Dieve mano! Dieve mano! Dieve 
mano! 

Marko puolė prie jos. Jinai ištiesė į 
jį savo išsekusias rankas ir, baisiai jį prie 
krutinės spauzclama, pradėjo isteriškai 
verkti. Paskiau ji lyg apalpo ir sugriuvo 
ant pagalvių; bet tuojau vėl atgijo ir, iš 
džiaugsmo apsvaigusi, bučiuodama savo 

berniuką, suriko: 
— Kaip tu čia pakliuvai? Kam? Ar 

tai tu? Tu vienas atėjai? Tu sveikas? Tai 
čia tikrai tu, mano Marko? Tai ne sapnas? 
Viešpatie, kalbėk gi! 

Paskiau staiga apmainiusi toną: 
— Ne! Tylėk! Palauk! — pasakė jinai. 

Ir, kreipdamasi į daktarą, skubiai pradėjo 
kalbėti: — Greičiaus, greičiaus, daktare. 
Aš noriu pasveikti. Aš prisirengusi. Nė va- 

landėlės negaiškite, išveskite Marko, kad 
jisai negirdėtų. Nebijok, mano berneli, 
nieko nebus. Tu man paskiau viską papasa- 
kosi. Dar kartą mane pabučiuok, štai taip 
— eik. Daktare, aš prisirengusi. 

Marko išvedė. Šeimininkai ir moteris 
išėjo. Pasiliko tiktai daktaras ir asistentas. 
Jiedu uždarė duris. P. Mekines mėgino 
nuvesti Marko į tolimesnius kambarius; bet 
casai, lyg prie vietos prikaltas, stovėjo: 

— Kas yra? — klausė jisai. — kas 
mamai yra? Ką jai daro? 

Tada p. Mekines tyliai, vėl mėginda- 
mas jį nuvesti, tarė: 

— Aš tau tuojau paaiškįsiu. Tavo ma- 
ma serga. Jai mažutę operaciją daro, — 

aš tau paaiškįsiu — eiva. 
— Ne, — atsakė berniukas, — aš nei- 

siu, čia man paaiškinkite. 
Inžinierius pradėjo ilgai ir plačiai pa- 

sakoti, rūpindamasis nukreipti jo domą ir 
tolyn nuvesti. Bet berniukas pradėjo bijoti 
ir visas drebėjo. 

Staiga pasklydo po visą namą baisus 
riksmas, nelyginant riksmas mirtinai su- 
žeisto žmogaus. Berniukas irgi baisiai su- 
šuko: 

— Mano mama numirė! 
Bet an slenksčio pasirodė daktaras ir 

pasakė: 
— Tavo ijiama išgelbėta! 

Berniukas į jį pasižiurėjo; paskiau puo- 
lė po jo kojų ir sušuko: 

— Ačiu jums, daktare! 
Bet daktaras, jį pekeldamas, tarė: 
— Stokis, berneli, tai tu savo karžy- 

giška drąsa išgelbėjai savo motiną! 
(Toliaus bus) 

ooo 

(Tąsa) 
KAIP VALYTI. 

Išvalymui kelnių ar švarko labai suterštų, 
atidaryk stiklinę ir su stiprum šaukštu pa- 
kabink atnaujinamojo muilo 12 uncijos 
(gerą šaukštą), ištarpink j j vienoje kvarto- 
je verdančio minkšto vandens porcelėni- 
niame sudyne, kad galima butų laikyti 
karštai. Valomas daiktas turi buti gerai 
išdulkintas ir nušukuotas. Paimk šveičia- 
mąjį šepeti stiprų (nudėvėta šluotelė tinka 
tam tikslui gerai) pavilgyk jį arba suteptas 
vietas karštu tirpalu iš sudyno; arba ge- 
riausiai bus suvilgius visą drabužį, kadangi 
šeip išvaiyta vieta atrodys naujesnė už ne- 

valyta; žinoma, valant naują drabužį to 
nereikia. Suvilgius visą drabužį tirpalu, 
geriausia išdžiovinti ant atviro oro. Suvil- 
gymui drabužio geriausiai yra turėti prosi- 
namą lentą, ant jos ištiesti drabužį ir pa- 
vilgius šepetį braukyti juomi. Išdžiovinus 
drabužį gerai suprosink, vartodamas, taip 
vadinamą, drėkinamają palą. Paimk du 
mastu audeklo, perplėšk išilgai pusiau ir 
vartok vieną tamsiems drabužiams, kitą 
šviesiems. Kaip prisirengsi prosinti, paimk 
į bliudą minkšto vandens ir indėk amonijos 
koki vieną šaukštą ant kvortos vandens, su 
tuoju vandeniu laikyk palą drėgną. 

KOKLIUŠAS. 

Užlaikyk kepenis veikliomis (su amo- 

nijos chloridu—chloride of ammonia) ir 
vidurius reguliariškai (su sodos fosfatu— 
phosphate of soda). Ištrink krutinę, pa- 
žastes ir pečius tarp plaučių su taukais ir 
chininą (šaukštelis chininos ant šaukštelis 

.chininos ant šaukštelio taukų) ir apdėk 
; plonu medvilnės lakštu. Ant nakties šaltas 
pridedalas prie gerklės (šmotelis knatinio 
audimo pavilgytas į šaltą vandenį ir išgręž- 
tas beveik sausai, ant kurio reikia apvy- 
nioti vilnoną) suteiks -didelį palengvinimą, 
taipogi pavilgyk skarulį j mišinį anyžių ir 
kmynų sėklų, abiejų po lygią dalį ir pa- tiesk ant priegalvio, idant ligonis galėtų 

įkvėpuoti. Tas apmalšins plėves ir suma- 
Ižins paroksizmų tankumą bei smarkubą. 

Kareivio pasakojimas iš 
artimos praeities. 

Į Šiandien gavau Jusų laišką, 
rašytą 3 d. lapkričio. Pa- 

skutiniu laiku neperdaug alkio 
del laiškų kenčiu: vienas-kitas 
(ar kita) parašo, atsiminę, bet 
visgi T-ta kur-kas daugiau 
mane laiškais palinksmini— 
nuolatas apibrieži kas taip lie- 
tuvių veikiama. 

Neturiu tiek ir tokiu, žod- c* 

žiu, kuriais galėčiau išsireikš- 
ti savo džiaugsmą Lietuvai 

neprigulmybę gavus! 
Aš, paskutiniu laiku gyvuo- 

ju "vyriškai." Nors kariuo- 
menės disciplina spaudžia, nors 

ilgėsis namų, liuoso gyvenimo 
ramybės neduoda, bet jau vie- 
nas'faktas įvyko: karė užsi- 
baigė! Su jos užsibaigimu ir 
kareivio vargai sumažėjo, su- 

stiprėjo dvasia: liko jis gyvu, 
sveiku (kuris sveikas). Ateis 
valanda, kuomet jis pasieks ir 
savo paliktą gyvenimą. 

Gyvenam dabar mažam 
francuzų miestelyje—Courle- 
negue (Kourloek), Chaumont 
miesto apielhikėse. Toli nuo 

Francijos didmiesčio Pary- 
žiaus!... Gyvenimas čionai įdo- 
mus: nuobodus, jokio judėji- 
mo. Yra bažnytėlė, krautuvė- 
lė, vyninyčia—tai ir viskas. 
Liet kaip ten nebūtų—po trul;- 

šmingo, kares laukuose (per 
keturis mėnesius) gyvenimo 
pasilsėti gera.—Ye upelis te- 
ka, antai nuogais medžiais kal- 
nynas ramiai snaudžia, keliu- 
ku kur-tai nutarska-nuvažiuo- 
ja vežimas-kitas; vakarais ir 

rytmečiais bažnyčios varpai 
gaudžia—siela gaivina. Tai 
vėl dar šis-tas naujo. Ir gera. 
Ilsimės. Nė pavojus, nė bai- 
mės, nė baisiosios karės regi- 
niu čionai nėra: Suardyti nue- 

itai, laukai, kapai, kryželiai; 
tranšėjos ir kitos karinės pra- 
monės liko užpakalyje; toli. 
Šioje ramioje vietoje apie tai, 
ką pergyvenom, galima tik pri- 
siminti, pasvajoti... 

Ve, atsimenu. Lorraine. 
Pirmutinės dienos karės lau- 
kuose,—pirmutinės baimės 
tenai pergyventa. Čionai nak- 
timis ir dienomis priešas ra- 

mybės mums nedavė. Męs nie- 
ko neveikėm. Gyvenom miške 
ir laukėm diena iš dienos pa- 
liepimo važiuoti kitur. 

O priešas, nepaisydamas ar 

msę jam darome nuostolius ar 

ne, atlėkęs orlaiviais j ieškojo 
mūsų, mėtė bombas. Išten 
išvažiavom kitur, skubiai, kiek 
pajiegdami, povakariu išplėš- 
kėjom kiton mums paskirton 
vieton. Ant rytojaus sužino 
jom, jog j kelinta valandą po 
mušu išvažiavimo miškas, ku- 
riame męs gyvenome, išplai- 
šintas, išdraskytas priešo or- 

laivių. Džiaugėmės.—Tai bu- 
vo Liepos mėn. viduryje. 

Po keliu dienų keliones pa- 
siekėm kita musių lauką, t. y. 
Reims-Sa:ssons frontą. Čio- 
nai jau daug baisiau. L v. ke- 
lių dienų besiartinant prie pa 
skirtos vietos matėsi, baiseny- 
bės : dienos metu ant kelių pa 
sitikdavo orlaiviai, naktimis 
matėsi kanuolių iššokančios i 

padanges liepsnos, griaustinis; 
pakeliuose matėsi sugriauti 
miesteliai, išraugtos šovinių 
duobės, kryželiai, kapai, sulau- 
žyti kariniai padargai, valkio- 
josi kareivių batai, drabužiai, 
vienur-kitur riogsojo pastipę:, 
ar nušautas arklys; matėsi pri 
krautos krūvos šovinių. O čia 
jau ir apleistos ar užkariautos 
tranšėjos... Eilės kareivių ar- 

tinasi mušiu linijų link. Įžen- 
gus paskirton vieton—žmogus 

jauteisi lyg užburtame rate jau 
tikrame karės verdulyje: ka- 
nuolių šaudymai nesuskaitomi. 
Čia vienur-kitur—nepertoliau- 
sia—nukrinta ir priešo šovi- 
nys. Padangėse orlaiviai la- 
kioja, mėto bombas; mūsiškiai 
juos gainioja, šaudosi. Spė- 
jus, nespėjus apsistoti—"gilzi- 
nis alarmas." Drebėdami bai- 
me—pirmu sykiu—dedamės 
gazų "apsaugos" kaukes. Nu- 
siėmus—praėjus gazams—ir 
kitas ir trečias. Šaudymas dar 
baisesnis. Ir visa naktis pra- 
eina, rymietis ir diena—vis tas 

pats; kartais dar baisiau. 

"Ve, žmogau, ve tau kaw, 
ve jos pradžia!"—lyg kas šau- 
kia i ausis. O mintis kartoja: 
"Ne, negalėsiu, nepanešiu, ne- 

perkęsiu—tai perbaisu, per- 
žiauru. Aš numirsiu pirm, 

negu busiu užmuštu!".. Žmo- 
nės-karciviai jau ne tie, kas 
buvo pirma—jie žiaurus, bai- 
sus, savoėiai. Eina skubiai, 
apsidairydami, užsisvajoję; an»j 
užklausų atsako trumpai... 

Žmogus dar nieko—sau ne- 

pakenčiamo, perbaisaus—ne- 
sutvėrė. Laikas bėga—"apsi- 
prantam" su tomis aplinkybė- 
mis. Gyvenam "dug-outuose." 
atliekam savo pareigas; kovo- 
jam prieš gyvybę ir už gyvy- 
bę. 

Ką pergyvenau šiame fron- 
te veik poros mėnesių laiko- 
tarpy j,—šiame laiškelyje, nors 

ir trumpais ruožais, paminėti 
permaža vietos. Paminėt ga- 
liu tik, kad kartais buvo pu- 
sėtinai "karšta." 

"Šį frontą apleidau ameri- 
kiečiams perėjus Yasle upę ties 
mie; uku Gismės. Pats buvau 
anapus upės, tarp trečių ii« an- 

trų tranšėjų linijų. Čiona-pat 
vieną rytmetį pergyvenau sun- 

kią gazine ataką. 
Apie pora mėnesių—iki pat 

pabaigos karės—išbuvau Ar- 
gonne miškuose. Čia baise- 

nybės buvo didesnės, bet ma- 

žesnėmis išrodė, nes jau buvau 
gei ai ''apsipratęs." Be per- 
stojo žengėm kasden pirmyn, 
ir laukėm paskutinių karės 
dienų. Jų sulaukėm. Plevė- 
savom baltas vėliavas, giedo- 
jom gražias giesmes, džiaugė- 
mės. Paskutinę karės dieną 
buvau miestelyje Somauthe. 
Buvom pasirengę keliaut'pir- 
myn, bet jau nereikėjo. 

Jau gruodis — pas mus dar 
šiltoka; sniego nesam mate. 
Laukuose kaimiečiai aria, dar- 

buojasi. Pievos žaliuoja, nors 

žolė neauga. Apielinkė pusė- 
tinai gražoka: kalnuota, miš- 
kuota; lygių laukų mažai. Tik 

kaip-kur yra didelės-didelės 
pievos; taip, akip ir Lietuvoje. 
Pačiu gamtiniu žvilgsniu ši 
apielinkė daug kuo panaši i 

Lietuvą. Ve, žiūrėk, eglynas, 
antai—pušynėlis, kitur lapuo- 
tas miškas. Paupiuose—iuo- 
daalksnis, žilvitis, karklai. 
Panamiais apsodinėta javarais, 
beržais. Labai puola akiu 
franeuzų viešieji keliai. Vi- 
sur, o visur apsodinėti me- 

džiais įvairios rūšies, kaip. 
tai: beržais, javarais, topoliais: 
kaip-kur net vaisiniais me- 

džiais. Vasaros metu tai be- 

galiniai gražu, žmonės-žem- 
dirbiai negyvena pavieniais 
viensėdijomis: visuomet susi- 

kopę Į taip vadinamus miestu- 
kus. Tokiu budu tų miestelių į 
begalė daugybė—veik ant 

kiekvienų trijų kilometrų vis 

j rasi miestelj: bažnyčia, krau- 
tuvė (daugiausia koopęraty- 

National Dry Federa- 
cija įteikė Bryanui gražų si- 
dabrinį puoduką už jo pasi- 
darbavimą dėl blaivybės. 

ve), vyninyčia; koks hoteliu- 
kas, 15- 20 ar daugiau namu— O c 

tai ir miestelis. Tcčiaus mie- 
stiško tokiuose miesteliuose 
nedaug kas: žmonės rėdosi 
kaimietiškai, jų kiemuose, ant 

Gatvių matai žaere, vežimą ir o b O v' C 

kitus laukų apdirbimo padar- 
gus. Namai, paprastai ir dau- 
giausia mūriniai stogai raudo- 
nų čerpių, bet seno stiliaus: 
nešnarys: visos kaimiečio trio- į 
bos po vienu stogu; čionai ir 
gyvenamasai kambarys, čionai 
tvartas, čionai ir padargams 
pašiūrė. Gyvenimo kamba- 

v. I 
ryje net ne pečiaus nėra; yra 
tai tik ugnaviėtė (taip, kaip 
pas mus pačiaus pastatymo vie- 

ta). Čionai sukuria ugnį ir 
gamina valgį, apšildo kamba- 
rį. Verdant, ar ką-nors ga- 
minant valgyti,—puodai pa- 
kabinama ant geležinio kabio, 
—tokiu budn puodai begalo 
nešvariai išrudo: mūsų mote- 
rėlėms butų net šlykštu ir i 
rankas tokius tokius puodus 

paimti. Vienok valgius fran- 
euzės pagamina kur-kas gar- 
desnius už amerikietes (ypač 
lietuves). Prie valgių gami- 
nimo—mėsos—visuomet nau- 

doja raudoną vyną. Be vyno 
franeuzas nesėda prie stalo. 
"Freneh /ried potatoes"—pir- 
mas valgis; užsigėrė raudono 
vyno—valgo bulves, o tik po 
tam seka kiti valgiai. 

(Toliaus bus) 

Vyrai ir Moteris mokinkitės Barbn 
rystės amato. Atsilankykite ypatiš'<ai 
arba rašykite. Mokinama dienomis Ir 
vakarais. 

TRICITY BARBER. COLLEGE 
819 So. State Street Chlcago, III. 

Reikalinga mergina prie na- 

mų darbo gera mokestis, Mo- 
ka Šeimyna plaut draepniu ne- 
reikia atsišaukite tuojaus. 

MISS MISEVICH 
3548 S. Halsted st. 

Chieago 111. 

Parsiduoda Bildingas 
Kampas 6601 So. Hermi- 

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

3339 S. Halsted St. 
Chicago, UI. 

Parsiduoda namas ant 2 pragyveni- 
mų, iš fronto Storas; lietuvių apgyven- 
toje vietoje. Parsiduoda ii priežasties, 
kad turiu blzhį kitoje vietoje, kas grei* 
tai atsišauks — parduosiu labai pigiai. 

ONA TAMULIUNIENE 
1447 So. 49th Ave. Cicero, II!. 

Ofln Tcltfoit! Booltrard 160 

DR. M. T. Molis 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 \V. 45th St 

OfluV^Un «J! ! rvttikl. 3 pi f'.tl. 7 iki R nkirt 
Htdtll:■« il) 8 ryte iki 2 po yitta. 
Namai 1007 Oaklcy Blvd. 

Tilefcnas 5«!ey 420 

Phoiie Buniside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

STEPHEN V1LIM0VITZ, R. PH. 
...DRUGC ST... 

8924 Cottage Grove Av. 
Chicago, L.I 

BARGENAS 
$200 Phonograph su rekordais Ir 

deimanto adata, parduosiu už 555. 
Taipgi puikų Player Pianą, vėliau- 
sios mados. Seklyčios tetą valgo- 
mojo ir miegamojo kambarių setus, 
divouus, pa**eiks)uF. parduosiu už bile 
teisingą pasiulijlmą. Nepraleiskite 
šio bargeno. Rezidencija 
1922 S. Kedzie Avc., CHICAGO 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, deaiąaiug 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsima 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halstcd St.. lfc&u V.Mls St 
2407 W. Madison St., vii C2J0 

Dficai 42 šm8ti vais"jSetas Dykai 
Stebetina Auka 

DABAR 
YRA LAIKAS. Nepraleiskite šios progos įsigyti šį 

stebėtinų 42 šmotų vaišių setą nemokant nė vieno cento, 
šis setus yra padaryas iš augšos rųšies porcelino, puikių 

piešiniu ir yra 
didelė nai da kiek 
viename namo. 

Tas suteiks ilgai 
laukiamą dovaną 
ir jųs didžiuosi- 
tės turėdami sa- 

vo namuose š{ 
setą.. Kiekvienas, 
vyras, moteris ir 
vaikas, kuris yra 
užimtas namais 
visa širdimi, gali 
įsigyti šį puikų 
setą permokėjęs 
no v! ao 'conto. 

Nepraleisk 5ltn- 

progos kadu.ig* 
gali ga'ugiau nie- 
kuomet nepasiro- 
dyt. ši yra nepa- 
prasta auka ir 

jus turite pasiskubint dabartės.Męs turim tuksiančius —• ši tu 
setų mušu sandelio kambaryje, kurie bus išduoti dykai, lodei jus tu- 
liite buti pirmas savo apieliukčjo jsigyti vieną. Neatidėliokite. Rašy- 
kite tuojaus ir ši auka niekuomet" vėl nepasirodys. 

HOME SOPPLY C0„ Dept. 124 
110 Nassau St. New York. 



VIETINES ŽINIOS 
LINCOLN'O DIENOS 
APVAJKŠČIOJI MAS. 

Vasario 12-ta diena Šv. Jur- 
gio parapijinėje svetainėje įvy- 
ko iškilmingas Lincoln'o gimi- 
mo dienos apvaikščiojimas. 

Viduryje scenos, ant už- 
dengi o Suvienytų Valstijų vė- 
liava stalo matėsi to Amerikos; 
didvyrio paveikslas. Rėmai 
paveikslo irgi buvo pridengti 
Amerikos vėliavoms. 

Žymiausia dalį programo 
atliko, vadovaujant p. St. Šim- 
kui, "Birutės" mišrus choras. 

Iškilmingai Suvienytų V al- 

stijų ir Lietuvos himnus pa- 
giedoję, "Birutiečiai" ilgai pu- 
blika žavėjo įvairiomis daino- 
mis. 

Tarp daigelio kitų padaina- 
vo ''Č igonėlius," "Nmo, P>ro- 
lužiai," "Saulute Tekėj." ir 
"Ant Tėvelio Dvaro." P-lė M. 
Rakauskaitė padainavo solo: 
"Kur P»akužė Samanota" i» 

'"Pamylėjau Vakar." 
P-nas St. Šimkus daugiau- 

sia užbaigia savo programus 
su ta v;ena įspūdinga giesire, 
lyg kad užvainikuodamas visa 
muzikos pragramą. Tai ir 
šiuomi kartu užbaigė su "Lie- 
tuviais esame męs gimę." 

P-nas M. A. Žaldokas, ve- 

dėjas apvaikščiojimo, supažin- 
dino publiką su kalbėtojais. 

Ypatingą domą reikia at- 

kreipti j kiin. Pr. r»ucio prakal- 
bą. 

Viena, buvo tai kalba turi- 
ninga, vaizdi, kurios kiekvienas 
žodis rodėsi apmastytas, reikš- 
mingas. Matyti, kad tai kalba 
.profesorius, kuris žino kiek- j 
vieno žmogaus žodžio vertę. 

Paskui kim." jittčio pati kal- 
b-< yra begalo tyra, gražiau- 
sioji lietuviška: tik klausyk ir 

gėrėkis kai plaukia mintįs gra- 
žiuose sakiniuose suglaustos. 

Dabar apie turinį. Atsižvel- 
giant j tai, jog kun. Pr. Bučys 
yra vienu iš įtekmingiausių as 

menu lietuvių kunigijoj ne tik 
čion Amerikoje, bet ir Lietu- 
voje, jo vakarykščia kalba, rei- 
kėtų skaityti kaip ir katalikų 
dekleracija link užgimstančios 
Lietuvių Valstybes. Teisybė 
liuosybe, lygybė — turinti mū- 

sų naujoj valstijoj vadovauti. 
Valdžia, kokioj formoj ar as- 

menyje ji apsireikštų — yra ge 
resnė užanarchiją. 

Nei vienas lietuvis nepriva- 
lo reikalauti £acl Lietuvos vald- 

žioj butų žmonės tik toki, ku- 
rie jam patinka: tuomet esą ne- 

būtų nei valdžios nei tvarkos. 
Iš Lietuvių valdžios privalome 
reikalauti kol kas tik tiek, kad 

ji uz Lietuvos Laisvę ir teises 
stovėtų; viskas kitas dabar tu- 
ris i šalį eiti. 

Tas, ir'claug panašių kuri. 
Bučio nuomonių, išreikštų pra- 
kalboje dabar yra, ypač mums 

artimos ir brangios, nes pasku 
tiniai sąstatai Lietuvos minis- 
terijos vieną-kitą^ąsdino, kad 

gali atsirasti žmonių ir čia A- 
1 merikoj, kurie gal norėtų pa- 

sekti Šveicariečius ir pradės 
į knistis po mūsų šalies valdžią, 
j Jus tos gražios nuomonė4, i 

i plačiau lietuvių tarpe jsigalėsj 
j juo tas Lietuvos * Valstybei 
| sveikiau. 
L Antras kalbėjo adv. F. IV 

Bradclmlis apie Abrabomo 
Lincoln'o gyvenimą. Kalbė- 
tojas vaizdžiai nupiešė vieno 
iš didžiausio genijų pasaulio 
gyvenimą, pritaikindamas jo 
jaunas dienas, iškentėtus var- 

gus, prie lietuvių gyvenimo. 
Ant galo p. Bradchulis palin- 
kėjo, kad busiantis Lietuvos 
Prezidentas paeitų iš tokios 
rūšies žmonių, kaip buvo Al- 
iai lomas Lincoln. 

F-nas J. Hertmanavičius 
savo kalboje perbėgo dabarti 
nius lietuvių reikalus. 

Kalbėtojas ragino lietuvius 
žiūrėti, kad jų reikalavimai 
butų išpildyti; kad tie, kurie 
davė mums prižadus, kad juos 
jie ir išpildytų taip kaip Abra- 
honias Lincoln'as išpildė. 

Paskui |). Hertmanavicius, 
kaipo vienas iš rengėjų protes- 
to mitingo prieš lenkus, Nau- 
jais Metals, perskaitė nuo Pre- 
zidento \Yilsono Atsakymą, 
pranešanti, kad rezoliucija to 

protesto priėmęs. Apie tai bu- 
vo rašyta "Liet." Dien. pir- 
miau. 

Žmonių atsilankė pusėtinai. 
Buvo renkamos ir aukos, kiek 
surinko—nepranešė, turbut 
bus paskelbta vėliau. 

Tas pats. 

SANDARTECIU DOMAI. 
ALTS. 25 kuopa šaukia 

extra susirinkimą vasario 1-1 
dieną, t. y. šiądien vakare. 
"Birutės" svetainėje, 3249 So. 
Morgan st. Susibėgo daug 
svarbių reikalų, todėl nariai 
malonėkite atsilankyti. Susi 
rinkimas atsidarys lygiai 9 
vai. vak. 

Kp. Org. R. Adžgis. 

XORI SEIMO CTITCAGOjr 
Susivienijimas Lietuvišku 

Organizacijų, atstovaujantis 
33 vietinės draugijas, 7-tą die- 
ną vasario J. J. Elias svetai- 
nėje turėjo savo susirinkimą. 

1 Mrmsėdžiui Susivienijimo, 
p. J. Viskontui, atidarius susi 
rinkimą, buvo peršaukti drau- 
gijų atstovai. Protokolą iš- 

praeito susirinkimo vienbal- 
siai užgyrė. Toliau sekė ra- 

portai komisijų: komitetas va- 

karo rengimo žada surengti 
įdomų vakarą gavėnios laike 
komitetas susižinojimo su ki 
tomis kolionijomis aiškino, 
kad ir kitur panašiai jau pra- 
dedama veikti. Spaudos ko> 
m i tetas savo raporte pažymė- 
jo, kad ant pasiųsto laiški 

geri). Pildomajam Tarybų I\oi 
mitetui Washington'e jokie 
atsakymo negauta. Tš to kilo 
susirinkime tarpe draugijų 
atstovų didelis neužsiganėdi- 
nimas. Atstovai ismetmČję 
Pildomajam Tarybų Komite- 
tui sekančiai: ."Nors, girdi, 
dėlei mandagumo galėjo pra- 
nešti apie priėmimą, laiško it* 

ar sutinka su išreikštomis nuo- 

monėmis arba ne." 
Toliau daugelis atstovų aiški- 
no, kad draugijos tą jau senai 
tėmija ir delei tokių intrigų 
bei sauvališkumo kaip pasiun- 
timas delegatų į Europą ne- 

atsižvelgiant, ar jie tai pasiun- 

itinystei buvo tinkami, ar jie 
! parodė savo veiklumą visuo- 
menei čia arba ten, ar visai 
nieku neatsižymėjo. Apart 
to, visuomene nežinanti, ką 
mūsų komisijos čia ir Europo- 
je pasiųstieji veikia, o kas 
svarbiausia, kad mums neži- 
noma. kai]) tikrai Lietuvos rei- 
kalai stovi Suvienytų Valstijų 
Valdžios akyse. Kadangi apie 
Lietuvos reikalus taip mažai 

žinių turima, o visokių prieš- 
taravimų ir neaiškumų esama, 
tai draugijos surinktas aukas 
kaip iš savo iždų iaip ir iŠ pa- 
vienių žada laikyti savo iž- 
duose ir nesiųsią tų pinigų 
tol. pakol visi musų Tautos 

veikėjai ''nenusiginkluosią" t. 

y. pakol neduosią sau rankų 
ir nepradėsią rimtesnio darbo 
delci Tėvynės labo. 

Seimo reikale kalba A. J. 
Kareiva ir J. Palekas. Pirmai 
duoda sumanymą, kad Seimas 
butu šaukiamas Cbicagoje. F. 
M Įsius patarė susirinkimui 
balsuoti už tokia formulą: 
"Męs pritariame Visuotinu 
Seimą šaukti j Cbieagą." Tą 
inešinią susirinkimas vienbal- 
siai užgyrė. Susirinkimas pa- 
geidavo, kad šis nusprendimas 
apie Seimo reikalingumą bu- 
tu garsintas po visus laikraš- 
čius. 

Kadangi buvo neaišku kodėl 
susirinkimas paskyrė Seimo 
vietą Į Cbieagą, tai A. J. Ka- 
reiva ir J. Palekas, kaipo spau- 
dos nariai, aiškinimą rėmė tuo 
kad Cbicagoje esą didžiausia 
lietuvių kolionija. čia esą tris 
lietuviški dienraščiai, čia di- 
džiausias yra skaitlius anglu 
ir kitų svetimtaučių dienraš- 
čių, kuriuos mums bus lengva, 
supažindinti su Lietuvos rei- 
kalais. Užtai seimas turėtų, 
sako, buti šaukiamas Chieago 
je: 

jeigu Seimas įvyks Chica- 
goje, Susirinkimas pageidavo, 
kad butų surengta vidurmies- 
tyje demonstracija pasirody- 
mui svetimtaučiams kad dar ir 
Lietuviai gyvuoja. Prie pasi- 
sekimo Seimo ir demonstraci- 
jos visos Tovvn of Lake L. O. 
S. draugijos prisidėsiančios, ir 
jie mano kad ir kitos kolioni- 
jos tai padarys. 

Ten buvęs. 

JŠ SO. ENGLEWOOD 
Vietinės kolionijos komite- 

tas, susidedantis iš penkių vei- 
kančių draugijų šiądien šau- 
kia savo susirinkimą t. y. pet- 
nyčioje 14 d. vasario, J. tau- 
kaus svetainėje, 8430 Vincen- 
nes avenue, 8-ta valanda vaka- u o 

re. 

Visi komitetai malonėkite 
atsilankyti nes bus daug ap- 
svarstymui svarbių reikalų. 

BUK ŠOFERIU 

tiį. Nleli-tomet nebuvo toks dide 
Ualkan yrr. gauti pa" tinkamą, vle 
ils poiorių reikalavimo? kaip da 
lu.tr. Mes duosime užRjgminui 
kieV vienam pabaigusiam kurtffcf 
nii:f i mokykloje. Mokinime pfl 
sinaudojame 'ndividinėmis slnte 
momls— nuoseklus pažinimas if 
•taktika vni.inS.1imf; automobilini' 
r'snkių nišlŲ. Prityrę mašinipta^ 
pamokis ♦amistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
VIunj mokyklai netrūksta geriau 
alų automobilių Lr kitų prietaisų 
Užtikriname tam ls tai kad tuojaup 
trausi leidimą. Dieniniai ir ra 
JnrUai ku,,®<M. Vi?aa kursas 
S'25.C0. Fed'^ft' Ass'n of Aut» 
įlnrin**"™ -1«- Jackson llld 
fTnO 

T, N. D. 8ta Kuopa ir S. L. A. 176 Kuopa 
Rengia 

Puikų Iškilmingą Balių 
Subatoj, Vasario 15, 1919 

T. MAŽENO SVET. 
3834 South Jt3dzle Avenue 

Pradžia 7 vai. vak. Inžanga 15c Ypstai 

Malonei kviečianfvisus jaunus 
ir senus, merginas ir vaikinus 
skaitlingai atsilankyti ant šio 

prakilnaus vakaro, kur galėsite 
sau linksmai laiką praleisti ir 

gražiai pasišokti, nes bus viena 
iš geriausių muziku, bus ir kito- 
niški pamarginimai. Komitetas 

LIETUVIŲ PABAIG 

TUVIŲ PAPROČIAI. 

Vokiečių laikraštyje "Rbei- 
iiiscli \\ estialisebe Zeitung" 
T. Daugirdas, žinomas liet. se- 

novės tyrinėtojas, aprašė, kaii 
lietuviai apvaikščioja pabaig- 
tnves. Tikimėsi, jog* ir patiems 
lietuviams bus įdomu apie ši 

dalyką šis-tas išgirsti. Štai, 
ka Daugirdas rašo: Lietuviai 
yra ūkininkų tauta. Pjutės 
laikas jiems yra didelė šventė, 
kurią jie apvaikščioja visokiais 
napročiais. Pjūtis prasideda 
Šienapjūte. Tada'pasibaigia ne- 

smagus ūkininko darbai: mė- 
šlavežis, arimas ir sėjimas. 
Tyras upelių, ežerų ir kūdrų 
vanduo vilioja maudyties. So- 
diečiai labai mėgsta maudyties. 
Švariai ir gražiai apsivilkęs 
kirtėjas imasi už darbo. Balti 
marškiniai ir kelinės padabinti 
margais kaspinais. Pirm pra- 
dedant pjauti, kirtėjai dainuo- 
ja seną kirtiku dainą: "Valio, 
mano dalgeli!" Moters ir 

merginos, gražiai pasidabinu- 
sios ir plaukus gėlėmis apsikai- 
šiusios, linksmai dirba. Visur 
girdėti linksmos dainos. Daž- 
nai barškalai ir skambalai ka- 
ba ant grėblių, ir labai malo- 
niai skamba. P.et tiktai pačios 
gražiausios ir jauniausios mer- 

gelės gav/na tokius grėblius. 
Rugiapjūtė ir kviečiapjutė—yra 
sunkesni darbai, negu šiena- 

pjūtė. Ne taip senai ir dide- 

liuose ukiuose j ved" n jauna- 
mas mašinas, visuomet javus 
dalgiais pjovė. Rišėjos rišo 
pradalges į pėdus, ir sustatė 
juos į rikes. Pirm kokių dvi- 
dešimts metu, vietomis rugius 
dar pjovė pjautuvais. Tai bu- 
vo sunkus darbas, kadangi rei- 
kėjo labai pasibukti. Nėsa ju\r 
reikia nupjauti palei pačią že- 
mę, kad butu ilgi šiaudai, ja- 
vus nupjovė, kirtikai p'.ia vai- 
niką, apkaišo ji gėlėmis, pade- 
da ant gražios lėkštės ir visi 
dainuodami nuneša vainiką po- 
nams. Ponas juos maloniai 
Aalbina ir iškelia pokilj. Po- 
kilis pasibaigia linksmais šo- 
kiais ir gražiomis dainomis. 
Tokį pokilj vadina pab-,:gtu- 
vėmis. Minėtą vainiką nevi- 
sli r vienodai pina. Anaiptol! 
Beveik kožnas kraštas jį vis 
šiek-t iek saviškai paįvairina. 
Hcl paprastai vainikas ne esti 
lokis didelis ir puikus, kaip 
Lenkijoje jį pina. (Taip rašo 
Daugirdas). Šiandien, kada 

jau labai dažnai naudojasi 
ūkio mašinomis, grąžus seno- 

vės papročiai pamažu nykstn. 
arba n it stoja savo gražumo. 

KENOSHOS LIETUVIAMS. 

Gsn. Agentas: P. Beišis 182 
N. Hovvl A ve. 

Šiuose vietose galima gauti 
kas vakaras "Lietuvą:" 
S. Džiaugis, 462 Jenne st. 

J. Gotautas, 253 Milvvaukee A ve. 
j, Poteliunas, 353 X. Chicago st. 
A. Pelis 552 Grand st. 
St. Jocius, 900 Jenne st. 

Jeigu jusi; akys perši arba skaudžios 
Jųs nereikalaujate eiti gydytis ir mo 

i kC'ti augštas kainas už tai. Pasiteirau 
kit su manim. Aš pritaikysiu jums 
akinius, kurie greitai prašalins jums 
visus akių sakusmus. Aš gvarantuojv 
iums .jt'iiaut:!!) patarnavimą ir žemiau 

Peter A, Miller 
BAIGĘS MOKSLĄ 

EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizgučių. Pui 
kiai Taisoma Laikrodėlius 

2128 W. 22-n d c eet Chicago. III. 
Phone Canal 55 
90C \V- 14th Street Cicero, III. 

išgydė Jn Pairuksnią. 
Aš buvau bjauriai patrukęs bekeliant bkry- 

ug keletas metų atgal. Daktarai sakė, kad vie- 
nitėle mano viltis pagijimui, tai — opers- 
cija. T rusai man nepagelbėjo. Galutlnnai aš 

sugriebiau ką tokio kas mane visiškai iš- 
gydė. Daug metų j raslinko, o iiatrukimas 
nesugrįžo, nors dirbau Minkų darbą kaipo 
karpenteris. Neturėjau jokios operacijos, ne- 

sugaišinau jokio laiko, neturėjau .nesmag'.i-' 
mų. Aš neturiu nieko pardavimui, bet suteik- 
siu pilnas inofrmacijas kaip tu gali rasti 

pilna išgydymą, be operacijos. Jeigu tu rašysi 
man, Eugene M. I'u'.len, Carpentcr 660 K. 
Marce llus Avc., Manas«|uan, N. J. \'elik 
Iškirpk šį j.ranošimą ir parodyk jį kitiems 
kurie yra patrukę, — tu gali išgelbėti gy- 
vasti arba bent sustabdyti kančias patrūkimo 
ir rūpestis, Ir pavojus operacijos. 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. TJž $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertės 
rekoidu mokėjusių $200. Męs tu- 

įime kcletiį $150 tikros skuros 

seklyčios setų, kaip nauji, bus 

parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 

] dsai bus priimti už mokestį. Atsi 
I šaukite tuojaus. Atdara kasdien 

Į:~"o 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 

j liomis iki 4 valandai. 
WESTERN STORAGE 

2810 Harrison St. Chicago 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesamo bunkeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- 

dymą 50 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir 
overkuotus nuo $30.00 iki $30.00 už pusę kainos. Truputėlį nešiotu* 
nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio durytus siutus ir overkuotus par- 
duodame po $").00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiaus. 
Vaiky siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, 1LL. 
Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 

atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 9 vai. vakare. 

OO.oo Dovanu 
Musu Geriems Draugams, 
Chicagos Vaikiukams ir Mergaitems 

Męs tikimės, jog vargiai rasis vaikiukas arba mergaitė musų dideliame 
mieste, kurie nebūtų gerai susipažinę su musų Butter-Ni't Boy, mažas vaikutis, kurs 
atstovavo mus per ilgą laiką. Dabar męs norime, idant jųs jam padėtumėte jo pra- 
kilname darbe, pauvęsdami mums dalį savo liuoslaikio, už kurį męs jums atlyginsim. 
Ko męs prašome jusų daryti gali buti taip lengva atlikti, kad tas nuo jusų nereika- 
lauja daugiau nieko, tik noro dirbti tai, ir tokiu budu užtikrina jums pinigišką at- 
mokė j imą, kurį męs jums siūlome. 

Norint, kad kaip galima daugiau vaikiukų ir mergaičių Chicagoje daly- 
vautų pasidalinime fondo męs sugalvojome sekantį plianą, kurį męs norime, kad per- 
skaitytumėt atydžiai, idant nebujtų jokių nesusipratimų kaslink to, kas nuo jusų yra 
išgalima ir kas nuo musų įvykdinime šio piiano. 

Pirmių-pirmiausiai męs norime žinoti, kiek žmonių jus pažįstate savo 

kaimynystėje, kurie vartoja musų duoną ir keksus i/ nuo ko jie perka. 

Idant apturėjus šias informacijas, męs mokėsime už surašus tų vardų, 
kurie privalo buti surašyti ant tam tikrų blankų, kurias gausite pas savo pardavėją. 

\ 

Pardavėjas gali gauti tiek blankų, kiek jis nori nuo musų. 

Privalote atsargiai ir teisingai pripildyti šias blankas. / 

Rašymas turi buti aiškus ir antrašai pilni. 

Informacija, jusų suteikta, privalo buti teisinga. 

Jeigu kuris nors iš surašų nėra teisingas, męs negalime priimti, nes visi 
surašai turi buti patikrinti ar jie teisingi, ar nt; taigi, bukite atsargus ir darykite 
taip, kaip privalo, sulyg nurodymų, kurie bus jums suteikti, nes męs norime, idant 
jųs gautumėte savo dali atlyginimo, jeigu užsitarnausite jį. 

Štai kokiu budu męs mokėsime už jusų patarnavimą. 
4 didžiausi surašai su vardais ypatų, vartojančių musų duoną ir keksus $25.00 

20 sekančių didžiausių surašų ypatų, vartojančių musų duoną ir keksus $10.00 
30 sekančių didžiausių surašų ypatų, vartojančių musų duoną ir keksus $ 5.00 
50 sekančių didžiausių surašų ypatų, vartojančių musų duoną ir keksus $ 1.00 

Pilni nurodymai, kaip daryti surašus, bus randami ant kiekvienos Slan- 
kos, kuriais jųs galite gauti kiekvienas pas savo krautuvnikus. 

I 

Vieninteliai J'epėjai 
Butter-Nut Bread—Victory Bread, 
Dixie Rye Bread, etc. ir Schulz' Package Cake. 
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