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Serbija reikalauja Adri- 
' atiko pakraščiu 

i antininkai apleidžia Rusija 
Bolševikai darbuojasi 

Belgai Vokietijoj 
SERBIJA REIKALAUJA AD- 

RIATIKO PAKRAŠČIU. 

Paryčius, Gruodžio 24d. — 

Aspiracijos Serbijos valdžios 
likosi išaiškinto^ šiądien Dr. 
M R. Vesnich, Serbijos minis 
teriu Francuzijos, kuris, kaip 
spėjama, busvienas iš Serbi- 
jos taikos konferencijos de- 
legatų, jis pasakė: 

Serbijos žmonės, suside- 
danti iš Kroatu, Slovėnų ir 
serbų, gyvenantieji tarp ru- 

bežių Serbijos ir buvusioj 
Austro-Vengrijos imperijoj 
sudaro apie 15,000,000 gy- 
ventojų. Šie visi gyventojai 
uri sudaryti vieną tautą sulyg 
prezidento Wilsono principų, 
išdėstytų ir kurios Anglija, 
Francuzija ir Italija priėmė 
kaij>o išlygas taikos sutarties 
priduotos Austrijos ir Vokie- 
tijos, po kuriomis pasirašė. 

Kaslink Mor.tenegrų, kurie 
nusprendė prisidėti prie- Ser- 

bijos ir tuomi padaryi didelę 
valstiją, kadangi męs tos pa- 
čios rasės, rubežiai musų ša- 
lies bus Grekija, Bulgarija, 
Rumunija, Vengrija ir Adri- 
jatiko jtirės. 

Užklausus ministerio, kaip 
jis mano apie Italijos reika- 

lavimus prijungti Atlriatiko 
pakraščius prie Italijos, pa- 
sakė: 

"Italija, sulyg Serbijas 
valdžios nuosprendžio, neturi 

tjsingo reikalavimo prie va- 

irinės dalies Adriatiko pa- 
kraščių. Valdžios Anglijos 
Rusijos ir Francuzijos pada- 
rytoje su Italija sutartyje ba- 
landžio mėnesyje 1915 m., pa- 
ž. dėjo Italijai didesnę dalj pa- 
kraščių. 

Ar Rusija, Anglija, Fran- 
cuzija turėjo teisę paskirstyti 
Adriatiko pakraščius? Kiek- 
viena iš jų davė tą, kas joms 
nepriklausė. Męs nepripa- 
žįstame teisių Italijai sulyg" 
tos sutarties p rie bile kokios 
vakarinės dalies Adriatiko." 

GAL APLEIS RUSIJĄ 

Lonodonas, Gruodžio 24d— 
Anglijos valdžia išdėstys 
nrieš prezidentą Wilsoną vi- 
sas informacijas, kuriąs ji tu- 

ri surinkus apie Rusijos pa- 
dėjimą. Žinios iš Archangels- 

praneša, kad bolševikai yra 
gerai apginkluoti ir kad jie 
sudaro geru kariumenę. Koks 
nors svarbesnis talkininkų įsi- 
maišymas toje dalyje Rusijos 
gali pakenkti tų distriktų žmc 

mems prielankiems talkini- 
kanis nes bijomasi, kad bolše- 
vikai jų ne išžudytų. Nekurios 
dalys Anglijoj ir Francuzijoj 
yra priešingi talkininkų toly- 
mesniam įsimaišymui Rusijoj, 
kuris gali reikšti pradžią nau- 

jos karės. 

BOLŠEVIKAI DARBUOJASI. 

Londonas, Gruodžio 24d.— 
Žinios iš Rusijos praneša, kad 
Petrogrado kalėjime Kręsty 
randasi 3,205 kaliniai, kurie 
buvo suareštuoti bolševikų vai 
dininkais. Kaliniai susideda 
iš: Nuteisti žmonių tribunolu 
1,108, laukia teismo už per- 
žengimą bolševikiškų teisių 
330; suareštuota bolševikų vai 
dininkais ir neapkaltinti jo- 
kiame prasižengime $1,504; iu 
areštuota ir neapkaltinta dau- 
giaugiaus negu per du mėne- 
siu 260; suareštuota virš 
dviejų mėnesių ir valdininkai 
kurie suareštavo nežinomi 3. 

Tarp kalinių yra 350 bur- 
žuazų; 870 monareftistų; 270 

'•social-demokratu; 311 sočiai- c 

revoliucionierių; 32 social-ko 
munistu; 5 anarchistu, 85 bol- C 7 4. 

ševikai ir 661 nežinomų par- 
tijų. 

.. 

BELGAI VOKT^TIJOJ. 

Paryčius, Gruo*. 24d.— 
Belgijos karrės departamen- 
as praneša, kad Belgų pirmo- 
ji kavalerijos brigada įžengė 
Vokietijon šiądien ir pasie- 
kė Dalsdorfą. 
KONFISKAVO HOHENZO- 

LLERNŲ TURTUS. 

Basic, Gruodžio 24d.—Už- 
griebimas turto, kurie priklau 
sė Prūsijos rojališkai šeimynai 
(Hohenzolernams) siekia apie 
$225,000,000 sulyg apskait- 
liaviino laikraščių Frcnkfort 
NachtricJiten. 

Berlino laikraštis Local An- 
zeicjcv praneša, kad Berlino 
saldžia ir Vokiečių generališ- 
kas štabas, kuriame lauko 
maršalas Hindenburg ir Gen. 
Groener pasilieka savo vietas, 
susitaikė. 

AUSTRIJOS EX-PREMIERAS 
MiRĖ. 

Vicnna, Gruodžio 24d. — 

Pirmas Conradvou Hohenlohe 
-Schillingsfuerst, buvęs Aus- 
trijos preinieras ir militariš 
kas gubernatorius Friestc 

► mirė. c 

Vienybeje Galybe 

MILIUKOFF NEGEISTINAS 
PARYŽIUJE. 

Parytus, Gruodžio 24d. — 

Paul N. Miliukoff, buvęs už- 
rubežinių reikalų ministeris 
Rusijoj, kuris buvo apkaltin- 
tas praeito liepos mėnesyje, 
kad jis dalyvauja su vokie- 
čiais, likosi priverstas apleisti 
Paryžių, sulyg laikraščio 
Matiu pranešimo. Jo buvimas 
Paryžiuje yra nereikalingas. 
Profesorius Miliukovas gavo 
pasporta Francuzijon Kons- 
tantinopolyje per klaidą, laik- 
raštis rašo. Jis išgyveno tik- 
tai 4 dienas Paryžiuje. 

Rusijos ambasadoje Pary- 
žiuje laikė konferencija vo- 

kai* talkininkai, Suvienytos 
Valstijos ir nekurie Rusų vei- 
kėjai apie dalykus Rusijoj. 

Kaip laikraščiai praneša, 
talkininkai yra pilname suti- 
kime, kad ateityje jie ne darys 
didelės militariškos expedici- 
jos Rusijoj. Tikimasi, kad Ru 
sija paii per save galės susi- 
tvarkyti. 

STREIKAI PLATINASI. 

Berliiias, Gruodžio 24d. — 

Laikraštis Tabelblatt praneša, 
kad nauji streikai kilo Silezi- 

jos anglių kasyklose, kaipo 
pasekmės agitacijos Spartakų 
grupos po vadovyste Lieb- 

i knechto. Agentams Liebknech 
| to pasisekė prikalbėti augleka- 
sius, kad jie sulaužyt padary- 
tą sutartj su kasykių savinin- 
kais. Nauji reikalavimai, £ii 

išlyga, kad jie butų tuojaus 
išpildyti, likosi atmesti savi- 
ninkais ir penkios didžiausios 

>kasykloš užsidarė. Dabartinis 
Silezijos iškasimas anglies yra 

per pusę mažesnis, negu nor- 

mališkuose laikuose. 
Rhenish Westphalian an- 

glių kasyklos iš dalies yra pa- 
ralyžuotos streiakis. Socialis- 
tų organas Yonvaerto pra- 
neša, kad visa indusriįa Sa- 
zonijos sustabdyta, jeigu ne 

nebus iškasama daugiaus an- 

glies. 
WILSONO PASVEIKINIMAS 

ANT KALĖDŲ. 

Washingtonas, Gruodžio 
24d.—Prezidentas Wilsonas iš 
Paryžiaus pasiuntė Amerikos 
žmonėms tok j Kalėdų pasvei- 
kinimą : 

Aš tikiu, kad palinksmins 
žmones namie, kada jie claži- 
nos, kad aš radau jų vyrus 
čionai gerame padėjime ir ge- 
rame upe, ka jiems pripažina 
visi tie, su kuom jiems prisi- 
ėjo susidurti šioje karėje ir 
kad jiems nžsitiki visur, 
kur tik jie eina, ir kad jie 
bus. Aš esu tikras, pasiaiškin- 
ti žinojiumu fakto, kad did- 
žiosios tautos, su kuriomis 
mes dalyvavame šioje karėje, 
tvirtai laiko nuomonę teisin- 
gos ir pastovios taikos ir ar- 

timo susijungimo pačių savę 
valdomų žmonių pasaulio po 
to knip liks dabartinis sutiki- 
mas suformuotas. 

Niekas ne gali pasakyti dau 
giau priimamo kalėdinio už- 
tikriniom, kap jausmas, koki 
aš abelnai randu,,. 

LUXEMBURG SULAUŽYS 
SUTARTĮ SU VOKIETIJA. 

Basic, Šveicarija. Gruodžio 
24d. — Vokietijos laikraštis 
čionai, praneša, kad tikrai gali- 

Strankf'ii't vcitunk aplaikytas 
ma tikėtis, kad Luxemburg pa-j 
naikins .komcrcijinę sutartį su 

Vokietija užtai, kad Vokiečių 
kareiviai perengė Luxemburgo 
teritori ją. Laikraštis spėja kad 
Luxemburg ateityje padarys 
panašią sutartį su Belgija 

, bei Francuzija. 

DELEGATAI TAIKOS 
KONFERENCIJON. 

Paryčius. Gruodžio 24d. — 

Vienas iš nutarimų laike kon- 
ferencijos tarp prezidento 

į \Vilsono, sekretoriaus Lansin- 
go, premiero Clemenceau ir j 
premiero Orlando ir užrubeži 

'niu rekalu ministerio Sonni- j i. c 

I 
no yra tas, kad kiekviena val- 
stybė turi turėti penkis dele- 

'gatus taikos konferencijoj. 
Amerikos vardai delegacijos 
senai jau yra žinomi, bet ki- 
tos valstijos dar nėra pra- 
nešę bei paskyrę taikos dele- 
gacijų. 

Clemenceau, Pichon ir Foch 
be abejonės atstovaus Fran- 
cuzija, bet kitų dviejų dar 
nieko nėra žinoma, tas pats 
ir su Italija, yra žinoma tik 
trijų delegatų vardai: Orlan- 
do, Sonnino ir Diaz. Anglijos! 
delegatai irgi ne paskirti, bet; 
manoma, kad Lloyd George, Į 
ir Balfour tikrai bus paskyrti | 

| taikos delegatais. » 

|TALKININKAI REIKALAUJA 

Tangicr, Gruodžio, 24d. — 

Pranešama kad Francuzijos 
ir Anglijos ambasadoriai į Madride pareikalavo, kad iš-j 
.varyti butų visi vokiečiai iš 
Ispanijos Morokkos. 

VOKIEČIAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ INTERNAVIMĄ. 

Kopcnhagcvas, Gruodžio 
24d.—Francuzijos okupacijinė 
kariumenė užėmė Nied, prie- 
miesti. J'rankforto ir priešin- 
gai maršalo Foch prižadams, 
pirmsėdis \ "okietijos komisi- 
jos taikos sutarties skundžia- 
si, kad Prancūzų komanduoto- 
jos prisakė visus vyrus, kurie 
nėra to krašto gyventojais, in- 
ternuoti. 

Komanduotojo prisakymas, 
skundėjas praneša, paliečia 
daug geležinkeliu valdininku ir O O c t, 

keletą šimtų darbininkų, kurie 
dirba garvežių dirbtuvėje, ku- 
ri dirba dėl talkininkų, likosi 
uždaryta. 

Laikraščiai Berlino patalpi- 
nę šį skundą priduria, kad 
tas Francuzų komanduotojo 
pasielgimas pakenko Vokieti- 
jai išpildyti taikos sutartį •— 

perduoti talkininkams garve- 
žius. 

CRAINE SUGRĮŽO IŠ 
RUSIJOS. 

Seat tie, U'ash., Gruodžio 
24d.—Chorles R. Crane iš 
Chicagos, buvęs narys Root 
komisijos Rusijoj, ką tik su- 

grįžęs iš Sibiro šiądien pasa- 
kė: 

"Nei vienas nieko nežino 
apie Rusiją, tai tragedija. Yra 
du dalykai, kurie labai reika- 
lingi—palaikymas Trans-Sibe- 
rijos geležinkelio ir neatbūti- 
nas reikalingumas Rusijai pn- 
gelbos. 

Kad pristatyti maistą ir pa- 
gelbėti ir išgelbėti šalį nuo 

pavojingo padėjimo, Trans-Si- 
biro geleinžinkelis turi buti 
pagerintas ir palaikomas. 
MAISTAS PABRANGO ANT 

62 PROCENTŲ. 
New York, X. Gruodžio 

24d.—Statistika išleista šią- 
dien Consumers Leage Xe\v 
Yorke parodr, kad pragyveni- 
mas Ne\v Yorko valstijoj' pa- 
brango ant 62 procentų nuo 
1914 metų. 

Iš 1,760 moterų apskaitų 
pasirodo, kad abelnąi savai- 
tėje kaštuoja pragyventi 
$14.62. IŠ tos sumos už valgį 
ir kambarius $6.67, drapanos 
$4.60, daktarų bilos ir nelai- 
minkas atsitikimas $3.35. 

Paprastai moterįs New 
Yorko valstijoj uždirbdavo 
$9.00 savaitėje 1914 m. 

ŽYDAI SIUS ATSTOVUS 
TAIKOS KONFERENCIJON. 

Philadelphia, F b-, gruod- 
žio 24d. — Žydų kongresas 
Philadelphi jo j, kur yra apie 
400 delegatų, nutarė pasiusti 
delegatus taikos konferenci- 
jon, kur jie bendrai su Skitai > 

Europos žydas veikėjais pasi- 
darbuos, kad žydų svajonės | 
apie Palestiną, kaipo nepri-j 
gulmingą valstiją, butų pra- 
vesti taikos konferencijos. į 

PATARĖ APLEISTI VOKIE-į 
TIJĄ. 

Londonas, Gruodžio 24d.— 
Žinios iš Amsterdamo j Ex- 
cbange Telegraph praneša, 
kad Ispanijos, Šveicarijos ir 
Hollandijos pasiuntiniai Vo-j 
kieti joj patarė visiems tų ša-j 
lių piliečiams kuogreičiausiai 
apleisti Vokietiją. 

KLERIKALU ATSTOVAI RE- 
ZIGNAVO IŠ TARYBOS- 
"Draugas" sulyg kableg- 

ramo jų atstovų iš Šveicari- 
jos patalpina sekančią žinutę: 

"Amerikos Lietuvių Tary- 
bos atstovai: kun. Dobužis 
ir p. Pakštas rezignavo iš 

Šveicarijoj esančios Lietuvių 
Tarybos; esą "dėlto, kad ir 
ant toliaus tenais pasilieka 
Prūsų lietuvių atstovai". 

Iš kablegramos sunku yra 
suprasti tikrąją priežastį to 

rezignavimo, gal koksai nesu- 

sipratimas Įvyko tarp jų dvie- 
jų ir Prūsijos lietuvių atsto- 
vų. Tikimės, laišku apie tai 
praneš plačiau: o męs tuoj 
pasiąteigsime Amerikos visuo- 
menei pranešti. 

'prezidentas priešingas 
I LAIVU SKANDINIMUI. 
! JVashingtonas, Gruodžio 
j 24d. — Buvo kalbama, kad 
Amerikos taikos Vokiečiu lai- 
vai talkininkų rankose butų 

į nuskandinti. 
Dabar gauta žinių, kad 

prezidentas VYilsonas tokiam 
plianui yra priešingas. 

Dėlei tokių kalbu kongrese c c O 

Ibuvo pakeltas triukšmas. Xe- 
j kurie senatoriai reikalavo, 
I kad valstijos departamentas 
I paaiškintų. Aplaikytos žinios 
i praneša, kad prezidentas ne 
tik priešingas tokiam užma- 
nymui, net jis nieko ir negir 
dėji apie ji. 

KALĖDŲ DOVANOS 
YANKIAMS. 

Conblcnz, Gruodžio 23 d.. 
— (suvėlinta). Keturiolika 
vagonų, prikrautų Kalėdų pa- 
keliais iš Suviftntų Yalstjų, 
pribuvo Conblenzau šiądien. 
Jie yra dėl divizijų Amerikos 
kar'umenės, kuros randasi 
šioje apielinkėje ir išdalinimas 
šių pakelių prasidėjo. Mano- 
ma, kad kiekvienam kareiviui 
bus- suteiktos Kalėdų dova- 
nos. 

Taipgi likosi sužinota, kad 
Y. M. C. A. siunčia savo 

bovytojus prie okupacijinės 
kariumenės, kad palinksmin- 
ti kareivius kūčių vakare ir 
Kalėdų dienoje įvairiose vie- 
tose. 

WILSON A PAGERB/T. 
Paryžius, Gruodžio 23d. — 

(suvėlinta). Paryžiaus uni- 
versitetas (Sorbonne) pora 
dienų tam,atgal pagerbė pre- 
zidentą\Yilsoną laipsniu dok- 
torato, kaipo juristui. 

Tai pirmu kartu, nuo pat 
pradžios' savo gyvavimo, į- 
vyksta, kad šis universitetas 
suteikia tokią augštą garbę 
ypatai, kuri nelankė šios mo- 

kyklos, Laike visų ceremonijų 
dalyvavo Prancūzijos prezi- 
dentas Poincare, parlamento 
ir atstovų buto atstovai, dau- 
gelis diplomatų ir militariškų 
valdininkų ir civilių žmonių. 

Prezidentas \Yilsonas po ce 

remoniiai pasakė trumpa kal- 
bą. 
AMERIKIEČIAI PAGERBTI. 

Paryčius, Gruodžio 23d.— 
O f iciališkas Prancūzijos žur- 
nalas paskelbė 185 vardus ame 

rikiečių kaipo pasižymėjusius 
laikemušio nuo lapkričio 3 iki 
10 dienai prie St. Etienne, 
P)lanc Mont ir Medeach for- 
moje. 
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Raudonasai Kryžius. 
Raudonasai Kryžius yra gailestingumo 

ženklu. Didžiausio žiaurumo laikais, !cuomet 
karės skerdynės tartum sakytų, jog žmogus 
pavirto į gyvulį, balta vėliava su Raudonu 

Kryžium viduryj, augštai plevėsuodama net 

ir ten, kur kulkų ir bombų viesulą siaučia, 
rodo, kad žmonijos gailestingumas, žmonišku- 
mas net ir karėje dar nėra visai nuslopintas. 
Tasai Raudonas Kryius, gelbėdamas kritusius 
kovoje kareivius,—lygiai savuosius, kaip ir 

priešus,—yra ženklu, yra prirodymu, kad, ne- 

žiūrint laikino paštui: i;jo, žmonės visgi yra 
žmonės, kad mielaširdystė, gaiiestn?6umas, 
draugiška pagelta nelaimėje esančiam yra 
stipresne ir už neapykantą, karės sukeltą. 

Raudonojo Kryžiaus Draugija yra val- 
di AL.. įstaiga, globojanti ir gelbstanti sužeis- 
tus ir susirgusius kareivius. Ją užlaiko vai 

džia iš pinigų, kuriuos sumoka žmones. 
Bet to yra maža. Žmonės negali leisti, 

kad tą didžiausios midaširdystės darbą neštų 
ant savo pečių vien tik valdžia. Valdžia neį- 

gali jo geriaus allikti negu kad ji turi tam 

tikslui ptnigų,—o pinigų ji reikalauja ne tik 
vien Raudonamjam Kryžiui; ji jų reikalauja 
šimtams visokių kitų reikalų. 

Tuo tarpti toks mielaširdysfės darbas, 
kaip kad Raudonojo Kryžiaus didis darbas, 
niekuomet negali t turėti perdaug pinigų. Juo 
daugiaus jų jis turi, juo labjaus jis gali j^a- 
lengvinti sužeistų, suliegusių ir susirgusių 
kareivių padėjimą—tų kareivių, tų niusų jau- 
nų didvyrių, kurie su noru ir pasišventimu nu- 

ėjo i ,!tį ir alkį kentėti, idant mums >iita ir 
sotu butu; sveikatą ir gyvastį aukauti, idant 

męs, eia namie pasilikusieji, turėtum ramybę 
ir savo gyvastį apsaugotą. 

Todėl, kuomet jie krito po kulka ar prie- 
šo durtuvu, ar po ligos našta—jie krito už 
mus. Ir mūsų pareiga yra jiems pagelbėti 
'■ulyg musų išgale*.. 

Kaip? Per Raudonąjį Kryžių. Bukime 
jo nariais. Nei vieno žmogaus Amerikoje 
neprivalėtų buti, kas nebūtų tos organizacir^; 
nariu. Juk nesunku. Tik vienas doliaris ant 

metų padaro jus Raudonojo Kryžiaus nariu. 

Dabar po visą Ameriką eina didelė kam- 
panija už Raudonąjį Kryžių. Obalsis yra: 
'Turėk tik širdį ir dotiarį"—tai viskas, kas 
reikalinga pastojimui į Rųadonojo Kryžiaus 
narius. 

"Turėk tik širdį ir doliarį." Męs pasa- 
kytum: "Pastl'k sau širdį, ir duok doliarį" 
Raudonamjam Kryžiui. 

Nariais galite pastoti ant vietos; ten kur 
gyvenate, .nes kiekviename mieste ir mieste- 
lyj >"ra j° sHtVri^i- 

Svetimoj spaudoj apie 
j Lietuvius. 

Pamatas Atskirai Valstybei 
Xew Yorko laikraštis Nczv York Herald 

patalpino penkių špaltų straipsnį antgalviu 
"Rusijos neprigulmingos viešpatijos, taip il- 
gai vokiečių valdomos, problema Taikos Kon- 
gresui.'' Straipsnis yra parašytas to laikraščio 
Militario Experto ir illiustruotas Rusijos žem- 
lapiu, kuriame tos naujai neprigulmingos vieš- 
patijos, jų tarpe ir Lietuva, yra parodytos. 
Šiame straipsnyj platokai kalbama apie Fin- 

liandiją, Estoniją, Livoniją (latvius), Kuršą, 
Lietuvą ir Ukrajiną. Apie Lietuvą rašoma 
sekančiai: 

"Lietuva apskelbė savo neprigulmybę 
nuo Rusijos bus dar nepilni metai. Ji buvo 

pripažinta Berlino, bet kaip paprastai vokie- 
čiai persudino savo išdidumu ir reikalavimu 
materialūs pagelbos karėje. Čia buvo tas pats 
pasiskirstymas, kaip ir kitose Baltiko provin- 
cijose. Dvarininkų aristokratija ir lenkiš- 
kieji bei vokiškieji dvarininkai jieškojo pri- 
jungimo Lietuvos prie Vokietijos, kuomet 
žmonių minios, atstovaujamos per tautinę ta- 

rybę, norėjo \isuotino balsavimo ant atsidali- 
nlmo klausimo. Pagalios žmonės išlošė, kuo- 
met Vokietija pralošė karę ir pasirašė po ka- 
rės pertraukimo pereitą mėnesį. 

"Viduramžių laikais jie užimdavo dis- 
triktą tarp Vislos ir Dauguvos upių nuo piet- 
rytinių krantų Baltiko jūrių iki perskiros tarp 
ūpui, plaukiančių i jį ir upių, plaukiančių i 
Juodąsias jūres. Tuomet buvo dvi atskiros 
šios tautos šakos—tikriej1' Lietuviai ir Lat- 
viai, su įvairiomis gentimis, tarp kurių buvo 
"Borusians,'' arba senovės Prusai. Lietuviai 
neturėjo aiškiai nustatytų rubežių ir gyven- 
davo neprigulmingomis, atskiromis gentimis, 
kui ros lengvai patapo auka svetimšalių už- 
puolikų. 

"Prusai, gyvenantieji toliausiai į šiau- 
rius [j vakarus?], buvo užkariauti vokiečių 
ir davė savo vardą Prūsijai, jie apsigyveno 
Rytinėj Prūsijoj, kurios s ta t u s [stovįs, pa- 
dėjimas] dabar yra abejotinas. Jis gali but 
pridėtas prie Va k rinės Prūsijos ir abudu gali 
but atiduoti Lenkijai, arba jiedvi [Vakarinė 
ir Rytinė Prūsija] gali buti paliktos atskirai, 
ir tokiam atsitikime Prūsija butu padalinta į 
dvi dalis, atidalintas viena nuo kitos dalimis 
naujos lenkų valstybės.*** Latviai, taipgi 
tapo nustumti j šiaurius, sumaišyti su estais 
ir lyvais. Vieni tik lietuviai sugebėjo išlikti 
neprigulmingais. 

"1250-ais metais jie parodė suvienytą 
frontą prieš rusus iš rytų ir prieš teutoniš- 
kus kryžeivius iš šiaurių [ir vakarų]. 1325- 
tais metais su lenki ja tapo padaryta sutar- 

tis, o 1386-tais metais Jogaila, Lietuvos ka- 
raliaus sunus, vedė Lenkijos karalienę ir tapo 
apšauktas Lenkijos karalium. Nuo to laiko 
Lietuvos likimas buvo i,t.rištas su Lenkija. 
Per Lenkijos padalinimą Rusija paėmė dis- 
triktus lietuviais apgyventus, į kuriuos inėjo 
Mohilevo ir Vitebsko gubernijos, bet Lietu- 
vos vardas, buvo daugiausiai duodamas Vil- 
niaus ir Kauno gubernijoms. Šios dvi gu- 
bernijos ir yra tomis gubernijomis, kurios ga- 
li sudaryti pamatą atskirai valstybei. 1897-tų 
metų cenzus paduoda 3,094.649 latvių ir lie- 
tuvių Rusijoj." 

—Iš Nczv York herald, Nevv York. 
Gruodžio 8 d. 1918 m. 

Mažat entuziazmo linkui Lenkijos 
Mr. Frank H. Simonds, militarh exper- 

tas amerikonas, kuris, kaip atmename buvo 
didžiai neprielankus Lietuvos neprigulmybei 
ir "visoms keturioms" stovėjo už Lietuvos 
prijungimą prie Lenkijos, dabar, matyt šiek- 
tiek permainė savo nuomonę. Chieagos Daily 
Navs ir New Yorko Tribūne, patalpino jo 
straipsnį, kuriame jis kalba apie sunkenybes 
sutvėrimui stiprios Lenkijos ir, priėjęs prie 
lietuviu, rašo: 

"Apart to Lenkai ir Lietuviai yra neiš- 
traukiamai sumaišyti senuose Rusijos distrik- 
tuose Vilniaus ir (iardino, kuriuose miesto 
gyventojai dar vis yra lenkai. Lietuva pir- 
miaus buvo prijungta prie Lenkiškos monar- 
chijos ne visai kaipo pavaldėta viešpatija, 
bet kaipo draugė, nes garsiausia Lenkijos di- 
nastija buvo Lietuviška. Lenkų sapnu dabar 
yra atnaujinti šita federaciją, bet iš Lietuvių 
pusės yra mažas prie to entuziazmas." 

—Iš Daily News, Chieago, 111. 
'Gruodžio 23 d. 1918. 

Vincas Krėvė. 

Skerdžius. 
(Tąsa) 

Kad taip mano valia, — at- 
siliepė Vr.lainienė į Grainį aš 
tavo liepa butau senai nukir- 
tusi. Ir prisikeikiau aš jos ir 
tavęs kartu puse daržo gaiš- 
ta kas metai: nušvokščia, at- 
žalas paleidžia, ir niekas ne- 

auga. 
— Gerai, kad Dievas neda- 

vė kiaulei ragų! — net parau- 
dės atrėžė Lapinas. — Kas 
matė, kad tokį medį, kaip 
liepa, kirstų! Ar tu ją sodi- 
nai, ar ką? 

— O jus manot, kad iš ma- 
no daržo tai didelė nauda? — 

kalbėjo Grainis, nepaisyda- 
mas Lapino, — per geras 
varsnas tik dilgelės ir atža- 
los auga. 

— Nukirstai ir gana! Ko- 
kia gi iš jos nauda? 

—Kaip nukirsti? Gaila to- 
kio gražaus medžio,—kalbėjo 
vyrai. 

— Ko klausote jos! — su- 

rėkė Lapinas. — Žmonės me- 

džius sodina aplink namus, o 

ji, matai, "nukirstau! nukir- 
stau!" Kas tau medis toks, 
tai musia! Paėmiau, sugnibau 
— ir nėra! Pasigėdytai!... 

— Ko dar man gėdytis. 
Nugriaus kada vėjas ant 

tvartų, gyvulius dar sukone- 
veilcs. 

— Nugriaus, nugriaus! 
Klausykit tik, jus, žmonės! 
Amžius liepa stovėjo, o da- 
bar "nugriaus." Alaus tu ap- 
sigerei, žmonele. — Plėsojasi 
Lapinas. — Nukirsti tok j 
med|, vis viena, kaip žmogų 
užmušti! 

— Ot, imsiu ir nukirsiu! 
— Umai prakalbėjo Grainis 
— mano liepa, kas man už- 

gins? Noriu — kertu, noriu 
ne. 

— Tavo liepa! Ar tu ją 
sodinai, kad jį tavo, ar tu ją 
auginai, kad kirsti nori? Ar 
gal ji tau vienam švokščia ir 
gražiujasi? — Kad ant tavo 
lauko auga, tai jau ir tavo! 
Dievulio ji ir mažų paukšte- 
lių, ne tavo! 

Ir nuširdęs atstume nuo sa- 

vęs skobnį ir pasikėlė nuo 

uslano. 
— Štai, seni, nukirs Grai- 

nis liepą, — juokėsi vyrai, 
kirkindami jį: — priseis tau 

mirti greiieau, nei rengiesi. 
— Mano liepa ir nukirsiu. 

Rytoj nukirsiu! Ot pamaty- 
siu, ar užgins man kas! — 

įsispyręs net rėkė Grainis. 
—, Ne tavo, nenukirsi! 

Rankos nudžius, kojas sau 

palauysi .Kas tau liepa, girio- 
je pušelė, ar kas ? * Krosnyj 
gal malka, degensi? Ek, ir 
žmonės gi nūnai! Senovėj 
žmonės, kaip galėdami sodino 
medžius aplink namus, so- 

džiuose, kaip giriose švokštė 
— šlamėjo visokių paukščių 
pilna buvo, o dabar koks ten 

smurglius, let nuo žemės nu- 

augęs — nukirsiu, nukirsiu! 
— šaipydamas rėkė Lapinas, 
— "mano liepa!" Pamėgin- 
tai tu senovėj taip kalbėti. 
Ištiestų tave ant grandino, 
inpiltų, tau kapą, tai žinotai! 

— Ot, nukirsiu ir gana! 
Mano liepa ir povisam! Kad 
ne šventė, dabar nuveitau ir 
nukirstau. 

— Tfu! — Spjovė Lapinas 
ir paėmęs nuo suolo botagą 
trimitą ir kepurę, nei neatsi- 
sveikinęs, išėjo iš trobos. 

Vyrai juokėsi, matydami 
tat. Jie visi manė, kad Grainis 
tik kirkia Lapiną, bet kirsti 
liepos nei manyti nemano. 
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Saulė paskopėjo augščiau, 
į vidudangę. Laukuose jau 
gerai kaitina, bet girioje nie- 
ko/: čia visadien vėsu. Tik 
mato senas skerdžius, kad 
varnni daugiau ir daugiau su- 

kasi aplink gyvulius, o musės 
net jam pačiam į burną į 110- 

sę lenda. Karvės šalina, kad 
vis kur uksnėn, po egle. 

Stojosi Lapinas ant lygu- 
mėlės ir žiūro į savo šešėlį ar 

didesnis jisui, nei jo žingsnys 
ar ne. Užbriežė galu lazdos, 
kur baigėsi jo šešėlis, ir žen- 

gė. Nužengė toliau nei už- 
briežta buvo. 

— Nu, vaikeliai, leiskit na- 

mon gyvulius. 
Piemenįs tik ir laukė. Už- 

siėmė visą skardą, pliauški- 
na botagais, bruka gyvulius, 
kaip galėdami. 

— Nevykit, nevykit. Ne 

bažnyčion einate, skubinti ne- 

reikia. 

Bet piemenįs mažai jo klau- 
so. Vienas iš jų dūzgia, kaip 
varmas: biz biz; kiti išgirdę 
užduzgė taipo gi visokiais bal- 
sais. Karvės klausė klausė ir, 
paputė uodegas, nuvėjo bė- 
gomis; o kuri buvo ramesnė, 
tai ir botagu per šoną gavo. 

Linksma visiems. Medžiai 
nesiubuoja, neužžia; saulė kai- 
tina, tik paukštukai tai ten, 
tai čia užtraukia, užčiųlba ir 
vėl nustoja staiga, lyg nuker- 
ta. 

Vai,, gražu, gerai ir links- 
ma pasaulyj Dievo, o dar gi- 
rioje!.. 

Išėjo gyvuliai iš miško, pa- 
matė juos kiaulininkai ir pa- 
leido kiaules namon. 

— Udžiu... namo, udžiu... 
džiu namo... 011! Rėkia jie, 
kiek galėdami. Kiaulės atsi- 
minė, kad namie jų laukia lo- 
viai, pilni gardžios minkštos 
žolės, pasileido namon, kaip 
ribucliai, o paskui jų ir avįs, 
nors tai ir nieko nelaukė. 
Avis kvaila, mato, bėga kiau- 
lės, ir ji bėga, nors pati ne- 

žino, ko. 
Paleidę kiaules namon, su- 

sėdo piemenįs ant kalnelio 
pas bala ir laukia kitų kur at- 

gena gyvulius; supuolė kar- 
vės ir geria, kita inėjo net 

po pilvo. Atsigėrė, net kitaip 
išrodo: ir pilnesnė ir riebesnė. 

Štai ir tie, kur miške gy- 
vulius ganė, "stotninkai." Vie- 
nas jų tysia kelias vantas už 
pečių, kitas — šluota, trečias 
— skujinę, kaip kupstą. 

liet ne jie tai rišo ne j u tai 
tik skerdžiaus. 

Štai ir sodžkis. 
— Teta, a teta! — Šaukia 

Lapinas. — Aš tau trukžolių 
parnešiau. 

Dar jauna moteriškaitė, bet 
jau užliegusi, 'išėjo už vartų. 
Lapinas taukia iš kešenės si- 

jono šaknis ir pilia jai rieš- 
kučiosna. 

— Turėk priejuostę, žmo- 
nele, rieškučiomis neapimsi; 
aš tau čia daugel prikasiau, 
kad ilgam tektų. 
.Toji atstatė priejuoste; 

skerdžius išdėjo visa iš keše- 
nės išvertė. 

— Kad tave Dievulis ap- 

dovanotų, dėduli. AŠ jau ne- 

žinau, kaip dėkuoti. Aš pati, 
matai, nepažįstų. 

— Nėra už ka, žmonele. 
Ar tai sunku, tik kad sveika- 
tom 

— Gydamas užeik, dėduli; 
aš tau nors kąsnelį sūrio lau- 
kan duosiu. 

(Toliaus bus). 

Pr. Mašiotai 

MOKSLO PASAKOS. ; 
Iš didelio rašto lengva išeiti 

iš krašto. Taip ir atsitiko vie- 
nam mokytojui. iKaip ten bu- 

vo, tikrai nežinau. Rodosi, be- 
aiškindamas ką iš fizikos aukš- 
tesniosios klasės mokiniams, kaip 
tai dažnai atsitinka, ėmė ir žiop- 
telėjo: 

— Kas su piemenimis žaidęs, 
tas jau šitą viską ištyręs. 

— Tai ar esi mokęs piemenų? 
—atsiliepė vienas iš paskutinio 
suolo. 

iKitas, musų mokytojo dėta, 
butų žinojęs, kas su tokiu drą- 
suoliu padaryti, bet šitas... tik 
įsidėjo sau Į galvą, jog įdomu 
butų, esą, pabandžius, ir pie- 
mens ko pamokyti. 

— Kodėl nepabandžius pieme- 
nims fizikos dėsty-.i? Kai ką 
gal ir suprastų,—tarė sau vieną 
dieną. 

Pagrįžęs vasarą į gimtąjį so- 

džių, ėmė dairytis, kaip čia su 

tąja fizika prie piemenų priėjus. 
Bet kokia fizika gali .pieme- 

nims rūpėti? Kada piemens fi- 
zika domėtis? 

PIRMOJI PASAKA. 
Jau buvo 'besirengiąs mesti 

tuos niekus iš galvos, tik kartą, 
išėjęs po pietų senu įpratimu 
pasivaikščioti, užkropė piemenu- 
kų būrelį. 

Persimetę per tvorą šienkartę, 
cLu bambliu, vienas vieną galą 
apžergęs, antras antrą, supasi, 
o kiti, aplinkui apstoję, klega, 
šukauja." 

— Juozuk, aukšč'au išmesk 
tą dručkį, aukščiau, kad jis taip 
bijo. 

Dručkio Stepo tikrai didoko 
ir drūto hutą. Juoziukas prieš 
jį buvo nelyginant kaip kačių-Į 
kas, o supasi lygiai, tarytum 
nė kiek už dručkį ne lengves- 
nis- i Pamatę mokytoją vaikai su- 

stojo supęsi. Pasveikinęs būre- 
li, mokytojas išmatavo savo pa- 
galiu abu šienkartės galu ir 
tarė. 

— Juozukas lygiai du kartu 
už Stepą lengvesnis. 

— Juozuką dėl to ir pasodi- 
nom ant ilgesnio galo,—atsilie- 
pė Jurgiukas,—šiaip tokio druč- 
kio neatsvertų. Tik iš kur tam- 
sta (žinai, kad Juozukas du kar-j 
tu už Stepą lengvesnis? 

— Mokytojas (pasisakė žinąs 
tai iš tyrimo: dukart sunkesnį 
gali, esą, atsverti tiktai dukart 
ilgesnį galą užsisėdęs žmogus, 
triskart sunkesnį—triskart ilges- 
nį galą užsisėdęs. 

Vaikai yedrįso ginčytis, nors 

pasakymas rodėsi ne visai įtiki- 
mas: jie tarė sau, kad mokyto- 
jas vargu galįs tai tikrai žinoti; 
■bene toks ponas kada supęsis, 
kaip jie? 

Mokytojas pasiūlė Juozukui 
dar su juo pasisverti aut kar- 
ties; išmatavo paskui karties ga- 
lus ir pasakė esąs tris kartus 
'U'z jj sunkesnis, jo galas tris 
kartus ilgesnis. 

Vaikams labai patiko, kad mo- 

kytojas su jais supasi, tik labai 
juo tikėti nenorėjo. Bet mo- 

kytojas tuojau pasiūlė eiti svir- 
nan persisverti. 

Nuėjo ,persisvėrė. Juozukas 
svėrė bemaž 70 šv., Stopas 140, 

mokytojas kiek per 210 svaru. 

Mokytojas dar kartą nupasa- 
kojo, kaip čia yra su karties 

gal^ ilgumu ir vaiku sunkumu. 

Paskui, pasiuntęs Juozuką ang- 
lelės atnešti, ant svirno durų nu- 

piešė tam tikrą prietaisą šiam 

dalykui ištirti (žiūrėk paveiksle- 
Ii).' 

Vaikams mokytojo pasakoji- 
mas labai patiko. Buvo ė nu; 

pra syti, kad dar ką papasako- 
tu, tik atsimins turį dar girnų 
akmenį iš daržinės išvilkti. 

'Nubėgę į daržinę, sumanė ak< 
mens laukan nevilkti, o čia pa; 
ant užlaidų <užkelti; atsinešė va- 

džias, įsinėrė akmenį, užsinešę 
kitą vadžių galą ant užlaidų, 
permėtė per siją ir ėmė traukti. 
Iškels kiek sukibę j vadžias, bet 
negali atlaikyti, turi atgal nu- 

leisti. 

Mokytojui parupo, ko taip il- 
gai ruošiai apie akmenį vaikai, 
ir nuėjo pažiūrėti. Rado aju ge- 
rokai apilsusius, begalvojančius, 
kaip čia užkėlus toks sunkus 
daiktas ant užlaidų. Mokytojas 
patarė atsinešti porą gerų lentų, 
atremti nuožvilniai į siją—len-i 
tomis gal lengviau 'busią uži 
traukti. 

— Žinoma, kad taip!—sušuko 
vaikai,—pavasarį roges vyrai 
ant užlaidų užtraukė. ^ 

Atsinešė lentų, pastatė j^ 
kaip buvo sakyta, sukibo vėl \ 
vadžias ir palengva užvilko ak- 
menį. 

Mokytojas vėl išmatavo užlai- 
dų aukšti, paskui lentos ilgį, is, 
klausia: 

— Na, ar žinot, vaikai, kie-> 
kuo jums tos lentos galėjo ak- 
menį palengvinti? 

Jurgiukas pažiurėjo į užlaidų 
aukštį ir lentos ilgį ir tarė: 

— Man rodosi, akmuo pasi- 
darė du kartu lengvesnis: lenta 
dukart tokio ilgio, kaip užlaidų 
aukstis. 

Kiti ėmė šaukti, kad ne. Ak- 
muo gerokai palengvėjes, taip, 
bet vis dėlto reikėję labai pasi- 
stengti, kad (užtrauktų; dukart 

lengvesnį butų greičiau užvilkę. 
Mokytojas, priėjęs prie Jur- 

giuko, paklausė: 
— Iš kur tu tai žinai, ar kur 

jau mokęsis? 
— Ne,—atsakė nedrąsiai Jur- 

gi ukus,—maniau, kad bus kaip 
su tąja šienkarte. 

— Kur šienkartė, kur lenta! 
—atsiliepė vienas iš vaikų bure> 
lio. Pritarė jam ir kiti. 

— Palaukit, vaikai,—tarė mcN 

kvtojas,—aš jus sutaikinsiu. Kad 
lentos ir akmuo butų buvę ly- 
gus, slidus, kad akmiuo nebūtų 
kliuvęs už lefctų, taip ir butų| 
buvę, kaip Jurgiukas spėjo: lefc« 
tos ilgis—6 mano pagaliai, užlai- 
dų aukštis 3 pagaliai... 

— O kad butume akmenį st;i« 
čiai pastatę ir ritę, kaip rataJ 
—atsiliepė vėl Jurgiukas. 

— Gerai sakai,—pagyrė mo* 

kvtojas,—rięte ritant akmuo bu- 

tų daug lengviau 'buvę užtraukti, 
butų beveik lygiai pusės savu 

sunkumo nustojęs. 
•Piemenukai, rodėsi, dar ture-\ 

jo ką pasakyti, tik sodžiaus sker- 
džius sutrimitavo ir vaikai išsi- 
skirstė. 

Per kelias perpietes paskui 
mokytojas piemenukų nematė, 
tarytum visi buvo kur išsitiesi- 
nę. Piemenukai tikrai buvo pra< 
nykę kelioms perpietėms. Su- 

simetę Į atkampią vietelę, jie 
trusė dirbo: vieni, pasidarę iš 

pagalėlio svirtį, kabinėjo prie j 
svarus ir matavo, kokio kaV 

V ^ 
ilgumo turi buti virbalo pečiai, 
kad vienas svaras du ar tris 

atsvertu; kiti, padavę geležinio 
arklio ratelį, bandė tais pačiais 
svatais atsverti ii ant nuožvik 
tiios lentelės. 

Tik kelintą perpietę atbėgo 
Jurgiukas pasikviesti mokytojo, 
kad pažiurėtu, kokius jie prie- 
taisus pasidarę. 

Taip yra, kaip tamsta sakei, 
visai taip!—šaukė visi, mokyto- 
ją pamatę. Ir parodė savo prie- 
taisus (žitir. paveikslėli). 

Mokytojas džiaugėsi kuone la-« 
biau iž vaikus, kad pirmoji pa^ 
moka jam taip nusisekė. 

N'etnukus mokytojas rado pro: 
gos ir antrai pamokai. 

—TT 1 
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^PASISKAITYKIT B!( 
O LIETUVA, ŽEMĖ MYLĖTA TEVŲ. 

Jų kaulais kaip sčte-nusėta, 
Aplaistyta krauju vaikelių savų, 
Augseiausiojo mums pažadėta! 

Kaip verta tu meiles: ir mano širdis 
Vis ugnį karštesnę kūrena! 
Kada-gi man valandos laisvės prašvis 
Ir rankos palaidos bus mano? 

Jausmai bet verguvės nežino 
kietos, 

Galiu pasislėpęs juos pinti... 
Ir niekas neveiks užgesinti 
Širdyje ugnies paslapčios... 

M ar (j c lis 

i- E DE AMIČI Verte M. GRIGONIS 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 
KALVIO SUNUS. 

Taip, bet aš ir Prekossi gerbiu, dar labiaus 

gerbiu. 
Prekossi—kalvio sunus, mažas neturtingas 

berniukas geromis, liūdnomis ir gudriomis 
akimis, toks mandagus, kad nuolat visiems sa- 

ko: atsiprašau. Jis labai iigotas, bet visgi ne- 

tingi mokyties. Jo tėvas degtinę geria, giįžta 
namo girtas, be jokios priežasties jį muša ir 

į visa' šalis išsvaido jo knygas ir sąsiuvinius, 
kartais sutinusiu veidu ir raudonomis nuo 

verksmo akimis. Bet niekados jisai nesiskun- 
džia, kad tėvas jį mušęs. 

— Tave tėvas mušė!—jam sako draugai. 
Bet jis tuojau atsako: 
Netiesa! netiesa!—nes nenori tėvo že- 

minti. , 

— Šita lapą, turbut, ne tu sudeginai,— 
sako mokytojas, rodydamas jam pusiau sude- 

gtai sąsiuvinio 'lapą. 
^ — Ne, aš pats,—drebančiu balsu atsako 

"^'rekoosi,—sąsiuvinis buvo ant ugnies nukri- 

tęs. 
O męs tuo tarpu gerai žinome, kad tai jo 

tėvas padarė, nes, girtas būdamas, apvertė 
lempą tuo laiku, kada sunus rašė. Jis gyvena 
ant mūsų namo augšto, inėjimas iš kiemo, ir 

vartų sargas viską mano mamai papasakojo; 
o mano sesuo, Silvija, pati girdėjo, kaip jį tė-i 
vas nuo lipynių nustumė už tai, kad jisai kny- 
gai pinigų prašė. 1 

Tėvas jo girtuokliauja, darbo neturi, ir 

šeimyna badauja. Kaip dažnai vargšas Prekos-H 
si ateina mokyklon nieko nevalgęs ir graužia 

, juoną, kurią jair patyloms Garrone pakiša, 
arba obuolį, kurį jam duoda jauna mokytoja 
su raudona plunksna, jo buvusioji mokytoja 
žemutinės pradedamosios mokyklos. Bet jis 
niekados nepasakys: "Aš alkanas, tėvas ne- 

duoda valgyti." 
Jo tėvas kartais ateina jo pasitikti, kaaa 

jum pasitaiko pro mokykla eiti. , 

jisai išblyškęs, netvirtų kojų, veidas, kaip' 
girtuoklio, plaukai akysna lenda, kepure ant 

pakaušio. 
Ir vargšas berniukas visas dreba, pama- 

tęs jį ištolo. l»et visgi jisai bėga jo pasitiktų 
ir meiliai jam šypsosi; bet tėvas lyg jo nema- 

utų ir "Visai apie ką kita mąsto. 
S Vargšas Prekossi! Jisai susiuva savo su- 

draskytus sąsiuvinius, lekcijai išmokti skolina 
knygas, špilkomis susega drabužių plyšius, ir 
tiesog gaila žiūrėti, kad jisai daro gimnastiką 
savo didelėse klumpėse, ilgose kelinėse, kurios 
žeme Velkasi, ir ilgiausiame švarke, kurio ran- 

kovės iki alkūnių atraitytos. Ir jisai mokinasi, 
rūpinasi; jisai butų vienas gerųjų mokinių, 
jei n anie galėtų ramiai mokyties. 

Šįryt jis atėjo mokyklo-i su labai iudrėk- 
stu veiflu, ir visi jam pradėjo sakyti: 

— Tai tavo tėvas tave taip pavaišino; da- 
bar nebegali ginties. Eik, direktoriui pasiskųsk 
kad jisai policijai praneštų. 

Bet jisai visas parauęds pašoko ir suriko: 
— Netiesa! Netiesa! Tcvas manęs nieka- 

dos nemuša! 
Bet paskiau visą lekciją iš jo akių ašaros 

lašėjo, o jei kas nors į jį pasižiūrėdavo, tai jis 
nuduodavo šypsąs, tarytum neverkiąs. 

Vargšas Prekossi! Rytoj pas mane ateis 
svečiuosna Derossi, Koretti ir Nelli. Aš no- 

riu ir Prekyssi pakviesti. Aš noriu, kad jisai 
jflraug su mumis pasmaguriautų, aš norių jam 

knygą dovanoti, visą namą augštyn k-jomis 
isvartysiu, kad tiktai jam butų linksma, ir jo 
kišenes dovanų prikimšių. Aš narėčiau jį nors 

kartą linksniu matyti—vargšas P/ekossi, toks 
jisai geras ir kantrus! 

BRANGUS SVEČIAI. 
Šiais metais šitas ketvergas buvo visų 

laimingiausias. Dvi mušant, atėjo pas mus De- 
rossi, Korctti ir mažasai kuprius Nelli. Pre- 
kossi tėvas neleido. 

Derossi ir Koretti juokdamiesi pasakojo, 
kad susitikę sūnų daržovių pardavėjos Krossi, 
tąjį. kurio plaukai rudi ir ranka paraližiuota; 
jis nešęs didelę kopūsto galvą, už kurią gau- 
siąs viena soldi ir plunksną nusipirksiąs, jisai 
buvęs labai linksmas, nes tėvas iš Amerikos 
rašęs, kad neužilgo grįšiąs. 

O kaip linksmai mums dvi valąndi pra- 
slinko! Derossi ir Koretti visų linksmiausieji 
klasėje berniukai, mano tėvui jiedu labai pa- 
tiko. Koretti atėjo apsivilkęs šokoladinės var- 
so švarkeliu ir su kačių kepuraite. Jis tikras 
vijurkas—nė valandėlės negali ramiai sėdėti, 
jis vis ką nors dirba, juda, bėgioja. Šįryt jisai 
jau buvo sunešęs ant nugaros pusę vežimo 
malkų, bet, nežiūrint į tai, jisai lakstė po visus, 
kambarius, viską žiūrinėjo ir vis kalbėjo, ne-' 
nustodamas judėti, vikrūs, kaip voveraitė. 

Atsidūręs virtuvėje, jis pradėjo virėjos 
klausinėti, kiek męs už malkas mokame, ir pa- 
sakė, kad jo tėvar 'lek pat imąs. 

Jisai daug ką apie tėvą pasakojo, kad ji- 
sai tarnavęs 49 būryje ir dalyvavęs prie Kus- 
toco kovoje, kurią vedęs princas Umberto. 

Ir jisai toks malonus, mandagus; gaila, 
kad jis gimė ir užaugo tarp malkų; manda- 
gumas jo esąs prigimtas, sako mano tėvas. 

Derossi irgi mus labai linksmino. Jis ne- 
blogiaus mokytojo žino geografiją. Užmer- 
kęs akis jisai kalbėjo: 

— Štai aš matau visą Italiją, matau A- 
peninus, kurie iki Jonijos jurų traukiasi, ma- 
tau upes, kurios j vieną ir į antrą puse teka,1 
baltus miestus, mėlynas įlankas ir žalias salas. 

i Ir jis įvardijo juos greit, paeiliui, lygi 
ant žemlapio skaitytų. Pakelta galva ir užsi-j merkęs, Šviesiais plaukais, apsiivlkęs mėlynu švarkeliu su auksinėmis sagutėmis, jisai sto- 
vėjo tiesiai, nelyginant statuja, ir vis męs juo gėrėjomės. 

Per valadą jisai atmintiniai išmoko 
tris puslapius prakalbos, kurią jis poryt, die- 
noje karaliaus Viktaro-Emmanuilo laidotuvių, turės pasakyti. 

Ir Nelli, kratydamas savo ilgą juodą priejuostį savo riškiomis ir liūdnomis akimis 
į jį žiurėjo, v 

" 

| 
Labai man buvo šie svečiai malonus! Jie 

man lyg kiburkštis galvoje ir širdyje paliko. 
Aš irgi nudžiugau, pamatęs vargšą Nelli 

tarp dviejų sveikų ir tvirtų berniukų, kurie į jį už pažasčių paėmė, namo vedė, priveizė- dami jį taip juokės, kaip niekados jisai dar 
nėra juokęsis. 

Sugrįžęs į valgomąjį, aš pamačiau, kad 
paveikslo kupriaus juokdario Rigoletto ant 
sienos nėra, jį tėvas nukabino, kad Nelli ne- 
pamatytų. 

—oo— 

LAIDOTUVĖS VIKTARO-EMMAN UILO 

Šiandieną antrai valandai pasibaigus, 
kai męs inėjome į klasę, mokytojas pašaukė 

tDerossi. Jisjtuojaus nuėjo prie skobnio, į 
mus atsigrįžo ir savo skambiu ir tyru balsu, 
nuolat jį pakeldamas ir paraudęs, taip, kaip 

į pradėjo: 
"Ketvirti metai atgal, ta pačią dieną, tą 

pačią valandą atvaiavo Ryme prie Panteono 
gedulingas vežimas su kunu Viktaro-Emma- 
nuilo II, pirmojo Italijos karaliaus, mirusiojo 
po dvidešimts devynių metų viešpatavimo, lai- 
ke kurių musų didelė Italijos tėvynė, susis- 
kaldžiusioj i į septy.iias valstybes, kitataučių ir tironų spaudžiama, susivienijo į vieną ne- 

prigulmingą liuosą valstybę, po dvidešimts 
devynių metų pasekmingo viešpatavimo, pra- 
garsėjusio karžygio teisybe, pavojuje drąsa, 
pasisekime gudrybe, nuolatumu nelaimėse. Pri 
siartino laidotuvių vežimas, vainikais apkrau- 
tas. Ji>ai važiavo Rymo gatvėmis, gėlėmis iš- 
barstytomis, tarp tylios, didelės, nuliudusios 
žmonių minios, susirinkusios čia iš visos Ita- 
lijos. Priekyj jo ėjo generolai, ministeriai, ku- 
nigaikščiai, paskui jį—didžiausia virtynė pra- garsėjusių karės kareivių, ištisas miškas vė- 
liavų, trijų šimtų miestų delegatai, atstovai 
viso, kas tiktai sudaro galybę ir garbę tau- 
tos. Vežimas sustojo priešais bažnyčios, ka- 
me mirusiojo karaliaus kapas laukė. Dvylika 
kirasirų paėmė grabą. 

(Toliatts bus) 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
TOJI ŠALIS. 

Newark, N. J. Toji šalis, kur 
Nemunas banguoja, toji šalis, 
kur gegute rai'ba kukuoją, toji 
šalis, kur lakštingelė kas rytas 
garbin sutvertoje, tuji šalis 

skundžias, aimanuoja, kad j n 

slegia likimo jungas. Ji skun- 
džiasi, kad jos šviesiaplaukiai sū- 

nus ir dekterįs, vargo suspausti, 
bevilčiai laukia nelinksmių Nau- 
ju Metų ir dar nelinksmesnės 
ateities. Ji skundžiasi ir prašo 
mus juos varguolius paguosti. 

Išgirdome jos balsą ir supra- 
tome męs jį, bet nemokame iš- 
pildyti savo geru prižadų. 

'Einame prie darbo su didžiau- 
siu pasišventinu, ir didžiaujamės 
tuomi, ir smagu mums ant šir- 
dies, jog ir męs turime garbę 
prisidėti nors su maža dovanė- 
le, su mažu kvietkeliu, kurs 
puoš Laisvąją Lietuvą. 

Einame prie darbo su ■dide- 
liu pasišventimu, bet nemoka- 
me pagerbti savo sandraugų, ku- 
rie atlieka tokį pat prakilnų dar- 
ba. Bet žemindami juos, sykiu 
žeminame ir savo darybą. 

Panašiai elgiasi, t. y. stengia- 
si žeminti diskredituoti kitus 
Ne\varko klerikalai. Jie kaip 
įmanydami žemina Lietuvos Ne- 
prigulmybės Fondą ir augština 
Tautos Fondas, huk j 11 fondas 
esąs pačiojo Dievo palaimoje. 

Tokio veikimo pasekmės jau 
aiškėja. Jau randasi žmonių, 
kurie sako, kad neduosiąs nei 
vieniems (fondų kolektoriams), 
nes jie paskui pjausis, kai šu- 
nies už kaulą. Ners tai negra- 
žius išsireiškimas, bet kaip jų 
skaidžiai atsimuša į musų tėvy- 
rės reikalus. 

Nors klerikalai ir daug kenkia 
musų veikimui, bet męs, tauti- 
ninkai, vis tiek stengiamės gel- 
bėti musų tėvynę. Ir mums 
sekasi gan gerai. 

Visiems gerai žinomas veikė- 
jas Vincas Ambrazevičius jau 
pirmiau buvo aukavęs $50.00, da- 
bar vėl pridėjo $55.00 ir jo mo- 
teris $5.00. Taigi Ambrazevi- 
čiaus namas jau aukavo $110.00. 
Tai didžiausia auka i vietos L. 
N. F. skyrių iki šioliai. 

Toliau auakvo dar šie tėvynai- 
niai : 

Po $25.00: 
Mikolas Virpša, Pranas Al- 

seika ir Dr. J. J. Kaškiaučius. 
Ona Pocevičienė, $15.00 
Jonas. Voveris, $10.50 

Po $10.00: 
Povilas Bartkus, John Papar- 

tis, Topilius Mataitis, Mart. 
Daukšas, St. Pocevičius, Mikas 
Dvareckas. : 

Po $5.00: 
Elena Meškiunienė, Ant. Ju- 

ravičia, Damicelė Dvareckienė, 
John Pocius, Pov. Butvidas, 
Kastas 'Kaminskas, Mikolas Sa- 
dauskas, Jiur. iN'evulis, Feliksas 
Daniulis, Kaz. Banis, Jon. Gar- 
džiulis, Balt. Atkočiūnas, Vincas 
Vaitiekus, Mikas Virbickas, Jon. 
Du'bickas, Ona 'Stepanavičienė, 
Elz. Plikaičiutė, And. Stralkus. 

Aug. Laukžemis, v3-00 
Po $2.00: 

Max Staplinsky (/.ydas), D. 
A. Pickus, Vincas Matuliavi- 
čius, Dom. vSopis, Pranė Sačiu- 
tė. 
Po $1.00: 

Jon. Ulmonaitis, P. Zakaren- 
ski, M. Ambragauskis, Pran. Ši- 
melis, V. L'žkuris Ed. Ward, 
K. Biekša, Ad. Biekša, K. Sro- 
gis, K. Vaškievičiius. 

Tarpe Great Elizabeth'o lietu- 
viu ir gi randasi Ncnvažas būre- 
lis mylinčių Lietuvą Jie pri- 
sidėjo <pric Nevvark'o. Štai jų 
aukos. 
Po $10.00: 

Petras Masalskis, M. Sudicnė, 
M. Savickienė, 'Kazys Bastis, 
Juozas Tereila. 
Po $5.00: 

P-ni Kancieriehė, P-lė Alie- 
nytė. 

'Aukosi iš kitur. 

Vaitkevičius, $5-°° 
Viso šį kart $4005° 

Pirmiau paskelbta, 1235.00 
Iki šioliai $1*635.50 
Nežiūrint priešų pastangų, 

geri lietuviai (leda savo aukas 
L. N. F. Da ne viskas, bus 
daugiau. Kiurių vardai čion ne- 

telpa, bus pagarsinti kiek vėliau. 
M. Truska, 

L. N. F. 12 Skyrių Sekr. 
'Lietuvos No. 18. įvyko klaida: 

Vietoje: Al. Lukis, M. Čarniau- 
skas, Marė Černiutė, T. Bur- 
niauskas— turi buti: Al. Lukšis, 
M. Carniauskiutė, Marė Česniu- 
tė, T. Bušniauskas. 

M. Truska. 

RENGIAMAS PRIE OFEN- 
SYVO. 

Racine, Wis. Matant laikraš- 
čiuose stambias aukas iš kitų 
kolionijų ir pas rasiniečius kjla 
upas, kad daugiau pasidarbavus 
dėl Lietuvos laisvės. Pradžia 
pas mus dar nežymi, bet -atei- 
tyje esame pasirįžę kaimynus 
kenoshiečius pralenkti. 

Naujų Metų deinoje plianuo- 
jama padaryti didelį ofensyvą, 
surengiant prakalbas. Kalbėto- 
ją, tikimės, broliai ehicagiečiai 
mums parūpins. 

] Lietuvos Neprigulmybės 
Fondą per savaitę įplaukė šios 
aukos: 

S. L. A. 100 kp. $25.00 
Motiejus Kepalas 5.00 
Liud. Trenčkunas, 5.00 
M. Skiris, 2.00 

Po $1.00: 
St. L. Statkevičius, A. Chep- 

lis, A. "YVhite, ir M. Balseviče. 
Smulkių $7-25 
Viso per savaitę $48-25 
Pirmiau pasiųsta į L". N. 

F. $100.00. 
Taigi jau surinkta $148.25.1 
Bet tai dar tik pradžia. 

Ofensyvas dar bus. 
Rinkikai, 

t A. Darkintas, 
M. Kasparaitis. 

ARTI TŪKSTANČIO. 
Ansonia, Conn. Ansoniečiai 

tiuri sutverę komitetą rinkimui 
aukų dėl Liteuvos laisvės. Jin 
įeina tautininkai ir katalikai. 

8 d. grubd. komitetas suren- 

gė prakalbas, kad geriau supa- 
žindinus lietuvius su reikalais, 
kurie lytisi Lietuvos laisvės iš- 
gavimą. Kalbėjo J. Liutkauskas 
iš Xew Yorko. 

Kalbėtojas puikiai nepasakojo 
apie Lietuvos reikalus ir lietu- 
viu veikimą čia Amerikoje, kur 
veikia Tarybų Pildantysis Ko- 
mitetas \Vashingtone. Taipgi 
apie veikimą Europoje ir at- 

stovus, kuriuos ketinama siųsti 
taikos konferencijon. 

iNurodė apie lenkų apetitus, 
kurie kad galėtų, tai prarytų 
lietuvius. Jie įvairiais budais 
žemina lietuvius, bilc tik pasau- 
lis apie Lietuvą nieko gero neži- 
notų. Kas gera, tai vis lenkų, 
na. o kas netikusio, tą ir lietu- 
viams jie apsiima numesti. 

Taipgi gerai paaiškino ir 
apie bolševikus ir ko nuo jų ga- 
lima susilaukti. Paaiškinus apie 
bolševikus, keli socialistai, pa- 
reikalavo balso, turbūt, manė 
sukirsti kalbėtoją, bet kaip tik 
prisiėjo parodyti savo 'balsą, tai 

tik gražaus juoko publika tu- 

rėjo. 
Paskui, kai tikri tėvinainiai 

pradėjo kloti šimtines, ant Tė- 
vynės aukuro, tai tik žiūro mū- 

sų socialistai. O ansonieeiai ne 

juokais užmanė pasidarbuoti 
Lietuvos laisvei. Jie pasižadėjo 
surinkti net $5,000.00. Nors tai 
suma didelė, bet pas mus ir 
vyrai štyvi. Pažiūrėsime ką jie 
nuveiks. 

Prakalbose aukavo sekančios 
ypatos: 

P. Kanapeckis, $100.00 
T. Tareila, 50.00 
T. IJarštis, 25.00 
V. Kuzas, 20.00 

Po $10.00: 

J. Baltrušaitis, J. Kirialiau- 

skis, J. Norusis, V. Babonas, V.' 
Akelaitis. 

J. 'Kantautas, 6.00 
A. Navakauskis, 5.50 

Po $5.00: 
St. Gudžiunas, J. Ružinskas, 

K. Burkauskis, A. Gudžiunas, 
A. Stašaitis, St. Bujanauskis, 
St. Jonuškevičia, J. Marčiulionis, 
M. ZucNius, J. Juškis, A. Arba- 

Įčauski, A. Radžius, A. Urbelis, 
A. Poniulaitis, J. Poniulaitis. 
Po $2.00: 

A. Liutvinas, K. Tijonaitis, J. 
Čiupus, J. Kripštaponis. 
Po $1.00: 

A. Kušela, K. Bujanauskis, P. 

Taruškevičia, A. Dubinskas, J. 
Babonas. 

Viso $344-5°- 
Iš pirmiaus fouivo sudėta 

$549-25 
Viso kartu pasidaro $893.75. 
Valio asoniečiai! Pirmyn už 

Lietuvos laisvę! 
A. Gudžiunas. 

IŠGELBĖKITE GIRTUOKLĮ! 
Jeigu turite bran- 
giu ypatą, kuri 
yra įpuolus į blo- 
gą paproti gėri- 
mo, nelaukite! 
Išgelbčkite jį kol 
yra laiko. Saldus 
milteliai sustab 
<ly8 by ką nuo 
gėrimo trumpu 
laiku, šie milte- 
liai gali buti ima- 

ou ai uaiaf Kitva, zupe, arba net 
su degtine, ir tokiu budu galima leng- vai išgydyti nuo to baisaus papročio. Kaina tiktai $2.50. Pasiųskite $1.00 
su užsakymu, o likusiąi dalj $1.50 užmokėsite gavę miltelius. 

AMERICAN SUPPLY CO. 
1 Union Sq. New York, 

Tictrola T i 
Praktikauni 
Mekanikai 

Męs dirbame naujls ir 
neaus, taipgi taisome vi- 
sokius muz i Itališku s in- 

strumentus. Gramafoa.ua 
taisome by koklo3 išdir- 

by Btės. Visokį darbį gva- 
rantuojam. 

Taipgi męs turime Didelę 
Krautuvę Muzikallšku In- 

strumentų: Victor Victro- 
laeir Rekordus. šimtų 
išimtais lietuviškų n uma- 

rų, koki tik aut evieto 
randasi dideliam pasirin- 
kime. 

EAGLE 
Music Honso 
3240 SO. HALSTED ST. 
Phons Drover 6737 CHIGAOO 

60 Dienų Išbandy 
mui Dykai. 

Prisųsk 2Qc. dabar 

Meskite netikusias gydoles! Jeigu turil " dusui}, reumatizmu, neuralgiją, p ar aliai u nerviSkumą, eluogos, bronchito, silpnum pečių, silpnumu., užketėjimo ir daugyt kitų Ilgų, arba skausmo blle kur. Prislųi kite 20c. del vyriško diržo arba 30c. d< moteriško diržo, idant pagelbeti užmokei 1 prisiuntimo kaštus. Į keletą valandų man naudingas diržas rasis Jusų pačte. U; mokėkite rankpinigius $3.98. UžsidSkit tuojaus ir nešiokite kožnų dieną pagal ni rodimus per du mčnesius, tada bėgiję 6 dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugražii kite diržą atgal, o aš sugražisiu jusų $3.91 Nereikia laukti, pilnas užganėdinimas Adresuokite: 
A. P. OWENS, Dept. 50-E 

r'fttl ib2 w. i4th St., New York 
% 

! A*t TURITE SKOLININKĄ? t > 

Męs galime iškolektuotl dėl jusų visokias 
neatgaunamas Bkolas, notas ir vis0kiifc beraš- 
tiškus skolų išjieškojimus tiesiai aut nuošimčių; 
nuo privatiniu ypatų, biznierių, kompanijų ir 
kitų, nenori geruoju atsilyginti. #Nepaisome ko- 
kia skola yra ir už ką, bile tik teisingai reika 
laujama; męs iškolektuosime nežiūrint kur ir 
kokiam mieste jųs gyvenate, nei kur jusų sko- 

nninKai randasi. Musų būdas pasiekia skolininkus visur, nes tara 
tikslui turime korespondentus, kolekt0rius ir advokatus visose daly- 
se Suvienytų Valstijy ir Kanadoje. PamSginima6 Ir n.„<»ų roda jums 
nieko nekačtuos. Reikale kreipkitės pas mus ypatiškai ar laiškais 
ant sekančio rntrašo. 

INTERSTATE LEGAL SERVICE ACENCY 
3114 SO. HAUSTEDST. Dept. A CHICAGO, |LL 

Kalėdų Dovanu Didelis 
Išpardavimas. 
Mubų auksnių daiktų krautuvė yra pui- 
kiausia ir didžiausia aut West Sides, kur 
galit suu pasirinkti kų. tik norite iš auksi- 
nui bei sidabrinių: aiktų, kaip tai: 

žiedų, deimantų, laikrodė- 
lių ir įvairių kitokių dai- 
ktų: taip, kad katras au- 
kso daiktą prašysit, tai 
tas aukso daiktą ir gau- 
sit; jeigu nebus auksas, 
tai pinigus sugrąžiname. 

i aipgl parduodu o 

voltkeisus, ir kitokių 
pirkti ant to didelio 

sioke: ur 1 scify, o 

daiktų kalite gauti 
išpardavimo. Katras 

įtvtuMUviv uvi, av^intvv l'w«f «ui ^v»> utyo įii' 

gei parduodame. Visas išpardavimas tęsis dabar. 

Męs ir Akinius priskiriame prie visokių akių 

PETER A. MILLER 
DIAMONDS, VATCHES AND UP TO DATE JEVVELRY 

GRADUATE OPTICIAN 

2128 W, 22nd St, Chicago, III. 
Bra nch 4906 W. 14th Street. Cicero, III. v 



VIETINES ŽINIOS 
( > 

GERA PROGA ATSIEKTI 
MOKSLĄ. 

'Kiekvienas gydytojas dicle*^! 

atjaučia stokim a sumanios moj 

terš agetbejim.- laikė ligas. (ly- 
dytojas pašauktas prie ligonio 
lovos t nkiai nežino no katr > 

galo pradėti. Gydytojas gerai 
žino, kad išgydyti ligonj rei- 

kalinga kogreičiausiai priežastj 
ligos prašalinti; bet tam tikslui 

gydytojas nei laiko neturi, nei- 
gi jir jrali tuom užsiimti. Vieni 
ka jis gali padarytį tai patar- 
ti-pamokyti kaip apsieiti su ligo- 
niu. Pasitaikius kam nors su- 

sirgti—ypač jei moteris- tai jam 
didesnės bėdos nėra. Prisigru- 
džia pilnas ligonio kambarys vi- 
sokios rūšies moterių: senu, jau- 
nų na ir sykiu su savimi atsi- 
neša glėbyje kudikius. Netiek 

joms rupi pagelbėti ligoniui, kiek 
žingeidumo delei, na ir čiauška 
atsistojosios prie ligonio lovos, 
kad jos 1mk motina, kaip tik 
tokia liga susirgo ir numirė.— 

Tokios kalbos ligoniui tankiai 
išeina a r naudos, o neretai ir 
pačioms lankytojoms, ypač jei 
ligonis pasiri. Jo yra susirgęs už- 
krečiama ar limpama liga. .Tada 
ant nelaimės ir jos nuo ligo- 
nįo užsikrečia arba parneša na- 

mosna ir*vaikus užkrečia. Visai 
kitaip butų, jei pačios ligonio 
lankytojos nors paviršutini! bu- 
tų sus pažinę su pamatais liy- 
gienos. 

Taip stoka ligonio globėjos, 
t'aiįj daug darėsi atjausti ra- 

šančiam šį straipsnį gydytojui, 
kad jis ilgai nelaukęs stvėrėi 
uždarbo. Ypač susirgus moti- 
nai palagei, jau nesakau, kad 
gydytojas toli gražu neparankit- 
ligonic lovjį pakloti, vandieni 
pačiam susišildyti, ir daugel ki- 
tų paprastų naminių darbų at- 
likti pirm negu ligonį atsakan- 
čiai pridaboti-o prie to visko dar 
gydytojas atsieina seimininkui 
gana brangiai. Tad papročių va- 

dovaudamasi ipateginė moteris, 
tankiai vietoje gydytojaus-nešva- 
tę .bobpalaikę pasiprašo kaipo 
boliutę prie palago. Na ir žino- 
ma pasekmės pasigailėtinas—ar 
kiidikis ar motina vis tampa au- 

ka 'bereikalingas ligas ir neretai 
—^mirtis. Tam griežtai mėginta 
ržbegti užakių-tpasiimta pamo- 

: ir prirengti fiaugiaus pra- 
lavintų moterių Akušerystės 
mokslo.' 

'Nors paskutiniais laikais Aku- 

šerkų ganėtinai tapo pralavinta, 
tąi visgi pilnai toli graži; ,epa- 
f-jnkina visus reikalavimus, ligq- 
Ujo,—-Griebtasi kitos, prietnuonės 
pradėta agituoti ir raginti lietu- 
vaitės mokytis ir lavintis "Nur- 
sės" profesijos-ir rods .pirmieje 
ledci jau pramušti-šiandien jau 
nebereikalinga maldauti lietuvai- 
tes, kad eitu mokytis "Nursės 

jroft^:,ds" j j .pati jau liuosnoriai 

įstoja nursių mokyklon ir lavinasi 
noriai Nursės profesijoje. Todd 
męs jau Anerikoje, šiame lai- 

ke, turime apie dar tuzinų nursių 
lietuvaičių ir jos visos pelningus 
darbus turi. 

(Gyvenimas nestovi ant vietos, 
mūsų viešame gyvenimę visoki 
klaurimai ir kas kar vis atsi- 
randa nauji reikalai,, nauji klau- 

sima', kurie reikalauja neatidė- 
liotinai išryšti. Kuo męs ge- 
fiaus ir atydžiaus prisižiūrime 
pre kalančių klausim1* musų vie- 
iame gyvenime-tuo labiau tie 
klausimai reikalauja laipsniško— 
ir systematiško prasilavinimo ir 

prisirengimo. 
■yWm 

" iAmerikos gyvenimas senai iš- 
saukė tam tyčia organizuotas 
8pecialės rilšies mokyklas— taip 
tadifamas Mokykla Pilietybės 
ir Filantropijos" ,(Civics and 

Philantroph'y). Kadangi męs 

lietuviai Amerikoje gyvename, 
t5i Tr mtfsų gyvenimas reikalair- 

ja tuos p*čiu£ klanrąimus išryšti 
t»»ip kaip )į Amerikonai,' išriša 
"6 rgal dar'ir opiau reikalaujas 

■ 

ateiviui jftistudijuoti kai kurias 
išlygas gyvenimo, negu Ameri- 

konui. 
Todėl tuo tiksliu buvo kreipta- 

si prie Valdybos Mokyklos" 
"iSchool of Civics and Pliilan- 
trophy"—ar negalėtų mokyklos 
valdyba suteikti tą spečialj mok- 
slą, visokiaropos rūšies piliety- 
bės priedermių aiždyka. Šian- 
die yra gautas atsakymas, k;d 
valdyba meilei sutinka ant pra- 
džios suteikti stipendijas nuo 10 

ik' 15 asmenims ir po pabeigi- 
n ) mokslo parūpinti vietas. — 

Tad, lietuvaitės ir lietuviai no- 

rintieji pasinaudoti iš progos ma- 

lonės atsikreipti sekančių antra- 

šų : 

Dr. A. L. Graičun^s. 
3310 So. ITalsted St. 

Chicago, II!. 

SURINKO GRAŽIŲ AUKŲ. 
t. / f.' I 

Poni Eleonora S. Sutkuvienė, 
akušerė, gyvenanti prie 221 E. 
115-tos gatvės, Kensingtone, 111. 
kuri moka gaudyti vaikius, 'bet 
neprasčiau ji gaudo ir aukas 
išgavimui Lietuvos Laisvės. 

Surinko $190.50. 
Paduodame surašą aukaviusių 

ypatų: 
I§ Kcnaington, III. 

Eleonora S.Sutkuvienė aukavo 
Liberty L'.onds'ą 1 už $50.00. s 

Vaclavas Jakavičius aukavo 
$25.00. 

Dominikas ir Petronėlė Petrei- 
kiai $10.00. 
Po $5.00 aukavo: 

Mike Valaskas, Bolesius ir 
Stefanija Dzimklai, Vladislovas 
su Antanina Sal-pinai ir Tadeu- 
šas su Marijona Šapavičiai. 
Po $1.00: 

Salomea Bučinskienė, Jonas 
Sabalauskas, Juozas Gudas, Juo- 
zas, Augustinavičius, Leokadija 
Augustinavičienė, Ona Barisie- 
nė, Konstancija Pad?iukiens, 
Konstantinas Budreckis, Zofija 
Kaveckienė, Stanislova Vaičiu- 
liutė, Justinas Vasilauskas, Do- 
minikas Šatkauskas ir Ignas Ša- 
pav.icius. 

Viso labo iš Kensingtono— 
$118. 
Iš Roselando, 111. 

Antanina Petraitienč iš Mor- 
gan Parko aukavo' $10. 
Po $1.00 aukavo: 

Olga Tananevičicr.ė Stasys 
Tananevičius, Marija Zabielskie- 
nė, Alexan<lra Zigmantaitienč ir 
Stanislava Zigmantaitienč. 

Viso labo iš Roselando $15. 
Iš Doltono, 111. 

Kazimieras ir Konstancija 
Šlepečiai tinkavo $25. 

Ignacas ir Barbora Drobiai 
aukavo $10. 
Po $5.0(3 aukavo: 

jonas ir Zuzana Kveiniai, Pra- 
nas ir Domicėlė P>rušai ir Jonas 
su Elzbieta Draztlauskai. 

Anastazija Lakienė aukavo 
$1.00, Ona Lakienė 50c. 

Viso labo iš Doltono $51.50. 
Iš West Pullman'o 111. 

Jolcttbas- Gircius aukavo $5.00 
ir Justinas ke~Kelis aukavo $1.00 

Išviso surinkta aukščiau mi- 
nėtose kUionijose $190.50. 

[šios aukos yra prisiųstos 
"Lietuvos" D jn. Red.] 

ATIDARYMAS KARIUOME- 
NĖS RYBŲ. 

Keturiolika tūkstančių vyrų ir 
trylika tūkstančių moterių Clii- 
cagoje gavo nuo Dėdės Samo 
Kalėdų dovaną. Tai tie visi, 
kurie buvo klesifikuoti sąjun- 
gininkų priešai, kaip nepiliečiai 
vokiečiai ir kiti. Paskutiniu lai- 
ku buvo paskelbta, kad tokiems 
visiems priešų piliečiams. Kalė- 
dų dienoje bus nuimtas uždrau- 
dimas vaikščioti po kariuomenės 
rybas, tai jiems busęs geras Ka- 
lėti ų presentas. 

Suvienytų Valstijų Maršalas, 
John J. Bradley, kuriam buvo 

pavesta prižiūrėti nuo priešų ka- 
riuomenės rybas,' patvirtino 
aukščiau minėtas skaiflynes. Bet 

i jis pasakė, kad nieko oficijališ- 

ko nežinąs, kaslink paliuosavy- 
mo rybų. Laike karės .Marša- 
las turėjo penkiolika pdgelbinin- 
kii, kurie nuolatos dabojo užda- 
rytas kariuomenės rybas 

Apygarda, nuo kurios priešu 
pavaldiniai buvo saugojami, bit- 

fvo: paežeris ir žieminė dalis 

upes iki N'orth.Ave. paskui pie- 
tinė dalis upės iki Archer ave., 

taipgi South Chicagos ir Calu- 
met karts reikmenų išsiuntimo 
distriktai. 
Paliuosuoja 500.000 visoje šalyje. 

Visoje Suvienytu Valstijų ša- 

lyje paliuosavimas palytės apie 
500,000 vokiečių. Oficijališkas 
pranešimas iš \Vashingtone pra- 
eito panedėlio vakare sakė 

"Sulyg patarimo Suvienytų 
Valstijų prokuroro Presidentas 
nurodė Prokurorui, kad jis pra- 
dedant nuo Kalėdų dienos pa- 
naikintų visus įstatymus apru- 
hežiuojančius pasielgimą, kaipo 
priešų, vyrų ir moterių—Vokie- 
tijos piliečių. Įsakymas nepa- 
lyti tų įstatymų, kurie lvtisi ap- 
rubežiavimą įvažiuojančių arba 
išvaduojančių internuotų ypatų." 

Šis dalykas reiškia, kad Ka- 
lėdų dienoje pasinaikins pasų si- 
stema lytinti priešininkų šalių 
piliečius visose Suvienytuse Val- 
stijose. Visos uždraustos apy- 
gardos ir aprubežiuotos rybos 
bus panaikintos. Taipgi nustos 

gyva/ę visoki užsircgistravymo 
įstatymai ir nebus reikalinga 
Vokietijos piliečiams, gauti lei- 
dimus permainymui savo gyve- 
nimo vietų. 
Internavimo įstatymai palikti. 
"Suvienytų Valstijų prokuro- 

ras, nuo šio laiko visgi dar tu- 
rės galę ir toliau internuoti vi- 
sus pavojingus Vokietijos pilie- 
čius. Presidento padavadijimas 
nepalyti jau internuotų ypatų 
arba pastatytų po valdžios prie- 
žiūra ('parole). Ypatos peržen- 
giančios "parole"—garbės žodžio 
įstatymus 'bus nubaustos." 

Viršuje minėti įstatymai labai 

pakenkė samdyme darbininkų 
Chicagoje, kaip apie tai rašo čio- 

nykščiai Amerikoniški laikraš- 
čiai. Viena kompanija užsii- 
manti uždirbyste "paipų" iš taip 
vadinamos "jūrių putų" mede- 
gos, kurioje daugiausia dirbo 
vokiečiai turėjo perkelti savo 

dirbtuvę. Daugybė vokiečiu bu- 
vo priversti jieškoti darbo už 

aprubežiuoto kariuomenės rybų. 

SO. ENGLEWOODO PASI- 

DARBAVIMO. 
So Englevvoodo lietuviu nėra 

reikalo girti. Jų locnas rekor- 
das yra geriausi* jiems pagyri- 
mas. Lietuvos laisvės reikaluose 
jie užima bene pirmą vietą tari) 

visų čikagieeių. 
Šita maža kolionija jeigu duoda, 
tai duoda šimtais ir tūkstančiais. 
Laike karės ji jau tūkstančius 
doliarių suaukavo, ir dabar prieš 
Kalėdas jie vė! arti $600.00 tė- 

vynės reikalams prisiuntė. Že- 
miaus seka jų aukų atskaita: 

'Draugystė Tėvynės Mylėtojų 
Lietuvos savo paskutiniame 
priešmetiniame susirinkime, ap- 
svarsčius savus reikalus, nepa- 
miršo ir svarbiausj reikalą t. y. 
išgavimo Lietuvai Laisvės. 

Taigi p. B. Janulis padavė įne- 
šimą, kuris ibuvo paremtas ir 
vienbalsiai narių priimtas, kad 
paskrti š Draugjos iždo Lietu- 
vos rekąlams $100.00. 

Po šio nutarimo, p. J. Bara- 
vikas sumanė, kad tarp susirin- 
kusių narių dar,/butų parinkta 
aukų. Nariai minėtos draugijos- 
ir šiam sumanymui vienbalsiai 
pritarė. 

Aukavo sekančiai: 
Draugija Tėvynės Mylėtojų 

Lietuvos paaukavo iš savo iždo 
$100.00. 

Jonas Baukus paaukavo $5.00. 
L. Stasiulis aukavo S4.00 ir A. 

Kaupas aukavo $2.00. 
Po $r.oo aukavo: 
j. Janulis, A. Kubiliunas, M. 

Zizinas, A. Mikšonis, J. Berna- 
tavičius, V. Kila, J. Barevikas. 
S. Baravikas, St. Barzda, J. Vai- 
čiūnas, -'K. Kiuberis, V. Gribinas, 
B. Janulis, B. B..dris, J. Zas- 

tautas, J. Kuodis, J. Buridonis, 
D. Bikinas, J. J'. Grigaliūnas, J. 
Daušis ir J. J'. Kaupas. 

Smulkių ftiukų $5.30. 
Išviso viršminėta draugija' pa- 

aukavo $137.30. 
* * 

Gruodžio 14 d. p. J. Liut- 
kausko laikytose Engle\vdode 
prakalbose suri.ikta $104.70. 

Aukautojų vardai: 
J. T. Grigą' mas aukavo "Li- 

b rty Bonds'ų už S50.00 
H. Janulis aukavo $20.00. 
Po $5.00 aukavo: 
J. Kuodis, J. Janulis, J. K. Gri- 

galiūnas ir Ignacas Paurazas. 
Po $2.00 aukavo: 
V. Mikoliūnas ir Ona Jušku- 

nienė. 

$1.50 aukavo S. Kapočius. 
Po r.00 aukavo: 

S. Yaraneckis, S. Mikšonienė. 
P. Silintis, J. Bundonis, B. Bud- 
ris, K. Yalickas, B. Rad/.iavičius 
ir Y. Vidikas. 

Smulkiu aukų $1.20. 
* * 

Sujrinkta po namus. 

Aukautojų vardai: 
Juozas Daunis aukavo "Liber- 

ty Bonds'ą" už $25.00. 
Jonas Bankus aukavo $15.00 

(casli.) 
Joseph Kuodis (thrift staiupo- 

mis) $15.00. 
St. Varancckis (thrift stam- 

•pomis) $10.25. 
Po $5.00 thrift stampomis au- 

kavo : 

Jonas Yisotckis, A. Laiškas, 
M. Kadziavičius, K. iKiubcris, J. 
Juškunas ir J. Bukeviėius. 

Po $5.00 pinigais aukavo: 
A. Mikšons, Juozas Žostau- 

tas, Aldona Marozaitė, pono 
Balšaitienė, J. Daukšis. F. Mu- 
levičius, Pone Taraškevičienė, ir 
A. Bigialis. 

K. Janulis aukavo $4.00. 
Po $3.00 aukavo: J. Yalotiis i*" 

J. Belaišis. 
Po $2.00: 
'Pone IUlevičienė, P. Baltrūnas, 

VS. Chelkas, K. Mikaitis, T. Šli 
kas, W. Svirmickas, P. Rad/.ia- 
vičius, S. Kapočius ir pane Jakai- 
tienė. 

.Po $1.00 aukavo: 

J. Zupka, S. Pečiuliunas, A. 
Plukis, P. Arlauskas, > A. Zvibas, 
D. Špaitis K. Bruožis. A. Dau- 
kšis, J. Kuzmickas, Poue Kreu- 
čenienė, T. Daukas, D. Baikšis, 
K. Juziliavičius, Ona Šnaras. 
M. Zizunas, I. J. Paliliutias, D. 
P>alculis, P. Mozianis, K. Mo- 
zianienė, J. Kuzmickas, B. Krau- 
jalis, A. Kirša, pone Musteikienė 
V. Bernatavičius, K. Kušmickas, 
A. Malinauskas, J. P. Piasiackan, 
J. "Bernatavičius, J. Vaičiūnas. 

šeštokas, V. Vijūnas, J. Nar- 
butas, butas, A. Pečiuliunas, A. 
Jurėnas, P. Jakševičius, M. Ja- 
nulis ir V. Kniška. 

Smulkių aukų surinkta $1.25. 
Išviso $201.50. 

Keturių So. Englewood'o 
Draugijų Delegatų komiteto su- 

rinkta pirmiaus ir buvo jų ižde 
$100.55. 

IŠ CLEARING, ILL. 
Surinkta J. Grigaliūno, B. lo- 

mulio ir Ignaco Paurazo, Gruod- 
žio 22-rą dieną, $46.00. 

Aukautojų vardai: 
Po $5.00 aukavo: 
P. Audianis, P. Takeltis, M. 

Aidirigiavičius, T. Markauskas, 
T. Aleksiunas, J. Pakeltis, K. 
Verteika ir K. Kiškis. 

,$2.00 aukavo V. Kiškis. 
Po $1.00 aukavo: 
F. Vežis, J. šeštokas, K. Mi- 

linskas ir J. Paurazas. 
t J • 

* * 

Dr-ste Tėvynės įMylėtojų Lie- 
tuvos $137.30. 

Per Liutkausko praaklSas su- 

rinkta $104.70. 
Surinkta po namus $201.50. 
Likusių keturių draugysčių 

kom. ižde $100.55. 
Surinkta Clearing, 111. $46.00. 

Viso labo $590.05. 
(Šitos aukos tapo perduotos 

"Lietuvos" Dienraščio Redakci- 
jai (per Joną P. Grigaliūną. 

"Lietuvos Redakcija). 

Pa j ieškau savo pusseserės, 
Marijonos Duneiukės, paeina 
iš Punekenų sodžiaus, Kavar- 
sko para])., Ukmergės pav., 
Kauno gub. Ji pati, ar kas 
ja žino, meldžiu atsišaukti se- 

kančiu adresu: 
M. Paliulis, 

5/09 W. 64th PI., Chicago, 111 

INFLUENZA DAUG BLO- 
GIAU NEGU KARĖ. 

Nuo Rugsėjo 29 tarpe 300,000 
ir 350,000 žmonių mirė 11110 in- 
fluenzoS ir plaučių uždegymo 
Suvienytose \ aisti jose. Gi Ame- 
rikos kareivių žitvo Francuzijoje 
tik 58,476. Pavojus atsikartoji- 
mo epidemijos graso. Visi oti- 
ciališki paskelbimai pataria: 
Ži vi rėkit kad vidiriai veiktu liuo- 
sai. Šitam tikslui Trinerio Ame- 
rican J 1 i x i r of l'.itter Wine 
(Trinerio Kartusis Vynas) yra 
kuogeriausis prietaisas. Sudary- 
tas iš vaistiškų karčių žolių gry- 
no naturalio vyno. Trinerio gy- 
doles švalo vidurius, bet nenu- 

silpnina kimo, atpenč, jos su- 

stiprina visą kriią. Visose vai- 
stinėse po $1.10. Nuo šalčio ir 
kosulio Trinerio Couiįh Sedative 
geriausiai padeda. I'o 25c. ir 
50c. vaistinėse ir 35c. ir 60 per 
krasą. 

Joseph Triner Company, 1333- 
1343 So. Ashland Ave., Chica- 
go, 111. 

Apgarsinimas. 

'DRAM.SCKEIEIT 
Sugrįžo iš kariuomenes ir 
pradėjo daktarišką praktiką 

Olfisss ir Rezidencija 
_ 

3101 S. Morgan St. Tel. Yards 685 9 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ K1R- 
PIMO AMATĄ. 

Jv MA5TER 5Y5TEn } \ — 

'y y Mes mokiname ii puikg Kerai apsimokant Kirpikai yra Ubai reikalaujami. 
ainat.-) j trumpu laik;. 
Vitftos nepripildy :os laukia. 
Ateil: c.ietu ir vakare. 

Master Cutting School 
J. F. Kasnicka 

118 N. l.aSalle St, 

Užmušk 

savo mmm 
ir priernks sau kelią j sveikaią 
Jeigu šis Reumatizmas daro tavo ti baisias kančias — nusipirk bon- 
gyvenimg. vargingu, jeigu tu ken- 
kutę "OPA". Gvarantuojama už- 
mušti skausmu, lr palengvino tūk- 
stančiam kenkenčiųjų. 

Yra žingsiii EuropineGyduole 
Ji liko išrasta per garsų Hollan- 
dijos gydytoją,, Dr. Akkerboom, kuris yra žinomas visoj Europoj. Jeigu daugelis kitų gyduolę ne- 
gelbėjo,' n^nuliusk, nusipirk JPA, 
kuri užmuš tavo reumitizmę, ir 
priduos tau nauja energiją ir gy- 
venitmj. Prisiųsk $1.00 pinigais ar- 
ba Money Orderiu pas: 

Max Duwe & Go., Ine, 
Dept. b5. 

2525 WEBSTER AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 

NOSIES LIGAS 
I^/1 Vf\ Ii IT Be Skausmo IŠllYDAlJ BeRiziko 

IAr 
greitai gauni šal- 

tį? Ar užgula nosj? Ar 
seilės teka į gerklę? 
Ar kieti klekiasai susi- 
formoja nosėje? Ar no- 
sis varva? Daug nosies 

^ligy, kaip tai: uzguli- 
mas, katariškas varvė- 

jimas, išdžiūvimas no 
»syje ir daug panašių ligų ižgydau iš- 
karto savo čpecijališka metodą be 
skausmo. Aš turiu savo ofisų ant 
State St.( per 20 metų. Pūliuojan- 
čios ausys, užimąs ausyse ir kurtu- 
mas ausų gydoma Uždegimas lie- 
žuvėlių (gričolų) išgydau be pjaus- 
tymo. Pasitarkite us man'm šiandie, 
kainos pigios 

DR. FRANKLIN O- CARTER 
120 So. State St. 

ant 2-rų lubų Nuo 9 iki 7 
Nekėliomis nuo 10 iki 12 

CASH UŽ BONDSUS 
Valdžios Liberty Bondsai perkama už "cash," arba paskoli- 
nams Jums pinigų ant jųjų ant legaliu-išlygu, arba išperka- 
ma J lis įmokejimą ant bondsij, kontrakto. 

CARL M. WH1TE 
56 W.WASHINGTON ST., ROOM 411 

LIBERTY BONDŠ 
Jei jųs priversti esate parduoti, mos mokame N. Y. Exchange kal- 
nas, be komiso. 
Bondsus galima siųsti regis- EDVVARD P. GARRITY CO.f « 

truota Blnk,!rs 
108 So. La Salle St. 

C-o Litbuanlan Drpf. Atdara kožną dioną. Nedūllom 10—12 

Lietuvių Valstijinis 
BANKAS 

ŽENGIA PIRMYN SPARČIAI IR KASDIEN 
AUGA STIPRYN IR STIPRYN 

BANKO TURTAS JAU SIEKIA 

$1,172.560.13 
DEPOZITŲ AUGIMAS 

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj $ 16,754.95 
Rugpjučio 4, 1917 288,556.89 
Gruodžio 31, 1917 418,661,63 
Liepos 2, 1918 600,079.07 
Lapkričio 2, 1918 765,523.56 
Gruodžio 3, 1918 875,105.05 
Visas turtas siekia $1,172,560.05 

BANKO VALDYBA IR DIREKTORIAI LINKI 

VISIEMS KOSTUMERIAMS IR ŠIAIP LIETU- 
VIAMS LAIMINGŲ- IR LINKSMŲ 

KALĖDŲ IR NAUJŲ M'iTŲ ŠVENČIŲ. 

ŪNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED St. Kamp. 33. Chicago. III. 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto 

iki 5 vai ne pietų; Subatoj nuo 9 vai. ryto iki 
12 piet 1. Jtarninko ir subatos vakarais iki 8:30. 

MAŽUS IR DIDELIUS 

SPAUDOS 
DARBUS 

VISUOMET DOOKITE SPAUSDINT 

"LIETUVOS" 
DIENRAŠČIO 

SPAUSTUVEI 

Reikalaujame 
į darbą | agentų 

po visas lietuviškas kolionijas Suv. Valst. 
Darbas prakilnus, pelningas irparam us 
kiekvienam. Del informacijų atsišaukite 

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan St. Chicago. III. 
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