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Bolševikai žengia 
ant Kauno. 

• "" "" 

Lenkų "Duosnumas". 

Prezidentas Wilsonas Ryme. 

Vokiečiai išvarys "raudonuosius"? 

BOLŠEVIKAI EEIUA ANT 
KAUNO 

Kopenhagenas, Sausio 3 d. 
— Keturios divizijos bolševi- 
kų kariumenės žengia ant 

Rygos ir trįs kitos divizijos 
eina ant Kauno ir Viliaus, 
sulyg šiądieninių žinių. 

Dešimts tūkstančių Vokie- 
čių liuosnarių yra kelije į 
Ba'tiškas provincijas. 

LENKŲ "DUOSNUMAS." 

V ar sava, Sausio 1 d. — 

(suvėlinta). Andreas Mora- 
chevvski, Lenkijos premieras, 
pra*uwšė, kad jis pritaria, kad 
Dan2ingo pertas butų tarp- 
tautinu. Išdėstidamas savo 

programą, jis pasakė; 
"Aš noriu matyti Lenkija 

apgyventa tiktai lenkais. Aš 
ne pritariu sspeciališkai au- 

tonomijai ir mokykloms žydų, 
bet as tikiu, kad jiems (žy- 
dams) turi buti suteiktos pi- 
lietiškos teises, jeigu jie at- 
lieka piliečių pareigas. Mus 

apipiešė abieji Rusai ir Vo- 
kiečiai,^ Vokiečiai bandė su- 

naikinti musų industrijas ir 

musų turgavietes. Talkininkai 
turi priimti atydon tuos keb- 
lumus. 

Teritorialiskai męs norime 
tiktai to kas mums priklauso 
etnografiškai. Męs nenorime 
kar yra Vokiečių bei Ukraji- 
niečių, bet manome, kad Lie- 
tuva yra musų." 

PREZIDENTAS WILSONAS 
RYME. 

Rymas, sausio 3 d. Prezi- 
dentas VVilsonas pribuvo Ry- 

man 10:25 šj r> tą. Jį sutik 
a.it stoties karalius Victor 

) Emmanuel ir kai?Jienę Hele- 
; ną, nariai valdžios ir at- 

stovai vietinės valdžios. 
Didžiausios minios sveikina 

prezidentą su didžiausiu en- 

tuziazmu. 
Karalius Virtor Emmanuel 

priėmė pakvietimą pietauti sy- 
kiu su Prezidentu Wilsonu, 

y ambasadoriaus namuose šią- 
dien. 

Nuo rubežiaus iki Rymui 
Prezidento Wilsono kelionė 
buvo kaip tnumfališka proce- 
sija. 

Kalnti gyventojai ir kai- 
miečiai sveikina prezidentą, 
šaukia "viva," kad traukinys 
praeidavo pro juos. 

Subatojc bus surengta pa- 
gerbimui Wilsono pietus Ame 

i* .i- t liiv! 
rikos ambasadoje ir ta pati 
diena yra paskiria, kada pre- 
zidentas aplankys popiežių 
Benediktą. 

VOKIEČIAI TURI ĮVARYTI 
"RAUDONOSITJS." 

Londonas, Sausio 3 d. — 

Berlino laikraštis Deut- 
sche Tageszjtung pra- 
neša, kad Anglija įteikė Vo- 

kiečių vyriausiam vadui ulti- 
matumą, kuriame reikalauja- 
ma, kad Vokiečiai ne tik turi 

sulaikyti bolševikų žengimą j 
pirmyn, bet turi atimti iš jų 
Valk ir Vlendin. Jeigu šis pri- 
sakymas ne bus išpildytas, 
laikraštis priduria, tai talki- 

ninkų armija įžengs Vokie- 
tijon. 

Ant kiek ši žinia yra teisin- 
ga sunku pasakyti, nes ji nėra 

patvirtinta. 
Žinioos .iš Vokietijos ir 

Skandinaviškų šalių apie Ang- 
lijos laivyno ir k,ariumenės 
veikimą lialtiko provincijose 
sukėlė spaudoje neramumą ir 
ji reikalauja, kad Anglija 
aiškiai išdėstytų savo pilitiką 
kas lik Rusijos. 

i PLIANUOJA 8 VAL. DARBO 

DIENĄ PASAULIUI. 

Paryžius, Sausio 3 d. — Pre- 
mieras Clemenceau pasakė va- 

kar delegacijai darbo konfedera- 

cijos, kad plianas pravesti jsta 
tymą, kuris užtikrintų viso pa- 
saulio darbininkams 8 vąlandy 
darbo dieną, yra remiamas Fran- 

icuzijos valdžios. 

NORI 500,000 LIUOSNORIŲ 
ARMIJOS. 

Waahingtonas, Sausio'3 d. — 

Sekretorius Baker šiądien pasa- 
kė kad jis prašys kongreso, kad 
jis pavelytų suorganizuoti nau- 

ją liuosnorių armiją iŠ 500,00. 
Suorganizavimas tokios armi- 

jos pagelbėtų greičiaus demo- 
bilizuoti dabartinę armiją. 

Jis priduria, kad 700,000 ka- 
reivių likosi paliuosuoti iš armi- 
jos nuo laiko pasirašymo taikom 
sutarties ir kad 1,000,000 dau- 
giaus bus paliousuota begije atei- 
načių penkių savaičių. 

ADMIROLAS VON SCHEER 
REZIGNAVO. 

Kopcnhagenas, sausio 2 d. 
Admirolas Reinhardt von 

Scheer, galva vokiečių admi- 
raltijos štabo, įjzignavo, su- 

lyg žinių iš Berlino. 

Taikos Konferencijom, visi į Versailles! 

t&įįjLi l|Į"» 

RUSŲ VADAI PRAŠYS WIL- 
SONO INTERVENCIJOS. 
Paryžius, Sausio i d. — 

Klausimas apie bolševizmo 
pavojų Europoje bus rimtai 
apsvarstyta kada prezidentas 
YVilsonas sugrįž iš Rymo Pa- 
ryžiun. 

Nemažas skaičius anti-bol- 
ševikiškų Rusų vadų randasi 
dabartiniame laike Paryžiuje 
tarp jų randasi buvęs Rusijos 
premieras A. Kerensky ir 

princas Lwoff. 
Jie padav prašymą talki- 

ninkams, kad jie padarytų in- 
tervenciją Rusijoj. 

Amerikos komisionieriai ne- 

jauno žinių iš Petrogrado bei 
Maskvos per oficiališkus šal- 
tinius,. bet neoficiališkos ži- 
nios praneša, kad Vokiečių- 
Bolševikų įtekme tvirtėja. 

VOKIEČIAI RENGIASI SU- 
LAIKYTI LENKUS. 

Basei, Šveicarija, Sausio 3 
d. — Frankforto laikraštis 
N a c h ri e c h t a n praneša, 
kad keletas Vokiečiu armijas 
korpusų yra sutraukti ant ru- 

bežiaus Poznaniaus ir Prūsi- 
jos. Vokietija rengiasi sulai- 
kyti Lenkus ir apginti savo 

teises Poznaniaus provicijoje. 

PATARIA SKANDYTI VO- 

KIEČIŲ LAIVYNĄ. 
\Vashincjtonas Sausio 3 d. 

— Admirolas Rodman, kuris 
laikė karės vadovavo Ameri- 
kos laivyną Šiarių jurose, pa- 
tarė atstovų buto laivyno rei- 
kalų komitetui, kad visi dide- 
ji Vokiečių laivai, perduoti 
talkininkams, butų sunaikyti. 

IŠGELBĖJO VISUS NUO 
SKĘSTANČIO LIAVO. 

Pire Island, N. Y. Sausio 
3 d. — Šešiolika šimtų A- 
'iierikos kareivių, aštuones- 
dcšimto iš jų taip smarkiai 

sužeistų, kad jie negali vaikš- 
čioti, likosi pervežti nuo 

skęstančio laivo Northern 
Pacific šiądien po piet. 

ORAS. 

Lhtcagoje ir opeliukėj — 

Išdalies uelesiuota siioatoj, 
temperatūra kils; daug .si. 
.au nakčia. , \ ,žBiW 

LENKAI ŽENGIA ANT 
BERLINO. 

KopcnhagCnas, Sausio 2 d. 
Į—Pranešama, kad Lenkų ar- 
1 i:ija iš apie 30,000 kareivių 
niaršuoja ant Berlino. Gus- 
tave Noske, narvs Eberto ka- 
bineto militariškų reikalų pri- 
sakė penktai Vokiečių armi- 
jai pasitikti lenkus, žinios iš 
Berlino praneša, kad didesnė 
dalis provincijos Foznaniaus 
randasi Lenkų kontrolėje. 

Lenkų kareiviai perėjo ru- 

bežių Skalmieryce, šešiasde- 
šimts dviejų mylių nuo Bre~ 
lavo. Vokiečiai turi traukti? 
atgal, kadangi neturi užtek- 
tinai kareivių pasipriešinimui. 

Lenkų valdžia Varšavoje, 
kaip pranešama, paskelbė ge- 
reraliską mobilizaciją visti 
'enkų. 

SIBIRIEČIAI PAĖMĖ OMSK. 

Pekin, Sausio 3 d. — 

Omsk, sostinė visų — Rusų 
aidžios, likosi paimta Sibiro 
careiviais vadovaujant gen. 
'epelaieff, sulvg žinių aplai- 

žytų šiądien čionai. 
Daug kanuolių paimta, taip- 

ri dideli sandeliai amunicijos. 
Daug kareivių raudonos gvar- 
dijos (bolševikų) yra apsupti 
tarp Perm ir Kungur ir jie 
vra atkirsti nuo pasitraukimo 
linijos. 

I 
GEN. MACKENSEN 

AREŠTUOTAS. 

Londonas, Sausio 3 d. — 

Francuzai valdininkai Buda- 
pešte, Vengrijoj, suareštavo 
lauko maršalą von JVIaęken- 
sen, buvusi komanduotoje 
centralių valstijų kariumenčs 

Rumunijos fronte. Von- Ma- 
ckensen buvo internuotas Bu- 
dapešte nuo laiko taikos su- 

tarties pasirašymo. 

RENGIASI PRIE DE- 

MONSTRACIJŲ. 
Dublinas, Sausio 3 d. — Sinn 

Feineriai daro prisirengimus prie 
demostracijų, kurios Įvyks ne- 

dciioje visoj Airijoj, 
Tikslas tų demonstracijų bus 

pareikalauti, kad butų paliuosuo- 
ti C.boo Sinn Feinerių, kurie bu- 
vo suareštuoti sulyg "Dora" (ka- 
riško aprubiežiavimo) įstatymo. 

Lord Freneli, komanduotojas 
kareivių Airijoj, kaip manomą 
bus priešingas paliuosavimui 
Sinn Feinerių iš kalėjimų. 

Keletas Sinn Feinerių, kurie 
likosi išrinkti parlamentan ran 

da«i kalėjime. 
V UŽSIBAIGĖ STREIKAS. 

Fittsficld, Mass., sausio 3 
d.—Keli tūkstančiai darbinin- 
kų General Electric Kompa- 
.11 jos, kurie streikavo per dvi 
;ąvaites, nubalsavo grįžti prit 
darbo. 

RUSIJOS CARAS IR SEIMY 
NA TIKRAI NUŽUDYTI. 

Paryčius, sausio 3 dieną 
į Princas Lvoff, buvęs Rusijos 
premieras, nuo kurio užru- 

bežinių reikalų ministeris Pi- 
clion gavo informacijas apie 
nužudymą Rusijos caro ir jo 
šeimynos ir kurias paskelbi 
atstovų bute praeitoje savai- 

tėje, pranešė laikraščiui 
Journal, kad jis gavo de- 
talius nuo teisėjo, kuris darė 

ištyrinėjimą nužudymu ir, at- 

kartoja jo pranešimą: 
"Aš nieko nepalikau pro- 

goms ir, nors nekurios vietos 
nėra visai išaiškintos, aš ma- 

nau, kad progos yra devynias 
dešimts penkios iš šimto, kad 
;!rperatoriška šeimyna buvo 
nužudyta." 

Princas Lvoff pasakoja, 
kad teisėjas verkė, kada jis 
pasakojo jam, kaip jis rado 
ant sienų, kur caras ir jo šei- 
myna buvo laikomi, trisde- 
šimts penkių kulkų ir durtuvų 
ženklus. 

Kraujas buvo visur kur ant 

medinių grindų. Lavonai dar 
nebuvo surasti, kada princas 
lLvoff apleido Ekaterinburgą. 

KAIZERIO LIKIMAS 
NUSPRĘSTAS. 

Amsterdamas, sausio 3 d. 
Žinios iš Haagos Į Tele- 
g r a p h praneša, kad Angli- 
jos ir Hollandijos valdžios pri 
ėjo prie sutarties kaslink bu- 
vusio Vokietijos imperato- 
riaus likimo. 

HINDENBURGAS 
NUVERSTAS. 

Londonas, sausio 3 d.—Ži- 
nios iš Zuricho praneša, kad 
lauko maršalas von Iiinden- 
hurg ir generolas Groener, 
pranešama, yra nuversti. Abu 
jie atsisakė pripažinti ir iš- 
pildyti prisakymus Berlino so 

vieto. 

BOLŠEVIKAI BALTIKO 

PROVINCIJOSE. 
Kopenhaycnas, sausio 3 d. 

Pranešimas iš Rygos į Rer- 
lino laikraštį Vossische 
Z e i t u n g paduoda labai pe- 
simistišką aprašymą apie pa- 
dėjimą Baltiko provincijose. 
Kaip pranešama, bolševikai 
yra geria apginkluoti kanuo- 
leinis, amunicija ir maistu, 
tuom pačiu laiku jų prieši- 
ninkams trūksta ginklų ir mai 
sto. Vokiečių kareiviai atsi 
sako eiti mušin ir dar-gi sar- 

gybos geležinkelių apleidžia 
savo vietas tuom jie kenkia 
vokiečių pasitraukimui atgal, 
korespondentas sako, kad lietu 
viai labiaus yra užinteresuoti 
sutvėrimu mažų mažai reiš- 
kiančių sargybų, negu organi-, 
-avimu stiprios armijos pasi 
priešinti užpuolikams. 

KAS VADOVAUJA 
BOLŠEVIKAIS. 

Nėra patvirtinimo praneši 
'imi, kad Gen. Ludendorfi 
vadovauja bolševikų armija. 

Neriurint to, kad nėra ži 
noma kur randasi generolas 
Ludendorff, niekuriuose rate 

iuose yra nuomonė, kad Vo- 
kiečiai bando suorganizuot' 
lolševikų kareivius. 4 

Pranešimas buvo plačioji 
'irkuliacijoje, kad talkininkai 
uri nutarę galutinai apie sa- 

:o intervenciją Rusijoj, bei 
įutoritetiškai tas yra užgin- 
:ijima. 

Aišku yra, kad klausima- 
įpie pasiuntimą liuosnorir 
irmijos Rusijon įvedimui tvar 

kos, bus apsvarstytas talki- 
linkais netolimoje ateitiie. 

FRANCUZAI BUDAPEŠTE. 

Budapeštas, per Paryčiu, 
sausio 3 d. Prancūzijos ka- 
reiviai įžengė Budapeštan, sos 

inėn Vengrijos ir pilis Mi- 
•hael Karolyi, kur lauko mar- 

šalas von Mackensen inter- 
nuotas, likosi užimtas. 

SUMUŠĖ PASAULINĮ 
REKORDĄ. 

Londonas, sausio 3 d.—Ka- 
pitonas Lang su Anglijos or- 

iai vu Ips\viche sumušė pasau- 
linį rekordą, iškildamas augš- 
tyn 30,500 pėdų. Iki šiolei 
pirmenybę laikė Amerikonas 
aviatorius R. W. Schroeder, 
kuris buvo iškilęs 28,900 pėdų 
augščio. 

b■ ag gggąg 1 ■ '."Ji 

TAIKOS SESIJOS PRASIDĖS 
SAUSIO 13. 

Paryčius, Sausio 3 d. — 

Su lyg- rytinių laikraščių, la- 
bai yra galima, kad laikos 
konferencija arba prelimina- 
riška konferencija tarp ketu- 
rių didžiųjų talkininkų prasi- 
dės sausio 13 diena. 

Pranešama, kad sekreto- 
riais konferencijos bus Paui 
Duatsta, Prancūzijos ambasa- 
dorius Šveicarijoj ir Philip- 
pe Berthelof, narys Prancū- 
zijos užrubežinių reikalų de- 
partamento. "Ši konferenci- 
ja," rašo P et i t Journal, 
"nuspręs išlygas, kurios bus 
uždėtos ant apgalėtų tautų. 

Po preliminarėsj konferen- 
cijos bus antra konferencija, 
kurioje kitos talkininkų vals- 
tijos bus pakviestos apsvars- 
tymui klausimų, kurie palie- 
čia juos. Tos dvi prirengia- 
mosios konferencijos bus lai- 
komos Prancūzijos užrubeži- 
nių reikalų departamente. 

Taikos kongresas bus lai- 
komas Yersailles. Debatai ne- 

bus paskelbiami viešai, bet pra 
nešimai bus išleidžiami kas- 
dien.'' 

D AUGI AUS YANKIŲ 
ATGABENTA. 

New York- Hoboken, tSausio 
3 d. — Amerikos transportinis 
laivas Siboney, kuris apleido 
Francuzijjį Kalčdu dienoje su 

5.264 aficierais ir kareiviais, dau- 
gumas kurių priklauso prie 161 
auko artilerijos, 333 lauko ar- 

ilerijos regimento, pribuvo šią- 
lieti Xe\v Voikan. 161 brigada, 
susidedanti iš 331, 332, 333 lauko 
irtilerijos regimentų susideda 

laukiausiai iš Chicagiečių. 
Juos širdingai sveikina minios 

monių ir apdovanoja juos laik- 
aščiais, cigarais ir saldainiais. 

CECHAI EINA ANT 
VIENNOS. 

Londonas, Sausio 3 d. — 

'inios iŠ Ševicarijos praneša, 
•cad Cechų kareiviai užėmė 
Yessburg ir randasi už tris- 
lešimts milių nuo Viennos. 
komunikacijos tarp Vienos ir 
Budapešto yra pertrauktos ir 

Budapešte viešpatauja betvar- 
kes ir panika, pranešimas pri- 
luria. 

LENKAI NUGINKLUOJA 
VOKIEČIUS. 

Varšai'n, Sausio 2d.—Mu- 
>iai tęsėsi j vairiose vietose 
'oznaniuje tarp vokiečių ir 
enkų paskutiniose keliose 
lienose. Miesto tvirtovė liko- 
si užimta Lenkais ir daugiaus 
negu 20,000 vokiečių karei- 
vių nuginkluota, šeštas vo- 

kiečių Crenadierų regimentas. 
atsisakė pasiduoti ir dabar 
siu. Vokiečiu kareiviai atva- 

žiuoja pasiųsti Poznaniun 
tuojaus likosi nuginkluoti ant 

geležinkelio stoties. 
Miesto gyventojai Lenkai 

padeda lenku kareiviams, kaip 
tik jie išgali. Sunku yra ap- 
skaitliuoti kiek išviso užmuš- 
ta bei sužeista. Ignace Jan 
Padere\vski, kuris keletas 
dienų pribuvo Poznaniun, ne- 

siskubina išvažiuoti Yaršavon 
su tikslu, kad turėti pasikal- 
bėjimą, su vokiečių delega- 
tais iš 'Bėrimo, 



SAVAITINĖ KARĖS APŽVALGA 
Rašo L. Šernas. 

Pereita savaitė buvo gana 
svarbi atsitikimais Lietuvos 
padangėj. Ant Lietuvos m- 

kėsino du jos priešai—ru- 
siški bolševikai ir niekados ne- 

pasiganedinanti, svetimo trok-j 
štanti lenkai. Sulvg vienų ži-1 
nių nuo šiaurių prie Lietuvos 
sostinės traukia bolševikai, o 

nuo pietų ėjo "didėji lenkų 
armija neva ginti ta "lenkų 
miestą," kuris lenkų pagelbos 
nereikalavo. Sulyg gi kitų ži- 
nių, Vilniui bent lenkai negrę- 
sia, nes jų "narsioji"' kariu- 
nienė iš Francuzijos niekur 
neišėjo, o Lietuvoj lenkai sa- 

vo kariumenes, apart norinčių 
tapti a:'icierais dvarponių vai- 
kų beveik neturi. Net gar- 
sus neva lenkų portas Dan- 
zig. ka«p buvo Vokiečių ran- 

kose, taip ir pasilieka ir jie 
lenkų visgi gali atsiginti. Ta 
galima manyti jau iš to, kad 
jie šaukiasi talkininkų pagel- 
bos, r:s pals priešu j veikti ne- 

sitiki. 

Dėl to lenkų užsimanomo 
užkilti Lietuvos sostinę \ il- 
nių net Chieagoj lietuviai 
Naujų Metų diena prieš len- 
kus kėlė smarkų protestą; nu- 
sirinkime Inivo ir svetimtau- 
ėių. Buvo ir svetimtaučių kal- 
bėtojų, kt*nė išgarbino lietu- 
vius ir reikalavo jiems visiš- 
kos laisvės, visiškos neprigul- 
mys-tės, kas, suprantama, len 
kams patikti negalėjo, nors 

kalbėtojai jų besotystės visai 
nekliudė, jos neaiškir o 

Sulyg paskutinių žinių, atė- 

ję nuo šiaurių bolševikai už- 

ėmė. Vilnių, o Lietuvos vaF" 

tižia ir sostinė persikėlė Kau- 
nan, o vokiečių okupacijos ka- 
riumenč visai nemėgino ginti 
nuo bolševiku Lietuvos sosti- 
nę, nes ne jų pareiga buvo tai 
daryti. Kiek teisybės yra toj 
žinioj, tikrai nežinia. liet gal 
tai buti lenku išmislas, kad 
greičiau parėmimui savo be- 

soty tsės galėtų prisišaukti tal- 

kininkų pagelbos. Lenkai apie 
Lietuva tiksliai svietan leidžia 
neimtus išm'islus, kurių bent 
dalį talkininkai teisybe laiko' 
ir per tai rengia dirva lenkų 
ųielams ir juos padrąsina leis- 
ti svietan nčbutus 111 -kis apie 
Lietuva ir kitus buvusia Len- 

kija sudedanėius kraštus. 
Prezidentas \\ ilsonas iš 

/ingi i jos sugrįžo Paryžiun, 
kur dar pabaigoj šios savai- 
tės piasidėti ketina karę ve- 

dusių tautų taikos konferen- 
cija. Prezidentas važinėjo po 
kitus talkininkų kraštus pra- 
šalinimui galinčių konferenci- 
joj kilti nesusipratiinų. Kaip 
rodosi, jam pasisekė prašalin- 
ti visų svarbiausius nesusipra- 
timus. Laikraščiai praneša, 
kad net svarbiausi nesutiki- 
mai Amerikos su Anglija už 
jūrių laisvę tapo prašalinti. 
Anglija mat pirma nenorėjo 
išsižadėti jūrių valdymo, nes 

ji turėjo tvirčiausią kariška 
laivyną. Tuos nesutikimus 

[Prezidentas \\ ilsonas prašali- 
no. 

Taikos Konferencija praša- 
lins kare tarp didžiųjų karę 
vedusių tautu, bet jos nepra- 
šalins tarp mažųjų, talkinin- 
kų iš/liuosuotų tautų; greičiau- 
sia' į kares įsipainios lenkai. 

tikėdami, kad talkininkai vis- 
gi jiems padės įsipainiojus pa- 
vojum Kadangi lenkai tikisi 
talkininku pagelbos įklimpus 
pavojun, todėl jie ir lenda pa- 
vojum Laikraščiai dabar pra- 
neša, buk lenkai pradėjo karę 
su Vokietija ir jų armija iš 
30.000 karei viii traukia už- 
imti Prūsų sostine Berliną ir 
yra jau tik 50 myliu nuo jo; 
Suk ta jų prastai apginkluota 
kariumenė užėmė jau miestą 
FrartkUrta prie upės Odero. 
Nesuprantama vienok yra Ietį 
kų drąsa, kadangi prieš tą 
Herlinan traukiančia lenku ar- o c 

miją vokiečiai gali ]>astatyti 
dešimts kartu didesnę, geriau 
ipginkluotą ir disciplinuotą sa 

vo kariumene. Reiki:, tad ma 

nyti, kad ir neutriliskų kraš- 
tu lenkai tyčia leidžia mela- 
gingas žinias, arba jeigu žinia 
teisinga, tai rodyti, kad len- 
kai, tyčia bijodami pavojaus,į 
nori talkininkus įpainioti į; 
naują karę ir jos ir talkinin- 
ku pagelba pasinaudojus prie: 
neprigulmingos Lenkijos pri- 
skirti kuodaugiausia nelenkiš- 
ku kraštų. Savo vien spėko- 
mis lenkams tas negali pasi- 
sekti. todėl jie ir stengiasi n* t. 

jon karėn talkininkus įpainio- 
ti už lenkų reikalus; kitokio 
tikslo lenkų lindimas tikron 
Vokietijon turėti negali. Nors 
tai prastai apginkluotai, pras- 
tai disciplinuotai armijai ir' 
pasisektų užimti Berliną, tai 
juk ji palaikyti neįstengs, nes 

vokiečiai jo lenkams neužleis, 
kadangi ten yra svarbiausios 
vokiečių kultui iškos įstaigos. 
Lenkų Berilne labai mažai, 
miestas tas yra grynai vokiš- 
kas. Kad jis lenkiškas, to ir 
geibiu tiems lenkus talkinin- 
kams Įkalbėti negalima, nes 

jau visi žino, kokios tautos 
miestas yra P>erlinas. 

Besotis lenkų goclurnas ga-i" 
li pagimdai jii karę su nkra- 
jinais, li-etiviais, net su. ce- 

chais ir tafe tautas prisieis su 

lenkais mitinti. Suvaldyti len 
kus gal prisieis Prezidento 
\Vilsono sumanytai tautv san- 

taikos lygai karių prašalini-' 
mui. į 

Apart lenkų godumo kitas J 
pavojūs taikyti £'ręsia n i o bol-' 
Ševizmo .apie kurių veikimą 
ir pasisekimus arba nepasise- 
kimus prieštaraujančios ateina 
žinios. Ant visų tų priešta- 
raujančių žiVfin besircfriiarit, 
galima matyti, kad ir lenkų 
svietau leidžiamos žinios apie 
bolševikų užėmimą Vilniaus j 
yra neteisingos Iš kur gi tie 

taip galingi bolševikai Lietu- 

voj atsirado, u Vilnius buvo; 
dar vokiečių rankose. Argi, 
nuo šiaurių traukiantiems bol- 
ševiku ginkluotiems pulkams 
niekas nesipriešino? Argi 
Vilniaus negynė nei 'narsioji' 
lenkų kariumeaė? Bolševikai 
ki šiol niekur narsumo nepa- 
rodė. Juos mušė itet iš poros 
lešiniėin tūkstančių čecho-slo- 

vakų kariumene ir be pagelbos 
narsios lenku arnfijos. Bolše-J 
vikų frontas tape visiškai is-i 
naikintas Šiberijcj, kuomet če 
eho-slovakai visišcai raudoną- 
ja gvardiją sumušė Perino ap- 
linkinėse. Ten, ai čeeho-slo- 
vakais susidėję blševikų prie 
šai paėmė 31.000 )olševikų ka-. 
reivių ir daitr; giiklų ir amu- 

nicijos. Čia helasvėn pakliu-. 
vo ir (liktai bolievikų vadų. 
Drąsinti kareiviis atkako ir 
vyriausias bolševku vadas Le- »• c- 

nine, lx?i jam pririejo nuo 11111-' 
šio lauko pabėgi. Varsa vo j 
čielą eile bolševku agitatorių 
suėmė; suimta tipo ir duktė 
bolševikų karės ministerio 
Trockio, atkaku'i čia už bol- 
ševizmą agituoti Pas ją ra- 

do ir kelis milijmus rublių pi- 

nigg. Neoriausiai bolševi- 
kams sekasi ir kituose Rusi- 
jos kraštuose, kur prieš juos 
sukilo kaimiečiai rusai. Lai- 
kosi dar valdžios Lenine ir 

Trorcky, 1>et laikosi netvirtai. 
Gal jiems reiks iš Rusijos dum 
ti. Hel ir svetur pinigų jiems 
nepritruks, nes jie ištuštino ly- 
giai valdžios, kai]) ir *priva- 
tiškas bankas Rusijoj. 

Negeriausia bolševikams se- 

kasi ir šiauriniuose Rusijos 
kraštuose. Estenijoj švedai iš 
sodino savo liuosnorių kariu- 
menę. padėti bolševikų prie- 
šams. Taigi aišku, kad bol- 
ševikams visur Rusijoj sekasi 
negeriausiai. Argi, tokiam p?, 
dėjime būdami, jie galėtų sva- 

joti apie užvaldymą Vilniaus 
ir Lietuvos? Todėl ir lenkų 
garsinamos žinios apie bolše- 
viku apvaldymą Vilniaus iš- 
rodo neištikimos. Lietuvoj bol 
ševikų šalininkų yra, turbtit, 
nedaugiausiai, todėl gyventojų 
paramos jie tikėtiesi negali. 

Vokietijoj bolševikų valdžia 
neva laikosi, matyt netvirtai. 
Vyriausiasis talkininkų armi- 
jų vadovas maršalas Foch per 
sergėjo net Vokietijos valdžią 
užėmimu didesnių Vokietijos 
plotų, jeigu joje bolševikai la- 
biaus Įsigalėtų. Bet \'okieti- 
jos valdžia jiems pasipriešinti 
negali, kadangi pati silpnai 
laikosi. Pati viešpatyste skila 
Į mažesnes dalis. 

Airija, kaip laikraščiai pra- 
neša, rengiasi suvisu atsiskir- 
ti nuo -Anglijos ir pasigarsinti 
respublika, kuri nieko bendro 
su monarchiška Anglija netu- 
rės. Kas-žin ar Anglija su 

tuom airių noru sutiks. Airija 
juk tai viena iš gana svarbių 
Angli jos sudėtinių, be jos Ang 
lija lnrtų maža viešpatystė, tu- 

rinti vien milžiniškas kolioni- 
jas, kurių gal neįstengtų su- 

valdyti. Airija turi suvirsimi 

5 milijonus gyventoji:, o Ang- 
lija tik apie 35 milijonus. 

Prezidentes \Yilsonas su s;a 
vo svarbesniais palydovais iš- 
keliavo Ryman, kur pasimatys 
su Italijos karaliumi ir su po- 
piežium, kuris žada padėti prie 
taika atgabęs ne popiežius, 
svieto politikoj popiežius ne- 

turi nei katalikiškuose kraš- 
tuose tokios įtekmės, kokią se-» 
niau turėjo, kuomet popie- 
žiaus prakeikimo net galin 
giausi valdonai bijojo. Dabai 
tiaką atgal >ęs ne popiežius, 
bet taikos derybos, kurios bus 
vedamos Paryžiuje. 

Talkininkų kariški laivai tu 
ri užėmę Juodųjų ju'rių pa- 
krančių svarbesnes vietas. 
Anglai vėl išsodino savo ka- 
riumenę Kaukazo distrikte ir 
užėmė vėl Baku, miestą garsų 
savo kerosino sėmyklomis. 

Pradėk Naujus Metus s-t tobulu akių re. 

gijimu, taip. kad nieko nepraleistumei pef vt 
sus metus, kas tau gali butt naudinga. 

Gerai pritaikinti ūkiniai prašalins akių ir 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
rrgystė prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. EgMmircacijk "DYKAI. 

JOHN SMETANA 
SAKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago 
Kampas 18tos Gatvės. 

3cios lubos, virš Platt'o aptiekos. Tįmykite 
i mano parašu 

YaFar. Ins: nuo !/tos vai. r^'ti iki 8 vai. vak. 
.Nekėlioj, nuo 9 vai. ryto iki 12 va'., dieną. 
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Didelis Rožinis Balius 
Parengtas 

Chicagos Lietuvių Pašelp. Kliubo 
CII1CAGO L1THUANIAN KENEHT CLUB 

SUBATOJE, SAUSIO-JAN. 4, 1919 
M. Meldažio Svet., 2242-44 W. 23rd Place 

PRADŽIA 6 V AL. VAKARE INŽANGA 25c ypatai :: i 
Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jaunus atsilan- \ kvti ant musit didelio rožinio baliaus, kur galėsite linksmai praleisti laik* ir prie- Keros muzikos 'j.aslšokti. Kviečia visus, Komitetas 

Stasio Šimkaus Muzikus Mokykla 
MOKINAMA: 

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

Kreipkites: Utarninik is, 
Retvergais ir Sūbatomis, 
nuo 3 iki 10 vl. vakaro 

3249 So. Morgan Street Chicago, II 
"Birutės" Svetainėje, šale 'Lieffcvos" Dienraščio 

"Lietuvos" Kalendorius 
v 

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

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

pirmiau užsirašiusiems, prisiusime šitą kalendorių Dykai. 
Del brangumo popierio ir paties darbo, šių kalendorių spausdinsime apr'i- 

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

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan St, CH1CAG0, ILL 

i' * 

Dienraščio "LIETUVA" 
—K AIN 0 S = 

CHICAGOJE Metams $6.00 
„ Pusei mętų 3.50D 

In Kitus Suv. Valstijų Miestus 

Metams $5.00 
Pusei Metų - 3.00 

In Kanadą Metams 7.00 
In Kitas Ša'is Metams 8.00 viską rašykite aiškiai. 

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

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

Siunčiu Tamistons $ ir prašau siuatinet* 

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

Mano adresas: 

Vardas .7. Pravarde — 

Stulas numeris Gatvė —- 

(arbaboi) 
Miestas "Valstija 

1. „-t T Ji ■ ■ 1 

r 



Pr. Mašiotai 

MOKSLO PASAKOS. 
* 

III. STASIUKAS BUR- 
TININKAS. 

pr* Į KairkliiĮ sodžių "parlėkė an- 

trosios kregždės." I aip saky- 
davo 'Kurkliečiai apie savo vai- 

kus, pagrįžusius vasarą iš mo- 

kyklų. Atvažiavo ir svečias— 
seniūno Kairio sesers sunus, Sta- 

* saikas. (Stasiuko tėvai naujus 
... ..... 

.namus statėsi ir šuneli įssiunt.* 
c 

pas dėdę paviešėti. 
Stasiukas greit susipažino su 

Kurkliu vaikais. Štai kaip at- 

sitiko. 

Kartą susitelkė vaiku būrys 
kianlelės mušti. Atėjo ir Sta- 

siukas pasižiūrėti. Žaidė vaikai 

{'pasigėrėdami, gainiojo kiaulei? 
/'išsivilkę. Tik pačiam vidury 

f pievos stūksojo didokas akmuo 

| ir nuolat vaidams painiojosi: tai 

vienas, ta kitas už akmens už- 
' kliūdavo. 

— Vaikai!—sušuko Stasiukas. 
—tas ak~uio reikia pašalinti. 

— Kas jį pasalins?—atsiliepč 
» veikai.—Męs tokio didelio nenu- 

risim, 
— Negalit nuristi, tai į žemę 

^■u/kaskit,—tart" Stasiukas ir pa- 
aiškino, kaip t p. i galima padary- 
ti. Vaikai atsinešė lopetų, iš- 

kasė šalia akmens duobę; išrau- 
sė dar kiek žemės iš po akmens 
ir, sušokę visi, Įrito akmenj Į 
duobę. 

— Gudriai patarė Stasiukas! 
—sušuko vaikai. 

Akmeni užvertė žemėmis, ki- 
tas i šalis išblaškė ir 
šoko toliau kiaulelės gainioti. 
Pasikvietė j savo tarpą ir Sta- 
siukas. 

-Nuo to karto Stasiukas dažnai 
su Kurklių vaikais sueidavo ir 

j išvien žaisdavo. 

'Arčiau susipažinę vaikai jam 
ir pravardę davė; praminė Evur- 
tini^ku. jlr štai u/ Kartą 
atoinešė jis butelį. Viduj bu- 
telio gulėjo agurkas. Vaikai su- 

spito pažiūrėti, kas tai yra. Bu- 
telio gurklelis siaurutis, o viduj 
gerokas agurkas—visai sveikas, 

kaip ką tik nurėkštas. Vaikai 

negalėjo atsistebėti, kaip Sta- 
siukas tokį drūtą ag rką galėjo 
įsprausti į ibirtelį. Galvojo šiaip, 
galvojo taip—niekaip negalėjo 
įspėti. 

— Tai yra burtai; Stasiukas 
burtininkas!—tarė vienas. 

— Tai burtai, tai burtai!— 
pritarė kiti. 

— Kokie čia jums burtai?— 
atsiliepė šypsodamas Stasiukas. 
—Tokius burtus galit ir patys 
.pasidaryti. Pasiimkit butelį 
striuku gurkleliu, užmaukit ant 

tuoj susimezgusio agurkėlio ir 

paguldykit ant lysios. Per ke- 
lias dienas agurkas užaugs di- 
delis. Tuomet nurėkškit agur- 
ką nuo virkščios ir turėsit bur- 

j t^- 

Vaikai paketino išbandyti, ką 
Stasiukas buvo patarys. Po ke- 
lių dienų jau riešiojiosi ir rodė 
visiems butelius su agurkais. 

Atsidžiaugę buteliais su agur- 
kais, vaikai ėmė prašyti Stasiu- 
ko, ar neparodytų jiems dar ko- 
\:ių įburtų. 
i 

— iKodėl ne?—tarė Stasiukas, 

į — Aį moloui daug burtų. Kad 

jiorit, ateikit pas mane šeštadie- 

nio vakarą, aš parodysiu. 
/ Šeštadienį Kairio pirkia pri- 

sirinko pilna vaikų. 

— Pirmiausia,—prabilo Sta- 
—aš pavaišinsiu jus bcr- 

'Atsinešė sulos butelį, atkim- 
1 šo; paskui jsmeigė į kamšti iš 

■ dviejų šalių valgomąsias šaku- 
tes, padėjo kamštj ant butelio 
ir tarė (iiur. paveikslėli). 

f*L 

Pirmas burtas. 

— Kurs mokės Įsipilti sulos, 
nepalytėjo* kamš-'io, tas gaus 
pirmutinis. kas nori gerti pir- 
mutinis? 

Vaikai galvas kraipė, vaikščio- 

dami aplink butelį, ir nė viens 

nedrįso pradėti. 
— Xa, tai aš pradėsiu!—nusi- 

šypsojo Stasiukas. Paėmė, kaip 
paiprastai imam». butelys, palen- 
kė ir pripylė stiklinę. 

Kamštis, kaip koks antvožas, 
belenkiant butelį atsivožė: pa- 
stačius, vėl užsivožė. 

— (ierk, Petriuk!—paragino 
jie arčiausiai stovėjusį vaiką. — 

(.ierk ir pilk kaimynui. 
Petriukas išgėrė ir drebant* h 

ranka pripylė stiklinę kaimynui. 
Taip gėrė ir pilstė vaikai pa- 

eihui. Tik Kaziukas buvo per- 
umai palenkęs butelį ir kamštis 
nukrito kartu su šakutėmis. 

Antras Burtas. 
— Na, Kaziuk, už ką numetei 

kamštį, padėk štai valgomąjį pei- 
li ant stalo krašto taip. kad tik 
geležėlės galas hutų ant stalo ir 
peilis nenukristu,—pasiūlė Sta- 
siukas. 

Tr šiaip ir taip bandė Kaziu- 

kas—nepasisekė. 
— Tai aš pakabinsiu dar ant 

to paties tpeilio kirvį ir tai at- 

laikys.—tarė Stasiukas. 

— Peilis vienas nes:laiko, kaip 
Kirvį atlaikys?—bandė (priešta- 
rauti Kaziukas. 

Pažiūrėsim t—sušuko kiti. 

Stasiukas atsinešė kirvį su pa- 
lerta ant koto virvele ir užka- 
bino ant peilio. 

Kirvis pasviro stalo linkui, bet 
nenutraukė peilio, tik siūbavo 

kaip švytuoklė. 
Vaikai labai nustebo. Stasiu- 

kas tuojau paaiškino. 
— Juk ir dalgis,—sako,—vie- 

nas antsijos pakabintas nesilai- 

ko, o su dalgiakočiu—svyruoja, 
kaip šis peilis su kirviu. 

Tuo pradėjimu Stasiukas pa- 
rodė dar du panašiu burtu. 

I 

Trečias burtas. 

Įsmeigė į pieštuką peilį ir pa- 
statė smailiagaliu ant piršto ga- 
lo (žiur. paveikslėlį). Pieštukas 

stovėjo stačias, kaip į piršt'i 
įsmiegtas. 

/? 

Ketvirtas burtas. 

Atsinešė dvi lėles iš bulvių su- 

durtas, kojos iš degtukų. įsmei- 
gė j lėles skerapjuvę, iš vielos 
sulankstytą. Pastatė ant stalo 
krašto ir, pastūmėjęs apatinę lė- 
lę, liepė joms lentas piautj (žiur. 
paveikslėlį). Lė'^s lingavo, kaip 
lentpjuviai. Vaikai negalėjo juo- 
kais tverti. 

200 merginu marinėtių ( Jūreivių) \\ aslungtone. Jos formaliai Įstojo Į jūreivių korpusą, 
mokinasi muštro ir pildo viską, ko reikalauja kariška disciplina, net eina ir ant sargybos. Jos 
dėvi jūreivių uniformą, bet ir sijonų nepamirštą. Jos u/ima raštininkų vietas. 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
PROTESTO REZOLIU- 

CIJOS. 
Prieš Lenkų bei Bolševikų 

kėsinimąsi ant Vilniaus ir 
Lietuvos plotų, priimtos įvai- 
riose Amerikos Lietuvių ko- 

lionijosc. 
Pastaba. Meldžiame pri- 

siųsti 4* Lietuvos" Redakcijai 
kopijas visu rezoliucijų, pri- 
imtų įvairiose kolionijose. Lai 
lietuviai žino, kas kur darosi. 
Mažesnės kolionijos, kur nėra 
tinkamų žmonių prirengimui 
atsakančių rezoliucijų anglų 
kalboje, gali pasirūpinti bile 

vieną rezoliuciją, kitose kolio- 
nijose priimtą. Yra pageidau- 
jama. kad tokios priimtos re- 

zoliucijos butų siunčiamos 
per Lietuvių Pildomą jį Tary- 
bų Komitetą VVashingtone, 
adresuojant jas taip: The 
Executive Committee oi the 
Lithuanian National Council, 
703 Fifteenth st., X. \\r. Wa- 
shington, D. C. 

NEVVARKO LIETUVIŲ 
REZOLIUCIJA. .. 

At a. Mass Meeting of 
Lithuanians of Ne\vark, Xe\v 
Jersey. lieki at 180 Ne\v York 
Avenue, Nevvark, Nc\v Jersey, 
ion Desember 29, 1()18, the 
follovving rcsolution \vere ad- 
opted and copies of same 
\vere ordcrcd to be sent to 
the President of the United 
States, the Secretary of Štate, 
the chairman on Foreign 
Committees and to the Sena- 
tors and Jongressmen from 
the State of Nevv Jersey: 

VVhereas Press Dispatches 
from Europe statė that the 
Polish Army at Dantzig and 
the Polish Goverment at War- 
shaw, ha ve demanchd that 
Lithuanian railroads be lin- 
ked with Polish railrods on 

the Eastern and Southern 
boundaries of Lithuania, so 

that the Polish Army could 
proceed with its occtipation 
of Vilna, the capital of Lithu- 
ania, and, 

Whereas, such occupation 
of Lithuanian territory is in 
conformity with the declared 
intention of the Polish Gene- 
rals, namely, Pilsudskį and 
Hellier, to link Lithuania to 

Poland, politically, and 
YVhereas, the Lithuanian 

people have declared that they 
would never tolerate any po- 
litical ties \vith Poland and 
that any attempt on the part 
of the Poles to do so would 
cause immediate bloodshed 
between the two peoples, and 

Whereas, the Lithuanian 
Government is undergoing its 
peaceful development and or- 

ganization, and 
i \Vhereas, the Lithuanian 
people have repeatedly ex- 
nressed and shovvn loyalty to 
the Allies in this War, 

Therefore be it resolved 
that the President and the 

Congress of the United States 
be requested to intervenc and 
prevcnt thc Poli-sh Armies 
from cntering thc established 
tcrritory, and, 

Furtlicr hc it rc(juested 
tliat, to afford proper protcc- 
tion to Litluianian pcople, an 

American Army 1>e sent to 

Litlniania and arms be fur- 
nishcd to natives to defend 
their Country. 

J t i s further resolved that 
the Litlnianians residing in 
the United States request per- 
mission of thc (ioverment of 
thc said Uniteil States to per- 
mit them by means of the 
mails to have commiinicatians 
with thc Governmet and thc 
pcople of Lithunia. 

Pcter A. Luksis, Chairman 
Mielinei Truska, Secretary. 

JAU PO "RYSKUPO." 
"Tyskupas" Mickci*ičius 

numestas. 

Laivrence, Mass. — Daug 
prišumijusio larp Naujos 
Anglijos "vyskupo" S. B. 
Mickevičiaus jau nėra. 

S. B. Mickevičius tūla laiką 
buvo "klebonu" lietuvių ne- 

prigulmyngos ^bažnyčios šioje 
lietuvių koliofiijoj. Netrukus 
jis patapo "vyskupu." Kiek 
laiko jam šiap-taip sekėsi, 
daugiausiai todėl, kad dalis 
vietinių lietuvių, įerzintų ne- 

sutikimais su vietiniu klebonu, 
palaikydavo "kun.''Mickevičių 
"ant zlasties" Rymo-katali- 
kiškam lietuvių klebonui. 

Netikėtai vieną gražią die- 
ną po Lawrencą pasklydo ži- 
nia, kad "vyskupas" Mickevi- 
čius yra nuverstas nuo savo 

vyskupiško sosto. Tai padarė 
pats jo locnas antvyskupis, 
kurio pilnas titulas ir pravar- 
dė paduodama vietiniuose 
anglų laikraščiuose taip: 
"Antvyskupis Kunigaikštis de 
Landas-Berghes et de Rache, 
Metropolitas Senos Rymo- 
Katalikų Bažnyčios Ameriko- 
je." 

U ką? wcil, matyt, už įvai- 
rius dalykts. Anot The 
La\vrencc T r j b u n e pra- 
nešimo iš gruodžio 24 d. Mic- 
kevičiaus nuvertimo akte nėra 
įvardinta jokių specialių ap- 
kaltinimų, bet esą "paskutinis 
sakinys lyg nurodo, kad buvo 
apkaltinamas už hereziją, ly- 
ginai kaip ir apkaltinimai ne- 

tyrimo [?], girtuoklystės ir 

falšyvumo." Jo locni parapi- 
jonai jj įskundė, po ko sekė 
tyrinėjimas ir prašąlinimas. 

"Vyskupas" Mickevičius ke 
lioms savaitėms anksčiau iš- 
važiavo iš Lavvrence — kaip 
manoma, i Scrantoną, kur jis 
ir pirmiaus yra buvęs "neza- 

leznin'kų" bažnyčios klebonu. 

Atvykęs Lawrencan, šisai 

"kunigas" pridirbo pusėtinai 
daug "alaso." 

Pirmiausia jis įsigijo "vys- 
kupo" vardą, paskui įsitaisė 

savo organą "Atgimimą'," pa- 
galios sumanė šaukti "Lietu- 
viu Tautiškos Bažnyčios" Si- 
nodą ir tarp kitų "reformų" 
sumanė steigti "Tautiškos 
Bažnyčios" dvasišką scraina- 
riją. 

Visi šitie luimbugai dabar 
griuvo. Xeprigulminga Law- 
renee'o lietuviu bažnyčia ir pa 

i 
rapi)a visgi, matomai, gyvuos 
ir toliaus, nes pranešama, kad 
ios reikalų vedimą apėmęs ki- 
tas neprigulmingas kunigas 
Stasys Slėnis. 

DRAUGAUJA SU ŽVĖRIMIS 
JAU 40 METŲ. 

Pagosa Springs, Colo., — šioje 
kalnuotoje apielinkėje. apaugusio- 
je amžinais miškais, nuošaliai nuo 

žmonių gyvena stebėtinas savo 

bud u žmogus. JĮ vietos gyvento- 
jai vadina: "Kalnų paslapties vy- 
ru". Jo vardas \Yilliam Hard- 
\vick. 

Kaip spėjama, jo pastovi bu- 
veinė yra kalnuose apie 25 ame- 

rikoniškos mylios nuo artimiau- 
sio link tų kalnų sodžiaus. 

Tai tikras žvėrių karalius. Jis 
nuolat gyvena kaimynystėje lau* 
kinių žvėrių. Jis nuolat keliauja 
su būriais laukinių arklių nuo 
kalno ant kalno tarp šimtame- 
mečių medžių. 

Jau keturiosdešimtjs metų, kai 
jis atsiskyrė nuo žmonijos ir ap- 
sigyveno kalnuose. Jis, leisdamos 
j kalnus, pasiėmė keletą puikių 
arklių ir padaugino šį savo turtą 
iki didelės laukinių arklių bandos. 

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 suri^cti, kad šilą 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. Todėl galite rašyti atvirai ir su pilnu pasitikėjimu* 

1. Vardas-Pravardė 
2. Adresas 

3. Pavijo*:, ar vedęs. Jeigu vedęs, tai kiek šeimynoj? 
4. Amžius jusų V. 
5. Ar grįžtut Lietuvon po kares, jeigu Lietuva gautų laisvę? 6. Ar grįžšit Lietuvon po karės, jeigu Lietuva negautų pilnos laisves? 7. Iš kokios vietos paeinate iš Lietuvos? paemate iš Lietuvos? 

8. Kokion vieton grįžtute? 

). Kuom čia užsiimate ? 
10. Kuom Lietuvoj norėtut užsiimti? 
11. Su kokiu kapitalu grįžkit Lietuvon, t. y. kiek, maž-daug, pinigų sti ] savim parsivežtut 

* \ 
•••••• 

Pastaba, šitas klausimas yra svarbus tuomi, kad galima tų m ai-daug suiinoti- kiek kapitalo amerikiečiai parvežtų Lie- tuvon, o tas parodytų kiek jie Lietuvos gerbūvį padidintų. Sir tas jusų atsakymas bus Redakcijos užlaikomas absoliutiškoj paslaptyj, kiek tas lytisi jusų ypatos. Jeigu kartais nenorStuaj jo atsakyti, praleiskit jį nieko nepažymėję. 
1 ♦ 

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

Statistikos Skyrius, 
"Lietuva" Daky, 

3253 S. Morgan St, Chicago, UL 
PASIRŪPINKITE, KAD IR J U3Ų DRAUGAI B"FT ^' *{STAMI JĄ IŠPILDYTŲ. 

Per paskutinius septyniolika 
metų niekas nėra matęs to "Kal- 
nu paslapties .vyro" ir nežinia 

buvo, ar jis yra gyvas, ar ne. 

Bet vietos gyventojai pilnai ti- 

kėjo, kad jis yra gyvas. Ir tvė- 
rėsi mena po kitai sensacijinės 
pasakos, sujungtos su jo vanlu. 

Tai gal vienintelis civilizuota- 
me pasaulyje žmogus, kurs ne- 

buvo girdėjęs apie milžinišką Ku- 

ropos karę. 

"Kalnu paslapties vyras" 
pasirodo. 

Šįmet užpuolus giliam sniegui, 
pradėjo leistis nuo kalnų būriai 
laukinių arklių ir iškrito pamiš- 
kėse, apialinkėje keleto mažų 

[miesčiukų. Kalnėnai vienbalsiai 
'nusprendė, kad "Kalnų paslapties 
vyras" randasi jų apielinkėje. 

Suvienytų Valstijų Deputy 
maršalas MeGlelland, prigelbstint 
vietos tvarkos prižiūrėtojams, 
leidosi jieškoti ne tai geistino, 
ne tai negeistino svečio (mat ar- 

kliai pradėjo daryti blėdies). Re t 
surasti "kalnų paslapties vyrą" 
jiems nepasisekė. 

Ir surasti, ištikro, sunku, nes 

kalnai išriausti kloniais ir urvai.;-, 
lindynėmis. Ir kas gali žinoti, 
kurioje lindynėje gyvena žmogus 
"kalnų paslapties vyras", kurioje 
gremėzdas lodis, kurioje apsuk- 
rusis tigras, kurioje išdidusis įim- 
tas, ar ir bile vienas iš baisiųjų 
kalnyno gyventojų. Ret \Villiarj. 

4 
f1 arei\vick"-U'i jie visi geri kaimy- 
nai. 

Štai vieną dieną iš neperdidelio 
urvo išėjo tamsus, apaugos ilgais 
žilai1? plaukais vyras, su šautuvu, 
permestu per kairįjį petį. Tai bu- 
vo \Villiam Hardvvick. "kalnu pas 
lapties vyras". Bet iš kur jis gau- 
nąs amuniciją, tai vienas Dievas 
težino. 

Ir vėl jis atsiskyrė nuo žmonių. 
Iš trumpo pasikalbėjimo depu- 

ty McClelland sprendžia, d 
\Villiam IIard\vick yra gerai ap- 
sišvietęs žmogus. Suio laiku jis 
rėdosi drapanomis, kuriąs pasi- 
dirba iš j vairių liekanų, rastų tu- 

ristų stovykloje. 
Kalnų žmogus, palydėjęs de- 

puty McClelland iki pakraščio 
miško , paprašė .palikti jį vieną, 
užtikrindamas, jog arkliai tuoj 
grįž j girią, ir bėgyje penkių 

i valandų arklių būriai pranyko, 
tartum jų nei nebūta. 

Spėjama, kad \Yilliam Ilard- 
vvick, kadaise turėjo kokius nepa- 
sisekimus gyvenime, kurie pastū- 
mėjo atsiskirti nuo žmonių. Kai 
kas tvirtina, kad tąja priežastimi 
buvo nepavykusi meilė. 

Per paskutinius 17 metų \Y. 
TIard\vick'o vardu buvo atėję i 
Pagosą iš Convington, Ky, trįs 
aiškai, bet. niekam jų nereikalau- 
jant, jie buvo grąžinami atgal. 
Paskutinis jam adresuotas laiškas 
buvo aštuoni metai atgal. 

Skaitykite Dienraštį "Lietuvą", 
ir patarkite draugams skaityti. 

Reikalaujame 
į irbą 1000 ag«ntų 

\ į ,r 

po visas lietuviškas kolionijas Suv. Valst. 
Darbas prakilnus, pelningas ir paratnus 
kiekvienam. Dčl Informacijų atsišaukite 

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan St. Chicago, III. 
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Lenkų Triksas su Vilnium. 
Kuomet Lenkų laikinoji valdžia Varša- 

voj paskelbė Vokietijai ultimatumu, idant ji 
perleistu lenkų kariumenę į Vilnių apgyni- 
mui jo nuo bolševikų, ji manė pasigatui .į savo 

rankas netilę kokį, bet "trumpų tūzą." 
Laikas buvo nepaprastai patogus. Bol- 

ševikai artinosi prie \ įlniaus ir Lenkijos val- 

džia, vardan apsaugojimo Vilniaus nuo bol- 

ševikų, pareikalavo >;sau teisės u.umti Vilnių. 
Jau vien tik noras kovoti prieš bolševi- 

kus, suprantama, turėjo padaryti malonų įspū- 
dį tarp talkininkų. Bet lenkų iŠrokavimai, ma- 

tomai, siekia kur-kas toliaus. • 

Iki šiolei lenkai turėjo prie Vilniaus "is- 

toriškas, kulturiškas" ir šimtą kitokių savas- 

ties pretensijų. Tikroji miesto posesija, lai- 

kymas jo savo rankose laike Taikos Konfe- 

rencijos, neabejotinai butų lenkų išnaudotas 
prirodymui pilno lenkų savasties titulo prie 
Vilniaus. Kas laiko tula daikta savo ranko- 

se, o kas kitas nori nuo jo jį atimti, tai tas 

kitas privalo prirodyti, kad jis jam teisingai 
priklauso. Prirodymo našta guli ne ant to, 
kas laiko, bet ant to, kas nori atimti. Pakol 
lietuviai laiko Vilnių savo rankose, prirodinė- 
jimo našta guli ant lenkų; sykį lenkams 

pasisektų Vilniun įsirioglinti, tos naštos sun- 

kenybė peri i tų ant lietuvių. 
Tokia v ra reikšmė ir toks yra patogumas 

Viuiiaus laikymo vienų, ar kitų rankose,— 
nekali.ant jau apie kitokių rųšių reikšmes. 

Lenkai, užimdami Vilnių, tikėjosi tą pa- 

togumą įgyti. 
Galėjo buti ir dar svarbesnis už tik-ką 

paminėtąjį. Kaip praneša žinios, Vilniuje ne- 

trukus po Naujų Metų—anot vienų praneši- 
ma Sausio mėnesyje, anot kitų Vasario mčne- 

r/jc—turi atsibūti Steigiamasr Lietuvos Su- 
sirinkimai, kuris galutinai ir .ormališkai turi 
apskelbti Lietuvos pilna neprigulmybę, nusta- 

tyti vąklžios formą ir pastatyti nuolatinę Lie- 
tuvos valdžią. 

Aišku ir be aiškinimo, * kokios butų pa- 
sekmės, jeigu Lenkų armija suspėtų užimti 
Vilnių pirm negu Lietuviai atlaikytų save 

Steigiamąjį Susirinkimą. Jo Vilniuje nebūtų. 
Todėl lietuviai ir yra pasiryžę neįleisti 

Vilniun lenkų armijos kad ir kasžin-kas. Jie. 
neturėdami jokio kitokio išėjimo, greičiaus 
užleis jį bolševikams arba vokiečiams, negu 
lenkams. Lenkiškos politikos intrigantai ir tą 
mėgina išnaudoti, statydami liefivius bolše- 
vikų '■ okiečių simpatizatoriais talkininkų 
akyse 

Tr ištikro aplinkybės yra tokios, kad ic; 
nukloja šitam lenkti šmeižtui tiesų keli'). Vie 
nok,, kas pažįsta dalykų stovį Lietuvoje, an» 
viet-* ,—to suklaidinti nebus galima. Dalykas 

yra tame, kad lietuviai neturi ginčo už \ il- 
niu nei su vokiečias, nei su bolševikais. Vo- 

kiečiai jokiu budu negales sau pasilaikyti nei 
J ietuvos, nei Vilniątn, jeigu po keturių me- 

tu, jie palaikytų ir dar mėnesį-kitą. Į bol- 

ševiku pavojų lietuviai žiuri, kaip, nelyginant, 
1 rauplių epidemiją—baisiai negeistiną, skau- 
džą, bet neabejotnai pagydomą. Bolševikų pa- 
vojus Vilniui, todėl, yra, aršiausiam atvėju- 
je, tiktai laikinas ir prašalintinas. 

Su lenkais yra, kaip minėta augščiaus, 
visai kita istorija. Lenkams užėmus Vilnių, 
iaunai Lietuvos valdžiai išsyk prisieitų rem- 

tis ne tik su bolševikas, bet ir su lenkais, kū- 
ne neabejotinai pridėtų visas pastangas, idant 
"isais leistinais ir neleistinais budais sunai- 
kinti smarkiai atbundantį lietuvių tautinį ju- 
'ėjmą kaip Vilniuje, taip ir Vilniaus bei Gar- 
imo gubernijose. 

Sprogo dar vienas Hum. 
bugas. 

Ateina žinia, kad neprigulmingas "vys- 
kupas"' Mickevičįus, turėjusis savo "vyskupiš- 
ką sostą'' Lawrence, Mass., ir daug prišumi- 
jusis Naujos Anglijos valstijose, tapo savo 
lucnos vyriausybės išvytas "šėko pjauti"—me- 
įama, už palaidų gyvenimą, girtuoklystę etę. 

Męs neesame piątę kliudyti bažnytinius 
ar tikybinius reikalus, manydami, kad tam yra 
viinigai ir kuniginiai laikraščiai. Šiame vie- 
,iok reikale męs ne sykį pakėlėme balsą, idant 
persergėjus lietuvius nuo avanturisto ir hum- 
)ugieriaus, kokiu męs skaitėme ir skaitome 
aip vadinamą—be mokslo, be principų "ku- 
nigą"—jieškotoją ne teisybės, bet lengvus duo- 
nos. 

Jo nahališkumas perėjo visas rybas, kuo- 
net jis prisiėmė sau titulą galvos lietuvių 
'Tautiškos Bažnyčios." Stovėdami ant tau- 
iškos idėjos sargybos, norėdami ją palaikyti 

ant jai tinkamo augs to laipsnio ir geisdami 
apsaugoti ją nuo įvairių parazitiškų, humbu- 
viškų elementų, męs anuomet griežtai stojo- 
ne prieš naudojimą tautiško vardo sąryšyje 
ut tokios rūšies avantliromis. v 

Rimti gaivalai palaikė mūsų nuomonę; 
jaunesnis, mažiau patyrusis elementas apreiš- 
kė lyg norą užimti kitokią, tolerantišką pozi- 
ciją. 

Dabar jau ir jie, turbut, neturi šiame klau- 
sime abejonės. Humbugas sprogo—palikda- 
mas paskui save tik smarvę nekuriose pa- 
kampėse. 

Taip turi trukti, ir su laiku truks, kiek- 
vienas liumbugas, paremtas ne idėjos, bet! 
žmonių monijimo ir kvailinimo pamatais. 

Žinią apie šito "vyskupo" nuvertimą skai- 
tytojas ras kitoj šio numerio vietoj. 

"įSaujagądymai Apaštalai". 
Nėra jokia naujiena, kad tarp tų, kurie 

stengiasi isrodyti labjausiai dievobaimingais, 
uiuziausiais, anot musų žmonių pasakojimo, 
clavatkynais," tankiai atsiranda aršiausios rų- 

sies rakalių. Tas ne naujiena: buvo taip lai- 
kais farizėjų ir muitininkų, buva tankiai ir da- 
bar. 

Ir ne tik religijoj. Buva tas ir politikoj. 
Ypač vertas pastebėjimo yra atsitikimas su šių 
laikų politiškais "apaštalais," kuriais yra taip 
vadinamo bolševizmo pasekėjai. 

Bolševizmas — tai, anot jų pačių žodžių, 
esąs paskutinė raidė žmonijos progrese, tai pą- 
.ti kvint-esencija socializmo, išvystyto iki augš- 
čiatuio laipsnio. Nieks taip nešukavo apie šito 
'supuvusio surėdymo" neteisybes, ir skriaudas, 
kylančias dėlei stokos lygybės, brolybės ir tei- 
sybės ir niekas taip garsiai ir taip iškalbingai 
nežadėjo žmonėms rojaus ant žemės, kaip kad 
iKjl^evikai. Niekas kitas neturi teisės kalbėti 
žmonių ir darbininkų vardu, kaip tik jie, bolše- 
vikai, esantieji vieninteliais žmonių valios iš- 
reiškė jais ir jų atstovais. 

O vienok pastebėtinu budu jie parodo, kaip 
jie žmonių valią pildo. Neabejotino teisingumo 
principas, šiądien visur pripažintas, yra: kad 
žmonės turi teisę valdyti taip, kaip jie nori; 
kad tą jų norą gali išreikšti jų atstovai lygiu, 
daptu ir tiesioginiu pačių žmonių balsavimu 
išrinkti. 

Patįs bolševikai to garsiau už kitus rei- 
kalaudavo. Bet tik patol, pakol jie neužuodė 
/aidžios kvapo. Gavę progą patįs valdyti, jie 
renkė į kampą ir kojomis sutrepleno šituos 
irificipus. Rusijoj susirinkusius žmonių iš- 
inktus į Steigiamąjį Susirinkimą atstovus 

bolševikai be jokių ceremonijų išvaikė durtU- 
ais ir, vieton žmonių valdžios, įvedė terrorą. 

Dabar Vokietijoj vokiškieji bolševikai ei- 
ta tais pačiais keliais. Aną dien Herline atsi-^ 
>uvo kongresas Spartakų—kaip save vadina 
vokiški bolševikai. Jame buvo pastatytas klau 
siuias, kaip spartakai privalo užsilaikyti laike 
inkimų į Steigiamąjį Susirinkimu. Roza Lux- 
'mburg, moteriška kopija rusiško Trockio, ėkdaina už reiškė, kad spartakai ne tik nepri- alo dalyvauti rinkimuose, bet kad jie "už 
^ent kokią kainą neprivalo prileisti prie Stei- 
iamojo Susirinkimo." Ir šitas nusprendimas >erėjo milžinišku balsų didumu. 

Tokiu bildu pasitvirtina toji teisybė, ku- 
rią šio straipsnio pradžioje isvKKcme. 

Etai Belgų laikraščio Sekretas. 
"Uetuvos" skaitytojai, be 

abejonės, atmena straipsnius 
apie nepaprastą belgų laikraš- 
tį La Librc Belgigne, kuris iš- 
eidinėjo Belgijoj, kurį vokie-j 
čiai per keturis metus gaudė 
ir jokiu budu sugauti negalėjo, 
nepaisant nei didelių dovanų, 
kurias jie žadėjo tam, kas pra 
neštų žinių apie t;j misteriš- 
ką laikraštį, kurį visi skaitė, 
o niekas nežinojo, kas įį rėdo, 
kas spausdina ir kas iš galin- 
gų vokiečių šidina. 

Dabar, vokiečiams išėjus iš 
Belgijos, ir šio laikraščio pa- 
slaptis išėjo aikštėn, nes to- 
liaus slėpti jau nėra reikalo. 

Belgijos sostinėj išeidinėjo 
nuo senai laikraštis vardu Pa- 
triot. Vokiečiams užėmus Bel- 
giją, jis tapo vokiečių užda- 
rytas sykiu su kitais belgų 
laikraščiais. Netrukus pasiro- 
dė laikraštėlis vardu La Libre 
BęUjiąuc, kuris neabejotinai 
daugeliu žvilgsnių buvo ne- 

paprasčiausia karės laikų laik- 
raštėlis. Per keturis metus jis 
:ik juokus darė iŠ visų vokiš- 
kų mėginimų jį pagauti ir su- 

naikinti. 

Belgijos kariškas guoerna- 
torius, gen. von Bissing, paža- 
dėjo 25,000 franku atlygini- 
1110 tam, kas praneš šio laik- 
raščio redaktoriaus vardą ir 

>grą9HV vienais metais kalėji- 
mu kiekvienam, kas bus su- 

gauta-. ta laikraštėlį beskai- 
tant. Didelis skaitlius ypatų, 
kurias nužiūrėta turint reika- 
lą su La Librc Bclgiąuc, tapo 
areštuota, kratyta, tyrinėta, 
bet jie niekuomet nepataikė 
ant tikro redaktoriaus, kuriuo, 
kaip dabar pasirodo, buvo Yic 
tor Jourdain, senyvas redak- 
torius vokiečiu uždai y1r> laik- 
raščio P a trio t. Joiiruiin 
mirė kelio^ savaitės tam at^al, 
nesulaukęs Brystelio piliuo- 
savimo nuo vokiečiu. 

Vokiškoji policija Belgijoj 
jai su niekuo neturėjo tiek 
bėdos, kiek su šiuo laikraštė- 
liu. Belgai, žinantieji sekretą, 
tankiai suteikdavo policijai ty- 
liai klaidingus nurodymus, 
buk spaustuvė, kurioj tasai 
laikraštėlis yra spausdinamas, 
randasi ten-ir-tęn. Policija ur- 

mu lėkdavo tenai kratas da- 
ryti,—ir, žinoma, nieko nesu- 

rasdavo. Tankiausiai rasdavo 
nurodytoj vietoj, vieton spaus 
tu vės, tuščią lotą, arba apleis- 
tą namą. 

Arba kitu sykiu policijai 
"slaptai" pranešdavo, kad laik 
raštelio redaktoriaus pravar- 
dė yra tokia-ir-tokia. 

Policija tuojau^ pradėdavo 
versti visą Brusselio miestą 
į viršų .kojomis, mėgindama 
surasti tokios pravardes vy- 
ra. Pagalios paaiškėdavo, kad 
tokios pravardės visam mies- 
te nėra ir niekados nebuvo. 

Tuo tarpu pakol policija 
jieškodavo redaktoriaus, Yic- 
tor Jourdain taisydavo rank- 
raščius naujam numeriui. Jis 
nurodinėdavo melus vokiečių 
pranešimuose; jis paduodavo 
belgams paskutines žinias apie 
belgų ir talkininkų armijas, 
jis šidindavo ir pajuokdavo 
vokiečių urėdninkus ir abel- 
nai palaikydavo savo žmony- 
se drąsa ir viltį prie geresnės 
ateities. 

Vokiečių pajuokimas labiaus 
juos erzindavo negu grasini- 
mai. O pajuokti juos Jour- 
dain mokėjo. Pavyzdžiui, ki- 

tą syk laikraštėlis išeidavo su 

dideliu paveikslu gen. von Bis- 

singo, Neskaitančio numerį La 
Libre JJclyiquc. Arba štai ko- 

kių pranešimų jame būdavo: 
"Išeina be jokios- cenzūros." 
"Telegrafiškas adresas t Km 

mendanlura, Brusselyj." 
"Ofisas: Negalint jų įreng- 

ti pastovioj vietoj, jie ran- 
dasi automobiliaus beizniente.' 

"Apgarsinimai: Bizniui es- 

ant niekai po Vokišku valdy- 
mu, męs išmetam apgarsinimų 
puslapius ir patariam savo 

skaitytojams laikyti savo pi- 
nigus giedresnėms dienoms." 

Kaip jis ta laikraštėlį spaus- 
dino? 

Pasirodo, kad redaktorius 
surasdavo kokia nors men- 

kiausia ir nežymiausiu mieste 
spaustuvėlę ir ten nakties lai- 
ku sustatydavo ir atspausdin- 
davo šita keturių puslapių laik 
raštelį. Bet tankiausiai dar- 
bas buvo atliekamas kitose vie 
tose, ne Brusselyj. 

Nakties laiku Jourdain sa- 
vo automobiliu nuvykdavo į 
kokio nors miestelio spaustuv- 
ininko namus, visados parink- 
damas tokį miestelį, kuriame 
tuo tarpu nebūdavo vokiečių 
kariumenės. C'ia nakties lai- 
ku jam sustatydavo ir atspaus- 
dindavo visa laikraštuka, ku- 
rį jis išryto parsiveždavo, pa- 
slėpęs iį savo automobiliuje. 

Nežiūrint tokių sunkenybių 
La Librc Belyitjup. išeidavo 
paprastai gražioj ir svarioj iš- 
vaizdoj. Kita kartą, kuomet 
pasisekdavo gauti patarnavi- 
mus didesnes spaustuvės, pir- 
mas puslapis išeidavo net su 

tautinių spalvų rėmeliais: rau- 

donai-geltonai-juodais. Žino- 
ma, laikraštėlis negalėjo išeiti 
reguliariškai. Jis net ir turėjo 
pažymėta: "Reguliariskai ne- 

reguliar iškas." Savo keliu 
Jourdainui pasisekdavo išleisti 
šitą nepaprastą laikraštuką sy 
kį i mėnesį. 

VALDŽIOS PRANEŠIMAS 
DĖL W. S. S. 

ll'asliiiiįjton, D. C. "Karės 

Taupymo Markės (\Var Sa- 

vings Stamps) ir Pačėdos 
Markės (Tlirift Stamps) yra 
taip pat geros kaip ir auksas 
nežiūrint ar pačėdos blanka 
butų visa išpildyta ar ne." 

"Mintis, kad nepripildytos 
pačėdos blankos privalo but 

išmainytos ant pinigų pirm 
1 dienos sausio 1919 m. yra 
visai nepamatuotos." 
..S. I'. Iždo Departamentus. 

Tokį paaiškinimą tik ką 
išleido Le\vis B. Franklin, 
Direktor i us O rgan izaci j c >s 

Karės paskolų prie S. Y. Iž- 
do Departamento. Tas pada- 
ryta todėl, kad pasklydo neku- 
rtose vietose gandas, buk Tau- 

pymo Markės po Naujų Me- 

tų nustoja savo vertės, jei pa- 
čėdos blanka nebus pilnai už- 
pildyta. 

"Laikykit savo Karės Pa- 
čėdos I'lankas nepaisant ar 

jos pilnai ar nepilnai užpildy- 
tos," pataria p. Franklin. "Nė- 
ra jokio reikalo mainytiv kad 
ir vienutę štampą, i grinus 
pinigus, nes ji taip pat kįla 
vertėje, kaip kad ir pilnai už- 

pildyta blanka. Valdžia ly- 
giai užtikrina vertę kaip pil- 
nos pačėdos blankos ($100) 
taip ir vienos markės (§5.00*). 

"Dar neužpildytos pačėdos 
blankos yra pilnai geros ir 
bile laiku galite jas dapildvti 
ir. norint, galite jas permai- 
nyti ant 1919 metu taupymo 
markių." 

"1019 m. Karės Taupymo 
Markės, taip pat bus parda- 
vinėjamos, kaip kad Inivo ir 
pirmiau. Skirtumas tik tame, 
kad jos nebus lipinamos ant 

senų pačėtlos blankų, bet ant 

nauju." 

Vaiigantas. m 

Motute. 
'""J "r 
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Motutė 'buvo visiškai kitokia, 
nei Tėvelis. Likimas, lyg ty- 
čiomis, sutuokė tuodu žmogų, 
idant vienas antrą <lapildyti. 

Tėvelis buvo mažakalbis, .vlo- 
uitė paskirta už abudu atkalbėti, 
tylinčią tuomet Ją tematei, k'ii 

miegojo. Nc! ir Jos miegasI 
buvo neramus—nuolat kosėjo. 
Vos tik pakilo, jau buvo jos 
pilni namai: kėlė kitus, rėdė 
kiekvieną darban, kurs išvakaro 
jau buvo Tėvelio ramiai paskir- 
tas; rūpino skubyties, barės, kad 
Jos neklausą, skundėsi, kaip tai 
sunku esą gyventi su lėtu vy- 
ru, 'balsiai pasakojosi, ką tuojau 
ir vėliau darysianti; jei kas gy- 
vas gryčioje tebebuvo, pasako- 
jo senovės atsitikimus; jeigu 
nieko nebebuvo, viena pati trau- 

kė šventą giesmv, dažniausia Su- 
plikacijas, Karunką ar Pulkin 
ant keliu. Taip visą dieną. Su- 
dirgusi ir atgulusi, ir tai kalbėjo, 
rėdė ar barėsi su kuria nanvj' 
moteriška. 

Darbas, kurio nė valandėle 
nepaleido, kalbos netrukdė 
Anaiptol: juo dirbo, juo daugiai 
ir balsiau šnekėjo; kalba sek- 
darbą, kaip -besisukantį ratelį— 
tarškėjimas. Bėgo iš gryčios- 
kalbėdama, taisė kiaulėms jova 
lą, veršeliams putrą—kalbėdama 
sukė sviestą, taisė pieną, mės<? 
dešras, skilandžius—vis kalbėda 
m a. 

Didžioji pusė Motutės gausio, 
kalbos buvo ant sūnelį; o kai 
didieji buvo išsiskirstę, tai ir vi 
sa kalba. Vos tik jo atminti, 
sutvirtėjo, jau iinojo iš Jo 
griežtai visą Tėvelio ir Jos pa 
čios giminės kruiiiką, visu gen 
čių priepuolius, nelaimės i 

džiaugsmus, visus pereitus Jo 
pačius vargus, dabartinius ru 

pėsčius, sielavartus, jausmus ii 
vilti. 

Ir sūnelis ėmė iš pat pradžio. 
manyti, jog visą namų t v ark 
laiko Motutė savo kalbą. Te 

sustojie, rodės, Ji kalbėti, rėdy 
ti, raginti—tą pat valandą vis 
suirs, sugrius, ir vienas Dievą 
bežino, kur visiems reiks iš na 

mu išeiti. Xa, ir meldė Dievu 
lj. kad rūpestingiausią, darbš 
čiausią Motutę teiktus laikyt 
visy gerybei. 

Motutės atsidavimas savo na 

mams, savu vaikams, Jus nuula 
tinis sielojimasis, kad bent vi 
siems butų gerai, tikrai buv. 

begalo, be krašto. O mažasi 
tikras 'buvo Jos meilės kankiny. 
Visų vaikų pagrandis. dešimtai 
iš eilės, visiškai nebetikėtai, p> 

ilgam pertrūkiui, jau sukakus 4 

metų, atsiradęs, mažasis nesiro 
dė Jai paprastu kudikiu, tik ko 
kiuo senatvės žaislu. Mielavi 
mams, ūkavimams, šokinimam 
nebuvo galo; ilgą litaniją lipšni 
malonėjimo žodžių turėjo kaf 

dieną podaug kartų išklausyti 
Tai argi begalėjo buti kame pa 
šaulyje dar geresnė, dar meiles 
nė motutė už jo Motutę? 

Meldėsi Motutė taip-pat kar 

štai, kaip karštai Šcitiiiiiinkavc 
ir namus valdė: daug, tankiai 

balsiai, verkdama, begaliniu nuo 

lankunui Apvaizdai. Vakarai: 
dėkodama Jai už visa gera pe 

dieną pritirta, puolė ant žemė. 

kryžium, ją, kaip gyvą apkabin 
dailia, ją meiliai bučiuodama, vi 
sus žodžius tiesiog žemei saky 
dama. 

— Juoda Žeme, šventa Žeme 
aš tave su nusižeminimu bučiuo- 

ju: tu mane nešioji, tu man. 

peni. tu mane linksmini...—Ik ve 

(pradžia kasvakarinės Jos mai- 

dos. 

Visur matydama kuoaiškiaus 
Dievo apveizdos veikimą, pači. 
Dievo ranką, prigimties gaivalus 
MottU'tė laikė dalimi Dievystes 
Apie žemę neleido nū pikto žo- 
džio isistarti; lyg kentė, kad ant 

žemės reikia kartais nešvarybir 
padaryti. Ugnies neleido kitokiu 
vanaeniu užlieti, kaip tik tyru. 

iš-pat šulinio atneštu. Tikėic 
giliai, net fanatiškai. 

■Nei kal'boje, nei darbe,^ 
maldoje, nei išgąstyje neišfi. 
nydama vidutiniškumo; vis sk 
bydamasi, vis bėgdama, vis n 

pindamasi,—Motutė rodėsi vii 
esanti iš vienų nervų padaryta 
Mažas Jos ugis teikė vikrumą 
juodbruvis, veidas ir labai ta' 
sųs plaukai reiškė Jos tem 

ramentą. 
t 

Nežinia, ar b.uvo Ji gra 
Greičiau ne. Bet 50-ties mei 
Jį buvo jau perlabai raukšlėt 
veido, ^partraukta nosimi, taip, 
kad jos galas rodės bent kiek 
drūtesnis; akįs pritemusios, 
nas liesas, krūtinė išdžiuvę 
Vis tai ne tiek iš senatvės, ki 
iš suvargimo ir nesveikatos. L 
žo jos vyro namai nėjo, atsiir 
kėdami pinigais, be to dievę 
buvo dvaro valdininkas. B*, 
egzekucijas gerai išmanė, badi 
netus atminė, dešimtį sykių gim- 
lė, penkkis laidojo. Prie ingim- 
to širdies jautrumo buvo t." 
nilžiniški sielavartai, pakirtę Jo. 
sveikatą, patroškinę ir dusulį 
varę. Visa tai gražesne 
padaryti nė negalėjo. Ir fa. 
liekam nerūpėjo. 

Motutė kasdieną segėjo apy- 
ruitipiu vilnoniu stiklais austu 

.ndaroku, dėvėjo tokia-pat striu- 
:e, baltais drobiniais žičkaiš 
taustais marškinias ilgom vy* 
iškom rankovėm ir susegama* 
pykakle. Prikaištis taip-pat ž"~i 
inis. Kojos kuo ne visados t 
os, nes su avalinėmis, gin 
unku esą bėgioti ir verpti. Ai 
aklo daug "brostvų," tarp ku 
u žymus didelis šv. Daminin- 
o "matalikas" ir didelis žalva- 
io kryžius su šventu jų kentėto- 
ų palaikomis. 

Neturtinga, bet švari, kaip 
c visa Jos duoba. Trobos ne- 

ėrežtos, bet naujos. Kiem 
eperdidis, bet kuopnus. Gyv 
u nepetdaug, bet neblogų. De 
ingas sodelis su kasomis vais 
ulėnktomis šakomis, kad nė k 
u nebesimato. Netuščios piene 

mėsos kamarėlės; nebijojimas i 
artais užsukančio "gero* sve- * 

io. Dukterinis sukrauti krai- 
iai. Buvo tai vaisiai ilgos var- 

ingos gyvenimo kariones su; 

I riešinga gamta ir vyriausybe.' 
nodel ir tėveliai gendanti jautė 
)ilną ramybę, kaipo išpildę s# 

>askyrimą. Dažnai Motutė Sa 

cydavo: 
— Dabar, jei taip Dievas skir- 

ti, galėt u va ir numirti. Vienas 
įažasis 'bekliiiva.. 

Santykiai tarp Motutės ir nu 

ojo perilga susidarė, neligygl- 
įant, tokie, kaip tarp vištos 
os išperėtų ančiukų. Jie pul 
•ėja po veją. vabalėlius gau< 
'ami, jie krenta vandenin, i 

'os,—o višta, pilna baimės 
icrimo, šaukia-rėkia namo gr 

tcti dulkėse krapštyties. i 

•elis puola | laukus prie dans 
'Inkų. j girelės prie paukščių, ar 

alnelių prie piemenėlių, ujv 
>rie žuvelių,—Motutė stal 
aidė, vetui prie namų pr 
lėgino: nei malonė, nei stnr 

nvnai, nei baidymai, nei s 

'ingi prašymai neveikė jo n 

uturėtt. Jis nuvokė, kad tą 

iausią pasaulyje Motutę rc. 

aminti, kai Ji viena pati p; 
;a ir nebeturi ant k;į prašne 
ai viena pati namie nuobodži 

a, pasiilgsta, net bijo. Kur" 

tingiausia užjautė, gailėjo?, 
'is dėlto, ligi tik jspįs j lang> 
pavasario saulė, jokia galybf 
įtfbcsuturės gryčioje ir kie 

N'ebent Tėvelis. Išsižadės vi 

lu, gardžiu valgymų, šilto 

uižio, by tik nuo ryto ir 
)at vakarui skraidžioti po 
nylimas pieveles, kalnelius, 
-cles, by tik braidžioti po i 

(Toliaus bus) 

b 



PASISKAITYKITE! 

Lape ir Liutds. 

Lapė lutą kaip sutiko, 
Vos iš baimės gyva liko: 
Baisiai dreba, visa kruta, 
Liėga slėptis, kaip tik drūta. 
Antrą kartą jau jai liūtas 
Neišrodė teipo drūtas. 
Ant jo stačiai pažiurėjo. 
Ir jau suvis nedrebėjo. 
Radus liūtą sykį trečią, 
Pasveikino jį kaip svečia, 
Drąsiai ji prie jo priėjo, 
ini >iorui pa^ne^ejo. 

Ir męs tankiai akis statom. 

Nežinomą kaip pamatom, 
Bet, patyrę, ką jis ^ali. 
Metam baimę tuo \ šalį. 

Wrte P. Arminas. 

Verte M GRIGONĮ 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 

— Atsiprašau, atsiprašau,—kas valandė- 
lė sakė jisai, nustumdamas mus rankomis, kad 

męs nesustabdytume mašinos, paskiau at-i 

sargia i-atsargiai, lyg jie butų stikliniai, dėstė 
jis vagonus nt vietos, bijodamas juos paga- 
dinti s«'»vo alsavimu, paskiau vėl imdavo juos 
šluostyti, iš visų pusių žiūrinėti ir vis šypso- 

E DEAMlCl 

JOSI. 
Męs visi, aplink sustoję, i ji žiūrėjome, 

žiūrėjome į jo laibą kakleiį, į jo išbalusias ma- 

žutes ausis, kurias a> karta sukruvintas ma- 

čiau. i jo dideli švarką su atraitytomis ranko- 
vėmis, iš kurių kyšojo mažos silpnos rankutės, 
tiek kartų norėjusios savo veidą nuo mušime 
apginti... O! Tą valandėlę aš su džiaugsmu' 
atiduočiau jam visus savo žaislus, visas savo1 
knygas, atiduočiau paskutinį duonos kąsnelį, 
nusirėdyčiau visa, kad tik jį apvilkus, pulčiau 
ant kelių,* bučiuočiau jo rankas. 

— Aš jam dovanosiu nors šį traukinį,— 
pamąsčiau aš; bet reikėjo tėvelio pasiklausti. 

Tą valandėlę aš pajutau, kad kaž-kas 
mano rankon kiša popierėlį; aš pasižiurėjau: 
ant popierėlio mano tėvo ranka buvo para- 
šyta: ''Prekossi tavo traukinys patinka. Jis 
neturi žaislų. Ar nieko tau širdis nesako?" 

Aš akimirksniu paėmiau abiem rankom 
garvežį ir vagonus ir padaviau jam rankos- 
na, sakydamas: » 

— Pasiimk tai. 
Jis nesuprasdamas į mane pasižiurėjo. 
— Pasiimk,—atkartojau aš,—aš tau do- 

va m. 

Tada, \is dar nesuprasdamas, jis pasižiu- 
rėjo į mano tėvą-ir mamą ir paklausė manęs:; 

— Bet kodėl ? 
Tėvas tarė: 
— Enriko tau dovanoja, nes tave myli... 

kad tu gavai medalių. 
Tada Prekossi nedrąsiai paklausė: 
— Ar aš galiu nešties... namo?* 
— Žinoma,—mes visi kartu atsakėme. 
Jis jau buvo ant slenksčio, o vis dar ne- 

drįso išeiti. Kįiip jis buvo laimingas! Tš 

džiaugsmo d.ebėdamas ir šypsodamas, jis at-' 

s i prašė. Garrone padėjo jam traukinį skepe- 
taitei! suvynioti. 

— Tu kada nors ateik pas mane j kalvą. 
—tarė man Preko'ssi,—pasižiūrėk, kaip mano( 
tėvas darbuojasi—aš tau vinių duosiu. 

Mama i'nkišo Garrone kilpon kvietkelį, 
kad jisai savo motinai ji atiduotų. 

Garrone savo storu balsu, iš po kaktos 
žiūrėdamas, pasakė: 

— Ačiū. 
Bet jo gera, prakilni siela jo akyse spin- 

dėjo. 
PU I KORELI S. 

\ aje, vaje! Karolis Nobis su pasibjau- 
rėjimu drabužius valo, jei juos Prekossi ne- 

tycioms užkliudo1! 
Jis—didtis, puikorėlis, ir tiktai todėl, kad 

jo tėvas turtingas. Bet Dorossi tėvas ir gi 
turtingas! Jis norėtų atskirą suolą turėti, bi- 

josi, kad ji visi galį sutepti, j visus išaugštc 
žiuri; neduok. Oieve, jam koją numinti, ka; 
su juo eini! Už kiekvieną menknieki jis tuo- 

jau barasi ir sako tėvą mokyklon atvesiąs. 
Bet ir gayo jis iš tėvo, kai anglininko sūnų 
nuskurėliu pavadino! Sunku įsivaizdinti 1>lo- 

gesnį drauge.. Mekas su juo nesikalba, nie 
kas su juo nesisveikina, niekas jam iš uiu- 
pakalio nepasako, jei jis lekcijos nemoka. 

Jis negali nieko gailėti ir aiškiai pasiro- 
do, kad Derossi nekenčia, nes j s pirmasai 
mokinys, ir Garrone, nes jį visi myli. Derossi 
Į j{ neatkreipia jokios atydos, o Garrone, kai 
jam pasakė, kad Nobis apie jį blogai atsišau 
kia, atsakė: 

— Jis dėlei savo puikybės toks kvailas 
kad mano kumščios nevertas. 

Koretti pasakė jam, kai jis pradėjo iš ji 
kačių kepures tyčioties: 

— Patariu tau iš Derossi pasimokyti, 
kaip reikia tikru ponu -būti! 

Vakar jis mokytojui apskundė kalabri- 
jietį, kuris jį Icoja užkliudė. 

— Ne, pone mokytojau,—širdingai atsa- 
kė kalabrijietis. 

Tada "mokytojas tarė f 
— Nobis, jus perdaug opus. 
Nobis, kaip paprastai, pilnu puikybės bal- 

su pasako: 
— Aš tėvui skųsiuos. 
Tada mokytojas užpyko: 
— Jūsų tėvas pasmerks jus, kaip ir ki-] 

'ais kartais. O mokykloje tiktai mokytojas 
*ali teisti arba bausti. 

Pask'au jis meilia pridūrė: 
— Klausykite, Nobis, meskite tą toną, 

bukite su savo draugais geras ir mandagus. 
Kaip matote, j u tarpe yra sūnų darbininkų 
ir augštesnių slu<vyšnių, yra turtingų ir ne-, 

urtingų. o tuo tarpu jie. visi mylisi ir save 

broliais laiko,—taip ištikrųjų yra. Kodėl jus 
n e tai p elgiatės, kaip kiti? Kaip lengva jums 
butų užsitarnauti visų prielankumas, ir lai- 
ningesniu tada jaustumėtės!... Tai ką gi, ar 

lieko negalite man atsakyti? 
Nobis, kuris viso laiką šypsodamasis klau- 

sė. šaltai atsakė: 
— Ne, pone mokytojau. 
— Sėskitės,—jam mokytojas tarė.—Man 

iusų gaila. Jus )>eširdis berniukas. 
'Rodėsi, kad tuo viskas pasibaigė. V>et tuo 

'atku mažas mūrininkas, kuris pirmame suo- 
le sėdi. atsigrjžo į Nobis, kuris paskutiniame 
vuole, ir taip juokingą jam parodė kiškio snu- 

kutį, kad visa klasė juokais truko. 
Mokytojas subarė mūrininką, bet pats už- 

sidengė ranko nis veidą, kad juoką paslėpus. 
N'ubis irgi juokėsi; bet tokiu juoku, kuris sie- 
los nešildo. 

Tai pinri fotografija, pasiekusi Suvienytas Valstijas, kuri parodo grįžimą namo sumuš- 
tų vokiečių. 

Žemesncj fotografijoj m-Vtosl jaučiais traukiami vežimai, ku-':Js tiau'loja'si talkininkai 
apimdami Vokietijos kraštus. 

NAUJU METŲ VARPAI. 

^aiko varpai skambina linksmas 
nanjas giesmes. 

voks malonus gaudimas! 
i^oki ij>aiki varpu muzika! 
[r besisukantis ratas vėl spar- 

nuoja nebandytą metą. 

Vlolnųs varpeliai skamba-;.vanga. 
\aujos \iltjs mus vihoja.... 
Praeitis mirė; Ateitis—Naujas 

Metas užgimė; Xauiamct;- 
niai varpai veja lauk iš mū- 

sų širdies vargit [r abejonių 
jausmus, pripildami ją nau- 

jos vilties jiega. 
.iiedokite nubudusiems apie 

džiaugsmu. 
Giedokite tiem*. kurie Vilties nu- 

stojo, aj ie naujo gyvenimo 
galimybės. 

iiedokite triunifališkai: Nauja- 
Metas, o su juo ir nauja 
laimė• gimė'ir lai ji gyvai o 

V, ja!V. 
^kambėkit-žvangėkit, o Laiko 

varpai. 
Vadinkit svarbius klausimus. 
\tjdengkit ateities reginius prieš 

musų akis.i 
Pasakykit, kas laukia mušu: var- 

gas, ar palaima!? 
Ar (lodirlybė ir savimeilė dari 

ilgai valdys? 
Ar Meile bus karalienė širdie?.' 

nameliu-šcimynos. valstybės. 
pasaulio? 

Pasakykjt jų s, varpai Naujame-1 
tiniai. 

Ar Militarizmas ir Anarchija že- 
melę apsups? 

Ar Laisvos LIETUVOS vėliava 
teisybės {r demokratijos vė- 

jams pučiant, užplcvėsuos? 
Ar tyros širdies lietuviai nepa- 

si8tatys sau namo ir neišgali .s 

iiuosybės Lietuvai-Tėvynei ? 
Skambėkit, o Laiko varpai, 1,(V 

rybiuosc oro rumuosc. 

Sutaikvkit nesutarančius tonus; 
nutonuokit mišrų laiką. 

I N eteisybė v ra apvilkta Teisybės 
plosčium. 

Begėdiška Nedorybė nešioja bal- 
tus Doros rubu8. 

Teisingumo svarstiklės lvgsva- 
ruojasi auksu. 

Skambėkit, o Laiko varpai. 
Momentai skrija. 
Prakilnus darbai da nepadaryti. 
Projektai—be vertės. 

Progos—pražūva. 
Bet skambinkit, o Varpai, link- 

imą Naujų Metu giesmę! 
Nauij metai—naujas žingsnis, 

nauja viltis, nauja laimė... 
Skambinkit naują giesmą pasau- 

liui. t 

Skambinkit, o Laiko varpai, nau- 

ją giesmę Lietuvai; žadi li- 
kit jos suntis apmirusius ir 
raginkit .prie prakilnaus dar- 
bo. 

Skambinkit, o I.aiko varpai, liuo- 
sybė8 giesmę Lietuvai; gie- 
duokit jos atgimimo garbę 
ir jos augštyn kilimą visiems 
paskelbkit. 

Skambinkit, o Laiko varpai, Lie- 
tuvos Neprigulmybę pasau- 
liui. 

Skambinkit, apie tik-ka atgimu- 
sią naują tautą žmonijai. 

Veronika Kuisiutė- 

MEDIS SUNKESNIS UŽ 
vandenį! 

Lietuviškas aržuolas yra sun- 

kesnis u y. vandeni, trelei norint 
ji plukdyti vandenyje (pargabe- 
nant Nemunu Į Prusus), reikia 

ariuokį maišyti su kitais med- 
žiais, kitaip jis nuskęstu. Med- 
žiu sunkesnių \\>. vandeni yra 
virš dvidešimts rūšių. 

fcALIUJE. 
-— Ką ponas Jurgis sau vely- 

tuinėt dabar, ar pasikalbėti su 

t manim ar pasiklausyti muzikės. 

— Aš dabar velyčiau sau kiau- 
lės ja"knų su kopūstais. 

PAKLIUVO. 
Viename linksmame būrelyje 

nekoks vaikinusk įsismaginęs 
pastebėjo 'link augusio vyro. 

— Ale šito dėdės kojos ir krei-' 
vos, kad geras paršas nei nekliū- 

tų, kai pralystu tarpe jų. 
Bet gavo atsakymą : — 

— Na pabandyk, pažiūrėsime 
ar lengvai pralysi. 

MERGINOS IRGI IŠLOŠĖ. 
—Ar tu, manai, kad ši karė 

tai tik laimėjimai? 
— Kažin, bet aš žinau daug 

merginu, kurios laimėjo vy- 
ras. 

KENOSHA LIETUVIŲ 
ATYDAI. 

Gen. Agentas: P. Beišis, 
182 N. Howland Ave. Šiose 
vietose galima gauti kas va- 

karas "Lietuvą": 
S. Džiaugis, 462 Jeilne St., 
T. Ciotautas, 253 Mihvaukee 
J. Poteliunas, 353 X. Cihcago 
A. Pelis, 552 Grand Ave., 
St. Jocius, 900 Jenne St. 

Dienraštį 'Lietuvą" 
Užsirašykite pas 

A. SIRATAVIČIŲ. 
Mu'sų agentas p. Antanas Si»*a- 

tavičius likosi sužeistas Rugpiu- 
čio 17 d. 1918 anglių kasyklose 
arti W\ Frankfort, III., todėl jis 
nebegali panirt žemeles gilumon, 
nebegali anglis kasdamas, pelnyt 
sau duoną. Jis dabar užrašinėja 
dienraštį "Lietuvą", renka jam 
savo pragyvenimą. Jis lankosi 
artimose nuo W. Frankfort, 111. 

[lietuviškose kolonijose. 

Keturiu Veiksmiu Drama 

Valkata 
PUIKUS VAIZDELIS 

Labai tinkanti perstatymui 

Lošime 
Dalyvauja 4 vyrai ir 

3 moterįs. 
KAINA 35 CENTAI 

Užsakymus su pinigais siųsti 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. Chicago, II?. 

TELEPHONE: 
YARDS 155 

YARDS 551 

Rw. Phone Drover 7781 

LIETUVIŠKA APTIEKA 
F. A. JUOZAPAI FIS, B. PH. 

DfilIC STORE 
Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kampas 36to„ Git?u 

CHICAGO 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

PlftSTBl 5Y5TĖH V 
Mes lųokinam* ši puik* g c'ai apsimokant] 
.loatj truir>4 li'icj 
Kirp'.kal yra labai Mkalaaj&mi. 
Vietos nepripildytųs laukia. 
*t?ik diena ir valcare. 

Master Cutting School 
J. F. Kasnick* e 

118 N. i aSalIe St, 

NEPATEMYTI gamtos 

STEBUKLAI 
Mqs matome šviesiu, giofirią dieną, 

nęs matome tamsiu nalctj, mntOmo 
labai giedras atmainas — iš giedros 
i lietų, audra, sniegą, matome dangų 
braižančuis žaibus, girdime gyvybe 
drebinant] griausmą. Kas tą viskį 
atheka, daugeliui amonių yra neži- 
noma, o žinoti privalo kiekvieaas, 
ši gamtos visokeriopą atmainą labai 
trumpai ir aiškiai yra aprašyta Ir 

paveikslais išrodyta, knygelėje 

'LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

Apsireiškimai 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

Su merginoms buk "džeittelmoniškas"... Piešė JONAS STANKUS 

... As Turiu jau tik ęu / 
NIKELIU STRYTKARiu J> 
"£iMM €»f^OI£N PRf^PfcKM 
D|NQ* fcRtt PGNK|N£ j-1 

TuRl yE&'IMTVJ K A f I Al 
KAIP SYKIS G£RAi: V|£- 
NĄ. PRAUlbiU NIKELI 

ANT 50 O £$, O KITAS UKS 
paRvaIuot... Duok šia ... 



VIETINES ŽINIOS 
BERGERIS, POZUODAMAS, 

GERU AMERIKONU, SU- 
KLUPO. 

Pagelbininkas valdžios proku- 
roro, Jose»ph 15. Fleming, <1< icju 

alandu egzaminavime Victor'o 
L. Bergerio socijalistų vado, ku- 
ris dabar. yra teisiamas su ki- 
tais keturiais socįjalistais Chi- 

cagoje u-ž peržengimą "espionagt 
act," prirodinėja, kad Bergeris 
karstai .priešinosi valdžios kariš- 
kam programui. Bergeris tam 

norėjo užginčyti ir Įkliuvo kai 

į voratinklį, nes pats sau ne sy- 
kį turėjo .užginčyti. 

Svarbiausieji Bergcr'io prisi- 
pažinimai buvo šie: 

1). Pateisinimas paskandinimo 
Lusitanijos ir žiaraus kovojimo 
submarinais. 

2). Paskelbimas ir iki šiam 
laikui prisilaikimas tos nuomo- 

nės, "kad ši šalis buvo įtraukta 
j karę per apgavystę ;r judošy- 
stę šios šalies administracijos ir 

kongreso." 
3). Parašymas rugpjučio 21 d. 

IQT4 m. kad "kapitalismas yra 
tik maža priežastis karės, di- 
džiausia priežastis karės yra na- 

cijonali/mas ir kliastt neapvkan- 
ta." 

4). Agitavimas ui karę prieš 
Mexiką 1916 m. Sis yra stato- 
ma kaipo užmetimas Bergerio 
pasiteisinimui, buk "Socijalistai 
pasmerkę visas karės." 

5). Patarimas duotas 1909 
metais socijalistams ir darbinin- 
kams, Kad jti "apsauga ir viltis 
išganymo yra tik kruvinoje re- 

voliift-ijoje." Agitavimas visu 
darbininku "turėti šauttivus ir 
reikalingą amuniciją" ir bu t i «f>ri- 
gerengusiais "paremti savo ^at- 
gavimus su kulkomis." 

Tardytojas išgavo tuos prisi- 
pažinimus nuo Bergeris prieš jo 
norą. 

UzginČfJimai bus priparodyti 
faktais. 

Laike ekzaminavimo Bergerij, 
tarp prokuroro ir Bergerio bu- 
vo toks "pasikalbėjimas." 

— Ar agitavote už priešinimo- 
si valdžiai su spėkos pagelba?— 
paklausė Bergerio tardytojas. 

— Niekados!—aisaks Berge- 
ris, juokdamasi. 

Tardytojas Fleming pagriebė 
įžangini straipsnį, parašytą "So- 
čiai DemOv.rat:c Herald", liepos 
31, 1909 m. Straipsnis buvo s>u 

Bergerio parašu, ir taip skam- 

bėjo: 
"A# sakau, kad 500,000 socija- 

listų ir 2,000,000 darbininku, ku- 
rie su'yg m u.su programo elgia- 
si, vietoje daug mąstymo ir bal- 

^-savimo, turėtų turėti gerus šau- 
tuvus ir užtektinai amunicijos 
savo namuose, 'dant butų pri- 
sirengę jeigu bus reikalinga, pa- 
remti savo balsavimus kulko- 
mis." 

— Ar Jijs parašėte tą?—pa- 
klausi; Fleming. 

— Aš atsakysiu \ tai šiąr'ie— 
atsake Bergcr. 

— Ar manote, kad paskandi- 
nimas Lusitanijos nebuvo įžei- 
dimas Amerikos teisiu?—paklau- 
sė toliaus tardytojas. 

— Aš visada maniau, kad tai 
nebuvo užtektina priežastis ap- 
skelbti karę—atsake" Bergeris. 

— Cia pareikalauta nuo ap- 

kaltintojo atsakyti tiesiog j virš- 

minėtą (užklausimą. Jis atsakė: 
— Aš nemanau taip, del to, 

kad tai buvo Anglijos laivas, ga- 
benantis karės amuniciją—atsa- 
kė Bergeris. 

— Ar jus dar manote, kad ka- 

rę ši šalis paskialbė, pasiremda- 
ma apgavyste iš "VVashington'o? 
—paklausė y-aldžios advokatas. 

— Taip, aš manau. Aš ma- 

nau taip dabar—atsakė Bergeris. 
— Ar pritarėte karet su Mer;- 

ka?—uiklausė Fleming. 
— Ne!—atsakė Bergeris. 
čia Bergerio telegramas, siu- 

stas Chester'iui M: Wright, re- 

daktoriui socijalistų laikraščio 
"New Tork Call" kovo 2X d. 

\gi6 m. buvo r*- 
" litytas, ka- 

riame jis patarė pasiusti Ameri- 
kos kareivius j Mexiką, idan; 
nubausti. Yilla ir gyrė prijun- 
gimą Californijos, Texasu ir ki- 
tu kraštutiniu valstijų. 

— Gerai, aš norėjau apsaugoti 
Amerikos žmonių gyvastį ant 

Amerikoniškos Žemės, atsakė 

Bergeris, paprašius jo pasiaiški- 
nimo, ką šis telegramas reikšti}. 

Teismas jau buvo užbaigęs 
tos dienos darbą, o Bergeris 
vis dar buvo egzaminuojamas. 

LENKAI APIE LIETUVIŲ 
PROTESTO MITINGĄ. 

Lenku laikraščiai, einantieji 
Chicagoje, tfuojaus atsiliepė j 
Li 'ti*.vių Protesto Mitinga, su- 

rengtą N'aujii Metų dienoje. 
Vienas uj, I) z i c 11 n i k C h i- 

c a g o s k i padavęs platoką ap- 
rašymą, keliese vietose pamela 
vęs (matyt, neturėjo savo re- 

porterio susirinkime), lietuviu 
vienok neu/gaulioja, išreikšda- 
mas pabaigoje vien tik najjvų 
pasigailėjimą, kaip gi Chicago? 
lietuviai nesupranta to, kad lc*i- 
kai nenori jiems Vilniaus išlup- 
ti, bet esą nori tik Vilnių ir juos 
nuo bolševiku apsaugoti. 

L'ž tai kitas lenku dienraštis, 
D z i c n i i. Naro d.o.vv.y, išva- 
žiuoja su visu vežimu savo senų 
puodu, barškindamas insinuacijo 
mis, kad matai koki lietuviai 
esą pro-germanai. Jis ncsidriovi 
paprastu lenkams budu įkalbinė- 
ti, kad ir tas Chicag09 lietuvių 
protestas prieš lenkus esąs ne 

kas kitas, kaip vokiečių darbas, 
jų intriga prieš lenkus. 

Žingeidumo delci, paduodame 
šitą lenkišką •'putrą," lietuvių 
kal'bon išvertus. D z i e n n i k 
N' a r o d o \v y rašo sekančiai: 

"Niekam ir niekad nebuvo vi- 
>ai paslaptis, kad čionykščiai lie- 
tuviai priešingai atsineša linkui 
lenkų. Viešą* ir tikslų to už- 

ceisjomą jie davė visai nepo- 
litiškai dideliam lietuvių mass- 

mitinge, kuris atsibuvo "Seventh 
Regiment Armory'' svetainėje." 

"Ko noiėjo tie lietuviai, aiš- 
kiai repasakė. Galima buvo tik 
suprasti iš kalbų, kad pasakė tą 
viską, ką vokiški agitatoriai jau 
nuo kelių mėnesių pasakoja, bū- 
tent, kad lenkai yra baisus, už- 
taigi ir nereikią jiems duoti 

liuosybės. Plepėjo (majaczyli) 
ką-tai apie lenkišką imperijaliz- 
mą tuom tarpu kada Lenkijoje 
visogal ingai viešpatauja demo- 
kratija. Lietuviai protestavo prieš 
lenkus, bet neprotestavo prieš 
Vokiečius. Jie noriai sutinka, 
kad Vokiečių armija užimti: 

Lietuvą, bet valdžia Lietuvos, 
bėgdama iš Vilniaus nuo Bolše- 
vikų armijos, sugebėjo surast: 

kelią j Lenkiją [?], pasislėpti 
lenkų žemėje, ir Lenkijoje jie- 
škoti pagelbos [?]. 

"Koks-tai F, P. Brachulis, Li- 
tavvuszka, ir vakarykščio mass- 

mitingo sekretoriais užreiškė:" 
Lenkai įsi'briovė į Lietuvos že- 
mes. Reikalaujame liuosybės ir 

priešinamės visiems lenkų pasi- 
stengimams užėmimui mūsų ša- 
lies lenkų kariuomene. 

"Jeigu Lietuviai taip yra stip- 
rus, kad gali ginkluotą pasiprie- 
šinimą padaryti, tai delko nesi- 

priešina prieš bolševikų armi- 

jas, kurios nori per Lietuvos že- 

mes užphsti Lenkiją? Kodėl 
ji netaiko savo ginklo ašmenų, 
prieš vokiečių okupaciją ir prieš 
bolševikišką pavojų, bet įprieš 
lenkus? Nereikia perdidelės iš- 
minties, idant suprasti vyliugin- 
gą Chicagiečių-lietuvių politiką ir 
žinoti, kurioj pusėj jie stovi: 

Talkininkų ar Vokiečių ir 'bol- 
ševikų?" 

Tokioj tai šviesoj tas palio- 
kiškas laikraštis mėgina persta- 
tyti lietuvius. Bet, anot patar- 
lės, "Šuns baisa? neina j dan- 
gų" ir paliokų informacijai gali- 
ma pasakyti štai ką: kad lietu- 
viai buvo ir bus Talkininkų iš- 
tikimi draugai ir talkininkams su 

lietuviais neprisieis trubelio tu- 
rėti. Kad Talkininkai turės tru- 

bclio su lenku gašlumu, ir turės 

jo gal net labai artimoj ateityj, 
tai tarų nereikia nei pranašo, 
idant tai išpranašauti. Xcs apie 
lenku politiką galima pasakyti 
kitos patarlės žodžiais: "l'aso- 

<lyk kiaulę už stalo, ji ir kojas 
ant stalo." 

LIETUVIAI S. V: KAREIVIAI 

Vis*. kareiviai, kurie dalyvavo- 
te preteste Nauju Metų dienoje, 
pribukite Nedėlioje. 2-oje vai. p. 
p: j "Fcllo\vship Ilouse" 831 W. 
33rd PI. (r.rti llalsted) apkalbė- 
jiniiiii svarbiu dalyku. Atveskite 
taipogi kitus kareivius. Neuž- 
mirškite. 

C. Kasputis. 

BOLŠEVIKŲ PLAKATAI. 

!'o Chicagą yra dalinami di- 
doki pląkatai antgalviu ''Lietu- 
viška politika ir Fondai.'' To 
jais pasirašo "Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 4-tos Kuopos Komi- 
tetas." 

Iš šitų plakatų matytis, kad 
ni'ivtas Komitetas yra bolševi- 
kų pritarėjas, nes plakatuose 
tarkuojama ne tik klerikalu Jt 

tautininkų fondai, liet ir "N'au- 
jieniskių" socialistų fondas. Sis 
pastarasis gauna net daugiaus, 
neg.i kiti fondai. 

PI akatai ragina žmones ne- 
duoti aukų nei i vieną fon.lą, 
bet ragina aukauti tik j "Agita- 
cijos Fondą," kuri yra įsteigusi 
Lietuvių Socialistų Sąjunga. Ši- 
las fondas esąs jsteigtas "revo- 
Mucijinės darbininkų kliasos" rei- 
kalams. 

Siu plakatų tikslu yra, ma- 

tomai. suklaidinti tamsesnius 
žmones, idant jie neaukautų Lie- 
tuvos neprigulmybės išgavimui. 
Tokius plakatus lietuviški bol- 
ševikai buvo pradėję dalinti ir 

Naujų Metų mass-mitinge, bet 
svetainės užveizda greitai juos 
:ia sulaikė. 

Rimti žmonės, žinoma, ilepri- 
valo į tuos plakatus atkreipti 
jokios atidos. 

S. L. A. 176-tos KUOPOS 
NARIAMS! 

Susi r. Liet. Amerikos 176-tą 
kuopa, Brighton Parke, laikys 
metinį susirinkimą Liberty sve- 

tainėje, 3925 So. Kedzie Ave., 
sauste 5 d., 2 vai. po piet. 

Vis: nariai privalo priimti ir 
atsi/esti taipgi naujų narių. 

Ateikite laiku. 

Jar^i9 Povilaitis, Raštininkas. 
3818 So. Sacramento Ave. 

REIKALINGAS KAMBARYS. 
šviesus, šiltas netoli nuo "Lie- 

tuvos" redakcijos. Pranešti "Lie- 
tuvos'' redakcijon. 

Dr. Virginia Narbutt 
Physician & Surgeon 

3001 West 2211d Street 
21 u Marshall Blvd. 

Ofiso valandos: 
2 lkl 4 po plet 
7 iki 9 vakare 

Tel. Lavvndale 660 
Gyvenimas: 

vel. Rockw«ll 1681 

AT YDA 
SLA. 36 KUOPOS NARIAMS. 

Vieta kuopos susirinkimam 
1919 metams liko perkelta j "Bi- 
rutės' svetainė, 3249 So. Mor- 
gant St., Chicago, 111. Metinis 
susirinkimas pripuola Nedėlioj 
Sausio 5-to, x vai. po pietų. Visi 
nariai be skirtumo privalo pri- 
būti ant šio susirinkimo. Moke- 
stis kaip galima užsimokėti už 

metus ar nors už pusė metų. 
Dabar su Naujais Metais yra 
geriausiai paduoti aplikaciją i 

S. L. A. narius. Susivienijimo 
nariai gal savo vaikus nuo 2 iki 
18 metų amžiaus apdrausti Su 
sivienijime ant $100.00" už 3c ] 
savaitę mokesties ir ant 8150.0c 
už 5c. savaitynės mokesties. 

Balchunas, 
Fin. Sek. 36 kp 

3200 Lo\ve ave., Chicaro. I1] 

Perkelkit savo pinigus in 

Lietuvių VaSstiiinį 
B ANKA 

KURIS ŽENGIA PIRMYN SPARČIAI IR 
KASDIEN AUGA STIPRYN IR STIPRYN 

BANKO TURTAS JAU SIEKIA 

$1,240.390.71 
DEPOZITŲ AUGIMAS 

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) $.16,754.95 
Rugpjūčio 4, 1917 288.556.89 
Gruodžio 31, 1917 418.661,63 
Liepos 2, 1918 600.079.07 
Lapkričio 2, 1918 765.523-56 
Gruodiio 31, 1918 945,789.40 
Visas turtas siekia $1,240,390-71 

Po naujų metu perkelkit savo pinigus į Universai 
State Bank. Ant pinigų, padėty iki sausio 15 d., gau- 

site nuošimtj už visą mėnesį, t. y. nuo Naujų Metu. 

UN1VERSAL STATE BANK 
3252 S, HALSTED ST. Kamp. 33. Chlcago. III. 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto 

iki 5 vai. po pietų; Subatoj nuo 9 vai. ryto iki 

pietų. Utarniko ir Subatos vakarais iki 8:30. 

Šiuomi pranešu, gerbiamiems savo kostumieriams, kad mano 

Kalendoriai 
Jau Gatavi 

ir meldžiu ateiti jų pasiimt 

JOS. R I D I K AS 
3354 S. Halsted St, Chicago. Phone Drover 6716 

DIDELIS 

LI S 
Parengtas 

Dr-stes Lietuvos Karaliaus Mindaugio 
Ned., Sausio-Jan. 5, 1919 

Apveizdos Dievo Parap, Svet. 
Ant 18-tos ir So. Union Ave. 

Pradžia 4 vai. po pietų 

Nuoširdžiai užkviečiame visus lietuvius ir lietu- 

vaites, senus ir jaunus atsilankyti į šitą Milžiniškų 
Balių, kur galėsit linksmai laiką praleisti ir pasišokti 
prie vienos iš jrerausių muzikų Chicagoj 

Kviečia visus Draugija. 
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Atydai tu kurie dar netur 
"Lietuvos" Dienraščio Šeru: 

i 

Reikalingas- "Lietuvos1' 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- 
buota šėrų skaitlių iš šios Bendrovės "Trea 

sury Stock". Todėl, geibiamieji tautiečiai, 
pasiskubinkite: išpildyte šį kuponą ir su- 

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

ŠIANDIEN, nes rytoj gali buti pervėlu. 
Sero kaina $10. 

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 

Lithuanian Publishing Co., 
3253 So. Morgan St., Chicago, III. 

Gcbiamieji'.- 
Su šitiomi prisiunčia $ kaipo pilną užmokestį už 

Serus "Lietuvos" Dieuraščio Bendroves •• Lithuanian 
Publishing Co. 

Malonėkite prisiųsti man Šeras. 
Su pagarba, 

ADRESAS: | 
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