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Prezidentas Wil$o- 
nas Anglijoj 

Daug žmoniij užmušta Berline 

Turkijos parlamentas paleistas 
Sušaudė bolševikus 

PREZIDENTAS WILSONAS 
ANGLIJOJ. 

■Londonas, gruodžio 26 d. 
Prezidentas \Yilsonas priouvo 
Londonan šiądien 2:30 po pie- 
tų. Anglijos karalius Jurgis 
ir karalienė Mary sutiko Pre- 
zidentą VVilsoną ir Mrs. Wil- 
son ant stoties. Pakelyje nuo 

^•stoties į Buckingham palocių 
minios monių sveikino Wil- 
soną. 

Apskaitliuojama, kad apie 
1,000,000 žmonių dalyvavo iš- 
kilmingame pasveikinime. Gat 
vės nuo geležinkelio stoties iki 
palociaus buvo papuoštos Ame 
rikos vėliavomis. 

DIDELĖS RIAUŠES 
BERLINE. 

Londonas, gruodžio 26 d. 
Vėliausios žinios iš Amsterda- 
mo praneša, kad apie 100 ypa- 
tų likosi užmušta mūšyje, ku- 
ris įvyko Berlino gatvėse. 

Respublikos g ardija baadė 
kelis sykius paimti vietas, kur 
revoliucioniški jūreiviai laiko- 
si, bet likosi atr.iušta. 

Aleksandro ir Franzero re- 

gimentai prisidėjo prie jūrei- 
vių Berline. Žinios, išleistos 
iš Berlino Kalėdų vakare pra- 

^ neša, kad, manoma," visi ka- 
reiviai Berlino prisidės prie 
jų, tokiu budu valdžia pasi- 
liks be kariunienės. 

Laikraštis Vorvvaerts pra- 
neša, kad daug kareivių, ku- 
rie priklausė prie Berlino 
gvarrijos ir nemažai republi- 
kos gvardijos prisidėjo prie 
jūreivių. 

Civiliai žmonės apsiginkla- 
vę. irgi prisideda prie jūreivių 
ir jie turi užėmę visą Koe- 
mgstrasse su visais namais. 
Jtireivius palaiko Spartakai. 

Jie reikalauja, kad premie- 
ras Ebert ir sekretorius Ha- 
ase rezignuotų ir kad jų vie- 
tos butų užimtos Ledebour ir 
Liebkynechtu. 

Žinios praneša, kad Dr. K. 
Liebknecht buvo kanclerio pft- 

* lociuje ir turėjo ilgą pasik~l- 
» bėjimą su ministeriais, bet 

apie ką jie kalbėjosi, tai nėra 

žinoma. 

TURKIJOS PARLAMENTAS 
PALEISTAS. 

IVashingtonas, gruodžio 26 
d.—Paleidimas Turkijos par- 
lamento likosi paskelbtas va- 

kar vidaut reikalu ministeriu, 
sulyg žinios i i Konstantinopo- 
lio j Paryžiaus laikraštį P e- 

tit P a r i s i e n ir pranešta 
VVashingtonan oficiališkai. 

Pranešimas priduria, kad 
buvo tikėtasi, kad kabinetas 
neužsilaikys, bet vietoje to, 
atstovų butas likosi paleistas. 

Vėliaus rninisteris skaitė il- 

gą deklaraciją atakydamas, in- 
terpeliacijai priešingiems at- 
stovams, kurioje jis išdėstė is- 
toriją karės ir nurodė, kad 
Turkija stojo karėn ne todėl, 
kad reikalingumas privertė, 
bet kad užganėdinti ambicijas 
nekuriu augštų valdininkų. 

Buvo pranešta iš Konstan- 
tinopolio, kad Turkijos val- 
džia nutariusi įsteigti tam tik 
ra teismą visiems kaltinin- 
kams, kurie pasižymėję armė- 

nų žudynėse, bet dauguma to- 

kių pabėgo iš Turkijos su En- 
ver Pasha ir Djemal. 

Pranešimas pažymi, kad 
maršalas Liman von Sanders, 
buvęs vyriausis vadas vokie- 
čių militariškos misijos Tur- 
kijoj ir vienas iš atsakomų už 

žudynes, apleido Konstantino- 
polį su leidimu valdžios. 

SUŠAUDĖ 12 BOLŠEVIKŲ. 

Washingtonas, gruodžio 26 
d.—Rusų ambasada Washing 
tone aplaikė šiądien kablegra- 
mą, kuriame pranešama, kad 
naktį gruodžio 22 d. buvo 
ginkluotas sukilimas Omske. 
Bolševikams pasisekė paliuo- 
suoti iš kalėjimo kalinius, bet 
valdžios kareiviai pribuvo ant 
vietos ir suareštavo 12 ypatų. 
Jie tuojaus buvo teisiami ir 
kariškas teismas nuteisė juos 
sušaudyti, kas ir likosi tuo- 

jaus padaryta. Dauguma pa- 
liuosuotų kalinių likosi su- 

gauti, o nekurie iŠ savo ge- 
ros valios sugrįžo atgal. 

Tą pačią naktį buvo suki- 
limas geležinkelio darbininkų 
Kolomzino stotyje ir jie per- 
traukė telegrafo linijas su 

Omsku, bet kareiviai iš Om- 
sko greitai pasiųsti įvedė Ivar 

Pirmasai Sniegas 

Kokį linksmumą šutei'ria pirmas sniegas! Ypatingai jis džiugina medžioto- 
jus, kurie, su pirmu pasirodymu sniego, skubinasi ant medžioklių. 

Ii i' II iii ..I MM., Į i. 

ką pirma negu jie galėjo pa- 
daryti (.langiaus nuostolių. 

ATIDĖS INTERVENCIJA 
RUSIJOJ. 

Paryčius, gruodžio 26 d.— 
Po kelių dienų triukšmingų 
diskusijų spaudoje, atrodo, 
kad nebus daroma militariška 
intervencija Rusijoj šią žiemą. 
Vietoje to talkininkai palai- 
kys ištikimus elementus Rusi- 
joj. 

Taikos Konferencija pasi- 
tars apie Rusijos padėjimą su 

Rusijos laikinosios valdžios 
ministeriais, išskiriant ex-pre- 
mierą Miliukovą, kuris urnai 
apleido Paryžių, kuriame jis 
gyveno tik keletą dienų. Kiek 
vieną dieną yra laikomi pasi- 
kalbėjimai rusų ambasadoje 
tarp rusų ambasadorių ir mi- 

nisterių Kerenskio valdžios. 
M. Bakhetieff, laikinosios vai 
džios ambasadorius \Vasliing- 
tone ir princas Lvoff, kuris 
buvo pirmas premieras Rusi- 
jos respublikos, dalyvauja pa- 
sikalbėjimuose. 

Keletas žymesnių buržuazų, 
kurie priešinasi bolševikams, 
pranešama, yra pakelyje Pa- 

ryžiun. Pranešta, kad talki- 
ninkai proponuoja palaikyti 
apskričių valdžias, kurios yra 
priešingos bolševikams, kaip 
tai Archangelsko, Omsko ir 

kitų apskričių. Toliaus ma- 

noma sutverti atskiras valsti- 
jas, priešingas bolševikams, 
kaip tai Finliandija, Ukraji- 
na ir gal but Lietuva. 

J^aikraštis L'I n f o r m a 

t i o 11 rašo: "Ar tas tik nebus 
kita pasekmė Anglijos rinki- 
mų.'' Šis reikšmingas klausi- 
mas parodo, kad anglų darbi- 
ninkų balsavimas buvo užtek- 
tinai didelis, kad pastatyti 
Lloyd George'o koalicijinę vai 
džią abejonėn išpildyti pir- 
miaus sumanytus nedraugiš- 
kus plianus prieš Rusijos "rau 
donuosius." 

L e M a t i 11 pažymi, kad 
rezignacija Milnero, Anglijos 
karės miinsterio, kuris prita- 
rė talkininkų įsimaišymui Ru- 
sijoj, atsitiko todėl, kad Ang- 
lijos kabinetas yra priešingas 
Iviilnero nuomonei. 

Šis laikraštis nurodo i kitą 
priežastį, kodėl talkininkai ne- 

darys tolimesnės intervencijos 
Rusijon ir rašo: 

"Talkininkai nenori uždėti 
ant kareivių, nuvargintų per 
ilgus metus karėje, vargingą 
ekspediciją, kurios naudingu- 
mas yra abejojamas dalių pub 
liškos opinijos." 

Šis paskutinis išsitarimas 
yra išaiškintas editorialu ro- 

yalistų laikraščio l-e G a n- 

1 o i s, kuris rašo: 
"Prie vargingų materiališ- 

kų sąlygų žieminio sezono, to- 
kia ekspedicija iššauks smar- 

kų pasipriešinimą iš socialis- 
tų atstovų." 

Socialistų atstovai Atstovų 
Tiute taip toli nuėjo, kad jie 
pranašauja, kad Prancūzijos 
kareiviai atsisakys kariauti 
prieš rusus. Vietoje to, so- 

cialistai reikalauja lutogrei- 
čiausios demobilizacijos. 

"Tie, kurie tiki. kad didelė 
armija galės apgalėti 100,000, 
000 tautą," rašo Cacliin laik- 

raštyje L'H u m a n i t e, "yra 
aukos beprotiškos svajonės. 
Vietoje to, kad sumažinti, kaip 
yra tikima, užsikrėtimą tarp- 
tautiškos betvarkės, jie išpla- 
tins visur. Jie pakurstys ug- 
nį, kurią jie tikė osi užgesin- 
ti." 

ITALIJOS NUOSTOLIAI. 

Nei' Y orka.':, gruodžio 24. 
Italijos nuostoliai užmuštais, 
sužeistais, be žinių prapuolu- 
sių, nelaisvėn pakliuvusiu ir 

mirusių nuo ligų sudaro iš- 
viso 2,800,000 kareivių, su- 

lyg" Ugo Pizzarello prąneši- 
mo, kuris nesenai pribuvo šion 

šalin su savo valdžios rei- 
kalais. Jis pasakė: "Vien tik 
nuo ligų mirė 300,000 karei- 
vių, užmušta 500,000 ir su- 

žeista, į nelaisvę paimta ir be 
žinių pražuvo 2,000,000.'' 

JAPONIJOS TAIKOS DELE- 

GACIJA AMERIKOJE. 
San Francisco, Cal., gruo- 

džio 26 d. Baronas Nobuaki 
Makino, vadas Japonijos Tai- 
kos Delegacijos Taikos Kon- 
ferencijoj pribuvo šiądien San 
Francisco ant laivo Tenyo 
Maru. Delegacija, kurioj ran- 

dasi keli auguti Japonijos val- 
dininkai, rytoj apleis šį mies- 
tą ir važiuos New Yorkan, o 

iš ten ir Francuzijon. 

į C. CLARK APIE' MOONEY. 

Neivark, N. J. gruodžio 26. 
C. Clark parašė laišką Fred 
W. Hanvood'ui, sekretoriui 
Socialistų partijos Ne\v Jersey 
valstijos, kuriame užreiškia, 
kad Tom Mooney, nukaitin- 
tas bombos suokablyje, gavo 
"labai žiaurų apsiėjimą." 

Laiškas, kuris ką tik pagar- 
sintas viešai, yra atsakymas 
ant rezoliucijos Socialistų par- 
tijos, kurią buvo pasiųsta p. 
Clark. 

Laiškas skamba sekančiai: 
"Mano brangus pone sek- 

retoriau: Aš aplaikiau jusų 
laišką apie Mooney bylą. Ma- 
no ypatiška nuomone yra, kad 

i Mooney gavo labai žiaurų ap- 
siėjimą. Bet, jeigu jam rei- 
kalingas naujas teismas, tai 
tas turi buti padarytas Kali-j 
foi'iiijos valdininkais. i 

Aš perdaviau jusų laišką 
teisdariškam komitetui. Gal1 
jie suras kokį ners budą." | 

Jums nuoširdžiai atsidavęs 
Cliamp Clark> 

Kopijos rezoliucijos buvo 

pasiųstos taipgi Prezidentui 
Wilsonui ir Kalifornijos gu- 
bernatoriui Stephens. 

'Nauja Lietuvos Valdžia 
Žydai gauna vietas ministerijoj 

inž. Naruševičius šaukiamas lite. 
NAUJA LIETUVOS VALDŽIA. 

Iš keliu ialtiniij ateina svarbių žiniij aąie Lietuvą. 
Lietuvos valdžia pasipildė naujais asmenimis. 
Apart Pflusų Lietuviu atstovu Lietuvos valdžiom sąsta- 

tas pasididina pripažinimu Lietuvos žydų atstovų. Jų Įei- 
na valdžion trjs: Advokatas Rosenbaum užima užrubežio 
reikalų ministerio pajęelbininko vietą; Di\ RachmiUvič lieka- 
si pagelbininku Pramonės ir Yaisbos ministerio, o Dr. Ky- 
gonski yra paskirtas specialės Žyd* reikalų miuisterijoi Lie- 
tuvoje. 

Amerikiečiams yra dar viena akyva žinia. Inžinierių* 
Tanias Naruševičius (Noras), daug besidarbavęs' pastarai- siais metais su mumis amerikiečiais ir dabar esantis pir- 
mininku .Pildomojo, Tarybų Komiteto \Vashingtone, tapo kable^ramu iššauktas grįžti Lietuvon, idant apimti Komu- 
nikacijos (gelžkelių ir susinėsimo) ministerio vietį. Ar jis 
tą vietą sutinka apimti, kol kns neturime autorizuoto apie tai pranešimo, bet išpasiekusių m ua žinių galima suprasti., kad p. Naruševičius sutinka. Inž. Naruševičius buvo nu- 
skirtas važiuoti j Taikos Konferenciją Paryžiun ir sakoma, 
buvo prisirengęs išvažiuoti it \Va«hin;?touo Kūčių dienoj*. Mus informuojama, kad gavęs pakvietimu vaiiuoti Lietu-* 
von, jis savo išvažiavimą sulaikęs porai sąvaiči*. 

ĮDaugiaus žinių apie padėjimą Lietuvoj skaitytoju 
ras šiame numervj ant 4-to puslapio]. 

SPARTAKAI UŽĖMĖ 
VORV/AERTS. 

Bcrliuas, gruodžio 26 d.— 
Redakcija ir spaustuve' socia- 
listų laikraščio Yonvaerts li- 
kosi užimta šiądien 10 valan- 
doje vakare nariais Spartaku 
grupos. 

APIE TAIKOS 
KONFERENCIJA. 

Paryčius, gruodžio 26 d.— 
Laikraščiai praneša, kad tal- 
kininkų atstovai nutarė, kad 
neutrališkos valstijos nebus 
daleistos dalyvauti Taikos 
Konferencijoj. 

Neutrališkos valstijos galės 
perduoti savo reikalavimus 
vienai iš kariaujančiu talkinin 
kų šalių, kuri perduos jos rei- 
kalavimus tam tikrai komisi- 
jai, o pastaroji perduos Tai- 
kos Konferencijai. 

Taipgi likosi nutarti daleis- 
ti dalyvauti neutrališkas val- 
stijas prie diskusavimo kas- 
link' sutvėrimo Lygos Tautų. 

Suvienytos Valstijos, Ang- 
lija, Prancūzija, Italija ir Hel 
gija nutars kokių valstijų de- 
legatai bus prileisti dalyvauti 
Taikos Konferencijoj. 

Čecho-Slovakų respublika 
jau pripažinta per tas valsti- 
jas. Sibiras, Finliandija, Uk- 
rajina, Estonija ir daugelis 
kitų mažesnių valstijų, buvu- 
sių po Rusijos globa, nori kad 
jos butų pripažintos. Taipgi 
bus prašymai nuo zionistų, 
Palestinos, Arabų, Armėnų ir 
kitų mažesnių tautų Mesopo- 
tamijos, kurioms Anglijos ir 
Francuzijos valdžios prižadė- 
jo pripažinimą bei protekto- 
ratą. 

DAUG SUŽEISTI 
SUGRĄŽINTA. 

Washingtonas, gruodžio 26 
d.—Laike savnitės, kuri užsi- 
baigė gruodžio 20 dieną, 7,- 
468 sužeistų ir sergančių ka- 

reivių Amerikos ektpedicijinčs 
kariumenes likosi išsodiEia Su 
vienytose Valstijose. Rapor- 

i tas vyriausiojo gydytojaus, iš- 
į leistas šiądien parodo, kad 
Į 5,828 kareiviai išsodinta Xew 
Yorke ir 1 .(>40 Ne\vporte. 

BOLŠEVIKAI LAIKO 
AMERIKOS KONSULI. 
* 

ll'ashinytonas, gruodžio 26 
d. Žinios, aplaikytos šiądien 
\Yashingtone praneša, kad 
Roger C. Tred\vcll, Amerikos 
konsulas, yra areštuotas bol- 
ševikais Taškente ir kad kon- 
sulas, nors suareštuotas, jis 
nėra laikomas kalėjime, bet sa 

vo namuose ir kad su ittom 
bolševikai gerai elgiasi. Bus 
pavartoti visokį 'mulai, kad 
konsulas butų paliuosuotas. 
Už ką jis likosi suareštuotas, 
nėra žinoma, bet spėjama, kad 
vien tik už tai, kad jis yra 
Amerikos pilietis ir valdinin- 

i kas. 

DAUGIAU YANKIŲ" 
GRĄŽINAMA. 

IVashincjtonas, gruodžio 26 
(i. Karės departamentas pra- 
nešė šiądien, kari dar šeši lai- 
vai su Amerikos kareiviai ap- 
eido Prancūziją, ir yra gr$- 
'.inami atgal i Suvienytas 
Valstijas. 

4 ■ 

PEI^UVAI BfcGA 
It CHILI. 

Lima, gruodžio 26 d. Ap- 
skaičiuojama, kad apie 3,000 
Peruvijos UTvenboju apleido 
Chi'.i ir išvažiavo Peru ir P>o- 
livijon per paskutini mėnesj. 
kaipo pasekmės nesutikimų 
tarp Chili ir Peru valdžią. 

žinios iš Ilo, Peru. praneša, 
kad ChTlijos aeropliaia* 'At- 

sirodė viršuje to porto grurvr 
džio 21 diena. 
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Taika siunčia tūkstančius namon. 

Pirmose dietiuse po sustojimui 
kaiės, tarpe didelių burių karei- 
vių, kurie perėjo per Union sto- 

tį \Vashingtone, buvo daug jau- 
nų moterų. Tarp danvgelio įvai- 
rių mulių iš stovyklų matės ir 

daug gražių dėžučiu-suiteasė. Jie 
buvo siunčiami j įvairius kraš- 
tus, bet abelnai visų kelio galas 
buvo namai. 

Ir namon ėjimo mintis buvo 
išreikšta kiekvieno veide. Mer- 

ginos, paleistos iš valdžios raš- 
tinių buvo taip linksmios, kaip 
ir vaikinai garbingai paliuosuo- 
ti iš kariuomenės. Kaip vaiki- 
nai, taip ir merginos prisiėmė 
karės sunkenybės, kurios jiems 
jbuvo uždėtos ir dabar vėl nuo 

to viso jie buvo paliuosuoti. Ir 
visi jie linksmus, nes žino, jog 
valdžia žiūrės, ':ad jų grįžimas 
namon butų ne vien tik pasi- 
matymas su šeimynos nariais, 
bet kad jų laukia ir geresnė 
a tekis. 

S'uv. Vabtijų Samdymo Biu- 
ras atydžiai prisirengė prie re- 

konstrukcijos darbo. Moterų 
skyriaus viršininkė, Mrs. Ma 
garettc Neale, prisakė kiekvie- 
nam iš 900 skyrių peržiūrėti sa- 

vo apielinkėje neužimtas vietas. 

Cohunbijos distrikto skyrius ta- 

me reikale tikrai pasidarbavo. 
Columbijos Distrikto 'Moterų 
slcyrius pirmiausiai pasirūpino, 
stfrasti vietas \Vashingtono ofi- 
sHpse, kurie turės daug darbo ir 

rainiais laikais. Tie biurai pa- 
ėmė labai daug ofiso darbinin- 

kių, kurių patyrimas valdžios 
darbuose daug prisideda pasl- 

sekti ir naujoj vietoj. Viename 
atsitikme keturiasdešimt dvi 
mergaiti buvo perkeltos iš vienc 
i kitą darbą tik permaina.it ii 
vieno departmento Į kitą. 

Atydžiai patyrinėjus .po Įvai- 
rius biuros pasirodė, jog daug 
mergaičių norėjo grįžti namon. 

Daugel raštininkių norėio eiti 
atgal 'prie namų darbo, nes ju 
diduma buvo liuosnorės darbi- 
ninkės, tuo laiku, kuomet jų vy- 
rai tarnavo armijoj ar laivyne. 

Dauguma p "tyrusių stenografių 
turi savo senąsias vietas užtik- 

rintas, kada tik jos sugrįž atgal. 
Vienas Samdymo Biuro veiki- 

mų buvo patarti žemesnėms raš- 
tininkėms imti "civil service" 
kvotimus ir daugiau kai 1.000 

mergaičių tuo pasinaudojo. Tos 

mergaitės dabar, dirbdamos lai- 
kiniuose karės darbuose, ramiai 
laukia kol gaus nuolatinius dar- 
bus. 

S'.iv. Vai. Samdymo Biuro Co- 

lumbijos Distrikto skyrius ma- 

no, jog nebus sunkumų, atlei- 
džiant merginas iš karės darbu, 
nes tas jų darbas baigias ne stai- 
biai. bet išlengvo, taigi ir at- 

leidžiama apie i,ooo darbininkų 
kas savaitę, iš to skaičiaus \Ya- 
shingtone pasilieka sulyginamai 
mažai. Svarbiausiai rūpinamos, 
kad bedarbės laikas butų kuo- 

trumpiausiit, arba kad jo ir vi- 
sai nebūtų. 

Kaikurios darbininkės išeina iš 

valdžios darbų su patyrimais, 
kurie bus joms naudingi ir pri- 
sidės prie našumo darbe. Laike 

1 
karės periodo mergaitės buve 

raįirriii'.Oo lavintis ir rengtis pri" 
geresniu darbų. Daugeliui iš jų 
pasisekė pagerinti savo darbą ir 
tuo pačiu uždirbti didesnes ai- 

.^as. 

i 
įvairios žinios 
BAVARIJA TAUPINA 

ANGLIUS. 

Munich, gruodžio 23 d. — 

Visoms Bavarijos dirbtuvėms, 
kurios samdo daugiatis kaip 
10 darbininkų, likosi prisaky- 
ta uždaryti nuo 23 gruodžio 
iki 2 d. sausio, kad sutaupyti 
anglis. Darbininkai gair> 90 
procentų savo uždarbio laike 
šios bedarbės. 

DATTG KVIEČIŲ PASĖTA 
KANSAS VALSTIJOJ. 

Kansas valstijos ūkininkai ši 
metą psėjo daugiau akrų žie- 
miniais kviečiais, negu praėju- 
siais metais, kuomet užauginta 
100,000,000 bušelių. Taip sako 
A. L. liarknian, pagelbininkas 
generališkejo direktoriaus prie 
Samdymo Biuro ir prižiūrėto- 
jas ūkės darbų vakaruose. Bark- 
man dabar ant kelių dienų yra 
VVasliingtone, be, jo stotis yra 
Kansas Valstijoj. 

Išrodo, jis sako, jog Dakotose 
ir kUuose pavasarinių kviečių j 
plotuose sės labai daug kviečiui 
ir Samdymo Biuras jau prade- 
da rengtis prie rinkimo darbinin- 
kų ateinančią vasarą Kansas ir 
Oklahomos kviečius valyti. Tik, 

j viename Kansas paviete, Bark-! 
j man sako, apsėta kviečiais 300,- 
000 akrų. 

Barkman ką tik sugrįžo, per- 

žiūrėjęs cukriniu lendrių ir ry- 
žių auginimo plotus pietuose. 
Jei nebus ankstybų šalčių, jis 
sako, lendrės bus surinktos, nors 

darbininkų ir trūksta. 

APVOGĖ BANKĄ. 

Chicago, 1U., gruodžio 23d. 
Penki ginkluoti plėšikai užpuo 
lė ant Dressel Cominercial 
Trust and Savings Bank po 
numeriu 2322 W. 12th gal. 
šiądien popiet ir pabėgo su 

$8,000. 

SUSIVAŽIAVIMAS VOKIETI- 
JOS BURŽUAZIJOS. 

Zurich, gruodžio 23 d.—Ži- 
nios iš Berlino aplaikytos šią- 
dien praneša, kad buržuazijos 
Taryba šaukia kongresą bur- 
žuazų iš visų Vokietijos dalių 
ant sausio 5 d. 

RAUDONOJO KRYŽIAUS DI- 
REKTORIUS REZIGNAVO. 

U'ashingtonas, gruodžio 23 
d.—Rezignacija \V. Frank 
Persons, Ne\v Yorko vyriau- 
siojo direktoriaus civiliams gy 
ventojams pašelpos skyriaus 
Amerikos Raudonojo Kry- 
žiaus, likosi paskelbta šiądien. 
P-as Persons grįžta j savo 

prviatiška "biznį." 

KOVOS PRIEŠ SOCIALISTUS 

Bcrlims, Gruodžio 24d. — 

Trumpame laike įvyks Vo- 
kietijoj rinkimas steigiamojo 
susirinkimo. Socialistai tikisi, 
kad jie turės (langiaus atstovui 
steigiamajam susirinkime ne- 

gu kitos partijos. 

Bet žinios iš provincijų pra 
neša, kad lenai darbuojasi 
kitos partijos ir jos mano dno 
ti didelj pasipriešinimą soci- 
alistams. 

BOLŠEVIKAI ŽENGIA PIR- 
MYN. 

Stockholiiuis, Gruodžio 24d. 
— Oficiališkas Estonijos pra- 
nešimas parodo, kad bolševi- 
kai žengia ])irmyn ir užėmė 
Darpatą ir nustūmė Kstonijos 
kariumenę atgal \Yestenbur- 
go fronte. Vokietijos karei- 
viai šiame fronte traukiasi 
atgal. 

ZKPPELINAI PREKYBOJE. 
Laikraštis E c h o tl e P a r i s 

praneša, kad jis aplaikęs žinių 
iš ištikimų šaltinių, kad nu- 

ginkluoti Vokietijos Zeppeli 
nai bus vartojami ])rekyboje 
tarp Ne\v .Yorko ir Hamburg. 

Paryčius, gruodžio 26 d.— 

MOBILIZACIJA URAGUA- 

JUJfE. 
Montcvideo, gruodžio 26 d. 

Uragvajaus valdžia prisakė 
mobilizuoti kariumenę, kad pa 
laikyti šalyje tvarka, nes dar- 
bininkai visoje šalyje neri- 

mauja. Svetimšaliai agitato- 
riai, daugiausia rusai, varo 

smarkia agitaciją, ypatingai 
per paskutines» kelias dienas, 
kad iššaukti generališka strei- 

ką. 

v 

SALIN SKAUSMAS! 
įtariama!* svęlka, darbo rasi sniasruniu, 
nepaisau! kaip sunkus tas darbas buliį. 

Kiekvieno priederme yra saugot save nuo iięu. Turint šalti ir nclr mlnnt 
ji prašalint, gali i^sivystyt i' pavojingu litu- MenkiauM* niksterejimas 
guli vėliaus buti labui piįvojign, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas. 

P AIN - EXPELLER 
t»i užtikrinanti naminę gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na- 
Kluono, isgvdymui Šalčiu krutlueje. skausmu donose ir nuga- 
roje, vumatism.> ir neuralgiją, trumpai sakant visokius s kaus 
mus raumenyse ar sąnariuose I'alu-Espellor ira gorlaunes. 
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistu". didelese bonkoso. 
Kolk.ilouk pcrlausiu. Kuomet pirksi Pnln-Expeller, persi- tikrink ar yra IK AHA. vaisbaženkiis ant baksiuko. VISU KI TOKIU* NKIMK. U"> centai ir (55 epntal ui bonkutę. liaunamos visose aptickose ar t lesioj -is laboratorijos. 

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

New York. 

! BIZNIERIAI! 

Visados 

Garsinkites 

Dienraštyje 

Apgarsinimas 
Atneš 

Rezultatus 

3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL 

Skaitykit ir platinkit Dien- 
raštį 'Lietuvą" 

Savaitraščio Skaitytojau 
Kreipiamės prie Tamstos, senas "LIETUVOS" 

skaitytojau, kuris radai joje artimą draugą ir patikėtiną 
patarėją. Pranešame Tamstai, kad perkeičiant 26 metus 
tarnavusią lietuvių visuomenei savaitinę "Lietuvą" į dien- 
raštį, taipgi persikeitė ir apmokėjimas už prenumeratą, 
ir tik tokiu budu jis tapo atsilikusiu. Todėl kviečiame 
Tamstą, senas "Lietuvos" skaitytojau, apsimoket už išti- 
kimai tarnaujantį visuomenei, už sargiai dabojantį Tams- 
tos, sKaitytojau, reikalus dienraštį "Lietuvą", nes krasa 
draudžia neapmoketą laikraštį siuntinėt. Nenoretumeme 
Tamstai padaryt nesmagumą, sulaikant dienraščio "Lie- 
tuvos" siuntinėjimą. Drįstame laukt nuo Tamstos greito 
atsiliepimo, nes, suprantame, Tamsta spėjai apvertint sa- 
vo ištikimą artimą dienraštį "Lietuva". Užkviečiame "Lie- 
tuvos" skaitytojus, Lithuanian Publishing Bendrovės da- 
lininkus, artimus ir pažįstamus tuojaus užsiprenumeruo- 
ti Dienraštį "LIETUVĄ." 

Laiškus ir pinigus siųskite sekančiu antrašu: 

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan St., CffiCAGO, ILL. 

Dienraščio "LIETUVA" 
K AIN 0 S- 

CHICAGOJE Metams $6.00 
,, Pusei mętų 3.50 J 

ln Kitus Suv. Valstijų Miestus 

Metams $5.00 
Pusei Metų 3.00 

ln Kanadą Metams 7.00 
In Kitas Šalis Metams 8.00 VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

Šitą kuponą išpiidyk, nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 
arba pinigais prisiųsk mums. 

i "LIETUVA" 3253 So, Korgait St., Chciago, Dl. 

į GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėli 

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

Mano adresas: 
» 

Vardas Pravarde 

t 
Stubos numeris Gatve 

(arbabox) 

Miestas Valstija 



į TRUMPA 

į Lietuviu Visuomenes Istorija 
Paraše Š. M. 

(Tąsa) 
T ė? y n ės Mylėtoju Draugija, įsteigta 1895 

metais. 1917 m. turėjo apie 3,000 narių; jos 
tikslas leisti naudingas knygas lietuvių kalba. 

Daug nedidelių gerų knygelių išleido per de- 

šimtį metų po savo atsiradimo, bet ypatingai 
gerų, rimtų ir gražių pradėjo nuo 1909 m., 

kuomet pradėta leisti pilnas Vinco Kudirkos 

raštų rinkinys. 
Susivienijimas Rymo-Katalikų turėjęs i 

kiek mažiau narių ir pinigų už Tautinį Susi- 

vienijimą. f 

Amerikos Lietuvių Tautinė Sandara. 

* Apie kuria grupavosi tautiniai, demokratiniai 
% ̂ radikaliai lietuvių elementai ir kurios tik- 

usias skleisti demokratines, visuomeniniai-kul- 
turines idėjas. 

Lietuvių Soeialistų Sąjunga, kurios tik- 
slai platinti socijalizmo mokslą ir internaci- 

jonalybę lietuvių tarpe. 
Šv. Juozapo Darbininkų Sąjunga, kurios 

tikslas pa'iikymas lietuvių darbininkų kunigų 
įtakoje. 

Visos tos organizacijos išdirbo daugelį 
visuomenės didesnių ir mažesnių darbininkų, 
kurių darbai bus ateityje apvertinti. 

Laikraštijp Amerikos lietuvių tarpe at- 

sirado tuojau Šliupui atvažiavus į Ameriką, ir 
ligi paskutinių metų labai išsivystė. Apsireiš- 
kė keletas gabių literatų ir rašytojų. 

Apskritai Amerikos lietuvių naujokynai 
turi neapsakomos svarbos lietuvių kultūrai. 
Štai svarbesnieji jų darbai: 

Spaudos Draudimo Metais siuntė laik- 
rašč js j Lietivą, užstodami lietuvių tiesas ir 
skle.sdami demokratybę, atspausdino daug lie- 

tuvių !"llba knygų ir taipgi siuntė j Lietuva, 
ir kas svarbiausiai tai gausiai palaikė Euro- 

pos Lietuvą pinigais visuose reikalingumuose. 
1905 m. šelpė Lietuvos Revoliuciją, 1912 m. 

suaukojo 40 tūkstančių švietimo draugijos 
"Saulės" i,amams; 1913 m. 50 tūkstančiu Lie- 

7 c 

vi« Mokslo ir Dailės^ Draugijos Namams 

jlniuje, Europos karės metu : Įėjo šimtus 

tūkstančių šelpimui nukentėjus..^ dėl karės 
Lietuvos ir išgavo nuo Suvienytųjų Valstijų 
Prezidento "Lietuvių Dieną", lapkričio mėn. 
1 d. 1916 m., kurioje rinko pinigus ir prapla- 
tino lietuvių vardą po visa Ameriką. Palaikė 
lietuvių politinius reikalavimus ir po daugeli 
kartų įteikė Amerikos ir net kitoms valdžioms 
memorandumus apie reikalingumą Lietuvai 

politinės laisvės. 

Pagalios, čia patyrė naujo, pramoninio 
gyvenimo principų, kurių prieš Europos ka- 
rę jau parsinešdavo Lietuvon, o dar daugiau 
parneš po karei. 

Anierikcie gimusi lietuvių karta daugu- 
moje iš.- * .ja, bet yra ir pasilikusių lietu- 
viais, ir iš tu pradeda išeiti lietuvių visuome- 
nei labai naudingų žmonių. 

Didesnieji naujokynai. Didžiausias lietu- 
vių naujokynas Amerikoje yra Čikagos mies- 
tas, pramintas lietavių sostine, turįs apie 80 
tūkstančių liettr :ų su aplinkiniais miesteliais. 
Paskui Brooklynas ir Nezv Yorkas—apie 50 
tūkstančių lietuvių su aplinkinėmis kolionijo- 
mis. Toliau eina: Pciltimore, ,PhiladclĮ>1iia 
Shenandoah, Pittsburgas, Clevclandas, Bosto- 
)ns, VVaterbury—po apie 10 tūkstančių. 

Atskirai nuo jų stovi Mahanojus, VVilkcs- 
Barre, Sirantonas, Binghamtonas, Rochęste- 
ris, Deroitas, Amsterdamas, IVorcesteris, Lo- 
zvellis, Lawrence, Hartfordas, Nezv Havenas, 
rytuoe i So. Omaha. Kenosha, Racine, Grand 
Rapids vidurinėje Amerikoje su 5—2 tūkstan- 
čiais kiekvienas. 

Tai žymesnės lietuvių kolionijos, o ma- 

žesniųjų, kur yra po keliasdešimts ar kelio- 
lika lietuvių, yra šimtai. Kiek jų yra bus ga- 
na pasakius, kad jei nuo Baltimorės miesto 
pas Atlantiko vandenyną, perkirsti Suvienytas 
Valstijas ligi Los Angeles miestui pas Ra- 
mųjį vandenyną, tai šiaurinėje Amerikos da- 
lyje yra lietuvių kiekviename didesniame 
mieste. 

Kiti lietuvių naujokynai. Iš Anglijos ir 
Amerikos lietuviai pradėjo keliauti į visas 
1. t. į kurias tik vra išievystė ir šiądien jų 
vra, galima sakyti, visose penkiose pasaulio 

dalyse. 
Paskutiniu laiku pradėjo tvertis lietuvių 

naujokynai Kanadoje, Žiemių Amerikoje, ku- 
rie oalaiko ryšius su Aniciikos lietuviais. 

■ 

Argentinoje (I'ietų Amerikoje) Btienos- 
1 Aires mieste, kame net įsisteigė VJ\7 m. laik- 
raštį, o nuo seniau turėjo organizacijų ir skai- 
tė Amerikos lietuvių laikraščius. J r tie lietu- 
viai išgirdo savo tėvynės šauksma ir jie iš- 
leido ispanų kalba brošiuraitę apie Lietuvos 
reikalus. 

Pietų Afrikos lietuvių naujokynas didu- 
mo, kaip Argentinos bus, daugiausiai spiečiasi ( 
apie Johaimesburgą, aukso ir deimantu kasyk- 
las. 

Australijoje, Brisbeno ir kituose mies- 
tuose, yra po nedidelį lietuviu būrelį. Tai la- 
bai nutolusios lietuvių kolionijos. 

Yra lietuviu Meksikoje, Havajo, Pfrilipi- 
|mi salose ir net Šankajaus mieste kinuose, bet 

po labai nedaug. 
Lietuvių išciiijos reikšmė. Išeivija na- 

mie sumažina darbo ranku skaičių, bet užtat c" 

[padidina darbininkams mokestį, bet lietuvių 
kultūros žvilgsniu yra naudingas daiktas, nes 

labai ja atnaujina ir paįvairina, tik reikia, 
kad butų gyvesni Lietuvos metropolijos ryšiai 
su jos naujokynais. Tam reikia lietuviams su- 

tvarkyti savo išeiviją ir patiems jai gelbėti, i 

[tuomet išeiviai neišsižadės lietuvių visuome-Į 
nes. Laisvai Lietuvai reikės išeiti į pasaulio 
prekyba, reikės tropikų ir kitų šalių produktų 
—tuo žvilgsniu išeiviją reikia paskatinti ir 
paraginti, nes musų išeivija padės Lietuvai 
užmegsti ryšius su kitomis šalimis. 

Principų kova lietuvių visuomenėje. Šią- 
dien visa pačios Lietuvos ir jos naujokynų 
visuomenė dalyvauja dviejų principų kovoje: 
demokratiniai-visuomeninio ir klerikalio. 

Pirmojo principo išpažintojai nori, kad 

lietuvių visuomenė Lietuvoje ir jos naujoky- 
nuos: (kiek tai leidžia vietinės sąlygos), įsi- 
taisytų tokią tvarką, kuri yra naudinga smul- 
kiems ūkininkams, miesto ir sodžiaus darbi- 
ninkams ir inteligentams profesionalams, o 

antrojo principo, įtaisyti tokią tvarką, kuri 
butų naudinga lietuviams kunigams, su visa 
Rvmo bažnyčios organizacija, stambiems žem- 
valdžiams, dvarininkams ir kitokiems žmo- 

Inėms, nenorintiems dirbti jokio darbo. 

Pirmieji savo tikslo pasiekimui naudoja 
naują mokslą, švietimą ir platinimą tų demo- 
kratinių idėjų, kurias išdirbo paskutiniojo me- 

tašimčio mokslas ir kitų tautų visuomenių 
praktika, o antrieji—klerikalai, panaudoja ti- 
kybinį ir ideali žmonių jausmus, kad žmones 
vien tik kunigų klausytų, rodo nesamąjį pa- 
vojų, kad jų nuomonių priešininkas ketina iš- 
griauti bažnyčias, išnaikinti tikybą ir 1.1. 

Kuris principas teisingesnis tesprendžia 
pati visuomenė, ir reikia, kad sprendimas tas 

greičiau įvyktų, nes Europos karė pajudino 
viso pasaulio visuomenės mintį, pajudino ir 
lietuvių ir po karės reikės spręsti kuriuo prin- 
cipu reikės sutvarkyti visuomenę. 

Jeigu Lietuvos liaudis susipras tiek, kad 
neklausys klerikalų ir neduos jiems sutvar- 

kyti visuomenės kaip jie nori ir kaip jiems pa- 
tinka, tai lietuvių visuomenė galės pradėti po 
karei iškarto naujais principais sutaisytą, kul- 
turį gyvenimą, kuris duos daugiau gei'ovės 
Lietuvos visuomenės didumai darbo žmonėms, 
bet jei klerikalai vis kėsinsis vadovauti visur 
ir tvarkyti visuomenę taip, kaip dvasiškiams 
naudinga, tai demokratinė visuomenės dalis 
neišsižadės savo idealų, kovos ligi jų įvykimo 
ir kas-žin gal ir lietuvių visuomenei >irm neg 
pradėjus naują gyvenimą, reikės pereiti per 
namų karės prityrimą, kaip daugelis kitų vi- 
suomenių perėjo. 

Reikia manyti, tečiaus, kad lietuviai kle- 
rikalai. kunigai politikieriai nenorės kraujo 
praliejimo ir patįs nesikiš į Lietuvos visuo- 
menės tvarkos nustatymo, o paves atlikti tą 
darbą pačiai liaudžiai stllyg jos tikruoju, ne- 
varžomu noru! 

Galas. 

Miss Lorena Reed, kuri ka 
tik liko paskirta antru leite- 
nantu armijos signalų depar- 
tamento. i 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
i 

ILSIS DU DRAUGU. 

Niagara Falls, N. Y. Žiauroji 
influ..iza išplėšė sau auką iš 
Lietuvos Mylėtojų tarpo. Ji iš- 
skyrė iš tėvynainių pulko du 

žyniu., tarpe Niagara Kalis lie- 
tuvių, veikėjui: a. a. Stanislovą 
Kerši ir Joną l'rboną. 

Tai bi. vo rinktiniai Xiagara 
Falls vaikynai. kurie pasižymė- 
jo karšia meile linkui savo tė- 

vynės ir darbštumu kultūros 
darbuose. Jų siela troško Lietu- 
vai laisvės. M et gultinė užspau- 
dė jiems akis, kad neiktų jiems 
pamatyti savo triūso vavius; 
kad netektų j:'Miis išvysti L.etu- 
vą laisva. , 

Jie jau atsiskyi" n:, o mus, 

bet jie, sielos draugai, ilsisi gre- 
ta kits kito ir svetimoj žemelėj. 
Lai lengva bus jiems Amerikos 
Žemė. 

Prutėnas. 

BRIDGEPORT, CONN. 

Gruodžio 19, 1918 m. lenkų 
sokolų salėje p. Račiūnas rodė 
krutomus paveikslus. Žmonių 
atsilankė apie keturi šimtai, taip, 
kad buvo kupina svetainė. Ren- 
gė ALTS. 15-ta kuopa. Per- 

traukoje kalbėjo A. Stankevi- 
čius, 

Yra žinoma, kad A. S. buvo 

daleista kalbėti trumpai, vien 
tik reikale aiukų Lietuvos Nepri- 
gulmybės fondan; bet kalbėjo 
suvis kitokioje temoje, pašvęs- 
damas visą kalbą išniekinimui 
savo idėjinių priešų. Kalbėjo 
tokiu pat stilium, kaip kalba 

kunigai ir bolševikai. žodžiu, 
kurstė ugnj. kuri ir taip per 
daug liepsnoja. Nesmagu buvo 

klausytis, kuomet ir vidurinės 
sriovės veik",ai ėmė sekti ku- 
ligo ir ciciliki}|'.'pėdomis ir jie- 

ško progos, kail kitiems geriau 
užvažiavus. Kaip žmonės ne- 

užgiria už tokius darbus kunigo 
ir cicilikų, taigi negali užgirti 
ir tautininkų. 

Keikia nurodyti kitu klaidas, 

nerimtumą ir stengiamasi kenkti 
Liejuvos išliuosavimo darbe, 
kuomet laime ir išganimas visos 
tautos paremtas labjausia ant 

musu tobulumo, bet tik rimtai 
c 

y ir pavyzdingai. Tik rimtai el- 
genties galima jsigyti miniose 
užuojautą ir atsiekti tikslą. 

Laike prakalbos buvo renka- 
mos aukos Neprigulmybės fon- 
dan, kurių surinkta, iš taip di- 
delio pulko žmonių, vos dvide- 
šimts su viršum dolerių. Mat- 
santies žmonių tarpe, galima bu- 
vo nugirsti išsireiškimus: "Kur 
tik nueisi, visur išgirsi tik kitų 
niekinimą; turbut, jie visi toki 

yra. 
Gruodžio 17, šių metų, J. .Dūl- 

ino ofise atsibuvo Nepr. Fon. 

skyriaus susirinkimas. Kiek te- 

ko patirti iš veikėjų, tai jau nu- 

siuntė j Centrą j devynis šimtus 

doliarių. 
\ Svetys. 

ŠMEIŽIA IŠ PAPROČIO. 

Kenosha, Wis. Gruodžio 22 d. 
vietinis Tautos Fondo skyrius 
parengė prakalbas, kad paagita- 
vus dėl autai rinkimo. Kalbė- 
jo, gerai lietuviams, žinomas, p. 
Račkus. 

Firmoje dalyj\ savo kalbos p. 
Raekus gan gerai nupiešė Lietu- 
vos vargingą padėjimą ir lenkų 
nedorus darbus, kaip ne mus 

nuolat šmeižia pasaulio akyse, 
kad tik kaip nors užkenkus Lie- 
tuvos laisvei. 

Toliau ragino visus aukauti 
dėl Lietuvos <politiškii reikalų. 
Ragino visų pažiūrų žmones, 
kad nors šiame la:ice sugyventų 
vienybėje, nes Lietuvos ateitis 
niuo to daug prigulės. Net ir 
Lietuvos Neprigulmybės Fondą 
pavadino ir gi naudinga Lietu- 
vai įstaiga, nors, žinoma, jis agi- 
tavo tik už, Tautos Fondą, nes 

jojo vardu kalbėjo. 
Smagu buvo klausytis, kuomet 

nuo estrados skrido mintįs, sė- 

jančios klausytojuose pradus ra- 

maus sugyvenimo. 
Pasekmės tokio pagirtino kal- 

•ėtojaius elgimosi pasirodė g ra- 

-žios, nes aukų surinkta net 

$500.00, ko visai nesitikėta, mat 

tarpe vietos, lietuvių jau du sykiu 
rinkta aukos dėl Lietuvos lais- 
vės išgavimo. Rinko Tautus 
Fondo skyrius, kurs, rodos, yra 
pusėtinai surinkęs, ir Lietuvos 
N'eprigulmybės Fondan. pasidar- 
buojant pp. A. Kvedaro, A. Jur- 
gilo ir P. Fieišio, surinkta virš 
$1,300.00. 

Bet kalbėtojas, matyt, numa- 

nė iš kur vėjas ir stengėsi Imti 
įfiandagus pirm rinkimo aukų, 
nes priešingai elgiantis, butų 
turėjys menkas pasekmes. 

Antroj dalyj savo kalbos p. 
Račkus, pasirodė tas pats Rač- 
kus, kurs berods, kiekviename 
viešame savo pasirodyme, vien 
tik ir stengiasi kitus šmežti. Jis 
ir čia neiškentė nešmeižęs tau- 

tininkų. Ne uždyka žmonės sa- 

ko, kad pripratimas, tai antra 

prigimtis. 
Jis tuoj pradėjo svaidyti savo 

fiiiozofijos (mys vadiname Rač- 
kinės) perlais, taikindamas i 
tautininkus, ypač j vietos veikė- 
jus. liet nabagui nepasisekė, nes 

vietos žymus veikėjas II. Laba- 
nauskas. turbūt, kad sulaikius 
bereikalaingai Įsisiūbavusį kalbė- 
toja, paprašė paaiškinti, ką rei- 
škia tie laisvamaniai ir laisva- 
maniški fondai, kuriuos kalbė- 
tojas taip smerkia, nes. girdi, 

.kenoshiečiai žino tik Lietuvos 
N'eprigulmybės Fondą, Centrali- 
nį Komitetą ir Tautos Fondą, 
(ii jokių kitų, kurie kiek nors 

darbuotus, kenoshiečiai nežino, 
tad negalima suprasti ką ir už 

ką musų kalbėtojas taip smer- 

kia. 
Čia kalbėtojas, vieton atsaky- 

ti, Į užklausimą, užreiškė, kad 
jis nekenkęs tautininkams. Bet 
tik apsisukęs ir vėl pradėjo akė- 
ti tautininkus, net Įsikišdamas 
j vietinės draugystės reikalus. 
Bet jis vėl buvo sustabdytas 
per p. A. Kvedarą, kurs parei- 
kalavo r.uo kalbėtojo nekursty- 
ti vieftVs" lietuviu vienu prieš 
kibus. Kadangi p. Kvedaras yra 
vienu iš rimčiausiu vietos lietu- 
vių, tat susirinkusieji parėmė 
jo reikalavimą ir ėmė šaukti, 
kad kalbėtojas susilaikytų nuo 

šmeižtų, nes kenosbiečiai to ne- 

pageidauja. 
Neseniai čia kalbėjo L. X. F. 

reikaluose p. Bagdžiunas iš Chi- 
cagos, dabar gi p. Račkus. Koks 
didelis skirtinias tarp tų kal- 
bėtojų. Tirmas pasėjo tikrą tė- 

vynės meilę ir lietuviai, jam 
pabuvojus pas mus, jautėsi bro- 
liais. Gi p. Račkius pabėrė pas 
mus sėklą neapykantos. Ar 
prigis toji neapykantos sėkla 
musų kolionijoje parodys atei- 
tis. 

Butų gerai, kad toki pagie- 
žos sėjikai Račkai, Biclskiai !r 
panašus, neturėtų balso Lietuvos 
atbudavojimo darbe, nes jie ne 

budavoja, bet griauja. 
Vietinis. 

Amerikos Lietuviy Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuvi* 

koB kalbų aritmetikos i knygvedy 
stės, ^teuografijos, typewriting. 
pirklybov telBlŲ, Suv. Valst. istorl 
jos, abeJnoa istorijos, geografijos1 
golitlklnžs ekonomijos, pilietystfis 
laiUaraSyst-JB. 

Mokinimo valandos: *ao 8 ryto 
iki P jk) pietų: vak. cao 7:?0 lkl 

9:46 
8"iOC So.' ilalt>t.e<l Bt., Ckicago% UI. 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S.Ha IstedSt. 
Prasideda 7 r.iland* kas vakaru. 

Subatomi ir nediliomi 2 ra], po piett). 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia priroknojama ir karės mokestįs 
Yra puikiausia vista prtlyidlsiul liuoso laik 

CASH UŽ BONDSUS 
raldžios Liberty Bondsai perkama už "cash," arba paskoli- 
ams Jums pinigu ant jųjų ant legaliu-išlygų, arba išperka- 
la Jus imokėjimą ant bondsu, kontrakto. 

CARL M. WHITE 
56 W.WASHINQTON ST., ROOiVl 411 

Jeigu gerai pasiųtos Drapanos 
tai nereikia Guarantee. 

Atmink, kad laikrodis gryno aukso nėra gva- 
rantuotas. Aš ir nieko negvarantuoju, bet 
užtikrinu kožnatn, kas pas mane užsisakys siutą, ar overkotą, pilną užganėdinimą, arba 
nei cento nemokėsite. 

Laisvės Bondsus priimu už darbą. 
L. GELEŽINIS 

4503 SO. YVOOD STREET ChlCAGO, ILL. 
TELEPHONE BOULEVARD 5669 

Kalėdy Dovanu Didelis 
Išpardavimas. 
Musų auksnlų daiktų krautuvė yra pui- 
kiausia ir didžiausia ant \Vest Sides, kur 
galit sau pasirinkti ką tik norite iš auksi- 
nių bei sidabrinių daiktų, kaip tai: 

'^UŲ, aeimantŲ, laikrodė- 
liu ir i vairiu kitokiu dai- 
ktu. taip, kad katras au- 
kso daiktą prašysit, tai 
tas aukso daiktu ir gau- 
sit; jeigu nebus auksas, 
tai pinigus sugražiname. 

Taipgi parduodu 5 šiokeisus, 1 seifą., 3 
voltkeisus, ir kitokių daiktu kalito gauH 
pirkti ant to didelio išpardavimo. Katras 
Ir nemanote pirkti, bet vistiek ateikite pasižiūrėti, kaip męs pi- 
goi parduodame. Visas išpardavimas tęsis dabar. 

Męs ir Akinius priskiriame prie visokiu akių 

PETER A. MILLER 
DIAMONDS, VVATCHES AND UP TO DATE JEWELRY 

GRADUATE OPTICIAN 

2128 W, 22nd Stf Chicago, 111. 
Bra nch 4906 W. 14th Street. Cicero, III. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriai, bet męs garantuojame Tamstai su5ė* 

ymą t>D% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. 
yrams lr vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir over* 
DtUB nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputei} nešiotus uuc 25.00 iki $6C.OO anč orderio darytus siutus lr overkotus parduoda 
le po $5.00 ir brangiau. 

Nauja9 ir truputėli dėvėtas teellnes nuo 51.00 lr brangn'aui. 
Vaiki; Blutal $2.£i0 lkl $7.50-. Skrynios ir valyzal. 

S. G O R D O N 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICACO, ILL. 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais lkl 0 vai. SubatomJd esti Ldoraa iki 11 vai. vakare. Nedėldleniais—lkl 9 vai. vakare. 

Reikalaujame 
į darbą 1000 agentų 

po visas lietuviškas kolionijas Suv. Valst. 
Darbas prakilnus, pelningas irparam us 

kiekvienam. Dėl informacijų atsišaukite 

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

MAŽUS IR DIDELIUS 

SPAUDOS 
DARBUS 

VISUOMET DUOKITE SPAUSDINT 

"LIETUVOS" 
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Prenumeratos kainu apgarsinimų skyriuje. Apga. 

sinimij kaina suteikiam? pareikalavus. 
Prisiųsti Redakcijon ir nesunaudotl rankraščiai grą 

ži ni atgal tik tada, kada jų gražinimo reikalaujama 

^aštj Redakcijon siunčiant, ir kuomet gražinimo iė 

Sos prie rankraščio yra prldžtos. 

Į Prenumeratos, apgarsinimų lr kitokio biznio reika 

lais reik kreiptis laiškais j Dienraščio Administaraciją 

Koresijondencijas, žinias ir straipsnius reik adresuoti 

Dienraščio Redakcijos vardu. 

Joki raštai, be padavimo rašėjo tikro vardo-pravar 

dės (apart slapiv&rdės) ir adreso, negali butl sunaudoti. 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11c 30 ik: 

12-tai išryto ir nuo 5:30 iki 6 vakare. 

Laikas jau laikas! 
Mus tik-ka pasiekia labai svarbios žinios 

įš Lietuvos. Ten j vyko stambių permainų. 
Tuomlaikinė Lietuvos valdžia, pirmiaus 

susidėjusi vien iš tautininkų, bepartyvių ir ką 
čia Ąmerikoj priprasta vadinti klerikalais ke- 
lis sykius mainėsi ir galutinai dabar nusistatė 

taip, kad į ją ineina ne tik atstovai iš visų, 
lietuviškų partijų, neišskiriant nei socialistų, 
bet j ją inema taipgi ir atstojai nuo Prūsų 
Lietuvių, nuo Lietuvoje gyvenančių žydų, nuo 

lenkų ir nuo baHgudžių. 
Tas mums neabejotinai parodo, kad vi- 

sos Lietuvos partijos, visi jos gyventojai, ne- 

išskiriant nei gyvenančių joje svetimtaučių, 
pradėjo iš vieno Lietuvos nepriglmybės veži- 
mą traukti. 

Tas faktas duoda džiuginantį priparody- 
mą apie Lietuvos žmonių politišką pribrendi- 
mą. Kiekvienas lietuvis, girdėdamas tokias 
žinias, negali susilaikyti neiŠmetęs kepurės vir- 
šun ir nesušukęs-: "Valio Lietuvos vienybe!''. 

Bet iš kitos pusės tuo pačiu laiku prieš 
mu.-.ų akis'stoja Amerikos Lietuvių paveik- 
slas, kuris priverčia mus akis iš gėdos nuleisti. 

Štai turime čia Amerikoje čielą ketvirt- 
dalį Lietuvių tautos; turime laisvės ir demo- 

kratijos šalyj gyvenančią niusų išeiviją, kuri 
rodos galėtų buti pavyzdžiu nuslopintai Lie- 
tuvai. 

liet ką gi r.ięs matome? Tenai, Lietu- 
voje, sueina krūvon dirbti lietuviai katalikai, 
liuteronai, žydai, stačiatikiai, klerikalai, tau- 

tininkai, socialistai... O čia pas mus? Bur- 
i"-i?i ir spjaudosi ir pešasi ;.et du fondai, dir- 
bantieji lygiai tą patį darbą... '"Savo fondo 
niekinti nenori;' ra\6 partiją stiprina...—su- 
tautos ateities skiauda. 

jPlačios gi minios, kurioms tankiausiai ne- 

apeina jokios partijos, per keturis metus pra- 
šo ir prisiprašyti negali, laukia ir prisilaukti 
negali kokios nors "vienybės," bendro darbo,' 
kad visiems žmoniškai galima butų dirbti ir 
Lietuvos laisvės išgavimui prigelbėti. 

Kodėl gi taip yra? Kas tam kaltas? Kas: 
pjudo vienus prieš kitus? .» 

Ar nelaikas pagalios niusų plačiom^ mi- 
nioms išbusti ir savo balsą pakelti prieš to- 

kią betvarkę, kuri ant Amerikos Lietuvių už- 
trauks amžinos gėdos šešėlį? 

Padėjimas Lietuvoj. 
Sulyg paskučiausiųjų žinių politinis Lie-' 

tuvos padėjimas yra toksiai. 

Lietuvos dalįs vienijasi. Prūsų Lietuva 
[jungiasi su Didžiąja Lietuva. Tai sužinome 
iš Šveicarijos, matyt Lietuviškojo Informa- 
cijos Kiuro, pranešimu per Associated Press, 
atspaustų AmeriiiO" laikraščiuose, kad Prūsų 
Lietuvoje kilo maistai, kad F rusų Lietuviai 
po direktyva Dr. Gaigalaičio, buvusio Prūsų 

Landtage Lietuviu Atstovo, užėmę Prūsų Lie- 
tuvos miestus, taip toli į pietus, kaip Gumjbi- 
•*?, lnsrutys ir Vėluva, kad Tilžėje jie sušau- 
kę vietinę atstovybę ir siunčia savo atstovus 

į Lietuvių Viršiausiąją Tarybą Vilniuje. 
Tą žinią apie jungimosi Prūsų Lietuvių 

prie Didžiosios Lietuvos patvirtina ir gau- 
tasai 19 dieną gruodžo telegramas iš Šveicari- 

jos, minėtinai, kad Amerikiečių pasiuntiniai 
I Luropon, kun. Dobužis ir p. Pakštas, įstojus 
Prūsų Lietuvių atstovams į Vilniaus Tarybą, 
iš Viršiausiojo Pildomojo Komiteto (?Švcica- 
rijoj) išstoję. 

iš to pasirodo, kad Šveicarijoj Komitetas 
yra ryšyje ir, matyt, veikia sutartyje su Vil- 
niaus Taryba. % 

Antra linksma žinia iš 19 dienos tele-. 

gramo yra ta, kad Gardino gubernija, kur 
iJetuviai, senovės Jatvingiai, didesnėje dalyj 
jau \ ra ištautėję, taipgi susijungė su Lietuva 
ir turi Lietuvių Vilniaus Taryboje savo at-; 
stovus. 

Trečia džiuginanti mus žinia yra (taipgi 
iš 19 d. gruodžio gauto kablcgramoj, kad, 
susijungus visoms Lietuvos dalims, ir viduryj 
\-i.sos Lietuvių partijos susitaikė ir eina išvien. 

Iš pirmiau mums praneštojo ministerijos 
sanstąto matome, kad į ministeriją inejo visos 
sriovės, išskyrus socialistus. Kiek vėliau bu- 
vo praneštas pataisytas ministerijos surašas, 
su įstojusiu į ministerija p. Stašinskiu, sočia-- 
listu. Paskučiausioj i žinia pasako aiškiai, kad 
socialistai prisidėjo prie rėdo. 

Prisidėjo taipgi prie Lietuviu ir įstojo į 
Viršiausiąją Lietuvių Taryba ir Žydai. Tai 
praneša mums kablegraraas 19 gruodžio. O 
22 dienos gruodžio Associated Press cituoja 
iš Europos Čecho-Siovakijos prezidento Ma- 
5 atvyko kablegramo, kuriame jis (Masaryk) 
sako, gavęs, tarp kitko, telegramą iš Lietu-, 
vos, kad Žydai sutikę imti dalyvuma Lietuvos 
rėde. Vietos, kurias jie Lietuvių Ministeri- 
joje užėmę, esą šios: Žydų vienas esąs pa-> 
^elbininku ministerio užsienio, kiUs pagelbi- 
ninku ministerio pirklybos ir pramonės, o tre- 
čias žydas esąs viršininku tam tyčia įsteigta-- 
rne Žydų žinybos departamente. 

Žinios, paeinančios iš įvairių šaltinių, ma- 

tyt, yra autentiškos ir viena kitą patvirtina. 
Lietuvoje vargas, badas. Miškai pilni' 

plėšikų. I3andos vokiečių, pasiliuosavusių iš 
ilisciplinos karių, užpuola ant vietinių gvven-j 
lojų su tikslu plčšt i ir grobti. Tą patį daio ir 
grįžtantieji iš Vokietijos per Lietuvą paleisti 
rusų belaisviai. 

Vargšė Lietuva. Nelaimingi Lietuviai! 
Rusai-bolševikai, eidami keturiomis divi-' 

zijomis, užėmė rytinę Latviją. Nuo Valko ir 
JakobŠtadto jie gręsia Rygai ir Mintaujai; 
22 d. gruodžio buvo užimtas Rosseten ir Dar- 
doevas, pakelėj į Mintaują. Anglų laivynas 
atplaukė į Liepojų, kariumenės vienok neiš- 
sodino. Atvežęs tik ginklų. Atplaukus į ry- 
tinį Pabaltmarį Anglų laivynui, Švedų kariš- 
kieji laivai padarę demonstraciją rytinio Pa- 
baltmario vandenyse. 

Lenkų vadai J-lallcris Pilsudskis ir Pade- 
revskis, jau nepaisant kitų, yra išsitarę, kad 
jie užimsią Lietuvą ir jus sostinę Vilnių. Laik-j 
raščiai praneša, kad Lenkai jau turį užėmę j 
Brest-j.itovską. Žinios gi YVashingtono 
24 d. gruodžio pasako, kad gen. Halleris su 

50,000 Leųkų karei vijos išlipęs Danzige. Len- 
kai iš čia, tarp kitko, eisią prieš rusų bolševi-> 
kus. Lenkai su rusais nerubežiuoja, kad prie 
Rusijos prieiti, jie pirma turi užimti Lietuvą. 
Lietuviai protestuoja, kad lenkai peržengtų 
Lietuvos rvbas. Lietuviai jau senai yra pa- 
davę prašymą Amerikos rėdui, kad leistų 
jiems organizuoti lietuvių kareiviją pagelbė- 
ti talkininkams. Paskutiniais laikais Lietu- 
viai yra prašę Amerikos, kad padėtų orga- 
nizuoti Lietuvoj kareiviją ir sušelptų ten Lie- 
tuvius ginklais. Jie patįs atsispirs prieš rusus- 
bolševikus. Jeigu gi jau talkininkams prisi- 
eitų padėt ginti Lietuvą nuo bolševikų, tada, 
buvo išreikštas Lietuvių pageidavimas, kad 
ten butų pasiųsta Amerikos būriai, susidedan- 
ti, kiek galima, ir iš Lietuvių kareivių. 

Šveicariečiai rašo, kad Lietuvoje yra or- 

ganizuojama iš apie 20,000 milicija. Organi-* 
žavimas sunkiai einąs. Žinome dėlko—pinigų 
trūksta. Jei Lietuviai atstovės ir apgins Lie-. 
tuvos rubežius iki taikos, Lietuvos neprigul- 
įnybės klausimas bus aiškus. Jei Lietuvą už- 
ims rusai-bolševikai arba lenkai, kils naujoa 
komplikacijos. 

Gelbėkime Lietuvius kuom galime, kad* 

Į apsigintų. Pirmiaus visko stiprinkime Lietu-' 
vos rėdo autoritetą. Visos Lietuvos dalįs ir, 
visos partijos remia ten vieną valdžią ir męs 
ją remkime. Norime, kad talkininkai Lietu- 
vi s rėdą pripažintų. Pirma pripažinkime jį' 
męs atįs. Surinktus pinigus, daiktus, drapa-' 
nas, siųskin^e ir dalinkime tik per Lietuvos 
valdžią. /? Žilinskas, 

Pild. Tarybų Komiteto Sek'r. 

Vincas Krėvė. 

Skerdžius. 
{Tąsa^ 

— Gerai, užeisiu, užeisiu, 
žmonele, kol ne! — žada La- 
pinas ir gena toliau. 

— Motien, a Motien! »— 

Šaukia kitą moteriškę, kur 
eina per kiemą į tvartus su 

melžtuve rankoj: •— ar ne tu 
prašei skujinės? 

— Aš, širdele, aš. Tik ra- 

žai senos liko. 
— Taigi, moterėle. Aš tau 

nūnai surišau tukia, kad visai 
vasarai iJks. Kaip kupstas. 

— Vai kad tau Dievulis 
sveikatėlę duotų! — Dėkuoja 
moterėle, sėjėdama į vartus: 
jau aš tau dėduli, gera ban- 
delę iškepsiu. O tai suvis jau 
bėda buvo, — kalbėjo mote- 

riškė, imdama iš skerdžiaus 
rankų skujinę: — šluoji, šluo- 
ji, ir pusė anglių kronsnyj 
lieka. Vieni ražai tik O gal 
vyrų dasiprašysi! 

— Ką jus darytut, kad se- 

no Lapino netektute? 
— Užeik, dėduli, gydamas, 

aš tau nors kiaušinėlį krep- 
šeliu indėsiu. 'J'ik užeik! 

— Gerai, gerai, tetule, už- 
eisiu. Kol neužeiti. 

pina skerdžius toliau vidu- 

gatve. Apipuolė jį iš visii pu- 
sių vaikai, kai musės. 

— Dėduli, ar parnešei man 

aukšliuką? — rėkia vienas. 
— Man dėdulę? •— šaukia 

kitas. 
— Ar nudrožei man rėknę? 

— lenda trečias. 
Skerdžius vienam kiša 

aukšliuką, kitam rėknę, tre- 
čiam margintą lazdelę, o tam 
v.ėl dūdelę. 

— Tik žiūrėkite, kad man 

pavogtute iš tėvo krepšio ti- 
tuno; o tu, atsigrįžęs i ma- 

žesni, kuriam davė lezdelę, 
nors dešimtį degtukų; ne, tai 
atimsiu lazdą ir atiduosiu 
Jankai; jisai man visą saują 
atneš degtukų. Atneši, J anka? j 

— Atnešiu, — juokiasi Jan-j 
ka, o akutės net žiba, — tik. 
parnešk ir~n tokią, kad iš-| 
lenkta dar. 

— Parnešiu, parnešiu, pa- 
čią gražiausią išpjausiu, tik 
prigamink man rydienai. O 
dabar te tau vantos, nunešk 
savo motulei, aš dar anądien 
žadėjau. 

Vaikas paėmė vantas ir, 
užlindęs ant vartų, pavarė kie- 
man. 

— retruske, neški moticai 

vantas, greičiau! — rėkia jis 
ant savo sescries, kuri stovė^- 
dama su i lana, žiūro, kad 7 

kiaulės neatvarytų nuo lovio; 
paršų; o ]>atsai užsikorė ant1 
tvoros, apskąbiue kuolą ir tu- 

pi, kaip pelėda. 
— Tupėk, tupėk, kaip viš- 

ui ant tvoros! pamatysi, uo- 

dega užaugs,—šaukia Petruš- 
kė. 

— Nebijau,—atrėžė vaiki- 
nas,—neužaugs. 

— O kam, dėde, šluota?— 
Klausia piemuo, kur šluota 
neša. 

— Šluotą savo šeimininkei 
nunešiu, kad gardžiau užbal- 
tintų buizą. 

— Dėde, dėde, ar matai! 
Grainis nukirto liepą. 

Žiūro skerdžius: tikrai, lio- 
pos nėra. Jis dar nenori ti- 
kėti akim: patrynė, lyg žmo- 

gus iš miego prabudęs, ge- 
riau praplėšė—vaigi vis nėra! 
Ten už višnių sodelio pas tvar 
tus Yalainio .ii stovėjo, aug- 
ščiausia ir plačiausia visu me- 

džių, o dabar ten nieko nėra. 

Pasėjėjo senis j Grainio kic 

mą ir žiūro j daržą. Mato, 
guli liepa išsitaisius per visą 
daržą, per bulbes, per svogu- 
nus. Tik žalios šakos j augš- 
ta kėpso, kaip rankos. Dar 
švokščia lapai, vėjo papučia- 
mi,—lyg skundžiasi žalia lie- 

pelė. 
Maži paukštukai, kurių liz- 

dais šakos kniugždėti—kniugž 
dėjo, dabar lekioja aplinkui 
ir taip gieduliai čypia, lyg ap- 
verkdami išgriautus savo liz- 

dus,—čip-čiip-čit-čiit... 
Dalėks, pulsis šakosna ir 

vėl lakioja, cypia aptūpę tvora. 

Grainis stovi su kirviu ir 

krapšto galva, patsai nežino- 
damas, kam jisai nukirto lie- 

pa; ištrėkė darža ir ką dabar 
jisai su juo darys! 

Kad jisai, rodos, galėtų, iš- 

naujojo pakeltų, pastatytų ją 
ant seno kelmo... 

Bet nepakelsi, neprigydysi, j 
Užsikėlė minai vėlai—gal- [ 

va .skaudžia, burnoj kartu, lvg1 
čemerų pavalgė, pikta. Užsi- 
kėlęs išėjo i kiemą, norėjo į 
darbą imtis, bet galva, kai]) 
puodas, dabras patsai iš ran- 

kų puola. Paėmė žagre tai- 

syti, tik rankieną nulaužė, dal 

gę ėmė tinti (plakti,) tik ku- 
keliu nagus sau apgurino. M e 

tė žmogus tinęs, kukeli (plak- 
tuką) pavarė pasvirnėn, u vai 

ką. kur žaizdamas ant skied- 

ryno pasipainiojo po kojų, su- 

pilė diržu. 
Kas daryti? Stvojosi Grai- 

nis viduryj kiemo, kaso pa- 1 

kausi ir dairosi i visas šalis. 
Atsiminė jisai, kad vakar pas 
Vilainį ketino liepą nukirsti. 
Dirstelėjo, pakėlęs galvą į 
augštą, i liepą, ir tokia pik- 
tyba jį paėmė ir ant liepos ir 
ant paukščių, kur visokiais 
balsais čirškė jos šakose, kad 

atsinešęs iŠ triobos kirvį nu- 

vėjo daržan. 
— Jųs man čia daugiau ne- 

rėkausite, negedinsite javų bei 

višnių. 
Atsipošėjo, atsikvošėjo jisai 

tik tada, kai.liepa subraškėjo, 
užsiubavo ir palinko i viena 

šalį; pirma lengvai, pamažėl, 
paskui vis greičiau ir grei- 
čiau, garsiau subraškėjo — ir 
slramiai griuvo, iš įtaisė per 

visą daržą. 
Stovėjo dabar Lapinas pas 

tvorą, liūdnas, paniuręs, žiu- 

rėjo, kaip ardo subėgę vaikai 
lizdus paukščių, laužo šakas, 
ir tik lingavo žila galva. 

— Žmogau, žmogau ir sie- 
los tu neturi, ir die.-ų nebijai, 
kad tokį medį suniekinai. 

[ — Eik, cik sau, seni, kur 

eini, o tai gausi kirvakočiu 
sprandan! — pasivarė ant jo 
Grainis.—O jus. čia, žalčiai, 
tai man daržą mindžiosit! — 

puolėsi jisai Į vaikus. 

Tie strimagalviais nudume, 
kur kam patogiau buvo: vieni 

per tvora, kiti i daržus; bet 
už kelių minučių jie vėl tre- 

pučiavo aplink liepą. 
Nuleido senas skerdžius ži 

lą galvą ir nu vėjo savo ke- 
liu. Tik eidamas murmėjo: 

— Jau kad žmonės tokių 
medžių, kaip liepa, nesigaili, 
tai jie ir nieko nesigaili. E, 
mirti geriau, nei tokiuose lai- 
kuose gyvenus. 

Liūdnas nu vėjo pirkioti sa- 

vo paeilės. Batviniai jam nu. 

iiai buvo perrugštųs, buiza ne- 

gardi. Sėmė šaukslą-kitą ir 

atsistojo nuo skobnio. 

t (Toliaus bus) 

T .a i va s "George \Yashington," kuriuo nu- 
plaukė Prezidentas Wilsonas Europon ir ke- 
letas reginiu jo vidui. 

IŽDO SEKRETORIAUS 
PASKELBIMAS. 

Wafihington, D. C. Iždo sek- 
retorius p. Carter Glass išleido 
sekanti pranešimą: 

"Atkreipta musų atydata i tą 
faktą, kad daugelis labdaringų 
Drgani^acijų, rinkdamos aukas 
Uoje šalyje, savo atsišaukimuo- 
se, laiks nuo laiko, pabriežia, kad 
Laisvės Paskolos Akcijos (Li- 
oerty Bonds) ir Karės Taupy- 
mo Markės (\Yar Savings 
^tianps),. yra priimamos lygiai 
>u grynais pinigais." 

"Tie labdaringi žmonės, tur- 

mt, nepermatė to fakto, kad, 
kaip ilgai Suvienytų Valstijų 

valdžia, dėl svarbių reikalų, tu- 
rės pardavinėti dar daugiau Lai- 
svės Paskolos Akcijų, toks rin- 
kimas L. P. Akcijų pirmesnių 
laidų ir beabejonės jų išparda- 
vimas, žymiai atsiliepia dėl puo- 
limo Laisvės Paskolos Akcijų 
kainoje. 'Gi tas apsunkina S. 
V. valdžia išgavimą pinigų, 
reikalingų svarbiems reikalams/' 

"Todėl aš prašau labdaringų- 
jų organizacijų susilaikyti nuo 

raginimų, kad jos (organizacijos) 
priimenės Laisvės Paskolos Ak- 

cijas ir Karės Taupymo markes. 
Vienok tas nelyti sudarymo fon- 

du, kurie yra įdedami i žymias 
pramonijos bei vaizbos šakas." 

Pirmiau ir dabar. f 
"iš klaidu žmogus mokinas." šis priežodis yra taip senas, 

kaip sena yra žmonijos išmintis. Tik vargas, kad ne visis žmo- 
11C0 yra išminting mokiniai, daugelis yra tokių, kurie atkartoja 
tas pačias klaidas kiekvieną kartą, vietoj to, kad pasimokinus iš 
savo patyrimo ir nuostolių. 

Dar ir dabar daugelis darbininkų, net daugelis ir darbdavių, 
kurio mažą sužeidimą skaito už menkniekį. Kitados visur pa- 
našiai darydavo. Darbininkas nusibrieždavo ranką, įsikirzdavo 
koją, ar kiek susižeizdavo. Jis nuėjus prie "furmono" parody- 
davo savo žaizdą." Nekalbėk man, jog tu mesi darbą dėl tokio 
menkniekio! Vyruti, kaip tu esi opus." Ir darbininkas perkal- 
bėtas manydavo, jog tai ištikro menkniekis, uždėjęs kokį" plia- 
ste.į" arba net ortinklį iš kokio nors dulkėto kampo ir tęsdavo 
darbą toliau. 

Kartais darbininkas, liulėdamas kokią žaizdą, manydavo, kad 
dėl tokio menkniekio butų net sarmata skųsties arba metus dar- 
bą eiti gydvties, ir gydydavo pats savo žaizdas senovišku budu 
ir stengdavosi užmiršti savo skausmą dirbdamas. 

'liesa, daugely j atsitikimų žaizda buva nepavojinga ir ne- 

reikalauja ypatingo prižiūrėjimo, bet tankiausiai užtioudijimas 
kraujo prisidėdavo, kas kartais rodėsi menkniekiu, arba pradė- 
davo- puti-pulioti, kaip kada surakindavo žiotis, tai vis pasekmė 
to mažo nuoriežiaio, apie kurį nebuvo laiku pasirūpinta, o po- 
tam \isas triūsas ir pinigai užnieką, nes jau b\id^o peivėlu, kur 
išpradžios išvalymas ir keli lašai dizinfekcijos butų užtekę. 

liet koksai skirtumas dabar dirbtuvėj, kame užveižda deda 
i:'»*.» pastangas idant apsaugojus gyvastį ir sveikatą darbininko 

kame mokinama akip užlaikyti sveikatą, tiesiai prisako elgtis 
atsargiai visuose atsitikimuose. 

, 

Taip dėl pavyzdžio laikraštyje "The \Vilsonian," kurs yra 
leidžiamas dėl keturiasdešimts tūkstančių, darbininkų, kurie dir- 
ba skerdyklose ir "packing house" \Vilsono ir Ko, męs randame, 
straipsni, kuriame duoda patarymus, l.aip reikia elgties prie dar- 
bo. 

"Kiekvienas susižeidimas, nežiūrint kaip menkas jis butu, 
turi buti praneštas "ūirmuniui," kurs turi ligonį nusiųsti į li- 
gonitv, kur jam bus suteiktu tani tikra priežiūra uždyką. Ma- 
žas nusi'briežimas, jeigu neprižiūrimas laikų, gali buti priežas- 
tir.ii kraujo užnaudinimo, kas gali reikšti rankos arba sąnario 
nustojimo." 

Taip priduri šiądien darbininkas išmintinga užveįzda. Taį 
dėl abelno labo kaip pramonės, taip ir darbininkų, kad atsargu- 
me; vartojimas plinta Į visas dirbtuves, nežiūrint ar jose dirbtų 
tik keli darbininkai, ar dešimts tūkstančių, kad priežodis taip 
tankiai \artojamas butų visai užmirštas: "Tai niekai. Neminėk." 

Firma \\ ilson ir Ko. yra pateisinama primindama savo dar- 
bininkams; 'Tie jusų parėmimo mes negalime prašalinti visus 
nelaimingus atsitikimus, nes pastangos vienos ypatos rodosi 
labai menkos, bet dirbant visiems išvieno galima susilaukti gerų 
pasekmių. 

Apsvarstyk šitą ir dar kartą apsvarstyk: "Nepavelyk sau nei 
vienos minutos neatsargumo, kurs gali l»uti tau priežastimi šird 
gėlos ir išmetinėjimo per visą tavo gyvenimą.'' 

Koks skirtumas, pirmiau ir dabar. Tai yra vienas darody-' 
mas daugiau, kad patyrimas, nors taip daug žmonių nemoka juo- 
mi pasinaudoti, \ ištiek laipsniškai maino biulą musų gyvenimo 
ir veda prie daug saugesnio ir geresnio gyvenimo.—Apgarsinimas. 
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iį=> A. SIS KAI TYKITEij 
Vilnius. 

Prabėgo metų, metų daug, 
Garbė pražuvo praeities; 
Garsingas mus sostapilis 
Užsnūdo liūdnas, be vilties. 

Užsnūdo liūdnas, be vilties,— 
Kas jau praėjo, tai sapnai.. 
Ant sueigų rimtų, karštų 
Nebeina drąsus milžinai. 

Europoje garsus tuli, 
Kapojęs lenką, vokiečius 
Nurimo Vilnius.. Jo drąsa 
Gal jau ant amžių neb'atbus. 

Tik nuolat Vilija sriauni 
Apsako praeigą drąsiai: 
Vaidenas jai laikai seni 
Ir verda jos baili kraujai. 

y- Baugi praieviui jos šneka: 
%, Ją girdžiant sudreba širdis— 
/ Nerims P>et Vilijos banga, 

^ Vis skelbs senobės paslaptis... 
_ 

il/ ar galis 

EDEAMIČI 

SIRDIS 
DIDELIEMS 

(Tąsa) 

"Iškilminga valanda! Zviigėsys ir sielos 
nesuskaitomos minios atsikreipė į ta grabą, 
i suplyšusias Italijos kariumenės vėliavas, jas 
nešė 80 afijierti, kurie grabą lydėjo. \'isų 
sielos drebėjo, nes tosios aštuoniasdešimts vė- 
liavą priminė jiems tuksiantis žuvusiųjų, pri- 
miriė upelius kraujo, priminė visų brangiau- 
sius mums įveikimus, visų švenčiausias mums 

aukas, mušu giliausias žaizdas—ne jose visa 
Italija buvo! 

"kirasirai pakėlė grabą, ir visi nulenkė 
yįas, pasilenkė Vėlfcfv'05 naujųjų pulkų ir 

^senos, suplyšusios vėdavos Gonlo, Postrengo, 
Santa Lučijos, Novaros, Krimo, Paletro, San 
Martyno, Kastelfidardo; aštuoniasdešimts ge- 
dulingų vualių nukrito ant grabo, šimtai me- 

dalių Į jo viršų subarškėjo, ir šis garsus visų 
širdysna įsmego, kaip garsas tkustanties žmo- 
nių balsų, susiliejusių į vieną šauksmą: "Su- 
diev, musų karaliau! Gerasai, drąsusis, teisin- 
gasai karaliau, sudiev! Širdyse tavo tautos 
tu gyvensi, kol Švies Italijoje saulė! 

"Po to vėliavos drąsiai į dangų pakilo, 
ir karalius Vytaras-F.tnmanuilas nuėjo į am- 

žiną Panteono garbę." 

MAŽIEMS IR 

FRANTI IŠ MOKYKLOS IŠVARO. 
'l iktai niekšas, Derossi kalbant, galėjo 

juokties—o Franti juokėsi. Aš jo neapken- 
čiu. Jisai blogas berniukas. Kai tėvas at- 
eina mokyklon savo sunaus skųstu—Franti 
džiaugiasi. Jei kas nors verkia, jisai juokiasi. 
Jis bijosi Garrone, bet muša mažąjį mūrinin- 
ką, ne jisai silpnas ir mažas, kankina Kros- 
si, nes jisai vienos rankos neva do, tyčiojasi 
is Prekossi, kurį visi gerbia; juokiasi nei iš 
Robetti, iŠ to, kuris, vaika išgelbėjęs, dabar 
'int lazdų vaikšto; kas tiktai už ji silpnesnis,' 

Jk. to užpuola, ir jei supyksta, tai primusą. 
.\až-kas nuo jo atstumiančio yra jo žemoje 
kaktoje, piktose akyse, kurias jisai slepia po^ 
kepurės kazirka. 

Jam visi lygiįs, juokiasi į mokytoja žiū- 
rėdamas, ką tiktai sučiumpa, tą vagia ir, kai p 
įmanydamas, ginasi; jis be paliovos su kuo 
nors barasi, ginčijasi, atsineša mokyklon ilgų 
špilkų, kuriomis kaimynus duria, ištraukia is 
savo švarVo ir iš kitų sagutes ir žaidžia jomis; 
jo krepšelis, sąsiuviniai, knygos—purvini, su- 

plėšyti, plunksna sulaužyta, nagai nukramtyti, 
drabužiai nuo muštynių visi sudraskyti, sky- 

plžti. I 
Kąlbama, kad jo motina, iš priežasties 

jo "darbelių," susirgusi, o tėvas tris kartus 
jj iš namų išvaręs. 

Kartais jo motina ateina mokyklon apie 
sunaus elgimąsi pasiteirautų ir visados išeina 
ašarodama, jisai neapkenčia mokyklos, ne- 

apkenčia draugų, neapeknčia mokytojo. Mo- 
kytojas kartais nuduoda jo prasižengimų ne- 

matąs—tada dar blogiaus esti. Mokytojas mė- 

įjno jį lipšnumu pataisyti—jisai iš jo juo- 
kiasi. Mėgino barti ji—jisai uždengia akis, 
nuduodamas verkiantį, o tuo tarpu juokiasi. 
Jam tris dienas buvo užgynė mokyklon ateiti 
—jisai sugrįžo dar piktesnis ir žiauresnis, ne- 

gu buvo. Kartą Derossi pasakė jam: 

— Liaukis tu! Matai, kad mokytojas| 
dėlei tavęs kenčia. j 

Tada Franti už perspėjimą žadėjo jam 
pilvau vinį indurti. 

Šiądien jį pagaliaus, kaip šunį, iš klasės 
išvarė. Tuo laiku, kada mokytojas davė Ga- 
rdine perrašyti juodraštį mėnesinio apsaky- 
mėlio "Mažas bugnorius," Franti sviedė į grin- 
dis petrada, kuri, kaip iš šautuvo, iššovė. 
Mokytojas, pašokęs is vieto, suriko: 

— Franti Mauk iš klasės! 
Bet jisai atsakė: 
— Tai ne aš! 
O pats juokiasi. Mokytojas atkartojo: 
— Išeik! 
— Nei nemanau!—atsakė šisai. 
Tada mokytojas, baisiai supykęs, puolė 

prie jo ir, sučiupęs jį už pečių, ištraukė iš., 
suolo Jisai gynėsi ir dantimis griežė, taip 
kad mokytojui prisiėjo jį iš klasės išvesti ir 
kuone ant ranku pas direktorių nunešti; pas- 
kiau sugrįžo 'asėn vienas ir, susiėmęs galva, 
atsisėdo prie skobnio. 

Jisai buvo uždusęs, o veidas jo toks su- 

iręs, nuliūdęs, kad gaila buvo žiūrėti. 
— J r tai po trisdešimts metų mokyto- 

javimo!—palingavęs galvą, liūdnai jisai tarė. 

Klasėje viešpatavo tyla. Jo rankos iš 
pykčio drebėjo, o raukšlė ant kaktos tokia gi- 
li pasidarė, kad į žaizdą buvo panaši. Varg- 
šas mokytojas! Visi jo gailėjo. Derossi atsi- 
stojo ir pasakė: 

— Pone mokytojau, nenusiminkite. Męs 
visi jus mylime. 

Tada mokytojas truputį nusiramino ir 
tarė: 

— Vaikučiai, tęsime toliaus lekciją. 

PERSKIROS ĮVAIRIOSE ŠALYSE. 
Perskiros tarp vyro ir pačios pas šiolai- 

kinius grekus vargiai tėra žinomos. 
Industanc bile kuri puse dėl menko ko 

gali palikti kita ir apsivesti. 
Senovės žydai turėjo neapribotą tiesa 

skirtis su pačiomis. 
Perskiios vargiai teleidžiamos Tibete, jei 

nėra sutikimo ant to abiejų pusių. Apsivedi- 
nias antru kartu užgintas. 

Kocliin, Chinijoje, asmens norintieji per- 
skirti, sulaužo porą šipulių akyvaizdoje liu- 
dininkų ir viskas atlikta. 

Čerkezijoje pripažinta dvejopos perski- 
ros: persiskyrusios pusės gali apsivesti tuo- 
jaus, ij'ba laukti metus po perskirti. 

Pas Amerikos indijonų gentes pagaliu- 
kai duodami jungtuvių liudininkais buvo su- 

laužomi, kaipo perskirti ženklas. 
Jei turkomano pati prašo leidimo" išeiti ir 

jis pasako "eik," nesakydamas "sugrįžk at- 
L.al," tai reiškia, kad jie persiskyrė. 

Siberijoje, jei vyras nėra pasitenkinęs, 
kad ir menkiausiu daiktu iš pačios pusės, tai 
jis nuplėšia kepurę ar šydą nuo jos burnos ir 
tas buva persiskyrimu. 

Siame, pirma" pati gali buti perskirta, bet 
neparduota, kaip U- gali buti daroma su ki- 
tomis. Ji gali painui su savim pirmutinį vaiką. 
Kiti vaikai priklauso vyrui. 

Pas maurus, jei pati nepastoja vaiko mo- 

lina, tai ji gali buti perskirta sutinkant gen- 
ici ir vėl gali ištekėti. 

Šiaurinėse šalyse, jei vyras geidžia per- 
skirti, tai jis supykęs išeina iš namų ir ne- 

sugrįžta per kelias dienas. Tas reiškia, kad 
pati turi išsinešdinti. 

Pagalios dar vienas—pas bolševikus ža- 
ra nebūti jokių perskirų, nes nebusią nei 
šliubų. 

Miss Gladys MčGmvan Ballard likosi 
paskirta seržantu policijos Nevv Yorkc. 

Prezidentas \Yilsonas sako: "Good-bye, America" prieš išvažiuosiant Francu- 
zijon dalyvauti Taikos Konferencijoj. 

Pr. Mašiotai 

^MOKSLO PASAKOS. 

Antroji Pasaka. 

Neradęs upėje smagios vietos 
išsimaudyti, mokytojas paprašė 
piemenų, kati ivrodytu. Ir nu- 

jjo su vaikais j paupį. 
Besimaudyclami vaikai uiti ko 

vandenyje diktoką akmeni. Įsi- 
tr.anė ji pašalinti, ant kranto ;š- 
mesti, kad nebesipainiotu. Keli 
sukibę lengvai atrito prie kra- 
što, tik ant kranto užrsti ne- 

pajėgė. 
— Ką, nenor ant kranto klau- 

sytis?—juokavo mokytojas. 
— Nenori,—dejąyo vaikai.— 

Kai kraštelis iš vandens išsiki-Į 
sa, tuojau ji kas tarytum atgal; 
traukti ima. 

— O ar žinot, kiek akmuo 
vandenyje lengvesnis, kaip ore? 

— Kas jį žinos! Daug leng- 
vesnis. 

— Tai kitą perpiete namieic 
ištirsim. 

— Prašom dabar, prašom da- 
bar,—ėmė prašyti, vaikai. 

— Dabar negalim, turėsim1 
sverti, seikėti; šiandie to nesu- 

spėsim padaryti. 
Sutarė, kad rytoj visi tuoia.i 

■o pietų atbėgs j svirną. At- 
neš akmenj, maždaug dviejų 
kumščių didumo, virvelę, platų 
molinį puodą ir vandens k i b i 
r3- 

Kaip buvo sutarta, taip ir pa- 
daryta. 

Mokytojas liepė gerai pasieti 
virvele akmenį ir pasvėrė <bez- 
mėnu,—lygiai 10 svarų. Pankui 
esantį puodą pripildė skli- 
diną vandens ir vėl pasvėrė ak- 
menį, palengva nugramzdinę Į 
puodą. Akmuo svėre tik 8 sva- 

rus. 
— Akmuo va idcnyje paleng- 

vėjo dviem svarais!—siušuko vai- 
kai. 

— Taip. O dabar,—tarė mo- 

kytojas,—'pasversim vandenį, 
kurs iš p'iodo išsiliejo, nugrimz- 
dus akmeniui. 

— O kaip ji susemši?—atsi- 
liepė dručkis. 

— O kam semti?—šoko gin- 
čytis Jurgiukas:—pasversim tuo- 

jau nepilną puodą, paskui pri- 
pylę sklidiną, tad ir matysim, 
kiek išsiliejo. 

Mokytojas, -pagyręs Jurgiuką.) 
rūpestingai parišo .puodą virvelei 
ir pasvėrė,—18 svaru; paskuiI 
pripildęs pasvėrė,—20 svarų. I 

— Tai buvo nusilieję du sva- 

ru,—tuojau atsiliepė Jurgiukas 
— Taip,—pritarė mokytojas, 

ir akmuo buvo vandenyje pa- 
lengvėjęs 2 svarais. Taigi... 

— Du svaru vandens nuliejo 
ir dviem svarais palengvėjo,— 
neiškentė neįsikišęs Jurgiukas. 

— O kad butu akmuo dides- 
nis ir tris svarus vandens butu 
išstūmęs iš puodo, tad trimis 
svarais palengvėtu ?- -paklausė 
Kaziukas. 

— Taip.—pr'tarė mokytojas. 
į — Tai męs rasim kitą, didės- 

nį akmenį ir ištirkim,—atsilieps 
Jurgiukas. 

Kiti vaikai jam pritarė. Pri- 
tari- jiems ir mokytojas; pata- 
rė 'lar tą pat tyrimą padaryti 
ir su kokiu geležgaliu, kad ir 
su noragu. O tuo tarpu paprašė 
atsiminti, kiek svėrė akmuo ir 
kiek 4ėl jo išsiliejo iš puodo van- 

dens. 
— Akmuo,—atsiminė vaikai, 

—svėrė 10 svaru, vandens, ak- 
mens didumo, buvo išsilieję 2 

svaru. 
— Taigi, paklausė mokytojas, 

—kiek kartų mušu akmuo sun- 

kesnis už vandeni r 
— Penkis,—tuojau atsiliepė 

Jurgiukas, o paskui ji ir kiti 
vaikai. 

T- « 

I'esilcairiŠydami hįiI ink moky- 
tojų, vaikai netyčioms buvo svir- 
no duris nudarę. Svirno sanda- 
raus buta: pasidarė tamsu, tik 

po duris vidmyjc spyksėjo švie- 
selė, kur sausa šakeklė buvo iš- 
kritusi. 

— Žiūrėkit, žiūrėkit, siena viš- 
ta vaikščioja! Kaip keista, ko- 
joms aukštyn!—sušuko piemenu- 
ku magiausiasis. 

Visi ėmė dairytis po sienas. 
Tikrai paėia palube, augštyn ko- 
jomis, palengva žinksniavo balta 
višta. Vaikai iš karto buvo nu- 

stebę. paskui pasileido juokais, 
kai vištelė sustojo, vieną koją 
pakėlusi. 

— Cit, sudraudė mokytojas,— 
nenubaidykit vištos. Atidaryki: 
palengva duris, ji čia arti po kie- 
mą vaikščioja. 

— Žinau.—sušnabždėjo. Jur- 
giukas ir palengva atidarė duris. 

Vištelės jaukios buta. Pama- 
čiusi atadaras duris, priėjo dar 
arčiau grudų paprašyti. Bet vai- 
kams labiau rūpėjo ta vištelė, 
kuri ant sienos buvo pasirodžiu- 
si. 

— Aš kartą ant sienos par- 
šiuką taip-pat mačiau,—-gyrėsi 
Kaziukas. 

— O aŠ žąsį, skubinosi pasa- 
kyti kitas. 

— O kaip tat pasidaro?—pa- 
klausė nedrąsiai Jurgiukas. 

— Ką matėt, buvo vištos fo- 
tografija. Jei norit, apie tai ki- 
tą kartą pasikalbėsim,—pasiūlė 
mokytojas:—šiandien ir taip il- 
gai užgaišom. 

— Tai gal rytoj?—ėmė prašyti 
atsiduksėję vaikai. 

\Tokytojas pasisakė turįs tam 

reikalui į miestą nuvažiuoti šio 
to nusipirkti, todėl liepė palauk- 
ti, kol pats duosiąs žinią, kad 
galėsią ateiti. 

Iki mokytojas parūpino viską 
fotografijai aiškinti, vaikai svar- 

stė akmenis, noragus, kaip buvo Į 
patarta. Džiaugėsi, kad ir jiems 
taip išeina, kaip mokytojui: ir 
akmuo ir noragas lygiai tiek' 
nustoja vandenyje savo sunku-1 
mo. kiek sveria vanduo, luileidęs 
savo vietą tiems daiktams. Tik 

su medžiu turėjo vargo. Buvo 
bandę pasverti trinkelę, taip pat 
j vandenj nuleidę, kaip akmeni 
ar noragą, bet trinkelė niekaip 
nenorėjo pasinerti. Tai kaip gi 
čia sužinojus, kiek medis sun- 

kumo nustoja? Galvojo, galvojo 
ir sumanė taip: pasvėrė eglinę 
trineklę, nenuskandinę Į vandeni. 
—2 svaru; paskui nugramydino 
ją j puodą, sklidinai vandens 
pripiltą, ir pasvėrė niusiliejusj 
vandenį,—4 svarai. Taigi nulie- 
tasis vanduo svėrė du kartu 
daugiau Už trinkelę. 

Kiek savo sunkumo trinkelė 

nustojo, niekaip vaikai negalėjo 
supaisyti. 

— Svėrė 2 svaru, nustojo 4 

svarus,—kaip tat gali buti? Jur- 
giuk, ar tu nesiupaisytum, kaip 
čia yra?—klausinėjo visi? 

Jurgiukas tik akimis mirkčio- 
jo ir šnabždėjo sau po nosia: 

1— Svėrė 2 svaru, o vandenyje 
turėtų sverti 4 svarais mažiau... 
tai kiek gi galėti] sverti? 

— Ką gi gal sverti? Nieko 1 
—sušuko dručkis. 

— (_"ia nieko neišgalvosim. 
reik mokytojo pasiklausti,—kal- 
bėjo kiti. 

— Kaip nieko?—nenorėjo pa- 
siduoti Jurgiukas, ir toliau sau 

murmėjo;—Svėrė 2 s^ aru, pa- 
lengvėjo 4 svarais; tai...nieko nc- 

sveria. Herai sakai, kad nieko 
Vandenyje nieko nesveria. 

— Ir del to negrimsta, bet 
aukštyn kjla,—staiga sušuko Jur- 
giukas.—Dabar žinau; kuris daik- 
tas už vandeni lengvesnis," tas 

negrimsta ir kjla aukštyn. Tą 
vanduo išstumia i viršų. Ir mo- 

kytojas taip pasakys. 
Męs palys žinom, kad medis 

negrimsta, tai ko čia beklausi, 
—suklegėjo vaikai. 

— Xe tik medis, plaukia visa, 
kas už vandenį lengvesnis, del 
to, kad vandenyje nieko nesve- 

ria. Tai nėra. ko nė klausti. Ir 

žmogus neskęstu, kad butų už 

vandenį lengvesnis',—baigė ginčą 
Jurgiukas. 

Klausti neklausė, betgi nusipa- 
sakojo mokytojui, kiek baldos 

turėję del tos medinės trinke- 
lės. • 

Mokytojas pasakė kada nors 

grįšią prie tos trinkelės, nes ji 
daug ką galinti išaiškinti. Tuo 
tarpu jam rūpėjo pabaigt? su fo- 
tografija. '•! 

BUK ŠOFERIU. 

tę. Niehv.omet nebuvo toks dido- 
Laikas yra gauti sau tinkamu vle- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užsičmimų 
kink vienam pabaigusiam kyrsus 
nusij mokykloje. Mokinimo pa- 
sinaudojame lndivldlnžmis siste- 
momis — nuoseklus nažinimas lr 
praktika varinėjime automobiliais 
visokių rūšių. Prityrę mašinistai 
paraokis tamist^ ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių Ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimu. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Fcderal Ass'n of Auta 
Sngineers, 1214-16 Jackson Bld. 
(Inc.) 

GARBINGAI KRITO Už 

LAISVĘ. 
Oficialiuose valdžios praneši 

muose, išleistuose Amerikos Ka 
ris Departamento Washingtone 
randame .sekančias .lietuvio aa 

pravardes paskelbtas: 

Patėmijimas. Imame tii 
tas pravardes, kurios yra neabe 
jotinai lietuviškos, arba kurios 
mums išrodo lietuviškos. Tie, įurit 
pasiduoda kariumenėj, aitra laika 
registracijos, savo pravardes uu 

"ski,"' arba bu "wicz,", ant galo, 
yra panašus i lenkus ir jįj męa 
negalime atskirti; todėl tankiau- 
siai tokių ir nepaduodame. Lie- 
tuviai privalo savo pravardes lai- 
ke užsiregistravimo, arba jau ir 

kariumenėj, paduoti -*ieton "ski" 
—"skas," vieton *'wicz"—"vičius," 
pavyzdžiui: vieton "Rutkowskl" 
privalo paduoti "Rutkauskas," vio 
ton "Jacewicz"—"Jacevlcius." Tuo- 
met bus lengva juos pažinti. 

S ,u rašuose gruodžio 23 
d. 1918. 

Josef Weselouski, iš Chicago, 
1449, Dijjon st.—užmuštas mū- 

šyje. 
Anton S. Kaspar, sergantas, 

iš Chicago, 3542 \V. 2211d st. 

—sužeistas, laipsnis nepažymė- 
tas. 

Joseph Paschinske, 3132—53 
rd Ave. Cicero, 111.—sužeitas 
laipsnis nepažymėtas. 

James Spananvich, iš Chica- 
go, 944 W. 35H1 PI—sužeistas 
laipsnis nepažymėtas. 

Surašuose g r u o d ž i.o 24 
d. 1918. 

Ignatz Szadezunas, iš Chica- 
go, 4937 Marshfield ave.—sužei- 
stas laipsnis nepažymėtas. 

Surašuose g r u o d ž i.o 25 
d. 1918. 

Jacob J. Jankousk, iš Chicago. 
445} Ilonorc St.—sunkiai sužei- 
sta, ,Him 

Frank Sosnowski, (gal len- 
kas) iš Chicago, 1841 \V. I9th 
St.—sužeistas laipsnis nepažymė- 
tas; į Louis Yakaitis. iš Chicago, 93c 
\V. 34th st.—sužeistas laipsnis 
nepažymėtas. 

Tony Stravinski, \'gal lenkas) 
iš Chicago. 3252 S. Morgan St. 
—prapuolė mūšyje. 

Charles Younkus, iš' East St. 
Louis, 111.—sužeistas, laipsnis 
nepažymėtas. 

DRAM.SCHEIER 
Sugrįžo iš kariuomenes ir 
pradėjo daktarišką praktiką 

Olfisss ir Rezidencija 
f3101 S. Morgan St. Tel, Yards 695 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

( nfl5TER 5Y5TEH > 
«y< 

Mes mokiname 5i puikų gerai apsimokanti 
Kirpikal yra Ubai reikalaujami. 
amatą j trumpa laiką. 
Vietos nepripildytos laukia. 
Vtcik diena ir vakare. 

Master Cutting School 
J. F. Ka*..:cka 

118 N. KaSalle St„ 

TELEPHONE: 
YARDS 155 

d} YARDS 551 

Rei. Phoat Drovjr 7781 

LIETUVIŠKA APTIEKA 
F. A. JUOZAPAITIS, R. PH. 

DRUG STORE 

Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kampas 36tos Gatves 

CHICAGO 



s VIETINES ŽINIOS e 

ŽYDŲ PROTESTO SUSI- 
RINKIMAS PRIEŠ POGRO- 

MUS LENKIJOJE. 
Kalėdų dienoje, Chicagos žy- 

dai laikė ■ protesto susirinkimą 
prieš pogromus Lenkijoje, Or- 
chestra sevtainėje vidr.irmestyje. 

Mitingo tikslu buvo išreikšii 
prieš žydų pogromus Lenkijoj. 

Tame susirinkime dalyvavo 
apie 6000 2ydų, Orchestra sve- 
tainė buvo pilna. Iš susirinki- 
sių buvo matyt, kad jie laikosi 
vienybės. Tenai galėjei maty- 
ti, turtingus ir taipgi nuskuru- 
sius žydus,—taip vadinamus 
buržujais ir proletarus; visi jie 
jautėsi IsraGliaus sunais. 

Ant estrados buvo išrėdytas 
sarkofagas—antgrabis juodomis 
draperijomis. Ant jo buvo dvi 
žvaki, tarp kurių stovėjo šito- 
kis: žydiškas parašas. "Nekaltos 
pogrot. .1 aukos;" po antgrabiu 
buvo didelis raudonų gelių vai- 
nikas. LŠ šalių ant grabo ka- 
bojo amerikoniška ir žydiška 
vclavi; taipgi buvo dvi didelė iš- 
kabos—viena su anglišku, kita 
žydišku parašais angliškas para- 
šas buvo toks "1,100 .žydų už- 
mušta paskutiniuose pogromuo- 
se, Lembcrge, Varsavoje ir ki- 
tur." 

Pagriežus ant vargonų "Star 
Spangled Banner," Mr. Marmor, 
redaktorius žydit laikraščio "Žy- 
dų 'Pasaulis" pasakė lydiškai 
karštą kalbą. Pirma jo, mitin- 

go vedėjas supažindino susiriti-, 
kusius su tikslu šio susirinkimo, 
pabrieždamas, kad jie susiėjo, 
kad užprotestuoti prieš nežmo- 
niškus pasielgimus lenkų val- 
džios. Kalbėtojas sakė—matau i 

priešais save moteris, vaikučius, 
senelius šventnamiuose susiėju- 
sius, kad apsisaugoti nuo bai- 
saus myrio. Jie visi persigan- 
dę su išblyškusiais veidais. Ma- 
tau, kaip kareiviai juos muša, 
muša, muša ir muša—užbaigė 
kalbėtojas. 

Kitas jaunas žydelis išreiškė 
savo kalboje žydų aspiracijas. 
Jis pasakė, kad žydai stovi uz 

visų tautą laisvę, taipgi kartu 
ir už savo laisvę. Jis sakė, kad 
žydai nepakęs tokių pogromų, 
kadangi jie žydai prie paliuosa- 
vimo pasaulio prisidėjo taip 
daug, kaip ir kitos tautos. Jis 
sakė, kad žydai pasirūpins, idant 
valdžios, kurioms yra pavesta 
rūpintis žmonių tvarka, sustab- 

dytų panašius pogromus'' ir su- 

stabdytų greit, ant tų pėdų" gra- 
sinančiu tonu užreiškė kalbėto- j 
jas. 

Toliau išėjęs smuikininkas, 
vargonams pritariant, sugriežė 
"Laidotuvių Maršą" Chopin'o. 

'Publika visa sustojo. Regykla 
buvo graudi. Dauguma žmo- 

nių verkė. Vienas apšepęs žy- 
delis apie 60 metu amžiaus, ne- 

toli nuo manęs stovėdamas, bal- 
siai verkė; ant galo sukrito be- 

verkdamas ant žemės. Jo žmona 

irgi verkė ir jaunos merginos 
netoli stovėdamos verkė,—matyt 
jie turėjo savo arty m n jų žuvu- 
siu pogromuose. 

Po Chopin'o mašo išėjo gies- 
mininkas ir ilgai giedojo hebrai- 
škai solo. Buvo tai neapsako- 
mai graudi, pilna vaitojimų me- 

lodija. §ale sėdinčio žyduko 
•paklausiau, ar tai ne žydiškos 
raudos? Atsakė: "Taip, gieda 
hebraiškas raudas/' Siidom kar- 
tu ir vėl senelis dar graudžiau 
pravirko. 

Laike pertr? ukos dalino kor- 
teles su antrašu komiteto priė- 
mimui aukų. 

Kokias rezoliucijas susirinki- 
mas perleido, neteko sužinoti, 
kadangi programas buvo ilgas 
1/ graudus, taigi pabaigos jo ne- 

sinorėjo laukti. 
Svetainėj teko matyt ir kele- 

tą žymių lietuvių. 
Ten buvęs. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Norėjo nušaut policijantą, pats 
gavo dvi kulkas. 

John Xovak, gyvenantis prie 

3539 "S. Morgan gatvės, paleido 
penkis šūvius j policijanta Ed- 
vardą Murpliy, kuris norėjo pa- 
sodyti ji i vežimą, kad nugabe- 
nus j policijos stotj. Xovak, 
šaudamas, nepataikė, užtai poli- 
cijantas, turėdamas geresnę ran- 

ką, j varė Į Xovak'ą dvi kulki ir 
tapo nugabentas nc i policijos 
<totj, bėt Į Countv ligonbutj, 
kur sakoma gal numirti. 

Xovak, apie 24 metu amžiaus, 
su savo dviem draugais, užvakar 
nakti buvo Paul Menker'io sa- 

liune prie 3465 S. Morgan gat- 
vės, kur besilinksmindami pra- 
dėjo kelti trukšmą. Mcnker lie- 
pė jiems susivaldyti. Tada jie 
išsitraukė revolverius. Menkcr'- 
is raportavo policijai. Kada po- 
licija atvažiavo, du Novako 
draugai pabėgo. 

♦ • 

Clrnodžio 2Q-tą dieną, pi r 11: ą 
valandą po pietų, Fello\vsliip 
svetainėje prie 83 r \Y. 33rd P! 
atsibus Tėvynės Mylėtojų P r r. v. 

gijos 22-ros kuopos metinis su- 

sirinkimas. 

Bus renkama ateinantiems 
įlieta ns kuopos valdyba ir kiti 
svarbus reikalai bus o^Kalb'ėti. 

Visus narius kvie<"ia atsilan* 
kyti. 
T. M. D. 22ros kuop"'; Valdyba- 

♦ * 

Chicagos Lietuviu Tarybos 
PrieŠmetinis susirinkimas Įvyks 
Petnyčioje, Gruodžio 27 d. 1918, 
8:30 vai. vakare, "Birutės" sve- 

tainėje, 32 40 S. Morgan Str.. 
Cbicago. 

Tautininkai veikėjai kviečiami 
atsilankyti. 

Su pagarba, 
Dr. Drangelis. 

LEITENANTAS KIBARTAS 
SUGRĮŽO. 

\*akar "Lietuves" Dienraščio 
redakcijoje apsilankė sugrįžęs 
iš Dėdės Sam'o kariuomenės afi- 
cieras lieutenantas Pranas Ki- 
bortas. 

Leit. Kibortas buvo liuosnorii: 
pastojas į Dėdės Sam'o armiją. 
Prieš ppstoji m.'v į kariuomenė 
Leit. Kibortas buvo 'baigės Chi- 
cago j e teisių mokyklą. 
Leit. Kibortas sakė, jeigu nesai* 

gryžšęs Į kariuomenę, tai apsi- 
gyvensęs Chicagoje. Paskutiniu 
laiku išvažiavo j Great Lakęs 
Barakus. 

♦ * 

Kazys Kasputis studentas 
Northvvestern Universiteto, bu- 
vusis studentų kdr'puse taipgi 
tapo paleistas iš Dėdės Sam'o 
armijos. Ponas Kasputis žada 
ir toliau lankyti Nortlnvestern 
Universitetą, kur jis studi joja 
dentisteriją. 

Yra sumanymas tarp chicagie- 
čių lietuvių, kad sutverti gim- 
nastų kliubą ir pakviesti poną 
Kasputį j šio kliubo gimnastikos 
instruktorius. Kiek yra žinoma, 
ponas Kasputis apsiimtų išmok 
linti vislus, kurie tik nenori j 
vieną kaulą suaugti. Viena toki 
poną, kurs nuolat sirgo pilvu, 
jau sako išgydęs. 

*■ ■ 

ŠALTIS UŽMUŠ INFLUEN- 

ZA 

Sveikatos komisijonierkts John 
Dili Robertson pasakė: kad snie- 
gas išvalys orą ir jeigu tempera- 
tūra nupuls taip žemai, kad van- 

duo ant gatvių sušals, tai sir- 
gimas influenza ir pneumonia 
susimažins. 

1 om pačiu kartu komisijonie- 
rius K-rsergsti gyventoju?, kai 
jie l; kytų savo kojas šiltai i? 
sausai, kad išvengti apsirglmo 
blogame ore. 

Į paskut'*ies dvidešimts ketu- 
rės valandas buvo 236 nauji su- 

sirigmai influenza ir 77 susirgi- 
mai pneumonija. Iš tų 57 mirt 
nuo influenzos ir 19 nuo pneu- 
monijos. 

CHICAGOS ASSYRIJONAI 
IŠSIRINKO DELEGATĄ Į 
TAIKOS KONFERENCIJĄ. 

Jocį M. \V e 7.(1 a, Assyrjjonų 
redaktorius iš Xe\v Yorko, tapo 
vienbalsiai Chicagiečių assvrijo- 
1111 išrisktas atstovauti jų tau- 

ta Taikos Konfcrcncijojc. Tam 
tikslui Kalėdų dienoje atsibuvo 
Cliicagoje mas-mitiugas, Turncr 

svetainėje 828 X. Clark gatvė. 

GIMĖ IR NUMIRĖ ANT 
KALĖDŲ. 

Rose Klaus 55 metų amžiaus, 
gyvenanti prie 1478 Clybaurn 
ave., gimusi Kalėdų dienoja 
i8f,* metuose, užvakar pasimi- 
rė. kasdama sniegą nuo šaligat- 
vio prieš savo namus. 

PRISIEKDINTI TEISĖJAI 
PRALEIDO KALĖDAS PO 

UŽRAKTU. 

Nesutikus valdžiai paleisti 
dvuika prisaikintų teisėjų (Ju- 
n), kurie dabar klauso Chica- 
foje penkių sočijalistit bylą Tei- 

J-jr> Landis, teisme, turėjo švia- 
sti Kalėdas IloteJyj"* po u/.ra- 

ky tomis durimis. Kaip išrodo; 
tai teisėjai turės ir Naujus Me- 
tus taip pat sulaukti, nes is- 
klausimas liudininkų iš prokuro- 
ro pusės užsitęs dai nemažiau 
savaitės. J. Louis Engdahl, re- 

daktorius laikraščio "American 
Socialist," užėmė apkaltinto suo- 

lą vakar; po' jo seka apkaltintas 
\Yilliam F. Kiuse, galva jaunų 
žmonių organizacijos taip va- 

dinamos "Jipsels." Po jų iįets 
*urbut apkaltintas Rev. Ir\vin 
St. John Tucker ir Victor L. 
Berger, kaipo paskutiniai iš ap- 
kaltintų socialistų. 

Prisiekdinti U:sėjai, nors už- 

daryti, bet puikius pietus turėjo 
ant Kalėdų. Teismas ipnsiuntc 
jiems didelį kalakutą su pridečf- 
kais, o "jury" pasiuntė teisėjui 
Landis dideli bukietą raudonų 
rožių. 

GERAS BIZNIS KALĖDŲ 
LAIKU. 

Vidurmieščio pirkliai išsirei- 
škė, buk žmonės taip ledo šy- 
iaet pinigus prieš Kalėdas, kaip 
niekados pirma taip nedaryda- 
vo. Pirkime Kalėdų presentų 
centinės konservatyviškas pa- 
protys visai -buvo užmirštas. Di- 
delėse krautuvėse net buvo iš- 

sidirbęs šitoksai obalsis ''geriau 
duoti negu imti,'' tas pats buvo 
ir mažesnese krautuvėse. Krau- 
tuvių pardavėjai nespėjo pinigus 
imti. 

Kalėdų eglaitės nors šymet 
šimteriopai buvo pabrangusios ir 

jas žmonės pirko be atsižiūrėji- 
mo. 

Kiek Chicaga praleido pinigų 
prieš šias Kalėdas negalima at- 

spėt, manoma, kad perviršijo pre- 
kyboje visas buvusias Kalėdas 
ir tas bus užrekorc\iota Chica- 
gos historijoje kaipo nepapras- 
tas atsitikimas. 

AUKOS LIETUVIAI. 

Per "Lietuvos" Dienraščio 

Redakciją j "Kalėdų Eglatės" 
skyrių, iki šiam laikui į plaukė 
$9478.45 aukų. Šiądien nesu- 

peta padaryti atskaitos. Ji pa- 
tilps sekančiame "Lietuvos" 
Dienraščio numeryje. 

fointiu?wdQ'0£! 

Lietuvių Vaistijinis 
BANKAS 

ŽENGIA PIRMYN SPARČIAI IR KASDIEN 
AUGA STIPRYN IR STIPRYN 

BANKO TORTAS JAU SIEKIA 

,172.560.13 
.... DEPOZITŲ AUGIMAS j Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj $ 16,754.95 i 

Rugpjučio 4. 1917 288,556.89 
Gruodžio 31, 1917 418,661,63 
Liepos 2. 1918 600,079.07 
Lapkričio 2, igi8 765,523.56 
Gruodžio 3, 19:8 875,105.05 
Visas turtas siekia $1,172,560.05 
BANKO VALDYBA IR* DIREKTORIAI LINKI 
VISIEMS KOSTUMERIAMS IR ŠIAIP LIETU- 

VIAMS LAIMINGŲ IR LINKSMŲ 
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVENČIŲ. 

■nngntBUJHBgc M——— m—r u ■ —a—w ——■—■—■—M—— 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED ST. Kanip. 33. Chkago. III. j 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo g vai.* ryto | 

iki 5 vai. po pietų; Subatoj nuo 9 vai. ryto iki | 
12 pietų. Utarninko ir subatos vakarais iki 8:30. | 

Istynes 
Kuriu jau senai laukta, rengiama per 

1 NAUJUS METUS. 
SAUSIO 1 DIENA, 1919 METŲ 

j j)o pietų. Durjs atsidarys 2 vai. 
io pietų. Ristynės prasidės 2:30 vai., 

į Jurgio parap. svet. (ant Bridgę- 
| )arto), 32nd Place ir Auburn <ive., 
Chicago. 111. 

Risis Wladek Zbyczko, geriausia 
lenkas ristikas, kuris apsiima pa- 
guldyti Juozapu Bancevičių, kaipo 
geriausj lietuvi j ristika, du kartų į 
30 minutčių, už $1,000 "sidebet." jie- 
du barasi jau per keturis metus. 
Bancevičius vis nori imtis, bet Zbysz- 
xo nenori imtis mažiau kaip už $1,000. 
iet Bancevičius bijo dėti tiek daug 

pinigų, o akip Cutleris pabijojo pe- 
eitą syk j atvažiuoti ir imtis sn Ban- 
evičium už $200, bet atsiuntė Prl- l 
uirga, geresni už save ristiką. ir i 
;uris irgi nieko negalėjo padaryti. J 
tai dartoar Bancevičius pats padeda į 
$500 ir Otto«Propotnikas deda $500 
iž Bancevičią. Ir dar vieną lietuvį 

1 

ims tą pačią dieną. F. Jušką, nuo j 
fown oi! Lake. Tai pažiūrėsime, kurie 
laimės, ar lietuviai ar lenkai. Apart « 

to dar 3 poros imsis. T. Aczas. lie- 
tuvis milžinas, su Stockyardų tigrų. 
Louis Talbertas, geriausis ėmikas, 
vidurinės vogos, kuris kaip žinia, pe- '* 
reitą metą apgalėjo Petrą Katuską 
Haymarket teatre j 24 miliutas. .lis 
imsis su Tamu Rolevišių, 3-čiu pora j 
Domir.ikas Dudinskas su Bill Jaru. | 

Tas rietynes surengė Chicagos At- 
letu Kliubai 

Tikietų kainos nuo 50c. iki $2.00. 
Jei kuris ristikų ar Zbyszko ar Ban- 
cevičius neatsllnakytų tai tiki et a i bus 
žmonėms grąžinami atgal. 

Koncertini! Išdirbyste 

\ Pearl Queen Koncertina 

| Nemokėk Pinigus Bereikalo 
(Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne 

gausi. M'ašinčlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados, Užlaikom visokius 

'laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra- 
| mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
1 sių Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. 

Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome 
laikrodžius ir muzkališjcus instrumentus atsikan- 
čiai. Kiirie" prisius trijų cent'Į krasą-žertklį gaus 
kataliogą veltui. 

STEPONAS P.KAZLAWSKI 
4632 So. Ashland Ave. : Cliicago, 111. Telephone Drover 7309 

Gerbiami Atstovai Draugija 
Teiksitės pribūti ant susirinkimo g: 

d. 1918 111. Nedėlios vakare, 7:00 (septintą) ^ 

p. Woodman svetainėj, 3251 So. Lime ir 33-ė.52 
vės, Chicago, 111. 

(Kiekvienas atstovas būtinai turite pi 
nes turime labai svarbių dalykų ir taipgi bus ri^ 
vaidybos ant seaknėin, kjkj m. Kiekvienas ne ^ 

£»;ite. 
Sh pagarba, 

VALE 

Pajieškojimai 
Marijonos Dunčiukės, paeina 
iš Punekenų sodžiaus, Kavar- 
sko parap., Ukmergės pav., 
Kauno gub. Ji pati, ar kas 

ja žino, meldžiu atsišaukti se- 

kančiu adresu: 
M. Paliulis, 

5709 W. 641 h PI., Chicago, 111 

Pa {ieškau savo brolio duk- 
ters, Petronėlės krakauskiu- 
tės; ji yra vedus, bet jos vv 

ro pavardės nežinau. J> Lie- 

tuvos nuvažiavo \\ aterburin 
Conn. Ji paeina iš Suvalkv 

gub., \ ilka viskio pav., Giži; 
gmino ir kaimo Lapankos. J 
pati ar kas ją žino, malonė- 

kite atsišaukti šiuo antrašu: 

Petras Krakauskas, 
857 W. Lombard S t:, 

Baltimore, Md 

NEPATEMYTI GAMTOS 

STEBUKLAI 
i 

Męs matome- šviesią giedrią dieną, 
męs matome tamsią naktj, matome 

labai greičiaa atmainas — iš giedros 
i lieų, audrą, sniegą, matome dangų 
graižančius žiedus, girdime gyvybe 
drebinantį griausmą. Kas tą viską 
atlieka, daugeliui žmonių yra neil- 
noma, o žinoti privalo kiekvienas, 
ši gamtos visokeriopa atmaina labui 

trumpai ir aiškiai yra aprašyta ir 

paveikslais išrodyta, knygelėje 

'LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

Apsireškimai 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

DISTRIKTU KAPITO\A 
Pas sekančius distrikot kapita- 
lus galite kreiptis su visokia's 
reikalais: užsirašymo laikraščio 
apgarsinimu ir spaudos dar y\ 

padarymo C'nicagoje: 

Jurgis Lukas 
3429 So. Union Ave. 

BRIDGEPORT 
Jonas Vaišvillr 

3320 Auburn Ave. 

TOWN OF LAKI" 

Leonardas ir Aleksars 
Butkevičiai 

4537 So. Hermitage Ave 

WEST SIDE 
Rafolas Zaura 

2050 W. 23 St. t 

18 IR UNION | 
Petras Jokubonis 

733 \V. 19 St. 

NOfiTH SIDE 
Mateušas Klioštoraitu 

1557 Girard St. * 

CICERO 
Jfciozapas Karpus 
1435 So. 49U1 Ave. ' 

BRIGHTON, PARt^ 
J. S. Vitkus Kri 

2856 W. 39th St. i 
Augustas Saldukas 

., f-F 
4414 S. Califomia, Aw 

SO. CHICAGO. 
" 

Petras Šimaitis b 

R. 9, 9101 Connnercial 

ENGLEWOOD 

J. P. GRIGALIŪNAI 
8009 Vincennes Ave. { 

ROSELAND 
Wm. Banis 

10609 Edbrooke Ave. ! 

Kur galima gauti ienraš', 
"li8tuva" 

"Lietuvą" galite pirkti kiekvie- 
ną dieną sekančiose vietose, kui 
randasi "Lietuvos" Dienraščiu 
stotįs Chicagoje: v f 
3903 S. Halsted St. 
Halsted ir 31st. St. N. W. 
Halsted ir 18 St. S. W. 
633 W. 18 St. 
Halsted St. ir 14th St 
Halsted ir Masvvell St. S. E. 
Halsted St. ir 12 St. N. W. 
Jefferson ir 1S St. 
Halsted ir VanBuren St. 
Halsted ir Jackson Blvd. 
Halsted ir Miidison St. 
Halsted ir Mliwaukee Ave. S. E. 
Chi. ave., ir Milwaukee Ave. S. B 
Racine ir Milvvaukee S. E. 
Noble ir Milvvaukee N. E. 
Division »r Milvvaukee prieš Bankg 
Robey, Z jrth Ave., ir Milvvaukee 
Paulina ir Milvvaukee 
Lincoln Ir Mi'vvaukee 
Adams ir LaSalle 
26th L't. Ir Western Ave. 
556 W. 35th St. 
Wabash ir Polk St. N. W. 
VanBuren ir Wells N. W. 
State St. ir 18 St. S. W. 
Madison ir FrankUn S. E. 
VVells ir Jackson Blvd. S. E. 
^Vashington ir Clark N. E. 
3013 S. Kedzie Ave. 
Homan ave. ir 12 St. prieš Seara 

Rouback 
4638 W. 22nd St. prieš Western 

Electric 
2246 S. Leavitt St. 
2214 W. 23 St 

Kedele ir Arthingtou pileš Sear* 
Rouback 

VanBuren ir Franltlfn Ct. N. E. 
VanBuren ir Clark St. N. W. 
Well8 ir VanBuren St 
Stale ir VanBuren St N. W. 
Madison ir State N. W. 
Western Ave. ir Milvvaukee 

Užsirašykite pas 

Dienraštį "Lietuvą" 
A. SIRATAYIfiiy. 

Mivsų agentas p. Antanas Sira- 
tavičius likosi sužeistas Rugpiu- 
čio 17 d. 1918 anglių kasyklose 
arti W. Frankfort, 111., todėl jis 
nebegali panirt žemelės gilumon, 
nebegali anglis kasdamas, pelnyt 
sau duoną. Jis dabar užrašinėja 
dienraštj "Lietuvą", renka jam 
savo pragyvenimą. Jis lankosi 
artimose nuo W. Frankfort, 111. 
lietuviško ; kolonijose. 

A 
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