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"Mes sutinkame"— 
• Lloyd George 

Lenkijos ultimatumas Vokietijai 
Eberto valdžia nuversta] 

Ludendorff vadovaus bolševikais 

"MĘS SUTINKAME," SAKO 
LLOYD GEORGE. 

Londonas, gruodžio 28 d.— 
Po dviejų dienų konferenci- 
jos tarp Prezidento Wilsono, 
premlero Lloyd George ir A. 
J. Balfour, užrubežinių rei- 
kalų ministerio, aiškiai mato- 

si, kad, kas buvo manoma bus 
kliūtis vienybes tarp Anglijos 
ir Suvienytų Valtijų taikos 
klausimuose, pranyko. 

Premieras Lloyd George šį 
vakarą pranešė koresponden- 
tams Amerikos laikraščiu, kad t" 

Prezidentas V'ilsonas ir Ang- 
lijos atstovai yra pilname su- 

tikime svarbesniuoe klausi- 
muose. Jis pasakė: 

"Aš esu pilnai tikras, kad 
Prezidentas Wilsonas nebus 1 

priešingas šiam pranešimui. 
Likosi nekurios smulkmenos, I 
kurios turi buti apdirbtos, bet 
aš neabejodamas ^aliu pasa- 
kyti, k i. j didelis progresas pa- 1 

darytas. Nebuvo jokio pa- 
našumo nesutikimų tarp Ang- 1 

lijos ir Suvienytų Valstijų. 
Prezidentas kalbėjosi su : 

atstovais kitų talkininkų Fran 
cuzijoj ir priėjo prie pilno su- 

tikimo s,t jais. 
"Dabar, kada jis kalbėjosi 

su Anglijos atstovais Londo- 
ne ir nerado jokio kirtumo 
tarp jų, galima pasakyti, kad 
visi talkininkai yra sutikime 
svarbesniuose principuuse." 

LENKIJOS ULTIMATUMAS | 
VOKIETIJAI. 

» V ar sava, gruodžio 27 d.— 
Lenkijos valdžia pasiuntė ul- 
timatumą Vokietijai, kuriame 
reikalaujama, kad butų suteik- 
ta teisė lenkų kariumenei var- 

toti geležinkelius, vedančius i 
Vilnių kuriuos dabar kontro- 
liuoja vokiečiai, nes tam mies 
tui grūmoja bolševikai. 

Kadangi komunikacija la- 
bai apsunkinta, tai vokiečių 
valdžia prašė, kad laikas bu- 

tų prailgintas, kokis buvo pa- 
žymėtas ultimatume. 

Lenkai irgi reikalauja, kad 
butų sujungti Lenkijos ir Lie- 

vos geležinkeliai piet-vaka- 
nuose nuo Bialostoko ilgume 
12 kilometrų. 

Jeigu atsakymas Berlino 
valdžios nebus užganėdinan- 
tis, tai lenkai, manoma, pa- 
vartos budus, kad Vilnius ne- 

r tektų bolševikams. 
Lenkai kreipėsi prie Fran- 

cuzijos komanduotojo Bucha- 
rešte, kad jis prisidėtų prie 
apgynimo to miesto. 

EEERTO KAEINETAS 
NUVERSTAS. 

Ilaaya, gruodžio 28 d. — 

Žinios, pasiųstos iš Berlino 
ketverge ir aplaikytos čionai 
šmdien praneša, kad Eberto 
valdžia likosi nuversta ir Phi- 
lip Scheidemann, socialistų 
narys valdžioje, pabėgo iŠ to 

niesto. Spėjama, kad naujas 
kabinetas bus suorganizuotas 
į kurį i neis Kari Liebknecht 
r Georg Ledebour ir kad cen- 

rališkas sovietas bus sušauk- 
tas. 

LUDENDORFF VADOVAUS 
BOLŠEVIKŲ ARMIJA. 

Kopchagenas, gruodf'o 28 
1—Žinios, aplaikytos šiądien 
ECopenhagene, praneša, kad 
*en. Ludendorff, buvęs vy- 
■iausis vadas vokiečių armi- 
jos, pabėgo Rusijon, kur, kaip 
nanoma, jis vadovaus sovietų 
[bolševikų) armijomis. Pra- 
įešama, kad gen. Ludendorff 
,'edė derybas su Leninu, bol- 
ievikų premieru. 

LENKAI MUŠASI SU 
VOKIEČIAIS. 

Londonas, gruodžio 28 d. 
Felegramas iš Kopenhageno į 
E x c h a n g e T e 1 e g r a p h 
praneša, kad: 

"Buvo smarkus mušis tarp 
enkų ir vokiečių Poznaniuje 
)ėtnyčioje, pasekme kurio yra 
38 moterių ir vaikų ir apie 
100 vokiečių ir lenkų užmuš-j 
:a. Betvarkė kilo, kada vo- 

•li.'čių aficieras šovė į auto- 

mobilių. kuris buvo po Ameri- 
kos vėliava. -Ą 

Vokiečiai įžeidė talkininkų 
vėliavą ir lenkai iššaukė savo 

kariumenę. Mušis tęsėsi ke- 
turias valandas ir vokiečiai 
lioksi apgalėti. 

Delegacija Anglijos misijos 
Poznaniuje pasiuntė protestą 
vokiečių miesto komendantui, 
gen. Schimmelfeng, bet jis at- 

sakė, kad jis neturi kontrolės 
ant kareivių." 

SUBMARINŲ DARBAI. 

Londonas, gruodžio 29 d. 
Anęlijos laivyno asosiacija 
pranešė šiądien, kad nuo pat 
karės pradžios iki šiam laikui 
3,045 laivai likosi nuskandin- 
ta vokiečių submarinų, iš tų 
570 buvo žvejų laivai, o kiti 
komercijiniai laivai, ir kad 
14,200 jūreivių ir žvejotoji] 
žuvo. 

Linksma valanda 

Kalėdų Diedukas, atsilankęs svečiuos, apdavanoja jaunuolius visokiomis dovanomis, 
su kuriomis jie visus namiškius nors ant valandėles pralinksmina. 

PREZIDENTAS SVEIKINA 
BELAISVIUS. 

Londonas, gruodžio 2S d. 
Kada Prezidentas šiądien su- 

grįžo į Buckingham palocių, 
jis rado laukiant jo dvidešimts 
keturis Amerikos kareivius, 
kurie buvo Vokietijoj nelais- 
vėje. Jis padavė ranka kiek- 
vienam ir klausėsi jų pasako- 
jimų apie nuotikius. Vėliaus 
likosi nuimta fotografija be- 
laisvių, kurių tarpe Preziden- 
tas Wilsonas randasi centre. 

TVERIASI NAUJA VALDŽIA 
3ERLINE. 

Kopenhugcnas, gruodžio 28 
d.—Žinios iš Berlino praneša, 
kad neprigulmingi socialistai 
greitu laiku mano suorgani- 
zuoti naują valdžią. Atstovai 
žmonių komisarų ir neprigul- 
mingų socialistų laikė konfe- 
renciją visą dieną pėtnyčioje, 
bet be jokių pasekmių. 

KRIZIS EBERTO VAL- 

DŽIOJE. 
Bcrlinas, gruodžio 27 d.— 

Nors valdžia užginčija, kad 
krizio nėra, bet vėliausi atsi- 
tikimai parodo, kad Ebert- 
Haase valdžia negalės ilgiaus 
palaikyti savo autoriteto. Ber 
lino laikraščiai rašo, kad ne- 

užsiganėdinimas randasi vi- 
suose sluoksniuose. 

Laikraštis V o s s i s c be 
Z e i 111 n g rašo, kad šeši žmo 

nes, kurie pasirašo už valdžią 
nėra ilgiaus valdžia ir krei- 
pėsi prie naujai sutvertos cen- 

trališkos tarybos Darbininkų 
ir Kareivių, kad ji užimtų at- 

sakomybę. 
Žinios iš Kopenhageno pėt- 

nvčioje pranešė, kad Centra- 
liška Taryba Darbininkų ir 
Kareivių šaukia susirinkimą 
su tikslu suorganizuoti naują 
valdžią. 

PAĖMĖ BOLŠEVIKŲ 
NAIKINTOJUS. 

Londonas, gruodžio 27 d. 
Anglijos kariškas laivas Ca- 
lypso paėmė du bolševiku nai- 

kintojus Baltiko jūrėse, sulyg 
oficiali Ako pranešimo Anglijos 
admiraltijos. Vienas iš nai- 
kintojų bombardavo pakraš- 
čius netoli Revelio, kada li- 
kosi paimtas. 

Po Kalėdų bolševikai prašė 
talkininkų, kad butų pradėtos 
taikos derybos, bet talkinin- 
kai jokio atsakymo nedavė, 
kadangi bolševikai nėra pri- 
pažinti talkininkais. 

PRANCŪZAI KARIAUJA 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS. 

Odcssa, gruodžio 20 d. (su- 
vėlinta ).— Associated Press 
praneša, kad Odessos gatvėse 
gruodžio 20 dieną buvo smar- 

kus mūšiai, k riuose dalyva- 
vo ir francuzai. Jiems pri- 
gelbėjo pakraščių kanuolės ir 
Francuzi;os kariškas. laivas 
Justice. Dar negalima ap- 
skaitliuoti, kiek tuose mūšiuo- 
se užmšuta bei sužeista, taip- 
gi kas likosi pergaiėtojum bol- 
ševikai ar f. aneuzai. 

[Tai yra pirma žinutė iš 
Odessos, kuri parodo, kad 
Franeuzijos kariumenė daly- 
vavo mušiuose su bolševikais 
gruodžio 18—20 d. Taipgi nė- 
ra žinoma, ar jau mūšiai už- 

sibaigė, ar ne J. 

DAUG BELAISVIŲ GRĮŽTA. 

Paryčius, gruodžio 28 d.— 
Louis Deschamps atstovų bu- 
te pranešė, kad trjs šimtai 
dvidešimts tūkstančių Franeu- 
zijos karės belaisvių likosi par 
gabenta iš Vokietijos. Mano- 

ma, kad visi karės belaisviai 
bus sugrąžinti į mėnesį laiko. 

BOLŠEVIKŲ PROKLA- 
MACIJA. 

Lu, donas, gruodžio 28 d. 
Associated Press praneša, kad 
vokiečių kareiviai pribuvę iš 
Vilniaus pasakoja, kad Vil- 
niuje platinamos yra prokla- 
macijos s n Lenino ir Sverd- 
lovo parašais. Jie atsivežė ko- 
pija tos proklamacijos, kuri 
skamba sekančiai: 

"Į viso pasaulio darbinin- 
kus. 

"Sutartis Brest-Litovsko 
yra panaikinta. Paskutinis 
aktas imperatoriaus \Villiam 
buvo išvaryti iš Berlino at- 

stovą Rusijos valdžios. Su- 
tartis su Vokietija likosi su- 

naikinta Rusijos ir Vokieti- 
jos revoliucijomis. 

Laisvi Rusijos žmonės pa- 
darys tikrą taiką su Amerika, 
Austrija ir Vokietija sulyg 
Teisė nuspręsti likimą tautų 
turi buti palaikoma darbinin- 
kų rankose tų šalin, tuom tar- 

pu kapitalistai, kurie surengė 
karę, turi užmokėti atlygini- 
mą. 

''Sąjunga Rusijos, Austri- 
jos ir Vokietijos turi buti pa- 
biulavota ant griuvėsių utili- 
tarizmo, imperializmo ir eko- 
nomiškos vergijos. Tikimasi, 
kad visos tautos piridės prie 
tokios sąjungos po to, kaip Ru 
sijos sąjunga pasekmingai prie 
šinasi užrubežiniams buržua- 
zams. Rusijos sąjunga nie- 
kados nepasiduos anglo-ame- 
rikormkam imperializmui. 

"Darbininkų kliasa taikiniu 
kų šalyse turi priversti savo 

valdžias, kad jos pradėtų tai- 
kos derybas su masėmis Ru- 
sijos žmonių. 

"Rusijos sovietas vartos spė 
ką pasipriešinti užrubežiniam 
kapitalizmui ir apgins žmones 
pasiliuosavusius iš po Vokie- 
tijos valdymo." 

3aisios žinios ateina iš Lietuvos! Vilnius 
tarp dviejų ugnių! Iš vieno* pusčs bolševikiš- 
kos hordos artinasi prie Vilniaus,; iš kitos 
puses lenkai siunčia ten savo kariumenę, no- 
rėdami Vilnių užgriebti j savo nagus, neva 
nuo bolševikų jį gindami. 

Žinios ateina, kad Lietuvos valdžia yra 
verčiami bėgti iš Lietuvos sostines Vilniaus, 
neturėdama priemonių nei savo apsiginimui 
nei apsiginimui Lietuvos nuo šitų Lietuvos 
priešų. 

Kas daryti? Ką veikti? Ar lietuviai gali 
ramiai žiūrėti, kada jų priešai j pačią Lietu- 
vos širdį taiko Įsmeigti peilį? 

Chicagos lietuviai netylės. 
Naujų Metų Dienoje, Chicagos lietuviai 

rengia miliiniškiausį ma*6-mitingą tam tiks- 
lui. šitas protesto mitingas at ūbus svetai- 
nėje Seventh Regiment Arm«ry, 3401 Yventh- 
worth ave., kur buvo pereitą pa vasarį Lietu- 
vių mass- mitingu* laike Liberty Loan kam- 
panijos. 

Tai nutarė daryti kelios de-imtis Chica- 
gos lietuvių veikėjų, susiėjusių vakar po piet 
"Birutės" svetainėje prie 3249 So. Morgaa st. 

Susirinkimas čia pat išrinko Įvairias ko- 
misijas ir pasiėmė ant sa*o rar.ku viso šito 
darbo atlikimą. 

Programo komisija prane.;i, kad yra 
kviečiami vieni iš geriausiu k.'bčtoju tarp 
lietuvių, amerikonų, žydų ir ufcnjlnierių. 

Protesto mitingas prasidės ^-čia valandą 
po piet. 

Kas tik skaito save lietuviu, privalo į šitą 
mitingą pribūti. Lai žino Chica^a, lai žino 
Amerika, lai žino pasaulis, k$ lietuviai apie 
Vilniaus ir Lietuvos žemės pavergimą ma- 
no. Šitame mitinge jie tai išreikš. 

NEPAMIRŠKIT TODĖL! NAUJŲ ME- 
TŲ DIENOJE, SEREDOJ. i I). SAUSIO. 
3 VAL. FO PIETŲ. SL-VENTH REGI- 
MENT ARMORY. PRTE 34-TOS IR 
WENTHWORTH AVE. 

Svetainė talpina apie 'C tuketančių žmo- 
nių, bet komitetas bijosi, kad ir ji bus per- 
maža. Todėl nesivėlinkit! 

Važiuodami, pasiimkit su savim lietuviš- 
kas ir amerikoniškas vėlavėles. 

VISI. VISI LIETUVIAI UŽ VILNIŲ 
IR UŽ LIETUVĄ! 

Šiądien, 8 va!, vakare, panedtllyj, atsibus 
tame pačiame reikale prirengianasai mitin- 
gas šv. Jurgio par. s^etaineje, r.nt Bridge- 
porto. 

Ateikite kas gali — pasikalbėsim. 

DOVANOS PREZIDENTUI 
NUO KARALIAUS. 

Londonas, gruodžio 28 d. 

Šiądien Prezidentas \Yilsonas 
švenčia šešiasdešimts antra sa 

v o gimimo diena. Karalius 

Jurgis suteikė Prezidentui 
\Yilsonui kaipo dovaną gimi- 
mo dienos knygų ir špilką, ant 

kurios deimantais išsodintos 
yra raidės "G. R." Karalius 
Jurgis apdovanojo kiekvieną 
narį prezidento oficiališkos 
partijos. 

SUAREŠTAVO TROCKIO 
DUKTERĮ. 

Gcncva, gruodžio 28 d. — 

Duktė Leono Trockio, bolše- 

vikų ministerio karės ir laivy- 
no ir bolševikas vardu Le\vow 
likosi suareštuoti vakar Var- 
šavoie, sulyg pranešimo lenkų 
ageuturos Lausanne. šeši mi- 
lijonai markių rasta jų apar- 
tamente, kuriame jie gyvena.' 

DAUG AREŠTŲ COLOGNE. 

Gcncra, gruodžio 2K d.— 
Žinios, aplaikytos čionai pra- 
neša. kad Anglijos kareiviai 
suareštavo dau^' žmonių Co- 
logne todėl, kad gyventojai 
neklauso prisakymo pasilikti 
savo namuose po 9 valandai 
vakare. 1 'inigiškos bausmės 
pasirodė nepasekmingomis. 

S. V. ORO NUOSTOLIAI. 

ll'ashingtonas, gruodžio 2(S 
d.—Karės departamentas šią- 
dien pranešė, kad 150 Ameri- 
kos aficierų oro tarnystėje li- 
kosi užmušta karės lauke 
Prancūzijoj šiuose metuose. 

FRANCUZAI UŽĖM4 
CATTARO. 

Paryčius, gruodžio 28 d.— 
Prancūzijos kariumene užėmė 
Cattaro, svarbų Austro-Ven- 
grijos laivyno portą Dalmati- 
jos pakraščiuose. 



Kares darbininkas grįžta namon. 

\Vashingtone Islengva Deino- 
bilizuojama 1(X),000 armija. 

Moterįs, kares darbinipkių 
demobilizacija eina tikrai de- 
mokratišku keliu. 

Maža mergaitė, dirbanti vai 
džios ofise tolimoje mezgimo 
dirbtuvėje, yr? po tąja pačia 
karės departtnento priežiūra, 
kaip ir vedėja kokio-nors sky- 
riaus. Ls kiekvienos Valstijos 
vyrai ir moters, kurie atsto- 
vauja valdžia, telegrafuoja į 
\Vashingtoną apie industrijos 
stovį jti apielinkėje, kad infor- 
mavus ją apie darbų bėgį. 

Didžiosios moterų organi- 
zacijos, kurios pradžioje 1917 

metų pradėjo jieškoti moterų 
karės darbams , dabar veikia 
kiton ]>usėn, kad paliusavimas 
darbininkių iš karės darbų ne- 

pakenktų jų gerbūviui. Dabar 
tais dalyka's rūpinas ir kon- 
gresas. Į kongresą yra įneštas 
bilius, kad suteikti važinėjimo 
sąlygas, tokias pat kaip ir pa- 
leidžiamiems kareiviams, 100, 
000 moterų armijai, kurios at- 
keliavo \Vashingtonan is visų 
Vmerikos daliu, kad p^tc.na- 

vus savo šaliai. 
Dėdė Šamas oficialiai pri- 

sipažino esąs skolingas d\ iem 
milijonams moterų, dirbusių 
karės darbuose ir milijonams 
kitų, kurie panorėjo padėti 
išdirbti karės dalykus. Tokie 
vyrai kaip Bernardas Baruch, 
kurs nesenai pasiūlė užmokėti 

kelionę"iš savo kišenes visoms 
moterims, apleidžūuičioms ka- 
rės industrijos biurą, kurio 
jis yra nariu, yra užtikrinimu, 
jog visuomenė ankščiau ar 

vėliau pripažins ir reikalaus 
ypatingos' užuojautos mūsų 
moterims, karės darbinin- 
kėms. 

Armijos ir laivyno karės 
reikmenų išdirbinio sekcijų 
moters darbininkės turi tas 

pačias teises, kaip ir vyrai 
Grūmojantis nesutikimai iiė- 
rimo industrijoje, kame darba 
beveik 150,000 moterų, buvo 
paimti domon taip-pat, kaip 
ir panašus padėjimas vienų 
vyrų darbuose. Nėrinių (mez- 
ginių) dirbtuvėse, kuriose dir- 
bama valdžios darbai, duoda- 
ma dvi sąvaiti darbo po pa- 
baigimui karės kontraktų. Vi- 
sos nėrinių dirbtuvės buvo 
tvarkomos, žiūrint, kad maži- 
nant karės išlaidas nepadary- 
ti suiručių išdirbinio prekių ir 
kad išsisaugojus nuo indus- 
trialiu nesutikimu. 

Daugelyje valstijų, net ten 
kur karės reikmenų dirbimo 
buvo dauguma, perkėlimas 
moterų iš karės Į ramiųjų lai- 
rkų darbus yra vedamas pačio- 
je valstijoje ar netoli nuo val- 

stijos, nesikreipiant j \Va-i 
shingtoną. Oliio valstijoj, kur 
beveik kiekvienas industrijos 
užkampis pripildytas dirbtu- 
vėmis, dirbančiomis karės da- 

lykus, permainymas iš vienos 
( industrijos j kita, laike praė-j 

jusiu dviejų savaičių labai 
spėriai ėjo ir tik viena tele- 
grama tebuvo siųsta į Wa- 
sliingtoną prašant pagelbos. 

Daugelyje vietų kvotėjai iš 
Samdymo Biuro, moterų sky- 
riaus, buvo pasiųsta j didžią- 
sias dirbtuvės, iš kurių mo- 

ters atleidžiamos nuo darbo. 
Moterįs kvotėjos išgaudavo 
darbininkių surašą, su aprašy 
mu ką jos moka. " Tada" sa- 

ko viena moterėlė, "besidar- 
buojant, telefonuojant j įvai- 
rias tolimesnes vietas ir p., 
mums greitai pasiseka surasti 
vietų toms moterims. Tai sun- 

kus darbas, bet apsimoka, nes 

dabar kaip mes žinome, nėra 
moterų darbininkių Ohio val- 
stijoj be darbo ir be maisto." 

Panašus pranešimai ateina 
ir iš kitų valstijų. Virginijoj, 
kur Samdymo Biuras skaito- 
mas buvo, kaipo vyrams įstai- 
ga, kadangi tukstančius vyrų 
reikalavo į Norfolk, Hope- 
\vell ir kitus karės centrus, 
pasirodė dabar, jog ten yra 
daug progos ir moterims. 
Viena didelė karės reikmenų 
dirbimui įstaiga visus savo 
uždarbius paskyrė didinimui 
dirbtuvės. Dirbtuvės savinin- 
kas užreiškęs, kad jo naujoj 
dirbtuvėje moters ypač yra 
pageidajamos. 

"Daug karės darbininkių 
eina iš dirbtuvių" Samdymo 

i Biuro kvotėjas praneša iš ki- 
ltos valstijos. Žymus skaičius 

sa 

moterų, kurios pirmiau buvo 
nedirbusios, taip-pat ir tų, ku- 
rios dirbo tik po apsivedimo, 
sako, jog eisiančios namo 

nors ant trumpo laiko. Karei- 
vių mylimosios ir moters taip 
-pat priguli prie tos kliasos. 
Beto yra ir kitų, kurios sako, 
man nereikia dirbti dėl duo- 
nos. Manęs čia daugiau nerei- 
kia. Taigi aš einu namo. 

Nors kai-kurios iš tų moterų 
sugrįž vėliau, bet tada bus vis- 
kas geriau sutvarkyta ir męs, 
beabejonės, turėsime joms 
daugiau vietų vėl pasirinki- 
mo". 

Geriausiu pagelbą demobili- 
zavime karės darbininkių su- 

teikia didžiosios moterų or- 

ganizacijos, su jų pojėga iš- 
dirbti viešąją opiniją. Moterų 
organizacijos savo atsišauki- 
mais į moteris, indomaujan- 
čias. ypatingomis industrijos 
šakomis, prisižadėjo remti 
moterų skyrius prie samdymo 
Biuro ir ant toliau. 

įvairios Žinios. 
AIRIJA PASISKELBĖ 

NEPRIGULMINGA. 

Londonas, gruodžio 28 d. 
Laikraštis E x p r e s s prane- 
ša, kad po visą Airiją išmė- 
tytos prkolamacijos, kuriose 
pranešama, kad Airija pasi- 
skelbė neprigulmvbę. 

Laikraštis priduria, kad pra 
ėjusiuose rinkimuose Sinn 
Feineriai laimėjo Leisnerj, 
Munsterį ir Connaught. Sep- 

sa 

tyniasdešimts narių parlamen- 
tan likosi išrinkta jų partijos, 
bet jie neužims vietų. E x- 

press praneša, kad Centra- 
liška Sinn Feinerių Taryba 
bus sutverta Dubline tuojaus 
ir vadinsis Airijos parlamen- 
tai. Jeigu valdžia prisakys iš- 
siskirstyti, tai jie susirinks ki- 
toje vietoje ir, jeigu bus rei-1 
kalas, kilnusis iš vietos j vie- 
ta. 

VOKIETIJOS PASIUNTINYS 
APLEIDO TURKIJĄ. 

Londonas, gruodžio 27 d. 
Vokietijos be vielinio telegra- 
fo žinios, aplaikvtos šiądien 
praneša, kad, talkininkams 
reikalaujant, Vokietijos am- 

basadorius Turkijoj ir jo vi- 
sas štabas apleido Konstanti- 
nopoli. 

JAPONIJA APLEIS SIBIRĄ. 
Ilonoluln, gruodžio 28 d.— 

Žinios iš Tokyo Į laikraštį N i- 
Įp p u J i ji Honoluloje, aplai- 
kytos praneša, kad Japonijos j karės departamentas pranešė, 
kad pusė Japonijos kariume- 
nės, kuri radnasi Sibire, grei- 
tu laiku bus ištrauktos. 

BOLŠEVIKAS KOMANDUO- 
TOJAS BERLIMO. 

Londonas, gruodžio 28 d. 
Brutus Molkenshur, rėmėjas 
Kari Liebknechto, vado Spar- 
takų, likosi paskirtas koman- 
duoto jum Berlino, sulyg žinių, 
šiądien aplaikytų iš Berlino 

1 laikraščiu L) a i l y M a i 1. 

GARBINGAI KRITO UŽ 

LAISVĘ. 
Oficialiuose valdžios praneši 

muose, išleistuose AmerlKOs Ka 
rės Departamento Washingtone 
randame .sekančias .lietuviškas 
pravardes paskelbtas: 

P a t ė m i j I m a s. Imame til 
tas pravardes, kurios yra neabe 
jotinal lietuviškos, arba kurios 
mums išrodo lietuviškos. Tie, kurit 
pasiduoda kariumenėj, aroa laike 
registracijos, savo pravardes su 

"ski,"' arba su "wicz," aut galo, 
yra panašus | lenkus ir jų męs 
negalimo atskirti; todėl taukiau- 
siai tokių ir nepaduodame. Lie- 
tuviai privalo savo pravardes lai- 
ke užsiregistravimo, arba Jau ir 

kariumenėj, paduoti vieton "ski" 
—"skas," vieton ''vvicz"—"vičius," 
pavyzdžiui: vieton "Rutkovvski" 

privalo paduoti "Rutkauskas," vie- 

ton "Jace\vicz"—"Jacevicius." Tuo- 

met bus lengva juos pažinti. 
* * 

S u rašuose gruodžio 26 d. 
Charles Baltrūnas, iš Chica- 

go, 1632 X. \V00d st., — mirė 
nuo žaizdų. 

George A. Biszake, korpora- 
las, iš Chicago, 3309 \Y. 3/tli 
Place, — sužeistas sunkiai. 

Izedor 01iszewski, iš Chicago 
4851 S. Paulina St., — sunkiai 
sužeistas. 

Ben. Najauski, iš Cliicagos, 
301 E. n6th St., — sunkiai su- 

žeistas. 

Anton Frank Szyca, (gal len- 
kas iš Chicago, 3757 S. Racinc 

Ave., — sunkiai sužeistas. 

William Kulka, leitenantas iš 

j London. Engiami. — Sunkiai 
sužeistas. 

Ignatius S. Kapočius, iš Clii- 

cago, 12120 S. Ilalsted St., — 

sugryžo j tarnystą, pirmiau 
vo pranešta, kad prapuolęs. 

Naujos Knygos. 
S. L. A. Kalendorius 

nj i (j metams. Išleido Su- 
sivienijimas Lietuvių Amerikoje, 
Xe\v York, N. Y. 

Kas tie Socialistai \r 
ko jie nori. Parašė A. Kol- 
lontai, vertė M. Dirsė. Spauda 
"Laisvės," Brooklyn, N. Y. 

Vyras. Ką kiekvienas vyras 
turi žinoti apie savo gimties 
reikalus. Parašė Dr. A. J. Kara- 
lius. Spauda "Laisvės," Brooklyn. 

V el n i o B a i n y č i a. Paraše 
St. Przybysze\vski, liuosai vertė 
Švenčioniškis. Spauda "Laisvės," 
Brooklyn,' N. Y. 

Apie Rusi j o s Politi- 
nes Partijas. Parašė V. 
Paukštys. Spauda "Laisvės," 
Brooklvn, N. Y. 

♦ 

Darbininkė Motina. 
Parašė A. Kollontai. vertė Šven- 
čioniškis. Spauda "Laisvės;" 
Brooklyn, X. Y. 

SKAITYKITE 
IR 

PLATINKIT 
"LILTUVĄ." 

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" i 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, n©s, 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, CHICAGO, ILL. 

Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 

Dienraščio "LIETUVA" 
£ AIN O S~ ■» 

CHICAGO.JE Metams $6.00 
,, Pusei mętų 3.50 J 

In Kitus Suv. Valstijų Miestus' 

Metams $5.00 
Pusei Metų 3.00 

In Kanadą Metams 7.00 
In Kitas Šalis Metams 8.00 

f 

VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

dcua. pinigais prisiųsK mums. 

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

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėt1 

dienraštį "Lietuvą" per m et. 
(ant kiek laiko) 

Mano adresas: 

Vardas Pravarde 

Šlubos numeris Gatve 
(arbaboz) 

Miestas Valstija 



Pr. Mašiotai 

MOKSLO PASAKOS. 
V- 

KETVIRTOJI PASAKA. 

Kitą perpietę mokytojas atsi- 
nešė tam tikrą prietaisą foto- 

grafijoms traukti (žiur. paveik- 
slėli). 

— Štai,—sako,—kokiu prietai- 
su aš fotografijas traukiu. Šita 
skrynelė atstoja mūsų svirną; ją 
kamarėle vadina. Paprastos sky- 
lės vietoje čionai iš šono įstaty- 
tas stiklelis, pro kuri eina Į vi- 

durį šviesos spinduliai. Tai ne 

paprastas stiklas, jis iš kelių su- 

durtas—iškilu (abypušiai pupso- 
mij) ir jgaubtų; visus spindu- 
lius, kurie krinta j kamarėlės 
langelį, tie stiklai nukreipia nuo 

fotografuojamo daikto j vieną 
taškelį; iš *enai jie išsisklaidę 
krinta jau ant užpakalinės karna* 
rėlės sienelės ir tenai atmuša fo- 
tografuojamąjį daiktą. 

Prie tos sieneles statau tam 
tikrai paruoštą stiklą, užteptą, 
kaip ans paraudonavęs popieris, 
tam tikra masa. Kai fotogra- 
fuoju, nustatau šitą prietaisą j 
fc.ogrotuojamą daiktą, arba žmo- 
gų, atidarau, kaip svirne, prietai- 
so langelį ir kiek palaikęs užda- 
rau. Stikle atsimuša, kaip aname 

popieryj. Tik ant nufotografuo 
to daikto iš karto nematyti: rei- 
kia stiklas pamerkti į tam tikrą 
skystimą, tuomet tematyti vis- 
kas kaip, aname popieryje. 

— Geriausia bus, kai tuojau 
ką nufotografuosiu!. Eime į svir- 
ną, įdėsim stiklą. 

Suėjus vaikams į svirną, mo- 

kytojas užsidegė raudoną švie- 
selę, duris gerai uždarė ir sky- 
lelę duryse užkimšo. Palaukęs 
kiek, iki vaiku akys prie tamsos 

p.iprato, įstatė į prietaisą balz- 
ganą stiklą, prietaisą gerai už- 
darė ir išėjo su vaikais į kiemą. 

Pastatęs prietaisą ant tam tik- 
ro trikojo, atkreipė jj langel'u j 
kiemą. 

Atkimšęs palengva prietaiso 
langelį, po kelių akies mirksnių 
j| uždarė ir visą prieta.są nusi- 
nešė atgal j svirną. 

•Uždaręs duris, prie to paties 
raudonojo žiburėlio išėmė iš ka- 
marėlės stiklą ir pamarkė į ka- 
žin kokj skystimą. 

— Xa, vaikai, dabar iššauk- 
sim, — sako, — ką turim nufo- 
tografavę; tik žiūrėkit gęrai į 
stiklą. 

Vaikai žiurėjo, kaip gandrai, 
kaklus ištiesę. 

— Jau vienas karstas ima juo- 
duoti, — staiga atsiliepė vienas. 

— Kažin kokie ruožai pasiro- dė visame stikle, — tarė kitan. 
— žiūrėkit, štai šulinys, štai 

.arkildė; tikai kur turėtų buti 
^vtam.,u, ten šviesu, — sušuko 

Jurgiukas 

/Mokytojas, išėmęs stiklą iš 
to skystimo, įdėjo jį dar į kitą. 
Tegul, eą, nusiplaus, kas mums 

nereikalinga, ir neilgai trukus 
apdarė svirno duris. Palaukęs 
dar valandėlę, parodė vaikams 
stiklą prieš šviesą. Vaikai tuo- 

jau viską stikle pažino, kas kie- 
me yra, tik dan^ns Kuvo tamsus, 
o tamsieji daiktai giedrus. 

Ar tai jau galas? — neišken- 
tė nepaklausęs Kaziukas. 

— Ne, vaikai, — tarė moky- 
tojas, — tai dar tik pusė darbo 
atlikta. Turim duoti gerai nu- 

dziuti; tik rytoj galėsim ir kitą 
pusę darbo atlikti. 

Ir užkėlęs stiklą ant lentynos, 
rūpestingai ji atrėmė į sieną, 
tegul, esą, sau džiuna. 

iVaikai jau 'buvo sujudę eiti 
prie savo darbo, tik Jurgiukar 
dar paklaus5: 

— *0 kam tns raudonasis ži- 
burys buvo? 

—Beje, kam tas žiburys? — 

pakartojo kiti. 

—lHe žiburio nebutumet nieko 
matę, — paaiškino mokytojas.— 
l'rie tikrosios šviesos negalėjom 
žiūrėti stiklo — butų visas lygiai 
pajįlodavęs, kaip kad anas po- 
pieris mums visas išneštas Į svie- 
sa buvo paraudonavęs. U raudo- 
nos šviesos stiklą* nebijo. Visi 
fotografai turi tokias raudonas 
lenipikes. 

PENKTOJI PAMOKA. 

Kitą dieną vaikai tuojau po 
pietų susitelkė pradėto darbo 
'baigti. 

Mokytojas atsinešė tam tik- 
rus rėmelius su stitclu, kaip ko- 
kiam paveikslėliui įdėti. Ant to 
stiklo padėjo paruoštą vakar, jau 
nudžiūvusį stiklą; ji užtiesė žvil- 
gančiu, kažin kuo užteptu popie- 
rių, tą viską prislėgė dankteliu 
ir pastatė prieš šviesą. Pro stik- 
lus aijt popierio buvo matyti vi- 
sas kiemas, kaip vakar žiūrint 
Į stiklą per šviesą. Netrukus po- 
pieris pradėjo raudonuoti ir pa- 
lengva visj;s toks tamsus pasi- 
darė, jog nieko negalėjai jame 
matyti. 

Tuomet mokytojas nučmC 
rlanktelį ir parodė vaikams po- 
pierį. Popieryje kiemas buvo at- 
simušęs, kaip yra. 

Mok>tojas betgi nedavė vai- 
kams pasidžiaugti tokiu vaizde- 
liu; pridengęs popierį nuo švie- 
sos, kad, sako, n^oaraudonuotų 
visas, kaip su a* kur buvo. 
nusinešė Į svirną ir u .šioje ker- 
telėje pamerkė į kažin koki 
skystimą. Taip darąs sakėsi, kad 
sutvirtėt j, kad šviesos daugiau 
nebebijotų, it kad nebūtų toks 
raudonas. 

Po valandėlės išėmė iš skysti- 
mo jau nebe toki raudoną vaiz- 

delį ir pamerkė j vandenj. 
— Tegul, — sako, — išsimau- 

dys gerai, paskui išdžiovinsim 
ir turės'in kiemo fotografiją. 

— Ar brangus toks prietaisas? 
— kiek patripčiojęs paklausė 
Petrukas. 

— O kam klausi? — pasidomė- 
jo mokytojas. 

— Kažin, ar męs galėtume 
nusipirkti, — paaiškino savo 

klausimą Petrukas. 
— Brangus, tai brangus, — 

kiek pagalvojęs tarė mokytojas 
— Ir skystimai tie brangus, ir 
popieris, bet kai išmoksit su 

manim fotografuoti, aš jums pa- 
liksiu savo prietaisą ir kas atliks 
skystimų ir popierio. 

Vaikams akys sužibo iš 
džiaugsmo, o Petriukas, pagrie- 
bęs mokytojo ranką, taip pakš- 
telėjo, kad mokytojas net krūp- 
telėjo ir ranką atitraukė. 

— Nereikia, nereikia, — nu- 

mumrmėjo: — jus taip mėgstat 
tokius daiktus... Dabar bėkit 
savo darbo dirti. 

Tr akimis palydėjo bešokuo- 
jančius per kiemą piemenukus. 

\<7te Groatest Atotfier in t/ie WorJd 

Join the 
RedGross 

9/ou Aeod fs a Jfoart 
and a *Dol/ar 

\ 

Viršutinis paveikslas parodo skęstanti Amerikos laivą Lucia, 
kurį vokiečių subniarina torpedavo spalio 17 d. 1918 m. Žc- 
miaus Įgula laivo Lucia gelbėjimo valtis. 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
DISCOVERY, B. C., CANADA. 

Čia ir gi gyvena nemažas bū- 
relis lietuvių. Didžiuma jų yra 
pavienai. Vieni užsitna aukso 

jieškojimu; kiti gi auginimu juo- 
dųjų lapių. 

Reikia pripažinti, kad ir vie- 
niems ir kitiems einasi nebloga5. 
Bet šiaip didesnio judėjimo tar- 

pe lietuvių nėra. 

J. Junaitis. 

M. DUSEIKA BUS TEI- 
SIAMAS. 

Rochester, N. Y. Preliminaris 
M. Duseikos tardymas atsibuvo 
gruodžio 20 d., 1918 m. United 
States Commissioner Smitli pri- 

rr 

pažino M. Duseikos reikalą esant 
t'crtu užvedimui prieš ji by'os 
lIž prasižengimą prieš, taip va- 

dinamą, šnypystės aktą. Teko 
girdėti, kad jo teismas atsibusiąs 
Buffalo, X. Y., antrą savaitę 
sausio mėn. 1919 m. 

J. K. Chanas. 

PITTSBURGH, PA. 

■Gruodžio 21 d. Aido choras 
surengė vakarą L. M. D. svc- 

tanėje. Vakaro programas buvo 
labai platus, bet užtad atlikta 
menkai. Taip sakant, pasikarto- 
jo patarlė: "Daug apžiosi, ma- 

žai nukasi." 
Programo išpildyme dalyvavo 

didelis choras (sujungti "Aido" 
ir "Laisvės" chorai) ir sulošta 
du veikalu: "Žilė galvon, vel- 
nias uodegon" ir "Žydas stati- 

nėje." Abu veikalu sulošta men- 

kai, ypač "Žydas statynėje" ne- 

pasisekė. 
Visų viltis buvo, kad nors 

didžiulis choras duos publikai 
ką nors prakilnesnio ir taip sa- 

kant, nors bus šioks toks atly- 
ginimas už' tikėtą. Bet ir jis 
apvylė. Pasirodė ant scenos tik- 
rai didelis choras, o gal net jau 
ir perdidelis, nes, matyt, vedėjas 
nesugebi tą chorą tinkamai sut- 

varkyti. Na ir vietoje dailaus 
sudajnavimo išėjo tik šukavimas 

Musų vakarų rengėjai daug 
deda svarbos, kad programas 
butų -platus, mat, tada paran- 
kiau imti 'brangesnę įžangą. Bei 
tai klaidinga pažiūra. Reiki;i 
daugiau paisyti j programo gerri 
atlikimą, o ne jo didumą. Publi- 
ka nemyli ilgai sėdėti salėje, bet 
irgi reikalauja ko nors žingei- 
Jaus. 

Koncerte buvęs. 

RACINE, WIS. 

"Birutės" choras rengiasi ga- 
na gražiai pasitikti Naujus 1919 
Metus. Tam tikslui rengia mar- 

gumynų ir šokių vakarą, gruo- 
džio 31 d .1.918 m., Union sve- 

tainėje prie Wisconsin gatvės. 

Vakaro programas ketina bu- 
ti labai įvairus. Apart dainelių, 
kuriomis birutiečiai visuomet puo 
šia savo vakarus, dar bus ir lie- 
tuviški žaislai, kuriuose dalyvaus 
visa publika. Rengėjai tvirtina 
kad bus visai naujų žaislų, ku- 

rių rasiniečiai dar nėra mate. ! 

Prie to bus dar įvairus laimėji- 
mai. 1 

Smagi žinutė, kad Racine jau- 1 
nimas rengiasi laip gražiai su 

lietuviškais žaislais, linksmame 1 

būrelyje praleisti senuosius rne- i 

tus ir patikti Naujuosius. 
M. K. 

TREJOS PRAKALBOS. 

Waterbury, Conn. "Gruodžio 22 

d. čia įvyko net trejos prakal- 
bos. Vienas surengė Draugijų 
Sąryšis, kad parinkus aukų ko- ' 

vai už Lietuvos laisve. Aukos 
skirtos dėl bendros Tarybos Wa- 
shingtone. 

Žmonių atsilankė vos 3—4 šim 
tai ir aukų surinkta nedaugiau- 
sia; mat klerikalai pasiskubino 
užbėgti už akių su panašiu pro- 
gramų savaite anksčiau ; žinoma, 
darydami biznį tik savo fondui. 

Sąryšio prakalbose buvo net 
keturi kalbėtojai: kun. J. Žilius, 
pp. R. Karuža, John liarr ir 
Hantt. Ypač puikiai nukalbėjo 
kun. J. Žilius, kuris ragino lie- 
tuvius eiti prie vienybės ir taip- 

Į su lyg išgalės, remti kovą už 
Lietuvos laisvę. 

Vakare gurodžio 22 d. buvo 
prakalbos Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės. Nors žmonių buvo 
sulyginamai nedaug, bet pasek- 
mės buvo puikios, nes parduota 
Bendrovės šėrų net už $1,000.00. 

P-as Karuža puikiai nupiešė 
Lietuvos ekonominius reikalus. 
Atsilankiusieji prakalbosna nema 
žai įgijo naujų žinių kaslink ša- 
lies ekonominio" gyvenimo. 

Tą pati vakarą, t. y. 22 d. 
gruodžio atsibuvo prakalbos P. 
T. (?) konferencijos. Žmonių 
prisirinko gana taipgi bu- 
vo ir policijos būrelis. 

Kalbėjo p-lė Z. Puišiutč temo- 

je: "Karališki turtai." Kalbėjo 
ne apie valdonų karūnas, bet apie 
rašytojų prakilnias mintis. Kal- 
bėjo gana gražiai ir mandagiai. 

Antras kalbėjo J. Pruselaitis. 
Šis tikrai kriaučišku budu karpė 
lietuvišką politiką. Ypač aima- 
navo dėl brangių Rusijos ciga- 
rų, kuriuos Dr. Šliupui prisiėjo 
rūkyti. Girdi, subankrutysiąs 
Šliupas su tais cigarais Lietuvą, 
ir gana. Vaje, tu mano, kad 
nors, tas nevidonas Šliupas 11c- 

feivbanknjtytų viso pasaulio su 

Rusijos cigarais. Kur-gi beding- 
tų tada musų socialistai su savo 

internacionalu. 
Tikrai, p. Pruselaitis daugiau 

tinkąs prie kelinių lopinimo, ne- 

£i? prie pasaulio rėdymo. 
Bėgunėlis. 

TORONTO, ONT., CANADA- 
Nors Toronto lietuviai ti:ią lai- 

ką buvo kaip ir apmirę, bet šauk- 
smas. kad kovokime už Lietu- 
vos laisvę sujudino ir torontie- 
;ius. 

Gruodžio 8 d. i'jiS m. buvo 
surengta prakalbos. Jas rengė 
jendrai visos lietuvių draugys- 
:ės Toronte. 

Kalbėtojais buvo vietos lietu- 
viai veikėjai, kurie gana gera 
ir visapusiškai paaiškino Lietu- 
vos reikalus ir darbavimosi dėl 
.šgavimo Lietuvai laisvės. 

Kaip visur, taip ir pas mus 

randasi bolševikų, kurie bandė 
kelti triukšmą, bile tik sustab- 
džius aukų plaukimą. Bet jau 
ir pas mus žmonės gerai supran- 
ta kokia Lietuvai nauda iš bol- 
ševikų darbų ir pareikalavo tuos 

triukšmadarius išprašyti lauk. 
Susirinkusieji karštai parėmė 

Lietuvos reikalus ir kova už jos 
laisvę aukavo sekančiai: 

J. Bakšas $10.00 
J. Bepirštis $6.00 
P. Matiiošaitis $5.oc 
K. Pečiulis £3.0. 
A. Jure i us S2.<;o 

Po $?.oo: Y. Jusaitis, A. Aš- 
tašausVas, F. Regina, F. J ciniš- 
ka, A. AI i vaike vičia, J. Griška, 
V. Danielius, J. Sinkevičius, J, 
Kučinskas, 1'. Padolskis ir A. 
jenčauskas. 

Po $1.50: F. Stukus, Anup. 
^arašauskas ir K. LlUcišis. 

Po $1.25: A. Morkis ir S. Ste- 
Daitis. 

Po $1.00: Ona Jusaitienė, Iza- 
)elė Jurcienė, Ona Bepirštienė, 
I, Pečiulis, V. Maksvitis, A. Jo- 
:ubonis, F. Jekubauskas, J. At- 
:očaitis. Y. Čiivrinskas, Ona C'iu- 
inskieiu-, K. Krukauskas, Y. Zu- 

:aitis, Y. Drakoft ir Povilas Zi- 
is. 
Smulkiu .$16.06. 
Viso $88.56 
Iškaščin 1450 

Lieka $74.06 
Pirmiau surinkta $180.26 

.Taigi viso yra $254.32 
Yisi pinigai tuoj bus pasiųsti 
Lietuvos Neprigulmybės Fon- 

lą. Yisiems aukavusiems taria- 
ne širdingą aeiu. 

V. Jusaitis. 

Stasio Šimkaus Muzikos Mokykla 
M0 kinama: 

1 Pianu Skambint 
2 Muzikos Teorijos 
3 Daiuoti iš gaidų ir t.t. 

Kreipkitės: Utarninik is, 
Ketvcrgaio ir Subatomis, 
nuo 3 iki 10 vl. vakaro 

3249 So. Morgan Street Chicago, 111 
"Birutes" Svetainėje, sale 'Lietuvos" Dienraščio 

— — — — 

NAUJŲ METŲ VAKARAS 
Praleiskite Naujų Metų vakarą linksmai 

Atsilankydami į 
Jaunų Lietuviu Kliubo R R I | 

UNITY CLUB HOUSE, DALI U 3140 ndiana Ave., 

Utarninke, Gruodžio 31 d., 1918 m. 

CASH UŽ BONDSUS 
Valdžios Liberty Bondsai perkama už "cash," arba paskoli- 
nams Jums pinigų ant jyju ant legaliu-išlygų, arba išperka- 
ma Jus įmokejimą ant bondsų, kontrakto. 

CARL M. WhITE 
56 W.WASHINQTON ST., ROOM 411 

jiuomi pranešu gerbiamiems savo kostumieriams. kad esu užor- 
deriavęs dėl Ju<:u daug ir labai 

KALENDORIŲ 
kurie bus gatavi dėl Jusų ant Naujų Metų. Jie turėjo buti gatavi dabar, bot spaustuvė, pas kuriį daviau orderį, yra taip užimta, kad niekaip nesuspėjo anksčiau juoa padaryti. Todėl meldžiu i 
manęs nepamiršti su jusų Kalėdiniais pirkiniais. Kaip visuomet, į taip ir šjmet. turiu kuopuikiausių tavofų dėl Jusų, kaip tai: če- | verykų. Marškinių ir abelnai vyriau reikmenų už prienamitusas į kalnas ir su mandagausu patariiafinu. 
giai parduodame. Visas Išpardavimas tęsis dabar 

JOS. RIDIKAS 
3354 S. Halsted St., Chicago. Phone Drover 6716 j 

Ar čia busit, ar Lietuvon Grįžšit? 
Lietuviams yra svarbu ir žingeidu žinoti, kiek Lietuvių žada po 
šios karės grįžti atgal Lietuvon. "Lietuvos" Dienraštis norėtų 
šitas žinias sudrikti, kad šitą klausimą išrišti. 

Todėl išpildykit šitą blanką ir pasiųsskite ją atgal. Jusų var- 
dai ir jusų čia paduotos žinios bus užlaikomos vien tik Redak- 
cijos žiniai ir nebus nei atskirai garsinamos- nei niekam iš- 
duodamos. Todęl galite rašyti atvirai ir su pilnu pasitikėjimu. 

1. Vardas-Pravarde 
2. Adresas 

3. Pavienis, ar vedęs. Jeigu vedęs, tai kiek šeimynoj ? 
4. Amžius jusų 
5. Ar grįžtut Lietuvon po karės, jeigu Lietuva gautų laisvę? 6. Ar grįžšit Lietuvon po karės, jeigu Lietuva negautų pilnos laisvės?.. 7. Iš kokios vietos paeinate iš Lietuvos? 

8. Kokion vieton grjžtute? 

9. Kuom čia užsiimate? 
t 

10. Kuom Lietuvoj norėtut užsiimti? 
11. Su kokiu kapitalu grįžtut Lietuvon, t. y. kiek, maž-daug, pinigų su v. 

O O ■» savim parsiveztut 

Pastaba. Šitas klausimas yra svarbus tuomi, kad galima fcu« tų maž-daug sužinoti, kiek kapitalo amerikiečiai parvežtų Lie- tuvon, o tas parodytų kiek jie Lietuvos gerbūvį padidintų, ši- tas jusų atsakymas bus Redakcijos užlaikomas absoliutiškoj paslaptyj, kiek tas lytisi jusų ypatos. Jeigu kartais nenorėtum jo atsakyti, praleiskit jį nieko nepažymėję. 

lytu 
simi 

adresuodami taip: 

12. Kaip greit manytute grįžti Lietuvon? 
Atsakę šiuos klausimus šitą kuponą ir sugrąžinkit "Lietuvos" Dienraščiui adresuodami taip: 

Statistikos Skyrius, 
"Lietuva" Daily, 3253 S. Morgan St., Chicago, 111. 

PASIRŪPINKITE, KAD IR JUSŲ DRAUGAI BEI PAŽJST AMI JA IŠPILDYTŲ. 
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Prenumeratos kaina apgarsinimų skyriuje Apgar- 

sinimų kaina suteikiama pareikalavus. 

Prisiųsti Redakcijon ir nesunaudoti rankraščiai gra- 

žinami atgal tik tada, kada jų grąžinimo reikalaujama, 

rankr^tj Redakcijon siunčiant, ir kuomet grąžinimo lė- 

šos prie rankiaščio yra rrldėtos. 
Prenumeratos, apgarsinimų ir kitokio biznio reika- 

lais reik kreiptis laiškais } Dienraščio Administaracij^. 

Korespondencijas, žinias ir straipsnius reik adresuoti 

Dienraščio Redakcijos vardu. 

Joki raštai, be padavimo rašėjo tikro vardo-pravar- 

dės (apart slapivardės) ir adreso, negali buti sunaudoti. 

Asmeniški Redaktorių galima matyti nuo 11:30 iki 

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

Dvigubas pavojus Lietuvai. 
Paskutinių kelių dienų žinios apie Lie- 

tuvą surūpina kiekviena lietuvį. Iš \ aršavos 
ateina telegramai, kuriuose pasakojama, ki'd 

Lenkijos valdžia pastačiusi Vokietijai "ulti- 

matum idant ji leistų lenkiškai kariumenei 

nuvykti iš Lenkijos \ Vilnių geležinkeliu, ku- 

ris nuo Gardino iki Vilniui randasi, anot tų 

telegramų, vokiečių rankose. 

Iš kitos pusės, sulyg žinių, gautų \\ asli- 

ingtone, rusiški bolševikai artinasi prie \ il- 

niaus iš šiaurių ir rytų pusės, grasindami Vil- 

niaus užėmimu. Lietuvos naujai susiorgani- 
zavusi valdžia, kaip girdėtis iš žinių, atei- 

nančių iš Washing ono, rengiasi apleisti, ar 

jau apleido Vilnių.* Ji, neturėdama Vilniaus 

apgynimui nei kariumenės, nei ginklų, nieko 

kito ir negalėtų padaryti. 
Tokiu budu, kaip matome, Lietuvos sos- 

tapilė ir Lietuvos titomlaikinė valdžia atsi- 

dūrė tarp dviejų ugnių, ir abi jos yra pavo- 
jingos Lietuvai iki didžiausiam laipsniui. Už- 
ims Vilnių ir Lietuvą bolševikai—prapultis 
gręsia Lietuvos ramybei ir jos organizavi- 
muisi į neprigulmingą viešpatiją. Užims Vil- 

nių lenkų kariumenė—tai juos ne taip lengva 
bus iš tenai iškrapštyti. Lenkų kariumenė 

Lietuvoje reiškia atnaujinimą ir užmovimą 
Lietuvai lenkiškų pančių. 

Nesunku todėl suprasti, kad dalykų sto- 

vis Lietuvoje yra labai serioziškas ir prieina, 
jeigu dar nepriėjo, prie krizio. Netrukus Lie- 

tuva ir vėl gali paplukti kraujais, o ginti jos 
nėra kam. 

Tik lietuvių kariumenė 'galėtų apsaugoti 
šalį nuo gręsiančio jai chaoso ir svetimųjų 
įsiveržimo. Bet jos nėra, nėra nei ginklų, nei 

pinigų kariumenės aprupinimui, apginklavi- 
mui ir užlaikymui. Buvo žinių, kad Lietuvoj 
susiorganizavo apie 20,000 milicijos, bet toli- 
mesnio organizavimas, dėlei stokos pinigų, ėjo 
sunkiai. 

Jeigu talkininkai nepaskubės su pagelba, 
Lietuvoj galėsime susilaukti baisių regyklų. 

Bet ka paus lietuviai tuo tarpu privalo 
daryti? Europos lietuviai, be abejonės, su- 

gebės daryti viską, kas bus galima prie tokių 
aplinkybių. Amerikos lietuviai vienok taip- 
pat neprivalo sėdėti sudėję rankas. Keletas 
milijonų doliarių, jeigu Amerikos lietuviai 
juos turėtų, butų nemaža paspirtis Europcr 
lietuviams jų kovoje už 1 ietuvos laisvę. Bet, 
apart to, mums rodosi, Amerikos lietuviai ga- 
htų kreiptis prie Amerikos valdžios su prašy- 
mu pagelbėti Lietuvai. Lietuviškos armijos 
tvėrimas čia Amerikoj Lietuvos apgynimu 
yra ne tik pačių lietuvių reikalas, bet yra Iv.- 
gjai ir reikalas Amerikos ir talkininkų, ne: 

visi męs esame užinteresuoti įvedimu pasto- 
vios tvarkos ir ramybės Europoje. Šiam rei- 
kalui todėl, reik manyti, Amerikos valdžia ne- 

olitu priešinga. Tvėrimas Lietuvoje milicijos 
o čionai lietuviškos armijos apgynimui Lietu- 
vos yra dabartinėse sąlygose toks reikalas, be 
kurio vargiai galima bus apsieiti, jeigu Lie- 
tuva turi buti laisva ir neprigulminga. 

Svetimoj spaudoj apie 
\ Lietuvms. i 
> < 

Deklaracija Lenkiškų partijų Lietuvoje. 

Iv 1 u b N a r o d o w y (Tautinis [lenkų] 
kliubas).—Imant pamatu naujam tautinių san 

tikiu sureguliavimui tautinio apsisprendimo 
principą ir teisę kiekvienos tautos prie tvėrimo 
savo locnos viešpatystės, K1 u b N a r o d o- 

w y pripažįsta tautinę lietuvių viešpatiją, kiek 
ji apims tik etnografinius lietuviškus plotus, 
tas reiškia tuos etnografinės Lietuvos plotus, 
kurie turi absoliučią lietuvių gyventojų didumą. 

Pripažindamas tautinio apsisprendimo tei- 
se sulyg lietuvių, K1 u b N a r o d o w y rei- 
kalauja to ir lenkams ir iš visų jiegų priešin- 
sis visokiems mėginimams prijungimo gvoltu 
prie liteuvių viešpatijos plotų, apgyventų ab- 
soliutės lenkų didumos. 

Prie apibriežimo viešpatijinių rubežių tin- 
kamu gali buti tikrai niekuom nesuvaržytas 
užinteresuotų gyventojų išsireiškimas. 

Atsimenant kelių šimtų metų bendrą su- 

gyvenimą broliškų lenkų ir lietuvių tautų, kar- 
štai pageidaujant sutvėrimo laisvų tautų susi- 
vienijimo, taipgi suprantant neatbūtiną rei- 
kalingumą lenkiškai-lietuviško susivienijimo 
ekonominiu ir ukiškuoju žvilgsniu, K1 u b 
Narodovvy iš visos jiegos rems idėją su- 

jungimo Lietuvos su Lenkija su abiejų tautų 
sutikimu ir ant principo, taip-pat abiejų im- 
siu sutinkamai priimto. 

D e 111 o k r a c y a N a r o d o w a (Tau- 
tinė [le.ikų] Demokratija).—Lenkų Tautinės 
Demokratijos sriovė [stronnict\vo] Lietuvoje 
skaito Lietuvos neprigulmybės reikalą dalimi 
klausimo apie neprigulmybę Lenkiškos vieš- 
patijos, prie kurios per ilgus amžius prigu- 
lėjo lietuviškai-rusiškos žemės. Joki aktai 
viešpatijų, dalinusių Lenkiją, ar jie butų se- 

nieji, ar dabartinėj valandoj daromi, negali 
pertraukti tarp Lenkijos ir Lietuvos šito ry- 
šio, dar ir šiądien paremto nc vien tik ant po- 
litiškos tradicijos, bet ir ant lenkų tautinės 
ir ūkiškos nuosavybės Lietuvoje. 

Šitų priežasčių dėlei Tautinės Demokra- 
tijos sriovė negali pripažinti jokių aktų, ku- 
rie palyti Lietuvą, o yrti priešinai ąugščiau 
išreikštam principui. Todėl ji nepripažįsta 
vokiškos valdžios apskelbtos, o Lietuvių Ta- 
rybos priimtos menamos Lietuvos neprigul- 
mybės ir nepripažins jokio panašaus akto iŠ- 
Iauko [suprask: jeigu kitos viešpatijos mė- 
gintų Lietuvą neprigulminga pripažinti], kuris 
[aktas išlauko] vestų prie pertraukimo vieny- 
bės lietuvių žemių nuo Lenkijos. Lietuvos 
savistovybės, arba pilnos neprigulmybės klau- 
simas gali buti išrištas tiktai [?] sulyg susi- 
pratimo su pritarimu lenkų tautos, ypatingai 
gi jos atskalos, gyvenančios Lietuvoje. Ge- 
riausiu ir tinkamiausiu išrišimu Tautinės De- 
mokratijos sriovė skaitytų tokį, kuris, neper- 
traukiant sąjungos tarp Lietuvos ir Lenkijos, 
užtikrintų visoms katalikiškoms žemėms Lie- 
tuvoje savivadlą viešpatijinio tvarkymosi ir 
vidujinę laisvę, tautinį ir kulturinį vystymąsi jos tikrų tautybių [narodo\vosci rdzennvrhl 

* J 

Tas [išrisimas] duotųsi išpildyti formoje 
plačios autonomijos su seimu Vilniuje, arba 
formoje federacijos. 

Neužginčydami lietuvėmis viešpatijinic 
apsisprendimo tc;sės, Tautinės Demokratijos sriovė neatsako jiems laisvės statymui locnos 
neprigulmingos Lietuvių viešpatijos, bet tiktai 
rubežiuose ankštai etnografiniai lietuviškuose, 
Prie tokio išrišimo Lietuvos plotai su per- sveriančiais lenkiškais gyventojais ir palinku- sie prie Lenkijos ir jos kultūros- privalo buti 
prijungti prie Lenkiškos viešpatijos. 

Ypatingai kaslink dabart nes situacijos, tai Tautinės Demokratija sriovė nepripažįsta Lietuvos Tarybos šalies atstove, o visokių jcs. aktų ir paliepimų [nepripažįsta] kame nors 
salį rišančiais, o juo labiaus lenkišką visuo- 
mene. Visokius santikius su Taryba, ar viso- 
kius nutarimus, kurie savo pasekmėse vesti 
prie pripažini .iO jai ir jos darbams viršminė- 
tos reikšmė:,, Tautinės Demokratijos sriov< 
pripažįsta kenksmingais, kaipo prieštaraujan čius šalies ir visų gyventojų interesams. 

—Iš Dziennik Związkowy, Cliicago, 111. 
j kuris tai paduoda iš Europos lenkų laikraščių 

> Gruodži. 27 d. 1918 m. 

Kuria 

Vincas Krėvė. 

Skerdžius. 
t(Tąsa). 

— Kaip nenori, kvaily! — 

sušuko visi, — ar tu aklas, 
nematai, kad tai sena liepa? 

— ^sors užmuškit, nevesiu 
jos! Rėkia Lapinas ir stumia,j muša ją kumščiais, bet anoji 
lenda i jį; nustvėrė už kaklo 
ir apskabino. Lapinas norėjo 
bėgli, bet užsikabinęs už pa- 
kojų nuvirto ir pervertė ant 
save skobnes. Visi susirinkę 
ėmė juoktis, kvatotis, ir me-| 
tyti j iį akmenis, žemes, pele-' 
nus. O senė toji, nustvėrus ji 
už kaklo, smaugia, kad jam 
net atsigauti nėra kuo. O visi 
beria ir beria ant jo, ką tik 
nustvėrę. Mato, kad ir Grai- 
nis, stovi gi čia ir, užsimojęs 
kirvakočiu, taiko jam galvon: 

Lapinas suriko, kiek balso 
teko ir — prabudo. 

Nubudo senis ir mato, kad 
jis jau neguli unksnėje, šešė- 
lis grušios toli nuslinko šo- 
nan, ir saulė ji gerai prikepi- 
no. Nežiūrint į tai, jam šalta, 
lyg ji krečia drugys, ir šo- 
ną, ant kuria gulėjo, netai 
sopa, ne tai gelia. 

Lapinas priminė, kad pir- 
mą kart dar, kaip atsimena, 
atsigulė ant kiemo. 

— Tai jau mirti reikia. 
JNiekas kitas, kaip tik visi nu- 

mirę mane šaukia. — Topte- 
rėjo jam širdin. 

Senis užsikėlė, nuvėjo pir- 
kion ir, užlipęs ant krosncs, 
kur buvo jo patalas, atsigulė. 
Nors gerai užsiklojo kaili- 
niais, bet ilgai buvo šalta, krė- 
tė ir laužė kaulus. 

— Senysta! — sumurmė- 

jo senis, užtraukė ant savęs 
dar sena, skylėta sijoną, apsi- 
vertė ant kito šono ir, sušilęs 
truputį, užsnaudė... 

— Dėdė, dėdė! Kelkis! Lai- 
kas jau gyti! 

Tai šaukia jo Petruška ir 

Barnaskė, du didžiausiu jo 
piemieniu, su kuriais jis gano 
miške. 

Juos tėvai išvarė, kad nu- 

veitų i skerdžių ir pasiklaus- 
tų, kodėl taip ilgai nūnai ne- 

gena. 
Lapinas praplėšė akis. Jam 

nusidavė, kad jisai, va, tik su- 

leido akis, kad dar ir neuž- 
snūdo gerai, bet apsidairęs 
pamatė, kad jau saulė senai 
nuslinko už trobelės, ir joje 
dabar buvo tamsu ir nelinks- 
ma. 

Jis visuomet ėjo gyti, kada 
saulės spindulys iš langelio 
guldavo ant krašto skobnės. 
Tikrai, nūnai jau jisai gerai 
pasivėlino*. 

Nulindo Lapinas nuo kros- 
nės, raudonas, kaip burokas, 
uždegtas. Vos nukopo nuo 

krosnės, ii vėl pradėjo krėsti; 
galvoj užia, kaip verdančia- 
me puode, kaulus laužo, ir 
pirkelė akyse jo šlija iš vieno 
šono kitan. 

Bet senis visgi apsivilko si- 

joną, užsidėjo savo krepšį ir 
ėmė jieškoti botago ir trimi- 
to, bet neradęs, atsiminė, kad 
paliko pas eilininką. 

Pasejėjęs j duris, nušlijo 
Lapinas ir, nenuvirtęs, atsi- 
sėdo ant suolo, kampe pas 
lentyną. Pasėdėjęs ten, atsi- 
kvošėjęs truputį., atsigulė, 
kaip buvo apsivilkęs, ant suo- 

lo. 
Piemenis stovėjo viduje 

pirkaitės ir laukė. 
— Tai kaip gi, dėde? Gysi 

me nūnai? 
— Gykit sau vieni. Matyt 

jau aš atganiau savo. Reikia 
ir atsilsėti prieš kelionę. 

Piemęnįs pastovėjo, pašto- 

vėjo, malu, kad senis suniviaii 

kvėpuoja ir suvis nesikelia; 
dar palaukė kiek, išėjo iš pir- 
kios. 

Tądien jie išginė vėliau, nei 

visad, ir be skerdžiaus. 
V. 

Ant rytojaus piemenįs iš- 

ginė vėl vieni, be skerdžiaus. 
-\loteros nusiminė, jos vakar 
vakare gerai ai jautė, kad 
skerdžiaus nėra: karvės pa- 

rėjo, kaip plokštės. Kelių kar- 

vių visai neparginę; jas tik 
vėlai, jau naktį, rado vasa- 

rojuje, bet kiek prisiieško- 
jo, kiek prisivaikščiojo, pri- 
siaimanavo moteros, kad pie- 
nas gali perdegti. 

—J ns nu vėl, begėdžiai, pu- 
sės gyvulių nepargysite. Koks 

gi galas tam skerdžiui? Va- 
kar ik vakaro prat.urėjo gy- 
vulius tvarte ir nūnai vėl ne- 

gena! — Aimanavo moteros. 
— Skerdžius, tetutės, mirš- 

ta. ]\lęs kėlėm ir prikelti ne- 

galėjome: nubudęs žinro ant 

tavęs, lyg nepažįstamo, ir pat- 
sai j save nežiną ką, kalba. 
Gal klejoja... — kalbėjo kiek- 
vienai piemenis. 

iii_ i„„ 
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saine sodžiuj, kad skerdžius 
miršta. Yiena-kita moteriš- 
kaitė, gailingesnės širdies nu- 

bėgo aplankyti ligonies. Ir 
tikrai rado Lapinu kuone be 
atminties; jis skundėsi, Kad 

jį labai krečia, kaulus laužo, 
ir šeną diegia. Kalba-kalba ir 
nukalba nei ši nei tą. 

—Jau nenuvokiu senis, — 

kuštėjosi moteros, pamatysit, 
kad numirs. 

— Ar tai jau ne laikas? 
Kur kas jaunesni miršta, o 

jam tai ir dievas liepė. 
— Bet, kaip nori sau kal- 

bėk, vis gi gyvo žmogaus gai- 
la, ir gana. 

Sujudo moteris rodą da- 

ryliu viena amešė virtos viš- 

tienos, kita sviesto svarą, tre- 

čia — dešimti kiaušinių. Iš- 

kepė jam ant sviesto, riebiai, 
kiaušiniene ant trukžolių, bet 

Lapinas nieko valgyti neno- 

rėjo; skundėsi, kad ji ir taip 
išdūmė, kaip krosnį. 

— Suvalgyk, die, širdele, 

pamatysi, kad tau palengvės! 
— inkalbinėjo geraŠirdinga 
viena-kita moteriškaitė 

— Nelyskit man akysna, — 

gynėsi nuo jų, ka'p nuo mu- 

sių, skerdžius—numirsiu ir be 

justi gydimo. 
— Ko dar tu mirsi, dėduli, 

— die, pereis, pažiu. ėsi, kad 

pereis; peršalai truputį, tai 
slunktas ir laužo kaulus! — 

— Kas gi mušti karveles 

ganis, kad tu, dėduli, mirti 
nori! 

Taip ramino seni moteris, 
o tuo laiku lindo ; vyrus: 

— Jau nors kunigo, begė- 
džiai, nuvažiuotut, o tai pa- 
mirs be išpažinties. 

Vyrai parvežti kunigo ne- 

siskubino, bet vienas kitas 
taip gi užėjo Lapino pirkai- 
tėm 

— Nu, ką, dėdė, namon 

rengiesi ? 
— O ką? Jau man ėia nėra 

ko daryti. Kad jau žmonės 
kerta medžius, tai ir man nėra 
ko ėia veikti. 

— Ką padarysi, žmogeli! 
ne nu — ryt visi ten nuvei- 
sime. 

Senis užsigrjždavo į sieną, 
klausydamas šitų kalbų ir tik 

murmėjo po nosimi. Jis tiek 
kartų girdėjo jau visas šitas 
kalbas! Tr nedaėdė žmonėms 

pliaukšti vis vieną, vis vieną 
(Toliaus bus) a 

"SESUTĖ."' 
Didžiausiu draugu kareivių, ypač sužeistųjų, yra Rau- 

donojo Kryžiaus sesuo, kuri laike karės yra didžiausis ka- 
> 

reivio nuramintojas ir prižiūrėtojas. 
Ar pats esi Raudonojo Kryžiaus nariu. Buk juom! 

Reik tik vieną doliarį įmokėti. 

Kaip Jis Kareje Buvo. 
Rašo A. Lcmontas. 

L.. J 

Paskaitykit tai laiko turėda 
mi, nes šis laiškas bus ilgo- 
kas. 

Dabar, kada karė jau yra 
išlošta, nenoroms kįlą klausi- 
mas: Kada męs važiuosime 
namo.' P>e abejonės, labai il- 
4"ai nereikės laukti to laiko, 
kada .nes įsėsim Į vieną iš šitų 
lidnulių laivų ir iškilmingai 
[/įauksini "Xamo, broleliai! 
Xamo, jaunieji"... 

Aš turiu viltį pargrįžti na- 
mo su Juozu (Dargiu — kitu 
čikagiečių), bet šiuo laiku jis 
ligonbutyj, iŠ priežasties žaiz- 
dų. gautų vienam iš pastarųjų 
musių. Žaizdos nėra pavojin- 
gos, nes vaikinai, kurie matė 

jį, sako, kad tai yra lengvas 
gazo užnuodijimas. 

A> ėsu klasifikacijos kanipe- 
ie ir jaučiuosi sveikas kai ridi- 
kus. Mano žaizdos sugijo 
gražiai, nors biški mane supei- 
žojo. \ ienok, kiek aš žinau, 
tas nekenks mano civiliškam 
gyvenime, nors gal jos nukir- 
to mano piano dienas gal 
skambinti negalėsiu, nors pri- 
sipažįstu, kad i.^ manės nieka- 
dos nebuvo didis pianistas. 
\ iska gi krūvon suėmus, aš, 
kaip lygiai ir Juozas, skaitome 
sa\e laimingais, kad išėjome 
i.: šitos didžios kovos tik su 

mažesnėmis žaizdomis. 

Galima a h irai rašyti. 
i 

Kadangi cenzūra tapo nu- 

;i:nta nuo laišku Amerikoniš- 
ku kareivių, išskyrus tik kelė- 

!tą išėmimų, tai aš pamėginsiu, 
nors trumpai, aprašyti mūsų 

i patyrimus ir atsitikimus nuo 

to laiko, kaip męs apleidome 
Suv. \'aistijas. 

Spalio 24 d. 1917 metų mes 

j.-ėd mic ant laivo Von Strau- 
bc;i. Philadelphijoj ir 11-tą 
\ alanda vakare tuojaus i.Šnlau- 
kC' n Į Xe\v York'o uostą, kur 
męs atvykom antrytojaus. 
Cia mes išstovėjome ant ant- 
karo per vieną ištisą savaitę. 
Jus galite sau atsivaisdinti 
n m s u padėjimą. Štai čia po 
akių mums stovi Laisvės Sto- 
vyla (Statue of Liberty), o 

visv;'i mes negalėjome gauti 
*' ai.-vės" apleisti laivą nors 

ant minutos, nes jie nežinojo, 
kuomet įiiusų'laivas gaus pa- 
liepimą išplaukti. Jf olloivccii 
nakčia (Spalio 31, 1!)17) męs 
išplaukėm linkui Prancūzijos, 
dabodami, kaip Ne\v York'o 
šviesos vis labiaus ir labiaus 
nvko ir nyko, mums toly n j jū- 
res išplaukiant. 

Mu'sų transportas susidėjo 
i-, septynių laivų su kariumene 
ir buvo lydimas apie septynių 
lalvų-naikintojų ir vieno mūšio 
laivo. 

Laike kelionės mes turėjo- 
me "target practicc"' (šaudy- 

j mo j cielių praktiką) ir tik 
! apie po 7 ar 8 dienų nuo iš- 
plaukimu mes pamatėm sub- 

1 

mariną, bet jis mums jokių 
jokios bėdos nėra padaręs. 
Lapkričio 9 d. apie 7-tą valan- 
dą vakare, męs įgavome pirmą 
syk baimės, kaip reik. Buvo 
tamsu-nors akim verk, ir mu- 

šu laivas susidaužė su kitu 
laivu vardu Olgoncman. Mū- 
sų laivas tapo drūčiai sugadin- 
tas. bet, apart paprasto tokiuo- 
se atsitikimuose sujudimo, jo- 
kių kitų nelaimių nepasitaikė 
ir mes priplaukėme laimingai 
prie Bresto (uostas Francuzi- 
joj). Tas buvo lapkričio 12 
d. Cia laivas vėl nuleido įkąrą 
ir męs išbuvome ant laivo 
vėl čielą savaitę, nors tame 
laike vieną dieną męs buvome 
nusėdę nuo laivo, idant daly- 
vaiti i franenzų parodoj, kuo- 
met miesto gyventojai tikrai 
su didži uisiu širdingumu mu'" 

pasveikino. 

I 'ačiiioja Pietiniu Frančiusi- 
j o n. 

Lapkričio apie 19 ar 20 d. 
męs apleidome laivą ir įsėdo- 
me Į traukinius, idant vykti j 
lavinimosi lagerius. Važiavo- 
me 'privatiškais karais/ kitais 
žodžiais kalbant traneuziškuo- 
se tavoriniuose vagonuose, ku 
rie v. a apie pusė tokio didumo 
kaip Chieagos strvtkariai ir 
yra pažymėti užrašu4'40 Ho- 
mmes—8 chevans", kas reiš- 
kia : '"40 vyru, arba 8 arkliai.'1 

Musų laimė, kad vago- 
nas, kuriame aš buvau, matyt, 
paskutiniu sykiu vežė arklius, 
tai jame buvo like šiaudų, o 

mėšlas buvo išmestas. Tas 
"patalas" buvo mums visai pa- 
togus dalykas. Mušu vagone 
buvo tik 36 vyrai — apie 15 
perdaug,—lai jus galite gerai 
<au įsivaisdinti šitokiame pa- 
dėjime mus, pripratusius prie 
keliavimo amerikonišku budi1 
Tas viskas buv6 lapkričio 
nesvj. Šalta ir drėgna, p. 
nėra nei mūsų, nei kituose va 

gonuose, o vienatiniai langai 
musų vagonuose buvo šoninės 
duris. Jas męs laikėme užda 
rytas, nes pasitaikė labai šal- 
ia. Suprantama, męs negalė- 
jome daug ką pamatyt j, bet 
aš turėjau garą progą, nes toj 
vietoj, kur sėdėjau (ant šau- 
lių), buvo plyšis — didumo 
kad galėtum ranką iškišti, 
(Tokių plyšių buvo it* dau 
giaus musų vagone). 

Nežiūrint visų tokių nepa- 
togumų, musų vaikinai skaitė 
šilą kelionę smagiu pasivaži- 
nėjimu, arba "trumpiausiu kc- 
iiu Į Vokietiją" — shortest 
route to Germany.... 

Mano pirmas įspūdis, pažiu- 
rėjus j šiuos vagonus išvažiuo- 
jant iš Bresto, buvo, kad j u 

ar lik kariais neturi keturi' 
kampių ratų, nes, važiuOj 
jais, iauteisi nelyginant auto 
mobiliuie su trimi "flat tires", 
Visa tai suteikė mums gerrj 

(Daugiau bus). 



'PASISKAITYKITE! 

Jaunuomenes Daina. 
N^įm' dailią dainą, broliai, 
.ari tekels iš miego mus! 

'Ts'uri tyliejusius ljgšioliai 
Gaivins jaunos širdies jausmus. 

tegu balsai skardžiai skambės, 
Visi Lietuviai teišgirs! 
Krutinės karštos sukrutės 
Ir jau ant amžių neb'užmirš N 

Teužsimiršta užšalimas 
.] grabą žengiančios kartos! 
Ir žydjs meilėje jaunimas 
Tam-tikrą dainą tegiedos! 

Tegu balsai... 
Aušros šalis štai jau pritvinko; 
Nukrinta rūkas nuo akies; 

į-Nakties tamsa šiek-tiek nuslinko,— 
7 Tat greit ir saulė užtekės. 
r- Tegu balsai... 
\ Tas nėra sunumi tėvynės, 
į Kas auštant ryto neišvys; 
[ Kas neuždegs jausmais krutinės. 
| Kam nepradžiugs dabar širdis. 

Tegu balsai... 0 
Nepripažįstame už brolį 
Nemylinčio tėvu kalbos! 
Ji nuo savęs atmesim toli, 

%Jvaip posūnį brangios tautos! 

\Tegu balsai... 
f'jjSrį kuopą susispausim" 
► ir pasiduosime rankas: 

Senovės vardo reikalausim, 
Apvainikuosim sau galvas! 

Tegu balsai... 
Čia ne Lenkija, čia Lietuva— 
Čia mušu žemė, ne kitų... 
Tėvynė mūsų nepražuvo. 
Nes turi daug vaikų tvirtų. 

Tegu balsai... 
Tautiečiai, dar dabar verksmingi, 
Senelių gaukite širdis; 
Tada jus busite laimingi 
Ir jusų nieks nebebaugins... 

Tegu balsai... 
Aušros šalis štai jau pritvinko 
Nukrinta rūkas nuo akies 
Nakties tamsa šiek-tiek nuslinko,— 
Tat greit ir saulė užtekęs. 

Tegu balsai... 
M a rga lis- 

Verte M. GRIGONIS 

SIRDIS 
j MAŽIEMS IR DIEELIEiViS j j 

(Tąsa) 
Kapitonas, neatsižiurėdamas i žaizda, ėjo 

pėsčias su savo kareiviais, ir vakare jie, nu- 

vargę ir nusiminę, priėjo iki Goito ant Min- 
čių. Jisai tuojau išėjo jieškotų savo poruči- 
ko, kuri sužeistą paėmė i ligonbutį ir kuri 
pirmeliaus čia buvo atvežę. 

Ligonbutį intaisė bažnyčioje, ir jisai ten 

nuėjo. Bažnyčia buvo "pilna sužeistųjų, jie 
dviejose eilėse gulėjo ant kelionės lovų ir ant 

matracų, ant žemės patiestų; du gydytoju ir 
bent keli pagelbininkai jiems pagelbą teikė. 
Iš visų pusių buvo girdėties riksmai ir vaito- 
jimai. 

Inėjęs bažnyčion, kapitonas sustojo ir 
pradėjo dairyties, poručiko akimis jieškoda- 
mas. Ta valandėlę jisai užgirdo arti silpnu- 
tį balselį: 

— Pone kapitone! 
Kapitonas atsigrįžo: tai buvo mažas bttg- 

norius. ę 

Jisai gulėjo ant patalo, iki krutinės ap- 
.klotas stora antklode; jo rankos buvo ant ant- 
klodės. Jisai buvo išblyškęs, bet jo akį s taip 
pat degė, nelyginant žarijos. 

— Tu či^?—nustebusiu, bet piktu bal- 
su tarė kapitonas. —Vikrus! Atlikai prieder- 

— Aš viską padariau, ką galėjau,—atsa- 
kė bugnorius. 

— Tavę sužeidė?—paklausė kapitonas, 
j ieškodamas akimis savo poručiko. 

— Ką daryti!—atsakė berniukas, kuriam| 
žaizda davė drąsos su vyresnybe kalbėti;—j 
aš, kaip įmanydamas, rupinausi susilenkęs i 

bėgti, bet mane visgi tuojau pastebėjo. Jei 
jie manęs nebūtų sužeidę, aš gal dvidešimčia 
minučių bučiau anksčiaus nubėgęs. Man pa- 
sisekė tuojau rasti vyresnysis kapitonas, ir 

inteikiau jam raštelį. Bet po tokių vaišių 
sunku buvo nuo kalno nusileisti! Mane troš- 
kulys marino, bijojau, gal nenubėgsiu, verkiau 
iš pykčio, mąstydamas, kad kiekviena pave-į 
linta valandėlė kam ngrs ten viršuje gyvastį, 
atima. Bet, vienu žodžiu, a: viską padariau,1 
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ką galėjau. Aš patenkintas. Atsiprašau, p. 
kapitonę, iš tamstos rankos kraujas teka. 

Ir ištikrujų, iš blogai aprištos kapitono 
rankos bent keli kraujo lašai nuvarvėjo. 

— Jei norite, p. kapitone, aš jums la- 
biaus suspauski rūbelį? A leidžiu ranka pa- 
duoti. 

Kapitonas ištiesė kairiąją ranką ir jau 
pakėlė dešiniąją, norėdamas padėti berniukui 
mazgą atrišti, bet mažas bugnorius nuo prie- 
galviu pasikėlęs tuojau išbalo ir turėjo vėl 
atsigulti. 

— Nereikia, nereikia!—tarė kapitonas, 
atitraukdamas sužeistąją ranką—pirma apie 
save pasirūpink; kartais ir mažos žaizdos 
daug bloga padaro. 

Berniukas palingavo galvą. 
— Bet kas tau yra?—paklausė kapitonas, 

į jo veidą žiūrėdamas,—turbut daug kraujo 
ištekėjo, kad taip nusilpnėjai. 

— Daug kraujo? Ne vien kraujo,—atsa- 
kė berniukas.—Žiūrėkite!—Ir jis nutraukė nuo 

savęs antklodę. 
Išsigandęs kapitonas pasitraukė. Pas 

berniuką tebebuvo tiktai viena koja: kairioji 
augšėiaus kelio nupjauta. 

Tą valandėlę ėjo pro šalį gydytojas. 
— Ak, kapitone !--pasakė jisai, rodyda- 

mas j mažą bugnorių—koks liūdnas atsitiki- 
mas! Juk koją lengvai butu buvę galima 
išgydyti, jei jisai jos neimtu taip nuvarginęs: 
pasidarę uždegimas, ir prisiėjo ją nupjauti 
O! bet koks jo drąsumas! nei sudejavo, nei 
suriko! Ir kai aš jam koją pjoviau, tai ji- 
sai didžiavosi, kad galėjęs Italijai patarnau- 
ti. Jisai iš geros tešlos sulipdytas! 

Ir nubėgo toliaus. 
Kapitonas suraukė savo plačius, žilus 

antakius ir atydžiai j berniuką pasižiurėjo, 
jį apklodamas; paskiau, nuo jo akių neati- 
traukdamas, pakėlė ranką ir nusiėmė kepu- 
rę. 

— Pone kapitone l-nustebęs suriko ber- 
niukas-ką jus darote? Prieš mane? 

Tada :«isai piktas kareivis, kuris nė vie- 
nam savo pavaldiniui nėra mielo žodžio ta- 

rės, maloniu ir drebančiu balsu tarė: 
— Aš tiktai kapitonas, o tu—karžygis! 
Ir pasilenkęs jisai tris kart pabučiavo 

berniuko krutinę, kurioje plakė drąsi vaiko 
širdis. 

TĖVYNĖS MEILĖ. 

Tave sugriaudino apsakymėlis apie mažą 
bugnorių, todėl tau šiandieną nebus sunku pa 
rašyti kvotimų rašinys: "Kodėl męs Italiją 
mylime?" 

"Ar neatėjo tau i galvą daug atsakymų? 
Aš myliu Italiją, nes mano motina italė, nes 

mano gjslose tekąs kraujas—Italijos kraujas, 
nes Italijos žemėje palaidoti numirėliai, ku-' 
rių mano motina verkia ir kuriuos mano tėvas 
gerbia, nes miestas, kuriame aš gimiau, 
mano kalba, knygos, iŠ kurių aš mokinuos— 
italu, nes mano brolis, mano sesuo, mano 

draugai—italai, nes tauta, tarp kurios aš gy- 
venu, stebuklinga gamta, kuri yra aplinkui i 
manęs, visa, ką aš matau, ką aš myliu ir 
gerbiu—visa tai italų. 

"O! dar tu negali atjausti tos meilės! 
tu pastebėsi tą jausmą, kai užaugsi, kada 
grįždamas iš tolimos kelionės, po ilgo nebu- 
vimo, iŠ laivo pamatysi ant horizonto tavo 

gimtinės augštus melsvus kalnus; tu pastebė- 
si tą jausmą toje didžioje meills vilnyje, kuri 
tavo akis pripildys ašaromis ir iš tavo kru- 
tinės iššauks linksmybės šauksmą. 

"Tu pastebėsi ta jausmą, būdamas toli 
nuo tėvynės, tarp svetinių, kada iš lupų dar- 
bininko išgirsi italų kalba. Tu pastebėsi i j, 
kai užgirsi kitataučius tavo tėvynę šmeižiant. 
Tasai jausmas bus dar didesnis ir gilesnis 
tą r ieną, kada priešai ant tavo tėvynės už- 
puls ir kai pamatysi prieš juos išstatytus gin- 
klus, /kada subėgs jaunikaičių legionai, kada 
tėvai, apkabindami savo sunus, pasakys:— 
Bukite drąsus!—o motinos suriks pavymui: 
—'Grįžkite įveikę !-,-Tu atjausi tą meilę, pana 
šią dangaus linksmybėms, jei tau bus lemta 
pamatyti ineiną į tavo miestą būriai, prare- 
tėję, nuvargę, apdriskę, baisus pažiūrėti, bet 
su blizgančiomis pergalėjimo akimis, su su-- 
šaudytomis vėliavomis, su daugybe drąsuolių, 
kurie pakels savo suristas galvas, rankų lie- 
kanas, o apimta džiaugsmo minia bers ant jų 
palaiminimus ir gėles. 

"Tada tu suprasi, kas tai yra tėvynės 
meilė, tada tu atjausi, kad pas tave tėvynė, 
Enriko. Tai toks prakilnus ir šventas jaus- 
mas, kad, jeigu aš tave pamatyčiau iŠ karės 
už tėvynę grįžtantį gyvą ir sveiką, tave. mano 

kraują ir sielą, ir jei aš sužinočiau, kad tu 
iš baimės likai gyvas, tai aš, tavo tėvas, kuris 
tave džiaugsmingai sutinka iš mokyklos grįž- 
tantį, sutikčiau tave gailiai verkdamas; aš nu- 
stočiau tave mylėjęs ir iki mirties nešiočiau 
širdyje tą žaizdą. 

Tavo tėvas." 
(Toliaus bus) 

Jedediah Morse. 
* 

.Netrukus pu Amerikos Re- 
voliucijos Massachusetts val- 
stijoje gimė berniukas vardu 
Jedediah. Jo tėvas Morse bu- 
vo pamokslininkas. 

Gavęs gerą pradinį ir vidu- 
rinį apsišvietimą, 1807 metuo- 
se jis pabaigė Vale universi- 
tetą ir tuojaus pakreipė savo 

gabumus į dailę. Jis buvo 
artistas siela ir širdimi, bet 
visas jo gyvenimo kelias per- 
sikeitė pastebėtinu budu. 

1832 metų rudeni Jedediah 
Morse, jau sulaukęs 41 m. 

amžiaus, grįžę iš Prancūzijos 
į New Yorką. Ant laivo jam 
pasitaikė sueiti į pažintį su 

keliais mokslo vyrais, kurie 
įdomavo elektrybf. Morse ne 

daug apie tai teišmanė,—tik 
tiek, kiek buvo mokinęsis Vale 

mokykloje. Bet kada kas-žin 
kas paklausė, kiek reikia lai- 
ko, kad elektros sriovė pereitų 
per vielą (dratą) ir kada at- 

sakyta, kad ji pereina momen- 

taliai.—tad Morse labai luo- 

tui užsiinteresavo. 
— jei uup įsi'Krujii yra,— 

jis pastebėjo,—ir jei elektros 
sriovė gali buti matoma ir 

girdima, tai dėlko nebūtų ga- 
lima su jos pagelba perduoti 
žmogaus minčių? 

Keleiviai išsiskirstė, — bet 
Morse, vaikštinėdamas ant lai 
vo denio galvojo apie pasi- 
kalbėjimą ir, pasiėmęs savo 

užrašų knygutę, įbrėžė jon 
kaž-kokius ženklus. Tie ženk- 

lai vėliaus tapo žinomi, kaipo 
"Morse o Alfabetas" telegra- 
fe. Pirm, negu jis pasiekė 
Xew Yorką, jis jau turėjo pa- 
sidaręs jvairius braižinius sa- 

vo išradimui, kurį paskui iš- 
tobulino detališkai. Kadangi, 
reikalaudamas dirbti kasdie- 
nės duonos kąsniui, Morse ne- 

galėjo pašvęsti visą savo lai- 

ką tobulinimui išradimo, tad 
vos tik už trijų metų po to 

pasirodė pirmutinis jo išras- 
tas ir dar ne visai tobulas te- 

legrafinis aparatas. T du me- 

tu po to Morse jau turėjo 
trumputę telegrafo liniją, bet 
visi žiurėjo i jo darbą ir ban- 

dymus, kaipo į svajotojo žais- 
lus. Pagaliaus 1838 metuose I 
Morse stojo YVashingtone prie 
šais Suv. Valstijų Kongresą, 
parodė tenai savo išradimą ir 
prašė pinigines paramos įstei- 
gimui telegrafinės bandymų li 

nijos tarpe Washingtono ir 
Baltimore. Nieko iš to ne- 

išėjo,—Kongreso nariai jį iš- 
juokė. Per dvyliką metų po 
to atsitikimo Morse vis dar- 
bavosi ir vis bandė pertikrinti 
pasaulį, kaip gali naudingas 
žmonijai buti jo išrastas tele- 

grafas. Bet visi iš jo juokėsi. 
Jo paties-gi padėjimas ir gy- 
venimo sąlygos buvo kritiški. 
Vienintelis pragyvenimui šal- 
tinis buvo jo piešiamieji pa- 
veikslai ; bet, atsidavęs savo 

didžiam išradimui, jis negalė- 
jo nieko piešti, jis gyveno 
dideliame varge, viename ma- 

žame kambaryje, ant penkto 
augšto, ant kampo Beekman 
ir Nassau gatvių Xew Yorke. 
Tame jo kambarėlyje buvo jo, 
kaipo piešėjo, studija; čia bu- 
vo jo, kaip išradėjo, darba- 
vietė; čia buvo virtuvė, val- 
gykla ir miegamoji vieta. 
Skurde, varge, pusiau badau- 
damas didis žmonijos labda- 
rys darbavosi, kad žmonija 

ateityje galėtų naudoties jo 
milžinišku ir dideliai svarbiu 
išradimu. 

Bet galų-gale atėjo kitoki 
linkme jo darbe. Jis gavo vic 
tą prie Ne\v Yorko Universi- 
tatės, ir ta vieta davė jam 
kiek pinigų tolimesniems ban- 

dymams. 1843 metuose jis ir 
vėl stoja prieš Kongresą su 
savo išradimu. Šiuo kartu jis 
rado šiek-tiek rėmėjų. Po dis- 
kusijų, kurios tęsėsi per vieną 
valai lą, Kongresas paskyrė 
$30,000 jsteigimui pirmos pa- 
saulyje telegrafo linijos tarp 
\Yashiugtono ir Baltimore. 

Išradėjas buvo pagautas ne- 

apsakomo džiaugsmo. Tuo- 
jaus ėmėsi darbo, ir 1844 me- 

tuose. gegužės 24 dieną pa- 
leistas buvo pirmas telegra- 

! mas. 

Sunku yra aprašyti, kaip 
publika stebėjosi iš to išradi- 
mo. Morse pasiūlė savo iš- 
radimą valdžiai už $100,000. 
Bet kietagalvis vyriausis pač- 
tininkas vardu Cave Johnson, 
nesuprasdamas dalykų, atsisa- 
kė priimti pasiūlymą, aiškin- 
damas, kad joki telegrafo li- 
nija negalėsianti apmokėti su- 

rištų su ja ekspensų. 
Kaip visur, taip ir šitame 

atsitikime, atsirado visa eilė 
pavyduoliu, kurie norėjo pasi- 
savinti Morse'o išradimą, bet 
jam pasisekė apginti savo, kai 
po išradėjo, teises. Iš visų 
pusių pasipylė pasveikinimai 
Morse'ui. Reikia pastebėti, 
kad toks Turkijos sultonas, 
valdonas labiausiai atsiliku- 
sios progrese šalies, pirmuti- 
nis iš valdonų viešai pripažino 
Morse'ą žmonijos geradariu. 
Tas atsitiko 1848 metuose. Gi 
1858 metuose Prancūzijos ka- 
ralius sušaukė Europos val- 
donų kongresą, kad tinkamai, 
pagerbus išradėją Morse'ą. 
1871 metuose Ne\v Yorke bu- 
vo Įrengtas paminklas išradė- 
jo pagerbimui. Prie atiden- 
gimo paminklo buvo atstovai 
nuo kiekvienos valstijos. Lai- 

rn 

kc puuios \vesiern Liiiou ie- 

legraph Company pirmsėdis 
William Orton pranešė, kad 
telegrafo aparatus, buvęs kam 

baryje, yra sujungtas su 10,- 
000 kilų aparatų visoje Ame- 

rikoje (tiek jų tuokart tebuvo 
išviso), ir tik laukiama įsaky- 
mo, kad pasiųsti pasveikinimą 
j visus Amerikos kraštus. 
Tuojaus iš čia ir pasiųsta ši- 
toks telegramas: "Pasveikini- 
mas viso pasaulio telegrafo 
brolijai. Garbė Dievui augš- 
tybėse; ant žemės—ramybė ir 
gera valia žmonėms." Po tuo 

telegramų pasirašė senelis-iš- 
radėjas—S. F. B. Morse. 

Už metų laiko po tam iš- 

radėjas pasimirė. Jo laidotu- 
vių dienoje visos telegrafo sto- 

tįs buvo juodai gedulių dra- 
perijomis papuoštos. 

[Liet. Atst.] 

GRĮŽĘ IŠ LIETUVOS 
PAJIEŠKOJIMAI. 

Lietu\os Atstatymo Bendrovė 
skelbia gavusi iš Lietuvos pra- 
nešimus nuo sekančiu ypatų, 
kurių jieškota iš Amerikos: 

22. — Gustai Pranciškus ir 
Antanas (Muravjovo, Akmenė), 
rašo: 

"Visi esame sveiki ir jumis 
sveikiname.'' 

23. — Ilčiauskienš Eleonora 
(Gedvydžiai, Šiauliai), rašo: 

"Gyvenu su duktere Antanina, 
li.same visi sveiki ir gyvename 
kaip ir seniau. Ona Yilišauskienė 
gyvena netoli nuo mušu su ke- 
turiais savo kūdikiais. Visi siun- 

j čiatne pasveikinmus." 
24. — Indris Jeronimas (Kir- 

doniai, liir/.iai, Panevėžis), rašo: 
"Siunčiame pasveikinimą. Tė- 

vas serga.'' 
I 25. — Jaugiai Petras, Kazi- 
mieras ir Jieva (Padvarninkai, 
Seda), rašo: 

''Motina ir sesuo pasimirė per- 
nai. Domininkas gyvena drauge 
su savo sesere. Dėdė ir teta 

taipgi pasimirė Siunčiame pa- 
sveikinimus." 

26. — Jonaitis Gabrielis (Ve- 
liona, Gištanai), rašo: 

"Viskas pas mus gerai. Siun- 
čiame pasveikinimus ir laukiame 

žinių nuo jusu." 
27. — Jonikienė Veronika (Žy- 

davėnai, Luckė-Kuršenai), rašo: 
"Motina, sesuo ir brolis yra 

sveiki ir siunčia jums savo lin- 
kėjimus." 

28. — Juraška Mariona (Po- 
dumkai, Konstantinovas — Pad- 
varnikai — Vėžaičiai), rašo: 

"Prisiuskite savo tikrą adresą. 
Kur yra mano brolis ir se?uo?" 

29. — Kupreviče Kazimieras 
Potadė [?], Panevėžis), rašo: 

"Esu sveika. Su manim gyve- 
na Ona Ginka Sveikiname visi." 

30. — Lukienė Veronika (Ru- 
daičiai, Mosėdis, Kretinga), rašo: 

"Esame sveiki ir jus visus 
sveikiname." 

31. — Lūšenas Juozas (Okai- 
niai, Kėdainiai), rašo: 

"Parašykite mums. Esame 
sveiki ir jus sveikiname." 

32. — PTažeika Ignas (Užar- 
teliai. Panevežis), rašo: 

"Visi siunčiame pasveikinimus. 
Esame sveiki ir gyvename se- 

noje vietoje. Tikiu-osi, kad ne- 

užilgo pasimatysime." 
33- — Mazeitienė (Anibručiai, 

Raseiniai, Smalininkų pačias. 
Mažoji Lietuva), rašo: 

"Norėčiau, kad parašytumėt. 
Esame visi sveiki ir jus sveiki- 
name." 

34. — Mažutis Juozas ir Mo- 
nika (Petraičiai, Švėkšna-Yėžai- 
čiai), rašo: 

"Gyvename senoje savo vie- 
toje. Esame sveiki. Tėvai siun- 
C'iii gerus linkėjimus." 

35. — Mockaitis Ona (Bata- 
kiai-Yėžačiai, Pajūris), iašo: 

"Visi męs esame sveiki. Vai- 
kai ir aš esu sveika ir jums 
siunčiame gerus linkėjimus.'' 

36. — Molienė Maricna (Ga- 
dunavas, Nevarėnai-Šeda), rašo»: 

"Neesu sveika, — nusilaužiau 
ko j «*į. Parašykite, kaip jums se- 

kasi. 
37. — Nausieda Vincentas (Ba- 

takiai, VėžaičianFajuris), rašo: 
"Esame sveiki ir jums siun- 

čiame savo linkėjimus."' 
38. — Norvaiša Juzefą (Go- 

taučiaiį Panevėžis). rašo: 
"Esu sveika ir gyva senoje 

vietoje." 
39. — Partonkus Ona (Puf- 

ranientiškiai, Skaudvilė), rašo: 
"\'isi esame sveiki ir siunčia- 

me jums savo pasveikinimus." 
40. — Petrauskis Juozas (Luk- 

šiai, šiaulianKuršėnai), rašo: 
"Praneškite man savo adresą." 
41. — Poškus Vladislavas 

(Beisogala, Gulbinai), rašo: 
"Esu sveikas; kas manęs įieš- 

ko? Dar gyvenu senoje vietoje. 
Siunčiu gerus likėjimus. 

42. — Rakauskis Jonas ^Le- 
parai, Šiauliai), rašo: 

" Visi esame sveiki ir jumis 
sveikiname." 

43- — Rakauskiene Morta (Lc- 
parai, Šiauliai), rašo: 

"Esu scvikas ir jumis sveikinu 
Atsiųskite man savo adresą." 

44. — Ramanauskienė Roza- 

lija, (Vilkija, Yalniantiškiai), 
rašo: 

Uošvis pasimirė. Esame sveiki 
ir jumis sveikiname." 

45. — Ramanausks Anupras 
(Čekiškiai, Jotautai — Kaunas), 
rašo: 

"Viskas neblogai sekasi. Siun- 
čiame jums •pasveikinimus.'' 

46. — Sadzevic-e Justinas (ša- 
duva, Panevėžis), rašo: 

"Siunčiame pasveikinimą ir 
pranešame, kad męs esame svei- 
ki, gyvename senoje vietoje. 

47. — Sekreckienė Barbor.i 
(Šileliai, BrokŠtanai- Skaudvilė), 
rašo: 

"Parašykite, kaip jums seka- 
si. Męs visi esame sveiki ir ju- 
mis sveikiname.'' 

48. — Sidoras Jokūbas 
(Rumšiškis, Kaunas), rašo* 

"Viskas taip pat, kaip ir buvę. 
Esame sveiki ir jums siunčiame 
pasveikinimą.'' 

49. — Stimburis Ona (Dovi- 

diškis, Vilkmergė), rašo: 
"Visi esame sveiki, gyvename 

senoje savo vietoje. Jusų moteris 
siunčia sirditigiausj pasveikini- 
mą." 

50. — Stočkus Bronislava 

(Božydar, Rokiškis), rašo: 
"Nesu sveika, bet nieko nerei- 

kalauju. Visi kiti yra sveiki ir 
siunčia savo linkėjimus.'' 

£P,us daugiau) 

Reikalingas Bučeris 
Pastovus darbas geram vyrui. 
Gera alga. Unijos darbo va- 

landos. Atsišaukite 1212 \Ya- 
shington St., Gary, Indiana, 
Teleplione 1827. 

|DR.f\.M.SCH£lER| 9 Sugrįžo iš kariuomenes ir įį JĮ pradėjo daktarišką praktiką 1 
■ Oifisss ir Rezidencija 
13101 S. Morgan St. Tol. Yards 635 f 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR. 
PIMO AMAT^. 

A 
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Mes mokiname ši gera! speiinokanti 
Kirpikal yra labai r<..icalauiami. 
anata i trumpa lai!:q. 
4'ictos nepripildytos laukia. 
Ateik dieną ir vakare. 

Master Cutting School 
J. F. Kasnicka 

118 N. I.aSalie St, 

! Dr. Virginla Narbutt i 
♦ : 

Physician & Surgeon 
3001 West 22nd Street J 

2111 MarshalI Blvd. 
Ofiso valandos: j 

2 iki 4 110 piet | 
7 iki 9 vakare 

Tel. Lawndale 660 

J Gyvenimas: 
♦ Tel. Rockvvell 1631 

"Lietuviškas 
Išradėjas". 

šituo vadru išdaviame n?.uja 
knygute dėl išradėjų, talpinanti 
20 paveikslųir iliustracijų, vi- 
sokiu išradėju ir išradimų, su 

aprašimais ir paveikslais miestų 
Ne\v York'o ir Washington'o. 

šią' brangią knygutę, męs iš- 
siunčiame kiekvienam aut pa- 
reikalavimo. 

DYKAI 
Jeigu Jus norite žinoti kiek 

turto žmonės prasigyveno ir 
kiok dar galima prasigyventi 
su pagelba naudingų išradimų, 
tai rašykite tuojaus reikalauda- 
mi tos naiudingos knygutes. 
Kaipo žinovai (ekspertai) pa- 
tentų. — bandame išradimus 
D Y K A. I. Rašykite: 

American European Patent 
Offices inc. 

256 Broadvvay (LA,) 
NEW YORK, N. Y. 

N EPATEMYTI GAMTOS 

Męs matome šviesi:} giedrią dieną, 
męs matome tamsią naktj, matome 
labai greičias atmainas — iš giedros 
j lieij, audrą, sniegą, matomo dtmgą 
sraižaufiius žiedus, girdime gyvybe 
drebinantį griausmą. Kas tą viską 
atlieka, daugeliui žmonių yra neži- 
noma, o žinoti privalo kiekvienas, 
ši gamtos visokeriopa atmaina labai 
trumpai ir aiškiai yra aprašyta ir 

paveikslais išrodyta, knygelėje 

Akyvi 
Apsireškimai 

Sviete 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite • 

'LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 



b VIETINE 

VAIKŲ KONCERTAS. 

"Ateities Žiedas," vaikų tnn 

zikos draugi j; vadovaujant 
savo mokytojai p-lei Salomė- 
jai S»aniuliutei, subatos va- 

kare turėjo koncer';. Mark 
\Yhite Square Parko svetai- 
nėje. Viduryje svetaines bu- 
vo parėdyta Kalėdų eglaitė, 
apie kurią vaikai po koncertui 
šoko lietuviškus šokius. 

Koncerte • dalyvavo išviso 
apie 40 vietinių vaikų ir mer- 

gaičių. 
Programas buvo atliktas 

taip gerai, kad geriau nega- 
lima reikalauti nuo tokių ma- 

žyčių. 
Dainavo vien lietuviškas dai 

neles, deklemavo eiles, griežė 
ant smuiko, skambino ant pi- 
jano, dainavo, duetus ir solos; 
išviso programas turėjo 11 
numerių. 

Labai atsižymėjo, dainuo- 
dami duetą, Algirdukas Bric- 
dukas ir Stella Staniuliutė. 
T;^ nelyginant tikri daininin- 
kai, padainavo "Temsta die- 
nelė" ir "Saldžiai miegojo." 
Už plojimą padainavo "Gra- 
žus mūsų rugeliai." 

Kitas duetas buvo 'onuko 
ir Jurgučio Sarasevičiukų, 
akompaniuojant jų motinai p. 
Sarasevičienei. Jie padainavo 
juokingą dainą "Pelėda." Puh 
lika labai buvo užganėdinta i> 
atlikimo tos dainos. 

Paskutinis numeris ant pro- 
gramo buvo vaikų ir mergai- 
čių choras, kuris padainavo 
"Du Broliuku Šakaliuku." 
Muzikališką dalį programo už 

baigė su ietuvos hymnu "Lie 
tuva, Tėvyne Mūsų.'' 

To dainų visi choristai su- 

sėdo aplink Kalėdų Eglaitę j 
didelį ratą ir Juozukas Moc- 
kumis, persirėdęs j Santa 
C 1 a u s, apdovanojo visus dai 
nininkus prezentais. 

Paskui, griežiant vienam 
vaikui ant smuiko ir kitam 
pritariant pija~'% mažyčiai 
dailiai pašoko suktinį, klum- 
pakojį ir kitus sokius. 

"Ateities Čiedo" vaikų dr- 
ja tik pusantro meto kaip gy- 
vuoja ir jau spėjo atidaryti 
savo skyrių So. Chicagoj. Ant 
I'ridgeporto susirenka "aikai 
nedėldieniais 2-rą valandą po 
pietų į Mark VVhite Square 
Parko svetainę; So. Chicagoj 
subatomis 2- ą vai. jx) pietų 
susirenka Bessemer Park sve- 

tainėj. 
Mokyklas veda p-lė Salo- 

mėja Staniuliutė. Ji užsitar- 
nauja didelės padėkos už savo 

darbą, pratindama vaikučius 
nuo pat jauniausių dienų prie 
muzikos ir atlikdama lekcijas 
lietuviškos kalbos. 

Iškaščius mokykloms sude- 
da Chicagos Progresyvių Mo- 
terių Draugija. 

Koncertan atsilankė ir sve- 

čiai iš So. Chicagos vaikų mo- 

kyklos—9 vaikučiai. Juos at- 

vežė p. Šimaitis. 
Žmonių buvo pilna svetainė. 

• * 

SLA. 208-ta Moterių kuopa 
turėjo draugišką vakarėlį vice- 
prezidentės p-ios Zimontienės 
namuos 

Vakarėlyj dalyvavo vien tik 
narės, apart vienos viešnios, 
p-lės M. Rakauskaitės. 

Susirinkusios turėjo nepa- 
prastai smagų laiko praleidi- 
mą. Tai buvo pirmas savi- 

tarpinis muzikališkas pasilink- 
sminimas, nes reikia žinoti, 
kad šitoj kuopoj randasi daug 
niuzikališku nariu. 

• C v 

v 

Vakarėlis, žinom?., užsibai- 

gė moteriškai, t.y. su kava, 
užkandžiais ir kitokiais gar- 

;s žinios s 

durnynais. Laike vakarėlio 
bu\o daromi plianai busian- 
čiam šios kuopos viešam va- 

karui Mildos svetainėj, 4 tą d. 
sausio, po Naujų Metų. 

Narės, išeidamos namo, pa- 
geidavo taukiaus panašių va- 

karėlių. M. 

HOTELIŲ PATARNAUTOJAI 
STREIKUOSIĄ. 

Paskutiniame savo susirin- 
kime Chicagos 1 lotelių drau- 
gija nutarė kovoti iki galui 
su hotelių darbininkais. Darb- 
daviai laikė savo susirinkimą 
Greai Northern Motelyje, prie 
uždarytų durių ir išdirbo plia- 
ną, kaip atsispirti prieš strei- 
ką. 

Patarnautojų unija ir virė- 
jų unija laiko dabar referen- 

dumą, t.y. slaptai visi tų dvie- 
jų unijų nariai balsuoja už 

ar prieš generalį visų Chica- 
gos hotelių patarnautojų strei- 
ką. 

Referendumas tesis tris die 
nas, pradedant nuo praeitos 
subatos ryto iki šios dienos 
vakaro. Balsavimai atsibus 
patarnautojų unijos ofisuose 

J15 West Madison St. ir vi- 
rėjų unijos ofise prie 214 N. 
State St. 

Si vakarą balsai bus su- 

skaityti ir 'bus nuspręsta, ar 

generalis streikas įvyks, ar ne. 

Patarnautojai Hotelio Sherman 

Jau Streikuoja. 
Virėjai ir patarnautojai ho- 

telio Sherman, simpatizuoda- 
mi 200 streikuojančių LaSalle 
hotelio darbininkų irgi pasi- 
priešino prieš savo manadže- 
rius. 

Wic -astis streiko buvusi se 

kanti. Vyriausias virėjas 
"chef" pareikalavo, kad jo 
pagelbininkai virėjai nenešio- 

tų prie kepurių unijos ženklų. 
Kada tas nebuvo išpildyta, 
vienas virėjas buvo pavarytas 
nno darbo. Tada iš 75-ių vi- 
rėjų, 60 antsvk pasiėmė savo 

drabužius ir išėjo. Tą patį 
vakarą sulvg unijos viršinin- 

kų pranešimo ir paskutiniai 15 
virėjų prisijungė prie pirmu- 
tinių streikuojančių. 

Hotelio Sherman manadže- 
riai prisipažino savo sve- 

čiams, kad visi jų virėjai strei 
kuoja ir pasižadėjo svečius ap- 
rūpinti sulyg savo išgalės. 

Valdžiai Pavesta Išrišti 
Nesusipratimus. 

LaSalle hotclio nesusiprati- 
pratimas yra pavestas valdžios 
industrialės komisijos išriši- 
mui. Visa medega jau yra E. 
YVithall, tos komisijos tarpi- 
ninko, rankose. 

Prezidentas patarnautojų 
unijos, Benjamin F. Parker, 
pasakė: "Jeigu hoteliai mė- 

gii^i vartoti moteris, ar neg- 
rus, kaipo streiklaužius, tai jie 
susilauks gerų laikų.'' 

"Jie bus suareštuoti, jeigu 
jie mėgins viršminėtai elgtis,'" 
—sakė Parker. "Yra įstaty- 
mas, uždraudžiantis moterims 
padavinėti svaiginančius gėri- 
mus; šis įstatymas yra lau- 
žomas; męs stengsimės pri- 
žiūrėti, kad įstatymas butų 
užlaikytas, jeigu jie mėgins 
laužyt streiką. Jeigu jie var- 

tos negrus, męs šauksimės prie 
karės darbininkų tarybos, pra- 
nešdami, kad hotelių savinin- 
kai veda prie maišto." 

Fred Peabody. biznio agen- 
tas virėjų unijos, išsiėmė \va- 

I rantą' suareštavimui E. J. 
Stevens, manadžeriaus La- 

'Salle hotelio ir Jay Abrams, 
detektyvui to paties hotelio. 

'\Yarantą' išdavė teisėjas Ca- 

verly is So. Clark policijoj 
stoties. A|)kalliuinias '\varan 
te' pažymėtas: užpuolimas iv 
mušimas. Stovens ir Abrams 

po suareštavimui, užstačius 
bondsus, buvo paleisti. 

CHICAGOS POLICIJA 
BUS PERORGANIZUOTA. 

Viršininkas policijos, Jolin 
J. Garrity, žada perorganizuo- 
ti policija, kad galima birt u 

geriau kovoti su betvarke ir 
piktadaryste, kuri siaučia po 
Chicaga. Kiekvienas žmogus, 
kuris šiokiu ar tokiu bildu yra 
sąryšyje su valdžia, bus j>a- 
kviestas pagelbėti policijai 
persekioti kriminalistus, kurie 
užpuolė Chicaga paskutiniu 
laiku labiau, negu kada pir- 
ma. 

Pasibaigus karei, daugybė 
visokios rūšies paliuosuotų kri 
minalistų, sakoma, užpludo di- 
džius miestus; ypač Chicaga 
pasidarė tokio elemento cen- 

tru. Bėgyje paskutinių dvie- 
jų savaičių sulyg statistikos 
daugiau negu 400 augščiau 
minėtos rūšies ypatų atvažia- 
vo i Chicaga iš amunicijos 
dirbtuvių, kurios dabar tapo 
sustabdytos. Tokis priplauki- 
mas neramiu elementu tesis C- C- c 

net iki ()0 dienų. 
Apart to miestas pripildy- 

tas gabiausiais plėšikais ir 
banditais, su kuriais policiją 
jau nuo senai turėjo darbo. 
Sustabdymui banditų bus su- 

organizuotas labai tobulas pa- 
sipriešinimo plianas sekan- 
čiai : 

J ^rorganizavimas policijos 
departamento, patobulinant ji 
dvigubai. 

Padauginimas policijos per- 
sonalo 4,000 naujų policijan- 
tų. 

Meldimas visų teisėjų ir vir 
šininkti, kad jie paskubintų 
nuteisimus kriminališkų bylu. 

Atsišaukimas Į jstatymda- 
vystę su pagelba miesto kri- 
minališkos komisijos, idant pa 
skubintų išleisti sumanytus 
įstatymus panaikinimui pikta- 
dėjystės. 

Policijos viršininkas Garri- 
ty pranešė, kad su Naujais 
Metais jis turės naujus plia- 
nus prirengęs. 

EERGERIO LAIKRAŠTIS 
PAVADINTAS "SLAKERIU." 

Tardyme penkių sočijalistii 
Įjcr teisėją Landis Chicagoje, 
už peržengimą "Espionage 
Act", vienas iš apkaltintųjų, 
Victor L. Berger, prisipažino, 
kad jo laikraštis "Milvvaukee 
Leader," niekad negarsino 
Liuosybės bondsų, karės ženk 
lėlių, Raudono Kryžiaus ir 

liuosnorių apgarsinimų. 
Mihvaukee Sočiai Democrat 

Publishing Co., kuri išleidžia 
minėtą laikrašti, nepirko nei 
vieno bondso iš Liuosybės Pa- 
skolų bondbii. Berger paaiš- 
kino, kad dėlei stokos pinigų 
jie negalėjo tai daryti. 

KAPITONAS MERRIAM 

KRITIKUOJA 
CHICAGOS POLICIJĄ. 

Kapitonas Charles E. Mer- 
riam. kandidatas republikonų 
partijos į Chicagos miesto ma- 

jorus ateinančiuose rinkimuo- 
se, pasakė, kad Chicagos poli- 
cijos departamentas galėtų iš- 
vyti visus banditus ir nieka- 
dėjus iš miesto, jeigu tik po- 
licijai tas butų dalcista. 

Kapitonas Merriam, kalbė- 
damas apie policijos adminis- 
traciją, pasakė, jeigu jo re- 

komendacijas įvykdintų, ko- 
kias jis yra pasiūlęs, būdamas 
dar prezidentu komiteto išty- 
rimui kriminališkų veikimų, 
tai tas pagelbėtų išrišti mies- 
to kriminalistų klausimą. 

"Teisingą ir energišką po- 

licijos administraciją, litiosą 
nuo gr a f to ir pataikavimo tu- 
rėtu Chicago turėti—sakė p. 
Merriam.—I Mrmutinė miesto 
valdžios užduotis yra ttžlai- 
kyt'i tvarką, o jeigu ji to ne- 

gali padaryti, tas parodo, kad 
ji subrankrutijusi. 

"Sustabdymui kriminalistų 
magija nėra reikalinga. .Vi- 
same pasaulyje jau nuo senai 
gyvuoja budai kovojimo prieš 
kriminalistus, reik tik juos ir 
čia vartoti." 

"M tisų policija yra gana to- 

buli atlikimui tokio darbo, rei- 
kia tik ją prie to prileisti. Ži- 
noma, jeigu organizuoti kri- 
minalistai yra reikalingi poli- 
tikieriams policijos departa- 
mento, tada, be abejonės, nie- 
ko gero žmonės negali tikė- 

J) 
tis. 

"Nei vienas teisingas žmo- 
i£lis negali panaikinti krimi- 
nalistų su sykiu. Kada nepa- 
kenčiamos aplinkybės per taip 
ilgą biką Cliicagoje Įsigyve- 
no, fai dabar negalima jas iš- 
rauti su viena diena. Tas ga- 
lima atsiekti tik teisingu ir 
nenuilstančiu darbu." 

"Visoki "hold-up-manai" ir 
piktadėjai, žinodami Cbicagos 
policijos aštrumą ir jos icisin- 

gumą, patįs bijos ir vengs Clii 
cagos. 

i 
"Tie žmonių tarnai, kurie 

draugaujasi su kriminalistais, 
arba išdavėjais karės laike, tu 

retų buti sušaudyti, jeigu kri- 
minalistai gaus užtarimą nuo 

nekuriu policijos narių ir po- 
litikierių. tai be abejo krimi- 
nalistai be perstojimo trauks 
Į Chicagą." 

Toliaus p. Merriam kalbėjo 
sekančiai: 

"Apsaugojimas nuo progos 
papildyti piktaelėjystę yra taip 

^svarbus, kaip ir pačius pikta- 
darystės panaikinimas. Dau- 
giausia piktadėjysčių yra pa- 
pildyta ne per profesionališ- 
kus piktadėjus, bet per žmo- 
nes, kuriuos aplinkybės pri- 
vertė prie piktadėjysčių. J'o- 
licija ir teismai negali vieni 
panaikinti piktadėjystės; i 
problema yra platesnė: ji ap- 
imanti žmonių sveikatos pa- 
dėjimą, namų gyvenimą, liuo- 
są jų laiką, apsiėjimą namuo- 

se, užmokestį už darbą ir 1.1. 
"Miestas* turėtų panaikinti 

piktadėjystę nuo pat jos šal- 
tinio. "Žaislų daržai" taip 
yra reikalingi panaikinime pik 
tadėjysčių, kaip ir policijanto 
buožė. Geresnės gyvenimo są- 
lygos, daugiau progos publi- 
kai duoti ])ramogoms, geres- 
nės mokyklos, geresnės darbo 
sąlygos, pagelbės nuo daugi- 
nimosi kriminalistų." 

"Ekonomiškos sąlygos yra 
priežastim irgi piktadėjysčių, 
bet prie tų valstija turi dau- 
giau reikalo negu miestas. 
Valdžia Cliicagos miesto tu- 

rėtų systematiškai išrauti vi- 
sus šaltinius piktadėjysčių. 

"Kaipo pirmsėdis komiteto 
tyrinėjimui piktadėjysčių aš 
paduodu konstruktyvi progra- 
mą, kuris jeigu butų prakti- 
kuojamas, tai pagelbėtų iš- 
rišti Chicagos kriminališkus 
klausimus." 

ŠIS-TAS Iš CHICAGIEČIŲ 
GYVENIMO. 

Susivienijimo Lietuvių Am. 
36-ta, 55-ta ir 122-ra kuopos 
išrinko daktarą A. L. Graiču-1 
na savo kvotėju ateinantiems j 
metams. 

♦ * 

J. J. Zolpis, žinomas cliica- 
giečių solistas ir dramaturgas, 
>ugrįžo iš Dėdės Samo armi- 

jos. Užklaustas, ar toli prisi- 
ėjo su armija buvoti, atsakė: 
"visur buvau, kur amžina va- 

sara gyvuoja ir net kur pipi- 
rai auga teko pabuvoti." 

P-as Zolpis žada apsigyvcn- 

ti Chicagoje ir vėl, bc abejo, 
užsiims kaip ir pirma, muzika 
ir teatru. Tounlakiškiai be 

abejo mokės p. Zolpį užinte- 
resuoti, kad jis ir vėl ten ap- 
si&vventu. O U 

Lietuvių Vaistijinis 
BANKAS 

ŽENGIA PIRMYN SPARČIAI IR KASDIEN 
AUGA STIPRYN IR STIPRYN 

BANKO TURTAS JAU SIEKIA 

$1,172.560.13 
DEPOZITŲ AUGIMAS 

Kovo 3, i gi 7 (atidarymo dienoj $ 16,754.95 
Rugpjučio 4, 1917 288,556.89 
Gruodžio ji, 1917 — 418,661,63 
Liepos iqi8 600,079.07 
Lapkričio j, 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 METŲ ŠVENČIŲ. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED ST. Kamp, 33. Chicago, 111. 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto 

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

Atydai tu kurie dar neturi 
"Lietuvos" Dienraščio seru: 

4 

Reikalingas "Lietuvos"' Dienraščio Šerų 
skaitlius jau išparduotas, visi pinigai sumo- 

kėti, Dienraštis "Lietuva" jau leidžiamas. 

Bet dar randasi geras skaitlius lietuvių ku- 
rie tikrai norėjo prisidėti prie šio prakil- 
naus darbo, bet del šiokių ar tokių priežas- 
čių nesuspėjo šėrų nusipirkti. 

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

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums' 
ŠIANDIEN, nes rytoj gali buti pervėlu, 
Sėro 1 aina $10. 

Lithuanian Publishins Co., 
3253 So. Morgan St., Cliicago, l!l. 

Gebiamicji:- 
So šiuoini prlsiųnciu $ kaipo pilną užmokestį už 

Šerus 'Lietuvos" Dieuraščio Bendroves •• Lithuanian 
Publisliing Co. 

Malonėkite prisiųsti man Šerus. 
Su pagarba, 

ADRESAS: 

Lithuanian PuMishing Co. 
3253 So. Morgan St., 

CHiCAGO, ILL. 
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