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Lietuvos valdžia protes- 
tuoja prieš Vokiečius. 

Bolševikai žengia ant Varšavns 

Daug areštų Berline, 

Liebknechtas Pabėgo. 
LIETUVOS VALDŽIA PRO- 
TESTOJA PIEŠ VOKIEČIUS. 

S t och h, Intas, sausio 13 d. 
Korespondentas Bassett Dig- 
by praneša, kad Lietuvos val- 
džia užprotestavo prieš vokie- 
čiu valdžia už perdavimu Vil- 
niaus rusų bolševikams. 

Proteste užreiškiama, kad 
vokiečių valdžia prižadėjo ap- 
ginti Vilnių, pakol Lietuvių 
annija bus apginkluota, bet 
kad, kada bolševikai prisiarti- 
no prie miesto, vokiečiai Uio- 

jaus atidavė miestą bolševi- 
kams dėl nuteriojimo. 

Lieti vos valdžia taipgi pra 
nešė dalyką aštrioj formoj 
taikos sutarties komisijai. Yra 
užginčijama, kad lenkai nieko 
bendro neturi su Vilniaus už- 
ėmimu. Rusų bolševikai už- 
ėmė miestą sausio 5 diena iš c C 

ryto. Vokiečiai gi apleido iš 
vakaro. Trįs nariai Danijos 
diplomatiško štabo, kurie bu-j 
vo pasilikę Rusijoj, pribuvo 
Švedijon. Vienatiniai diplo- 
matai dabartini; ne laike Ru- 
sijos yra keletas švedų, ku- 
riems neišduoda pasportų. Da 
nai pasakoja, kad Rusijoj ran 

dasi apie penkiosdešimts sve- 

timtaučių iš jų trisdešimts gy- 
vena Petrograde, o kiti Mask 
voje. Finliandija uždarė Ru- 
sijos rubežių dėl to, kad ša- 
lis (Finliandija) negali priim- 
ti didelio skaičiaus pabėgėlių 
ir todėl, kad daug bolševikų 
agitatorių įvažiuoja kaipo pa- 
bėgėliai ir bando sukelti kitą 
revoliucija Finliandijoj. Vien 
tik Vyborgo apielinkėj randa- 
si trylika tūkstančių pabėgė- 
lių ir apie trįs tūkstančiai Hel 
singforse. 

BOLŠEVIKAI ŽENGIA ANT 
VARŠAVOS. 

Varšava, sausio 12 d. (su- 
vėlinta). Bolševikų kariume- 
nė artinasi prie Varšavos tri- 
mi geležinkeliais. 

Jie žengia nuo Vilniaus ir 

jau užėmė Zuciarce ir Orani. 
Piet-vakariuose nuo Lidos /.e 

^ pasiekė Mosty, kuris randasi 
ant rytinio kranto upės Ne- 
muno. Kita jų ko iumna ar- 

tinasi prie Brest Litovsko. 
Vokiečių evakuacija Bialo- 

stoko sulaiko bolševikus toje 
apielinkėje. Skaičius bolševi- 
ku nėra žinomas, nes lenkai 
dar nepasiuntė aviatorių iš- 
tirti. Apskaičiuojama, kad 
bolševikų kariumeiiė susideda 

liš apie 30,0U0 kareiviu. Bi- 
jomasi, kad Varža vos nepa- 
tiktu likimas Vilniaus. Len- 
kai turi nekurį skaitlių karei- 
vių Poznaniuje, kurie galima 
bus pavartoti prieš bolševikus. 
Nemanoma, kad kiltų didelė 
panika Varsavoje per kokias 
tris savaites,-bet žengimas pir 
mvn bolševikų pakėlė upą bol- 
ševikų pasekėjams Varsavoj. 
Pranešimai apie pasisekimus 
Spartakų Berline padarė dide- 
lį efektą Varšavoje. 

Lodžiaus fabrikantas, kuris 
pribuvo čionai išvarytas iš sa- 

vo miesto reikalavin:.:.:.-: dar- 
bininkų, pasakė: * 

"Talkininkai turi suprasti, 
kad bolševizmo liga tokia pat, 
kaip intluenza ir kad ji ti- 
nasi vakarų pusėn." 

Čionai manoma, kad vokie 
čiai, apleisdami Lenkoją, su- 

laikys žengimą bolševikų ant 

keletos savaičių ar daugiaus, 
bet žmonės mažai pasitiki pa- 
gelbai iš tos pusės. 

DAUG SUŠAUDYTA 
BERLINE. 

Londonas, sausio 14 d. Be- 
vielinio telegrafo žinios iš Ber 
lino perimtos praneša, kad na 
riai Spartaku frakcijos Vo- 
kietijoj buvo teisiami karišku 
teismu ir sušaudyti. Prane- 
šimas baigiasi šiaip: 

"Skaičius užmuštų bei su- 

žeitu laike dabartiniu mušiu C C (' 

yra labai didelis, bet tikras 
skaičius dar nėra žinomas. 
Spartakai nuteisė karišku teis 
mu ir sušaudė septynis val- 
džios kareivius. Toks jų ak- 
tas turi buti sutiktas tokiu 
pačiu pasielgimu.*'' 

LIEBKNECHTAS PABĖGO 
IŠ BERLINO. 

KopcnJiagcnas, sausio 14 d. 
Žinios, aplaikytos čionai pra- 
neša, kad Dr. Kari Lieb- 
knecht, Spartakų vadas, pra- 
nešama, pabėgo iŠ Berlino 
Leipzigan. 

Berlino laikraštis V o r- 

w a e r t s praneša, kad vy- 
riausis policijos viršininkas 
Eichorn pabėgo Danijon su 

pašportu, kurį jis gavo iš Da- 
nijos legacijns keletas dienu 
tam atgal. Didelės krūvos do 
kumenių atrasta Eichorno re- 

zidencijoj. 
Berlino valdžia išleido pri- 

sakymą suareštuoti Dr. Kari 
Liebknechtą, Rosa Luxem 
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VAIKAS: Džy! Kiekvieną sykį. kuomet noriu pasičiuiinėti, tai reik išnešti ne'cr's, atnešti ang- 
lių ir t. t. Geriaus jau vasara vėl ateitų... 

mn>- ir Eichorn. Karės mi- 
nis'teris buk tai pasakęs, kad 
ištikimi kareiviai pradėjo da- 
ryti kratas, j ieškodami ginklų 
su tikslu nuginkluoti Berlino 
gyventojus. 

EETVARKĖS LUXEMBURGE! 

Gcncva, sausio 14 d. De- 
taliai apie paskelbimą respub- 
likos Luxemburge aplaikyti 
čionai praneša, kad revoliucio- 
nierių kariumene užėmė palo- 
čių pėtnyčioje ir pareikalavo, 
kad Didžioji Kunigaikštienė 
Marie atsisakytų nuo sosto. 

Didžioji Kunigaikštienė atsi- 
sakė abdikuoti remdamasi tuo 

mi, kad parlamentas to nerei- 
kalauja. Jai buvo duota 24 
valam .os, laike kurio ji turėjo1 
apleisti sostinę ir jai buvo pa- 
sakyta, kad jai bus pavėlinta 
išsivežti tiktai jos ypatiškas 
turtas. Ji sutiko apleisti sos- 

tinę ir keliauit į savo palocių 
netoli miesto. Tuom pačiu lai- 
ku parlamentas laikė triukš- 
mingą mitingą. Didžioji Ku- 
nigaikštienė Marie turėjo ma- 

žumą pasekėjų, kurių daugu- 
ma yra klerikalai. Kaipo pro- 
testuodami jie apleido parla- 
mento posėdžius. 

JUGO SLOVAKAI MOBILI- 
ZUOJA ARMIJĄ. 

Paryčius, sausio 14 d. Ži- 
nios aplaikytos čionai iŠ Fiu- 
mc praneša, kad Jugo-Slavų 
respublika greitu laiku pa- 
skelbs mobilizaciją kariume- 
nės. 

DAUG YANKIŲ MIRĖ NUO 
INFLUENZOS. 

Xciu Y orkas, sausio 14 d. 
Sulyp- ka-tik išleisto praneši- r, 

mo, daugiais negu 500 Ame- 
rikos kaieivių, keliaujančių 
Europon, mirė nuo influen- 
zos ant Amerikos transporti- 

-nių laivų spalio mėnesyje. 

ANGLIJOS LAIVAI PAVO- 
I JUJE. 

I 'ladivostokas, sausio 12 d. 
(suvėlinta). Didelis Anglijos 
transportinis laivas Protesi- 
laus išsiuntinėjo bevieliniu te- 

legrafu atsišaukimus, kad bu- 
tų jam suteikta pagelba. Ang 
lijos kruizeris Kent skubiai 
apleido šį portą ir išplaukė 
suteikti pagelba ir Amerikos 
laivyno kruize! is Brooklyn yra 
pasirengęs išplaukti, jeigu di- 
desnė pagelba bus reikalinga. 
Protesilaus sulužo varymo' ma 

šina ir laivui gręsia didelis 
pavojus. Vėliausi pranešimai 
nuo laivo s?ko, kad visi ant 
laivo yra saugus. 

Pirmutinis pranešimas sakė. 
kad laivas Protesilaus bande 
grįžti atgal į šj portą, vėliaus 

gi pranešama, kad laivas ga- 
lės plaukti Japonijon. 

Anglijos laivas Protesilaus 
apleido Vancouver apie gruo- 
džio 15 dieną su kareiviais 
ir krasa Vladivostokas. 

Kadangi tuom laiku buvo 
dar Kanados cenzūra, nieke 
nebuvo pažymėta apie karei- 
vius. Manoma, kad laivas 
buvo jau išsodinęs kareiviui 
Vladivostoke ir grįžo atgal, 
kada ji patiko nelaimę. 

Laivas Teeste su 900 afi 
cierų ir kareivių pribuvo Vla- 
panijas, Kanados pėstininkų 
po vadovyste Col S\vift. 

VIENNA IŠVARĖ BOLŠE- 
VIKUS. 

Gencva, Šveicarija, Sausio 
14 d.— Viennos valdžia išva- 
rė didelį burį Rusijos bolše- 
vikų iš miesto nedėlioje. Dvi- 
dešimts iš tų išvarytų iš mies- 
to platina propogandą, nuduo- 
dami, kad jie yra Raudonojo 
Kryžiaus darbininkai. Daug 
Austrijos i ficierų ir kareivių 
iš Galicijos, kurie, kaip mano- 

ma, priėmė bolševikišką idėją, 
likosi suareštuota. 

DARBO KONGRESAS GAVL 
PLIANUS PALIUOSUOTI 

MOONEY. 

Chicago, J11., Sau«io 14.d — 

Penkiolika šimtų deiegatų iš 

visų Valstijų laiko sa\o kong- 
resą North Side Turner Sa- 

lėje. E. D. Nolan, sekretorius- 
iždininkas Tarptautiškos Dar- 

bininkų Apsiginimo Lygos, 
prie kurios organizacijos pri- 
klauso daugiaus negu 1,000,- 
000 narių, pridavė Daibo Kon 

gresui plianą paliuosavimo T. 

J. Mooney ir \Varren Billings, 
kurie dabar randasi kalėjime 
ant viso amžiaus San Francis- 
co, apkaltinti už metimą bom- 
bos du metai tam atgal, ku- 
riai sprogus keletas ypatų li- 
kosi užmušta ir daug sužeis- 
ta. Laike skaitymo šio plianr 
delegatai smarkiai aplodyravo 
ir entuziaziškai šukavo. 

Manoma, kad plianas bus 
užgirtas Darbo kongresu. 

Šis plianas yra toks: 
Pirmutinis žingsnis yra ape- 

liuoti prie Suvienytų Valstijų 
justicijos departamento, kad 
jis pareikalautų federališkan 
teisman kalinio iš j ieškoj imui 
priežasčių jo įkalinimo. 

Jeigu šis bandymas nenusi- 

sektų, tai kreiptis prie kong- 
reso ir prezidento, kad įsimai- 
šytų į šį reikalą ir pravetų 
tokį įstatymą, sulvg kurio ga- 
lima butų intevencija. Trečias 
ir paskutinis reikalavimas yra 
Generališkas Sterikas. 

TRUMPA GYVi^T'S RES- 
PUBLIKOS. 

Londonas,- sausio 14 d. Ži- 
nios iš Brussels į laikraštį 
E x p r e s s praneša, kad Lux- 
embureo respublika, kuri bu- 
vo paskelbta ketverge komite- 
tu žmonių sveikatos tesėsi tik- 
tai šešias valandas. Prane- 
šimas oriduria, kad Francu- 
ziios militariški valdininkai 
įvedė tvarką. 

į f DAUG AREŠTŲ BERLINE. 

Berlinas, Sausio 13 d. — 

t Vyriausis policijos viršininkas 
Richter, tuojaus užėmęs pil- 
dyti savo pareigas, vietoje nu- 

versto Herr Eichtorn, išleido 
pranešimą, kad visi įstatai 
Eichhorno rėžimo yra panai- 
kinami. Jis taipgi pranešė, kad 
ginklai, kurie buvo atimti iš po 
lieistų pradžioje revoliucijos, 
bus sugrąžinti jiems atgal. Pa- 
sikalbėjimu su laikraščių ko- 

respondentais policijos virši- 
ninkas pasakė: 

"Dėlei saugumo ir tvarkos, 
yra reikalingą, kad p .bėgę va- 

dai sukilėlių, kaip tai Eich- 
horn, Liebknecht ir kiti, turi 
buti suareštuoti kaip galima 
greičiau. Męs turime suareš- 
tavę George Ledebaus, Herr 
Meyer ir Dr. Liebknechto sū- 

nų, bet neturime suareštavę 
Posa Luxemburg bei Kari Ra- 
dek" (Rusų bolševikų pasiun- 
tinis). 

Herr Meyer buvo pirmiau? 
redaktorius laikarščio Yorva 
erts. bet vėliaus tapo spartakų 
vadų. 

Eichhorn pabėgo nuo Silezi 
jos gelež'nkelio stoties kelio 
mis valandomis pirmiaus, ne 

gu jo pasekėjai šužinoja api 
tai. Jo namuose buvo padary- 
ta krata ir daug visokiu dc 
kiimentų atrasta. 

Kari Radek, pranešama va 

žinėjasi po įvairius miestus Yo 
kietijos ir, pranešama, kac 
grįžęs Maskvon. Rosa Luxem- 
burg, manoma, randasi Ham- 
burge. 

Visi dieniniai laikraščiai, 
išėjo, išskirant Red F 1 a g, 
spartakų organo. Vsi laikraš- 
čiai džiaugiasi, kad spartakai 
likosi sumušti, tiktai D i e 

F r e i h e i t, neprigulmingų 
socialistų organas, rašo, kad 
spėkos reakcijonierių laimėja 
pergalę. Jis yra vienatinis 
laikraštis, kuris atspausdino 
ištisą prakalbą Hugo Hasse. 
kurią jis pasakė mass-m;.tinge, 
agiiidamas neprigu^mingus 

jocialistus nuversti dabartinį 
kabinėta. 

TVARKA ĮVESTA. 

Berlinas, Sausio 12 d. — 

Tvarka likosi įvesta miestuo- 
se ,kur spartakai buvo sukilę, 
sulyg žinių ateinančių Berlinan 

Spaudau, kur buvo paskelb- 
tas kariškas stovis, yra ramus. 

Keturios dešimts penki spar- 
takai likosi suareštuota, vie- 
nas iš jų vadų užmuštas ir ke- 
letas sužeista. Visi likosi nu- 

ginkluoti. Spartakų vadai 
Hamburge likosi suareštuoti 
per mili'arišką policiją, kuri 
turėjo d; Lig vargo, kad apgin- 
ti juos nuo įsikarščiavusios 
minios. Padėjimas činoai yra 
įtemptas. 

Suareštuoti spartakų vada: 
Dresdene prisipažino, kad jie 
nanė kenkti visokiais budais, 
kad lik ne įvvktų rinkima: 
Steigiamo Susirinkimo. Pildo- 
moji Taryba Darbininkų ir 
Kareivių Alle rezignavo, iš- 
reikšdami protestą prieš s;?;* 
takus ir paskelbbė naujus rin- 

i kimus Tarybos. 

GENER ALIUKAS STREIKAI 
CHILI. 

Lima, Peru, sausio 13 d. 
Valparaisoje ir San Diago 
Chilijoj, likosi paskelbtas ge 
nerališkas streikas, sulvg ži 
nių, aplaikytų čionai. 

Vėlai šiąnakt likosi praneš- 
ta, kad minios žmonių plėšia 
ir degina kiniečių maisto san- 
dėlius Malambo distrikte šie 
miesto. 

Stiprus kavalerijos būrys li 
kosi išsiųsta, kad sustabdyti 
riaušes. Kaip atrodo, tai ka- 
reiviams pasisekė Įvesti tvar- 
ką. 

URAGUAJ PALIUOSUOJA 
SVETIMŠALIUS. 

Montez'idco, sausio 13 d. 
Jr ag vai aus vald/.ia paliuos?.- 
v'0 visus svetimšalius iš armi- 
jos kaip apsigyvenimo budą 
prieš Maximalistų judėjimą. 
Policija praneša, kad vi>i ke- 
uriosdešimts du nariai "Cen- 
1*0 Kulturos," kurie vadova- 
vo sovietų judėjimu, likosi su- 

ireštuota. 

SUMUŠĖ BOLŠEVIKUS. 

Odessa, Rusia, Sausio 9d.-- 
Generolas Dedikin. anti-bol- 
-evikiškas vadas pietinėj Ru- 
sijoj uždavė skaudų snmeį 
jolševikaiu. sumušdamas juos 

ant upės Kūmos, Kaukaze. 
Jo kariumenė suėmė vieną 
ukstantį bolševikiškų karei- 
ių nelaisvėn. 

RUSIJA GRŪMOJA 
ŠVEDIJAI. 

Gcncz'o, Sausio 14d. — 

Bolševiku valdžia Petrogra- 
de, pasiuntė telegrafu Švedi- 
jos fedcrališkiems valdinin- 
kams ultimatumą kuriame pra 

'nešama, kad 30 bolševi- 
kų suareštuotų ir kalėjiman 
įmestų tvirtovėje Savantan 
nebus paliuosuota iki vasario 
1 dienai, tai trisdešimts Šve- 
dijos piliečių Petrograde bus 
-ušaudvta be jokio teismo. 

POGROMAI UKRAIJINOJ. 
V ar sava, Sausio 14 d. — 

Pranešama, kad pogromas iš- 
tiko Bredičeve, kuris yra ži- 
nomas kaipo žydų sostinė Uk- 
rajinoj, todėl kad tas miestas 
vra apgyventas, beveik \ien žv 
dais. Kaip pranešama, viskas 
kilo todėl, kad ūkininkai ban- 
dė nuginkluoti miliciją, kurią 
žydai buvo uorganizavę ap- 
saugojimui savo turto ir gy- 
vasčių. Žinios aplaikytos čio- 
nai. praneša, kad u/.muš'ų 
kaičius siekia šimtus ir labai 
'aug sužeistų. 
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Ohiacgoje ir apiclinkėje. 
Seredoje: Giedra. 
K*:t verge: 1Š dalies u!:aru i a 

Vidutiniški vėjai Vakarti 
pusės. 

Saulėtekis 7 Vai. 16 min; 
saulėleidis 4 va!. 41 min. 



LIETUVIU VISUOMENEI AMERIKOJE., 
LIETUVIAI BELAISVIAI 

VOKIETIJOJ. 
Surasuose No. 6. 
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Pastaba. Męs neturim daugia 
jokių žinių apie čia paduotu 
belaisvius. Jeigu rasite čia sav 

pažįstamų, ar giminių, tai kreii 
kitės tiesiog pas p. Jurgį Savit 
kį Kopenhagene, Danijon, s< 

kančių adresu: M-sieur Jurgi 
Savickis, Box 214, Copenhagu 
Denmark. Rašykit jam lieti 
viškai, pažymėdami belaisvi-; 
vardą-pravardę ir jo numer 
Žcmiaus telpa belaisvio, nunu 

ris, vardas-pravarde ir jo gim. 
nio vieta. 

Redakcija. 

FRANKFORT a O LEGERY 
1405 Abramauskas Pranas 

I'iktaičių sodž., Raseinių pa v. 

Kauno gub. 

GRUNTHAL B. SAGAN 
LAGERYJ. 

1406 Aguiis Juozas, Čittpire 
sodž., Rokiškio par., Kauno gub 

1407 Baltrčnas Vincas, Anykš 
čiai, Utenos valšč., Kauno gub 

1459 Mažeika Jurgis. Užkaluit 
sodž. Ramygalos valšč. Panevė 
iio. apsk. Kauno gub. 

.1460 Melkitas Zenonas, Kiviln 
sodž. Skuodo valso, ir parap 
Telšin apsk. Kauno gub. 

146 [ Meškis Izidorius, scdž. 
Gaigalai. Varnėnai, Vilniaus, 
apsk ir gub. 

14(12 McskutaviJius Karolis, 
Širvintų sodž. Vilniaus apsk. ir 
gub. 

1-463 Miskutis Leonas, Glatil- 
čių sodž. Adutiškio Valšč. švcn- 
čionų apsk. Viln. gub. 

1464 Mezilis Domininkas, Jak- 
štų sodž. Antaliepių valšč. Eže- 
rėlių apsk. Kauno gub. 

1665 Mickis Mečislovas, LuiŠ- 
Čensko valšč. Krasnaliukos apsk. 
Mogilcvo gitb. 

[466 Miteliunas Jonas, (MiVe- 
liidnas) Zastų sodž. Mcdcikių 
valšč. Panevėžio apsk. Katino 
gub. 

1 —I ■ «i — 

1467 Mikėnas Jokūbas, Rukų 
»(1/. E.erėnų apsk. Kauno gub. 
1468 Mikolajunas Julius, Pli- 

ižkiu sodž. Vilniaus gub. 
14* Mikolajunas Stasys, Ko- 

arskas, Kauno gub. 
1470 Mikolaitis Aleksandra, 

.iuriai...? 
1471 Mikolajunas Vladas, Ple- 

iskės sodž. Vilniaus apsk. ir 
,ub. 

1472 Mikštas Petras, Varnia- 
ai, Apsoe. valšč. Ežerėliu apsk. 
Cauno gub. 

1473 Mikulskis Vincas, šiopo- 
liu sodž. Jiezno valšč. Traku 
p.sk. Vilniaus gub. 

1474 Minder Kazys, Mikaio- 
encų sod->. Gelvaniu valšč. Vil- 
iaus gub. 
1475 Mineikis Juozas, Konča- 

sodž. Telšių apsk. Kauno 
ub. 

1476 Misiulis Juozas, Užpalių 
alšč. Ukmergės apsk. Kauno 
;ud. 

1477 Mažeika Stasys, Žatronai, 
Tžpalių valšc. Ežertnu apsk. 

vauno gub. 
1478 Miselis Adomas, č'irvin- 

kių valšč. V ilniaus gub. 
1479 Musteikis Pianas, Piekė- 

111 sodž. Ežcrčnų apsk. Kauno 
j^ub. 

1480 Naričas Mikas, Kanaičiv; 
>odž. Čipėnu valšč. Ukmerge?, 
apsk. "Kauno gub. 

1481 Narutis Martynas, Taut- 
inu sodž. Kauno gub. 

1482 Naudžiunas Martynas, 
Lentiškių sodž. Podbiržanų valšč. 
Kuršo gub. 

1484 Naudžinskas Juozas, Pen- 
kiškiu sodž. Simno valšč. Kai- 

.. 1 

varijos apsk. Su vai kr. gub. 
1485 Neinanas, Alvito valšč 

Suvalkų gub. 
1486 Nepartavičius Feliksas 

Oboniškių dvaras. • Trakų apsk 
Vilniaus gub: 

14S7 Noreika Aleksandra. No- 
reikų sodž. Panevėžio apsk. Kau- 
no £iib, 

[488 Ncreikis Benediktas, Gai- 

letė sodž. Šiaulių apsk. Kauno 
gub. 

1489 Noreikis Jonas, Gailatc- 
nai. Akmenes valšč. Kauno guo. 

1490 Novickis Domininkas, 
sodž. Dcmitrovka, Carėnes vals>. 
Trakų apsk. \"iliiinus gub: 

1491 Noviokius Andrius, Vitei- 
kiij sodž. Ukmergės apsk. Kati- 
no gub. 

1492 Navickis Juozas, Vilniaas 
gub. 

j493 Ouknevičius Tomas, Švit- 
nijkų sodž. Mežduriecko valšč. 
Trakų apsk. Viln. gub. 

1494 Opinavičius Jurgis, Šil- 
galių sodž...? 

1495 Oželis Narbintas, Tolai- 
ki 11 sodž. Užpalių valšč. Ukmer- 
gės apsk. Kauno gub: 

1496 Pacevičius Ignas, Palu- 
konių sodž. šeblovsko valšč. 
Raseinų apsk. Kauno gub. 

.1497 Pakeltis Ignas, Sudeliškių 
valše. Ukmergės apsk. Kauno 
S-u'u. 

1498 Pakenas Jonas, Kūjonasų 
sodž. Surviliškio valšč. Kauno 
apsk. ir gub. 

1499 Pakula Adomas, Kales- 
ninkų valšč. Vilniaus gub. 

1500 Paškevičius Vincas, Grip- 
kelio sodž. Saločių par. Kauno 
gub. 

1501 Paulauskas Jonas, Lalu- 
čiu sodž. Ukmergės apsk. gub. 

1502 Paukštys Antanas, Bau- 
bei iimų sodž. Mešučių valšč. 

Telšių apsk. Kauno gub: 
1503 Paukštis Juozas, Dargių 

sodž. Gruzdžių valšč. Kauno 
gub. 

1504 Povilionis Rapolas. Su- 
vainiškiui. Ežerėnų apsk. Kau- 
no gub. 

1505 Povilavičius Feliksas, Iš- 
delgių sodž. Ežerėnų apsk. Kau- 
no gub. 

1506 Povilavičius Juczas, Oni- 
škio sodž. Pancdėlio v?l. 

1507 Pazderskis Mikas, gimęs 
28-8-1879. 

1508 Petkunas Antanas, DaJe- 
kų sodž. Boginsko valšč. Dis- 
nos apsk. Kauno gub: 

1509 Petrauskis Antanas, Skr- 
piškis, Ežerėnų apsk. Kauno gub. 

Dalis jūreivių sugrjžusių nuo Francuzijos pakraščių pa.roduoja, 
garsiąją Fif'th Ave., New Yorke. 

1510 Petrauskis Antanas, Var- 
niai, Kauno gub. 

1511 Petrauskis Juozas, Skuo- 
do valšč. Telšių apsk. Kauno 

gub. 
1512 Petrauskis Karolius, Zi- 

bolų sodž. Abelių valšč. Ežere- 
nų apsk. Kauno gub. 

1513 Petrašiunas Pranas, Til- 
viku sodž. Gietvanių vai. Vil- 

niaus gub. 
1514 Petrauskis Matas, Pane- 

vėžio apsk. Kauno gub. 
1515 Petrauskis Ottonas, Vil- 

niaus gub. 
f 

1516 PetrausKis Vincas, Senų 
Trakų parap. Trakų apsk. Vil- 
niaus gub. 

1517 Piserevičius Antanas, 
Alytus, SuvJkų gub. 

1518 Plaščinskis Zenonas, Kau- 
no gub. 
1519 Plučas Adomas. Kauno 
si*"- fi~" 

•" 

1520 Pociūnas Jokūbas. Min- 
tauja. 

1521 PoČinskis Antanas, Ka- 
lalių sodž. Ginteliškio valš. Tel- 
šių apsl:. Kauno gub. 

1522 Pontis Stasys, (perkrikš- 
tas žydas) Stovidančių sodž. 
Vilniaus gub. 

1523 Potus Antanas, Ramalų 
sodž. Šiaulių apsk. Kauno gub. 

1524 Potus Petras, Rambalų 
sodž. Krupevsko vali. Šiaulių 
apsk. Kauno gub. 

1525 Povylaitis Tomas, Už- 
mirškusų sodž. ? 

1526 Prokofiev Tuozas, Rokiš- 
kis, Kauno gub. 

1527 Pržibilskis Mikas, Pum- 
pėnų miestelis, Panevėžio apsk. 
Kauno gub. 

1528 Pumputis Tomas, Pum- 
pučių sodž. ? 

j 1529 Pumputis Liauras, vilija- 
čių sodž. ? 

153c Punculls Jonas, Želme- 

lis Panevėžio apsk. Kauno gub. 
1531 Purvelis Moroz, Vauka- 

vos sodž. Disnos apsk. Vilniaus 
gub. 

1532 Puškevičius Julius, Vii-1 
kiškiu sodž. Vilniaus gub. 

1533 Radulis Juozas, Radvil- 
iškis, Panevėžio apsk. Kauno gub. 

1534 Pvadusevičius Antanas, 
Grinkeliškių šodž. Linkmenų 
valšė. Švenčionų apsk. Vilniaus 
gub. 

1535 Raibis Petras, Bugieuu 
sodž. Židikų valšč. Kauno gui>. 

1536 Raila Petras, Pilankiai, 
Pagirės valšė. 

GARBINGAI KRITO UŽ 
LMSVĘ. 

Oficialiuose valdžios praneši 
muose, išleistuose Amerikos Ka 
rės Departamento Washingtone 
•andame .sekančias .lietuviškas 
pravardes paskelbtas: 

Pattmijimas. Imame til 
tas pravardes, kurios yra neabe 
jotinal lietuviškos, arba kurios 
mums išrodo lietuviškos. Tie, kuri« 
pasiduok kariumenSj, art>a laik« 
registracijos, savo pravardes su 
"ski," arba su "wicz," ant galo. 
yra panašus I lenkus ir jų męs 
negalime atskirti; todėl tankiau- 
siai tokių ir nepaduodamo. Lie- 
tuviai privalo savo pravardėj lai- 
ke užsiregistravimo, arba Jau ir 
kariumenėj, paduoti vieton "ski* 
—"skas," vietos "wicz"—"vičius," 
pavyzdžiui: vieton "Rutkowski" 
privalo paduoti "Rutkauskas," vie 
ton "Jacewicz"'—"Jacevičius." Tuo- 
met bus lengva juos pažinti. 

* * 

Su rašuose sau s i.o 10 d 
1919. 

John Jurenos. (.ųal Jurėnas) 

korporalas iš Bridgeport, Conn. 
—užmuštas mūšyje. 

Michael J. Comcowich, (gal ru- 

sas) iš Ansonia Conn.—užmuš- 
tas mūšyje. 

Emanuel Gambounis, (gal gre- 
kas) iš Alberne, Mich.—užmuš- 
tai mūšyje. 

Vincas Pičiulis, iš Pittsbungh, 
Pa.—užmuštas mūšyje. 
SurašuoseSausio ii d. 191) 

Julius M. Duplantis, iš Ly- 
dia, La. — Mirė nuo ligos. 

Bronislaw Woldkanis, iš Bay- 
side, N. Y. — užmuštas mūšyje. 

Surašuose sausi.o 13 d. 
1919. 

Charles O. Gechas, iš Keno- 
sha, \\ is.—užmuštas mūšyje. 

Peter Stukis, iš Pittston, Pa. 
—užmuštas mūšyje. 

Withold M. Sokolowsky, (gal 
lenkas) iš Baltimore, MčT.—mirė 
nuo žaizdų. 

Visi aukščiau minėti kareiviai 
per klaida' pirmiau buvo pa- 
garsinti prapuolusiais mūšyje. 

Ned. S. Ciwinski. <"gal lenkas) 
iš Chicago, 2041 \V~. 2ist place. 
—prapuolė mūšyje. 

Pajiekau savo brolio Jerotrmo 
Paulaičio ir pažįstamu, Vinco ir 
Juozo Earčių. Visi iš Jurbarko. 
Piimiau jie visi gyveno Cliica- 
goje, mažu kas žinote apie juos 
ar jie patįs tegu atsišaukia, tu- 

riu svarbų reikalą pas juos. 
Petronėlė Paulaičiukč 

2300 W. 23-rd Street 

Granite City, iii. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMASl 
Męs neesame bunkeriai, bet męs garantuojame TamBtai sučė- dymą 60% ant Tamstos pinigų, nusiperkant eAu drabužius pas mus. f Vyrams lr vaikinams p .darome ant orderio naujus siutus ir over- 

į kotus nuo $o0.00 iki §50.00 už pusę kainos. Truputei} nešiotus luo \ $25.00 iki $6C.OO ani orderio darytus siutus lr overkot^ii psrdi'.cir į me po §a.ro ir brangiau. 
Naujas ir truputėlj dėvėtas kelines nuo 51.00 ir brandaus. S Vaiki; siutai $3.00 Iki S7.50*. Skrynios lr va\yzaL 

i S. G O R D O N 
> 1416 GOUTH HALSTED STREET CH1CAC :!.U 
J Storas atdaras ka«di« 19 ir vakarais iki 0 vr.r. Suiai-riiJu m'J j atfiarae Iki 11 vai. vakirp NedSldieninis—iki vai; vakare. 

"Lietuvos" KaSeniorius 
v 

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

Kas užsirašys dienraštį "Lietuva" nemažiaus, kaip ant 3 menesių i:* jau 
pirmiau užsirašiusiems, prisiusime šitą kalendorių Dykai. 

Dėl brangumo popierio ir paties darbo, šių kalendorių spausdinsime apri 
buotą skaitlių, todėl jų ant ilgo neužteksime. Užsirašykite "LIETUVĄ", 

Užsisakykami "Lietuvą", adresuokite taip; 

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan St„ CHCAM, UI. 

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

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINO S=== 

CH1CAGOJE Metams 3 6.00 
,, Pusei metų 3.50 

in Kitus 5uv. Valstijų Miestus 
Metams $5.00 
Pusei Metų 3.00 

In Kanadą Metams 7.00 
In Kitas Šalis Metams S.00 V'.SKĄ rašykite aiškiai. 

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

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

dienraštį "Lietuvą" per me«. 
(aut kiek laiko) 

Mano adresas: 

Vardas .. Pravarde 

Stabos numeris Gatvė 
(arbabox) 

Miestas Valstija 



Reikalauja Atšaukimo 
Mastausko. 

y Kaltina, kad "Katalikų" atstovas 
dirbąs už lenkus. 

(Tąsa is pereito numerio) -s 

P'o Mastausko Reikalas. 
Vėliaus męs pamatysim me- 

namas priežastis, kurių dėlei 
p. Gabrys yra užganėdintas 
p. Mastansku, šiuo gi sykiu 
baigsime Amerikos "kataliku" 
pasiustos Euorpon delegacijos 
charakteristiką, kaip ji išrodė 
čia A menkoj. 

Kaip-gi žiūrėta j trečiąjį 
tos delegacijos narį, p-ną Mas 
tauska? Šio straipsnio tikslu, 
suprantama, nėra sutaisyti 
"apkaltinimo aktą" prieš vie- 
na ar kita čia paminėtu as- vi c 

menų. Jo tikslu yra išaiškinti, 
kiek tas galima iŠ iki šiolei 
žinomų faktų ir žinių, ti!vrą 
dalykų stovį, idant Amerikos 
lietuviai galėtų prieiti prie ko-' 

h kios nors tikresnės išvados ir 
išblaškyti tuos politiškus ru- 

kus ir intrigų mighs, kurios 
neabejotinai lietuvių politišką, 
padangę apniaukė ir grasina 
nemenka audra. 

Todėl, išreiškus nuomonę 
apie vienus, kaip kad ta nuo- 

monė visuomenės buvo išreiš- 
kiama, dabar prieinama iŠ ei- 
lės ir prie p. Mastausko. 

Apie metai tam atgal kas 
buvo p. Mastauskas Amerikos 
lietuvių visuomenėj ? Kas ką 
nors apie jį girdėjo? Kas jis 
per vienas, kuomi jis pasižy- 
mėjo lietuvių veikime? t ši- 
tuos visus klausimus niekas bu 
tų negalėjęs duoti jokio at- 

sakymo, neš niekas apie ji ne 

tik kad nieko nežinojo, bet ir 

girdėti negirdėjo. 
Tik staiga Amerikos lietu- 

viai išgirdo vieną gražią die- 
ną, kad tūlas p. Mastauskas 
yra pakviestas lietuvių "kata- 
likų" tarybos Imti jos atstovu 

Washingtone. Kas yra tas p. 
Mastauskas? IŠ kur jis?— 
pasipylė užklausimai iš visų 
pusių. Tikrą j tai atsakymą 

^nedaug kas žinojo, o kaip iš- 
rodo iŠ dabar kįlančio Šturmo, 
ir dabar nedaug težino,—to- 
dėl ir šturmą kelia. 

Vidutiniško išsilavinimo lie- 
tuvis, sekantis lietuvių gyve- 
nimą iš laikraščių, galėjo su- 

graibyti tik tokias žinias: kad 
p. Mastauskas yra advokatas, 
—ir sakoma, gabus advoka- 
tas; kad jis gyveno Detroite 
iki pat paskutinių laikų pirm 
savo pasirodymo ant lietuvių 
viešojo gyvenimo scenos; kad 
jis esąs čia gimęs ir pusiau 
sulenkėjęs vyras, visą laiką 
praleidęs daugiausiai Detroit 
lenkų draugijoj; kad lietuvių 
tautiniu judėjimu jis pirmiau 
nesuinteresavęs ir jame neda- 
lyvavęs, bet dabar, kaip ir 
daugelis sulenkėjusių lietuvių, 
grįžtąs "prie savo tautos Die- 
vų"; kad jį "atradęs" ir lie- 
tuvių tautai "sugrąžinęs" ne- 

va per Detroit'o lietuvių kle- 
bono, kun. K. Skrvpkos, tar- 

pininkystę "katalikų" sriovės 
vadas, kun. Kemėšis, kurio 
įtekme p. Mastauskas gaių- 
Įj^ale ir buve pastatytas VVash- 
ingtonan dirbti lietuvių poli- 
tiška darba. Šiame darbe jis C C J 

esąs pasižymėjęs ir pagalios 
po kelių meneįių jis tapo "ka- 
talikų" sriovea pasiųstas, sy- 
kiu su p. Pakštu ir kun. Do- 
bužiu, į Šveicariją, varymui 
tenai to paties darbo, t.y. rū- 

pintis išgavimu Lietuvai lais- 
vės. 

Nepasitikėjimas. 
JŠ to, kas augščiau pasaky- 

ta, lietuviams sunku Imvo nu- 

sistatyti savo nuomonę apie ]>. 
Mastauska. Ta vienok aplin- 
kybe,—jo labai artima praei- 
tis Li, lenkais ir stoka laiko jo 
išmėginimui,—daugeliui lietu- j 
vilt nedavė ramybės. Lietu- 
viai ir be to abelnai iš savo 

prigimimo palinkusieji prie 
11 uži u rė j i mo, nepas i t ikė j imo, 
ypatingai yra palinkę prie nu- 

žiūrėjimo lenkų ir visų, kurie 
su lenkais ryšius turi, ar yra 
turėję netolimoj praeityj. P- 
as Mastauskas tuo žvilgsniu 
lietuvių akyse stoj labai nelai- 

mingoj, nužvelgtinoj šviesoj, 
—pasitikėjimo jis greitai Įgy- 
ti negalėjo, o apie \ Jna juo- 
mi nesitikėjimą, suprantama, 
ir kalbos buti negalėjo.- 

Tokia susidėjusi apie p-a 
Mastauską nekuriose lietuvių 
sferose nuomonė gal but yra 
didelė jam skriauda, tačiaus 
jeigu kas tam kaltas, tai tam 

kaltos aplinkybės. 
Nors tokios nuomonės buvo 

veiklesniemf lietuviams ne nau 

jiena, tačiaus apie tai diskre- 
tiškai tylėta, pasitikint, kad, 
p. Mastauskas "yra gerose 
rankose," kad tie, kurie jį to- 
kion atsakomon prieš lietuvių 
tautą vieton statė bene geriau 
žinojo negu bik kas kitas, pa- 
salinis. 

P>et štai lietuvius pradeda 
netrukus pasiekti viena-po-ki- 
tai žinios iš Europos, kurios 
Amerikos lietuvių nervus įtem 
pė iki pat augšeiausio laipsnio. 

Kun. Vilimavičiaus laiškas, 
minėtas šiame straipsr.yj aug- 
ščiau, ir skelbiantis apie "ne- 
kuriuos lietuviu* užrubežyje" 
mėginančius nuversti Lietuvos 
laikinąją valdžią Vilniuje bu- 
vo pirma bomoa, viešai spro- 
gusi Amerikos lietuvių visuo- 
menėj. 

Kiti dalykai buvo žinomi 
Washingtone, Lietuvių Pildo- 
mamjam Tarybų Komitetui, 
bet nebuvo iki šiolei skelbia- 
mi [ir šiądien nėra oficialiai 
skelbiami—matomai, dėlei s to 
kos absoliučių prirodymų]. 

Tie "kiti dalykai" yra ne 

dokumentales rųšies, bet pa- 
darytos iš nekuriv faktų iš- 
vados, kurios priveda "Tėvy- 
nę" prie išsireiškimo, jog "mu- 
šu katalikų vadai ir jų atsto- 
vai, tarytum susitarę su Lie- 
tuvos priešais, viską daro taip, 
kad tik Lietuva nebūtų lais- 
va." 

Kaip tai daro, ką daro ir 
kokia iš to turi buti baimė? 

Gabrio Pro-V okiškumas. 
Yisųpirmiausiai Amerikos 

lietuviai su dideliu nepasitikė- 
jimu pradėjo pastaraisiais lai- 
kais į p. Gabrio politišką rei- 
kimą, ypač nuo to laiko, kaip 
laike karės jis, stovėjusis tal- 
kininkų pusėj, paskui, persi- 
kėlęs Šveicarijon, kaip patė- 
myta, pradėjo laikytis 'Vokiš- 
kos orientacijos." Koki jo 
motyvai buvo, ta jis gal tik 
vienas žino, bet amerikiečių 
aky.se kiekviena su vokiška 
orientacija ypata yra taip ge- 
rai, kaip ir žuvusi—Amerikos 
lietuviai, siena stovėjusie už 
talkininkus nuo pat pradžios 
iki galui, galėjo pakęsti viską, 

Pirma Amerikos taikos misijos fotografija, nuimta Paryžiaus viešbutyje Crillon. Šiame viešbutyje 
apsistojo visa Amerikos misija, tik prezidentui Wilsonui pavesta specialis palocius. 

tik ne "vokiška orientaciją,' 
arba ką, kas tokia ''vokif:- 
■ka orientacija" nors ištolo k ve 

pia. Net ir tie, kurie p. Gab- 
rio lietuviškumui tikėjo iki 
šiol, po to pradėjo žiūrėti j 
p. Gbarį ir jo veikimą, ma- 

žiausiai ir švelinausiai kalbant, 
su žvairia akim. 

Ir štai dabar explioduoia ži- 
nia, kad p. Mastauskas, mik- 
lus ir žvavus vvras ir n 'na- 

mai dar nespėjusis pilnai iŠ- 

lįsti iš lenkiško lukšto, yra da~ 
bar sykiu su Gabriu ir ranka 
rankon su juo eina. Kiną buk 
net taip tolį- kad jiedu, da- 
rant 1 iogiškas išvadas iš že-i 
miaus skelbiamų faktų, yra 
kaip sykis abudu vyriausi 
meisteriai tos mašinerijos, ku- 
ri mėgino save apsiskelbti, 
"Vyriausia Lietuvos Valdžia" 
ir nuversti Lietuvos Laikinąja 
Valdžią Vilniuje. 

(Tolinus bus) 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
KOLIONIJŲ AT,TDAI. 

LIUTKAUSKO PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS. 

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Taryba siunčia su prakalbomis 
po Amerikos lietuvių kolionijas, 
gerai žinomą kalbėtoją, p. J. 
VV. Liutkauską. Tai bene pa- 
skutinis didesnis judėjimas dėl 
Lietuvos laisvės išgavimo. To- 
dėl kolionijos privalėtų dar smar- 

kiau sukrusti ir pasidarbuoti dėl 
tėvynės labo. 

Kolionijų veikėjai privalėtu 
nepraleisti šios parankios progos, 
kad pasidarbus ir dėl Lietuvos 
ir, lyginai, dėl savo kolionijos 
lietuvių labo. Taigi prie darbo 
Tėvynainiai! 

Pnikalbų reikale, su visokio- 
mis informacijomis, kreiptis prie 
A LTS. sekretoriaus p. S. !?. Vi- 
taičio 307 W. 30th St., Ncv/ 
Vork, N. Y. 

Chicagos Komitetas. 
Kad prigelbėjus p. Š. E. Vitai- 

čiui šiame dideliame darbe, Chi- 
cagoje susitvėrė specialis Komi- 
tetas, kuris tvarkys p. Liutkau- 
sko maršrutą Chicagos apielin- 
kėje ir artimesnėse kolionijose, 
kitaip sakant vakaruose. Ponas 
Liutkauskaus atvyks i vakarus, 
pabaigoje šio mėnesio. Komi- 
tetas plianuoja pradėt' maršrutą 
nuo St. Louis apielinkės kolio- 
nijų. 

Norinti turėti savo kolionijoj 
ši gabų kalbėtoją, malonėkit 
nevilkinant pranešti komitetui, 
kad galima butų parankiau su- 

tvarkyti maršrutą ir paskirti ko- 
lionijoms dienas. Komiteto ad- 
resas: Mrs. M. Zolpienė, 3253 
1S0. Morgan st., Chicago, 7 U. 

Chicagos Komitetas. 

TĖVYNAINIŲ TRIŪSO 
VAISIAI. 

Kenosha, Wis. Aukos surink- 
tos į Lietuvos Neprigulmybės 
Fondą p' r "Birutės" įgaliotus 
atstovus A. T vėdarą ir A. Jurgi- 
lą. 

Anuf. Bienis, $too.co 
Si. Jocius!, 

— 

$100.00. 
Anelė Jocienė. 30.00 
Ona Jocaitė (duktė) 10.00 

Po $50.00: 
Nik Jonavičia, Pet. Savicka'iė, 

ir J. Šileiko. 
Po $25.00: 

VI. ir O. Jakučiai, VI. ir R. 
Šlegeriai, P. ir P. Beišiai, A. ir 
F. Kvedarai, V." Varanavičia, St. 
Vaitelis, A. Jurgilas. 

Ig. Ubartas, $20.0C:. 
Al. Levuška,- $16.00 

Po $15.00; 

B. Kančys, A. Masiulis, K. 
Bičkauskas, "TI. Labanauskas. 

j. Dobušinskas, ii.oc 

Po $io.oor 
Kaz. Leškis, Pct. Kami n skis, 

St. Litlcmonas, J. Sankauskas, 
J. Šimanauskas, Pr. Kamin:-kis, 
F. Dapkus, J. jBitvinskis, M. Ya- 
balinskicnė, Kleof. Yabalinskait"-, 
(duktė). Jonas Kasparas, Y ik. 
Nacius, j. Žebrairskis, A. Bukš- 
nys, J. Urbonas, T. Rakauske. 

J. BačkvinsliSs, 8.00 
J. Višniauskis, y.u 
P. Dešrys, 7.^5 

Po $6.00: 
J. Ružiela, ir J. J. Jaseliuuas. 

Po $5.00: 
J. \*abalinsj\is. K. Mikėnas, 

J. Kundrotas! K. Didjurgis, P. 

Banis, A. ^\lasilionis, Y. Ališau- 
skis, Ad. Dycius, Fcl. Rašcy?, 
A. Pūras, J. Leščinskis, A. Žlio- 
ba, Tg. Jaseliunąs, Vik. Kasiulis, 
P. Anarkis, F. Poviliauskas, j. 
Gudmonas, J. Grinevičia, Jon. 
Vitkauskas, J. Atmonas, Pr. 
Stankus7 Pct. Ancliiulis, A. Bal- 
kauskis, Pr. Raliutė, Leo. Žolu- 
do, M. Treinauskas, P. Plauši- 
nis, St. Katkus, Pov. 'Andreliu- 
nas, Ant. Bučnys, St. Matulis, 

Į Pr. Puidokas, Juoz. Kasparas, 
lj. Pivluikis, J. Baliauskas, J. 
Pranckietis, Al. Mockus, Am. 

Vanagaitė, Ant Beitas, M'. Kū- 
rinas, J. Kasiulis, A. D auk u s, 
Ona Jocienė, J. Bytautienė, A. 
Pypčins, 8. Poškus, Juoz. Bart- 
kus, A. Radvanskis, J. Brazau- 
skas, V. DementTys, P. Fabijona- 
vičia, S. V. Kareivis, A. Dešrys, 
J. Grybas iš Kacine, \\ įs. 

J. Armonas, $4.00 
St. Sankauskis, $300 

Po $2.00: 
J. Kiūra?, J. Jaskulis. St. Ga- 

deikis, Iv Janušauskas, J. Scklm- 
skis, J. Norbutas, J. Tautvielas, 
St. Sireikis, l;ler. Grinevičia, J. 
Macnorius, J. Rėtis, J. "Šckiin- 

1 skis, K. Burokas, K. Janušau- 
skas, ir Z. Puikis, 

| Po $1.00: 
AI. Barinskis, F. Laurinskis, 

V. šešenis, T. Jasiulis, J. Elgę- 
sis, P. Skyrius, J. Sadauskas, J. 
Kasarauskis, K Varms, J. Barš- 
kaitis, J. Malinau skis, J. Ralys, 
J. Nevulis, A. Valantinienė. J. 
Cekienė, K. Šeinauskis, J. Vait- 

kus, S. Vaičiūnaitė, Ig. Bagdo- 
nas, T. Miniotas, S. Gelbudas, D. 

Rusa, St. Mikolaitis, Ig. Grub- 
li.'uskas, J. Šalkauskas, J. Vai- 

čeliunas, J. Jonaittis, V. Mala- 
žinskas, M. Tifbelis, J. Safranio- 
nak (rusas). St. Radavičia, Ka- 

ciukevičia, yi. $Walter Kacu- 
kevicz), M. Gedvylas, A. Lebcc- 

kis, Kuras Y., J. Blažys, Bu- 
Iris K., A. Jalinskas, J. AiI^k 
:iunas, Pet. Jalinskas, (3. Simo- 
liuniutė, 'T*. Karpavičia, j. Pa- 
iauskis, K. Kleiva, St. Grieb- 
imus, St. Pocius, T*. Skyrius, 
M. Jasiuliene, V. Gusčius. 

Viso 5f 1222.2 V 
Smulkiu aukų $19.66 

isc» surinkta .$1241.91 
Aukos surinktos per "Lietu- 

vos Halso" clr-ją ir perduotos 
A. Kvedarui pasiųsta drauge. 

Aukavo sekančiai: 
J. Tautvidas, 
T. Jasiulis, 
St. Pocius, 
J. Sukelis, 
K. Norbutas, 
K. Arlauskas, 
Po S r.00: 

l'r. Veprauskas. J. Sereikis, N. 
Jonavičia, P. Miežis, J. Poška. M. 
Jocius, J. Totulas, J. Yaląttskis, 
ir K. Pirazeviėia. 

Smulkių $2.oc, 
Viso priimtą $82.00 
Surinkta sekančiai: 
Pinigais, 84,5. •'>(: 
Liberty bond'sais, 200.00 

Karrs taupimo žen. (\V. S. S.) 
Rokuojant po $5-°° 2$°-25 

T 323.0!. 

$51.00 
$5.00 

5.00 
5.00 
3.00 
2.00 

A. Kvedaras. 

921 Jenec St., 
Kenoslia, \Yis. 

Visi aukavusieji nemažiau $5. 
gaus paliudijimus. Paliudijimai 
bus dalinami ateinanti X e dėl die- 
ni t. y. 19 dieną sausio 1919 m. 

tuoj po sumai. 
A. K. 

Gausią kenoshiečių auką $13- 
23.91 priėmame, kurią, perduo- 
sime Lietuvos Is'eprigulmvbės 
Fondui. 

Lietuvos redakcija. 

J. V. STILSON IR J. SUKYS 

APELIUOJA. 
Xe\v York Call paduoda žinu- 

tę, kad L. Š. S. viršininkai J. 
V. Stilson ir J: Šukys, kurie yra 

nuteisti, katpo prasikaltę prieš 
šnipystės aktą, padavė epeliacija 
Aukščiausiam iŠ. V. Teismui 
(Supreme Court). 

NE JO GALĖJĘ. 
— Tu pasivėlinai net 10 mi- 

nučių. 
— TaTp kas iš to. 

— Tas, kad aš turėjau stovė- 
ti ant kampo lyg koks kvai- 
•yS". 

_ 
— Bec panaikinti kampus juk 

aš įiegaliu. 

RASIS KOKS NORS ŽIOPLYS 
— Ar ketini buti savo draugės 

Žagariiitčs vestuvėse ? 
—"Ar tai jos bus kada ves- 

tuvės? 
— Taip, vos nu savaites laiko 
— Ot, matai, ar aš nesakiau, 

kad atsiras"Eoks-nors žioplys ir 
su ja apsives. O kas gi toks 

ją veda? 
— Tai tai aš. 

ŠOKĖJAS. 
— Aš šoku. sulyg naujosios 

mados, šokui tik ant pirštu. 
— Tafp tai taip, bet visa bė- 

da tame, kad šoki netik ant sa*rų, 
bet ir ant svetimų pirštų, las 

panėši daugiau"į socializmą, ne- 

gu j madą. 

DIDELIS VAKARAS 
SU INVAIRIU PROGRAMŲ 

surengtas 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
Dėlei Išgavimo Lietuvai Laisvės 

Seredoj, Sausio 15, 1919 
M. Meldazio Svet., 2242 W. 23rd PI. 

PRADŽIA 7 V AL. VAKARE. INŽANGA 15c YPATAI 
Programe dalyvaus Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Donas apio 25 
ypatos. Bus dainuojama (antiškos dainos ir taipfi {vairios mu- 
zikos drilįs. 

vaidinama "ŽillUS Pustelninkas" kometa' 
Kalba ? ? ? 
Uždainuos, Aušros Vartų Parapijos Choras, po vadovyste 
A. Pociaus PO PROGRAMO ŠOKIAI IKI VĖLUMUI. 

Skaitytojas žino. 
r 

Kad jis užsimokėjo už dien 
raštį "Lietuvą," jis žino, kad j 
jo pinigus priėmėme, nes jis | 
mato ant laikraščio "Lietuva" 
užklijuotą geltoną popierą, jis 
mato ant popierėlis savo ant- 

rašą ir dešiniame kamputyje 
—tris numerius, kurie parodo 
iki kuriam mėnesiui, kuriai 
dienai ir iki kurių metų jis 
yra apsimokėjęs už laikrašti. 

Žiūrėkite, kad iusii numeris 

butų didesnis, negu 12-30-18, 
nes kitaip laikraštis gali but 
sulaikytas, kadangi numeriai 

reiškia, jog apmokėtasis už 

prenumerata laikas pasibaigė, 
o neapmokėtą laikraštį kra- 
sa draudžia siuntinėti. 

Permainant antrašą, aiškiai 
išpildykite šitą blanką ir pri- 
siųskite ją mums, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas pat r—ivirras. 

Pirmiau h' mar L>tuva:' G; o sekančiu antrašu: 

Vardas Pavardė 

Numeris Gatvė 

Miestas Valstija 
Dabar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas Valstija 

PERKELK SAVO PINIGUS 
į Lietuviu Valstybini Banka 

UNIVERSAL STATE BANK 
Kuris Žengia Pirmyn Sparčiai ir Kasdien Auga Stipryn 

BANKO TURTAS JAU SIEKIA 

$1,244.674.97 
DEPOZITŲ AUGIMAS 

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) $.16,754.95 
Rugpjučio 4, 1917 288.556.89 
Gruodžio 31, 1917 418,661,63 
Liepos 2, 1918 600.079.07 
Lapkričio 2, 1918 765,523.56 
Gruodžio 31, 1918 945,789.40 
Visas turtą? siekia $1,244.674.97 

Perkelkite savo pinigus į Universal State Banką. Ant 
pinigų padėtų iki Sausio 15d. gausite nuošimtį nuo pat 
Naujų Metų. Palikit mums savo knygutę, o męs pinigus 
perkelsime — tamistai visai nereikės gaišti nuo darbo. 

Lietuvių Valstybinis Bankas taip sparčiai auga dėlto, 
kad yra STIPRUS IR SAUGUS bankas, po aštriausia 
valdžios priežiūra ir po nuolatine užžiura ištikimų di- 
rektorių ir pasekmingų banko valdininkų, turinčių platų 
ir ilgmetinį patyrimą bankiniuose reikaluose. 

Unversal State Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai 
apsaugoti ir niekad negali žuti, nes bankas turi gryną 
kapitalą ir perviršį, siekiantį $225.000.00, o suvirs 400 
šėrininkų savo turtu duoda depozitoriams dą didesnį už- 

tikrinimą—žodžiu sakant Universal State Bankas yra 
tai "Lietuvių Finansinis Verdunas". 

Univesal State Bankas yra nelik saugus bet ir labai pa- 
rankus bankas, nes yra atdaras Utarninko ir Subatos 
vakarais iki 8:30 valandai, duodant progą darbininkams 
atlikti savo bankinius reikalus be atsitraukimo nuo dar- 
bo ir be nuostolio. Šiame banke kiekvienas gali susikal- 
bėti savo prigimtoje kalboje be kitų tarpininkystės. 

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

iki 5 vai. po pietų; Subatoj nuo 9 vai. ryto iki 
12 pietų. Utarniko ir Subatos vakarais iki 8:30. 
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Valdemaro Kelione 
Londonan- 

Sulyg ateinančių, iš Stockholmo žinių, 
Lietuvos premieras Valdemarai vyksta—iki 
šiam laikui gal jau ir nuvyko —Londonan. 

Tai yra vienatine gera žinia iš daugelio 
negerų žinių, pasiekusių pastaromis dienomis 
Amerikos lietuvius. 

Pastarųjų dienų žinios AmeriKOS lietu- 

vius didžiai surūpino ir net įbaugino. Žinia 

apie premiero Valdemaro vykimą Londonan 
didžiai juos nuramins, nes galima pasitikėti, 
kad jis sugebės gelbėti blogą lietuvių politiška 
situaciją, kurion jie taip nelaimingai pakliuvo, 
—daugiausiai gal per savo nerangumą, per 
savo apsileidimą ir nepaisymą. 

Jau nuo poros metų, męs ne sykį mėgi- 
nome atkreipti lietuvių atydį į tai, kad pat 
svarbiausieji visasvietinės politikos centrai, 
Londonas ir Paryžius, lietuvių yra visai ap- 

leisti, kuomet tenai, kaip tyčiai, lietuvių di- 
džiausi šių dienų politiški priešai yra kaio sy- 
kis susiviję stipriausius lizdus. 

Kad Lietuvos klausinio jie ten teisingai 
perstatyti neperstatė—tą bile vienas žino. C 
vienok per ištisus keturis metus pas mus ne- 

padaryta, gali sakyti, nei tiek, kiek už nagf 
juoda, lenkiškų intrigų atrėmimui ten, kur 

jos Duvo pavojingiausios. 
Ir šiądien net, kuomet štai prasideda Pa 

ryžiuje laikos Konferencijos posėdžiai, Ame 
rikos lietuviai neturi ne t:k lietuviu reikah 
užtarėjų, bet. neturi ten net tokivt savo atstovų 
kurių informacijomsi jie galėtų pasitikėti. 

Vieton to, jie kaip svkis pačiu svarbiau 
siu momentu susilaukia iŠ ten žinių, kurios ža 
da sukeUi dar negirdėta Amerikos lietuvii 
istorijoj maišalienę. 

It looks Pretty Rot ten!... 

Nuvykimas premiero Valdemaro Londo 
nan, o iŠ ten gal hut ir Paryžiun, gal išgeltę 
Lietuvos situacija paskutinėj valandoj. P>ei 
jeigu ir išgelbės, tai ne Amerikos lietuvių bu; 
tame nuopelnas. Amerikos lietuvių "nuope! 
Tas" Lietuvos politikoj, abelnai viską kruvor 
sudėjus, gal galės išrodyti panašus daug'aus 
į akmenį prie Lietuvos kojos pririštą, nc^u j 
ką kitą. Tr ne todėl, kad Amerikos lietuvii* 
visuomenė Lutų tam kalta, bet daugiausiai dė 
lei siaurumo, seklaus ir smulkaus mušu neku 

o 

rių vadų partyviškumo. 
00 

"Dirva" Sustojo. 
Ateina žinių, kurių vienos praneša, kad 

laikraštis ''Dirva/' iki šiolei čjusis Clevelande, 
visai sustojo ėjęs, kitos-gi Įnik sustojo ėjęs 
tik laikinai ir po kuriam laikui vėi pradėsiąs 
eiti. 

Žlugimas "Dirvos" butų apgailėtinas da- 

lykas. "Dirva" buvo švarus ir rimtas lietu- 
vių laikraštis ir visai gyvai ir gabiai vedamas 

Jeigu galutinai pasitvirtintų žinios anie jos 
sustojimą, tai Amerikos lietuvių laikraštja nu 

stotų vieno rimto savo nario, o visuomenė— 
šaltinio, kuris ją gaivino ne sudrumstu, be: 
tyru, sveiku ir gaivinančiu vandeniu. 

Svetimoj Spaudoj apie 
Lietuvius. 

PERGREITAS SKUBINIMASI. 
Kuomet įžangines konferencijos ir pra- 

kalbos išlengvo lygina kelią Taikos Konfe- 
rencijai, kitose vietose yra neramus skubinima- 
si aplenkti Taikos Konferenciją "prikalus sa- 

vo reikalavimus" pirm negu Versailles susi- 
rinkimas prasidės. Apart kivirčių tarp Jugo- 
slavijos ir J talijos už Adriatiko pakraščius, 
Lenkija, kaip rodosi, turi keletą "faitų" ant 
rankų. Lietuviai protestuoja, kad lenkų už- 
griebimas Vilniaus yra nepateisinama agresi- 
ja. Rusinai iš Ukrajinos ir lenkai iš Galici- 
jos veda tarp savęs kovą, kuomet lenkų be- 
siskubinimas pasiimti savo posesijon Prūsišką- 
ją Lenkiją, sykiu su Danzigu, iššaukė susi- 
rėmimą. 

Amerikos protui, toli stovinčiam nuo tau- 
tiniu ambicijų ir pavydimui, *** turi išrodyti, 
kad :itas besiskubinimas užgriebti žemes plo- 
tus yra lygiai nepadorus, kaip ir pragaištin- 
gas (both unseemly and mischievous), nes 
yra pripažįstama, kad busiantis paženklinimas 
šitų įvairių naujų tautinių rubežių privalo but 
nustatytas ne gašlumu ar reikalavimais bile 
kurių iš jų, bet teismišku ištyr'mu ir nuspren- 
dimu, paremtu ant teisybės ir teisingumo. 

Niekas negali hei ant. momento manyti, 
kad perdirbimas Rytinės Europos rubežiaus 
gali but paliktas šitoms naujoms tautoms tarp 
savęs. Kova jau tebeeinanti parodo, kokia 
butų iš to pasekmė, Saviapsisprendimas nie- 
kados nebuvo skiriamas tam, idant uždėti Len- 
kiška viešpatavimą ant Rusinu, ar Lietuvių, 
neigi Rusinu ar Lietuvių valdovystę ant len- 
kų, italų ant jugoslavų, ar jugoslavų, ant ita- 
lų. Šitas reikalas privalo but išrištas sulyg 
teisingumo pat pradžioje, nes kitaip pasaulis 
turės naują priežastį pasigailėti karės ir buti" 
be galo baidomas naujų karių šmėkla. Joks 
viešpatijų balansas negalės išlaikyti lygsva- 
ros tame apskrityje; mėginti jį įsteigti butų 
ne kas kitas, kaip tik užtikrinti jo nuvertimą. I 
Niekas kitas, kaip tik fundamentališkai teisin- 
gas paskirstymas, paremtas Lygon surišto pa- 
saulio sentimentu, gali neprileisti prie kito 
konflikto (susirėmimo). 

.š Dispatch, Pittsburgh, Pa. 
Sausio 2 d. 1919. i 

Nczv York Tribūne (Sausio 7 d.) per- 
sergsti ęentralinės ir Rytinės Europos tau- 
teles, kad jų tarpsavinė kova gali išvesti pa- 
sauli iš kantrybės. 

"Pasaulis yra užkviestas—rašo tasai 
laikraštis-buti liudininku, to, kas žada 
buti frcc-for-all fight [muštynėmis] len- 
kų ir ukrajiniečių, ukrajiniečių ir rumu- 

nų, rumunų ir serbų, serbų ir italų, ven-j 
grų ir čecho-slovakų, čecho slovakų ir 
lenkų, lenkų ir lietuvių, neminint jau vo- 

kiečių, kurie dar iki šiam laikui džiaugia- 
si privilegija buti abelnai visų neapken- 
čiamais. ** Jeigu lenkai reikalauja visos 
Rytinės Galicijos su 75, nuošimčiais ukra- 
jiniečių gyventojų, tai ukrajiniečiai rei- 
kalauja Lembergo, kuris yra lenkų mie- 

i stu." 

Tai yra pavojingas lošimas, mano tasai 
aikraštis. J pataria daugiau" šalto kraujo 
urėti toms tautoms ir buti teisingais patįs sau 

eisėjais. Daug geriaus butų padaryta, jeigu 
os tautos sulaikytų savo perkarštus elemen- 
us, o vieton to "prisirengtų stoti prieš tribu- 
riu su grynomis rankomis ir rimtais argu- 
mentais, nes kitaip,—baigia New York Tri- 

\'nine, ^trukus męs vėl užgirsime senus ar- 
gumentus apie tautas, negalinčias save valdyti. 

4* ^ 

1 
Gardui r News, iŠ sausio 7 d., 

alpina žinią apie Gardncrio lietuvių rengiamą 
>rotesto mitingą prieš lenkus ir p. M. Stakėno 
pranešimą apie šiame, reikale. 

♦ * 

Binyhampton Press ir Republican-Hcrald, 
o paties miesto, savo laidose juodžio 27 d. 
jaduoda ilgokus aprašymus apie Uinghamp- 
ono lietuvių pastangas surinkti $10,000 Lie- 
uvos laisvės išgavimo reikalams. Aprašinėj- 
ama lietuvių mitingas, kuriame surinkta dau- 
jiaus $2,000 ir kur atstovas vietinės dirbtu- 
/ės Endicott, Johnson and Co. užreiškė, kad 
a dirbtuvė paaukaus nuo savęs kitą-tieką, 
v'ick Binghamptono lietuviai suaukaus. Vie- 
inis klebonas, kun. K. Abmrozaitis, daug ta- 
ne reikale besidarbuoja. 

♦ * 

Gardner (Mass•) Nczvs paduoda [gruo- 
džio 30 d.] paminėjimą apie prakalbas Lietu- 
vos Sunų Dr-stės Gardneryj, pažymint apie 
p. Micelilsono prakalbą, kurioj jis raginęs pri- 
sirengti Amerikos lietuvius prie pasiuntime 

■ Lietuvon čiclo laivo su maistu ir drabužiais, 
: J Tai esąs pirmiausiai reikalinga pagelba iš- 

badėjusiai Lietuvai. ^ 

Lietuvos Laikinosios Valdžios 
Pamatai. 

Nelyginant kaip kad b i 1 c kuri 
draugystė ar organizacija, kiek- 
viena tauta valdosi sulyg tam 
tikros, išdirbtos ir priimtos kon- 
sticijos. Pirmu dalyku, kuri 
naujai besitverianti draugija pa- 
prastai pirmiausiai padaro, yra 
išdirbimas konstitucijos, kuri 
parodo, kaip draugija valdysis, 
kuk;a bus jos" vyriausybė, ko- 
kokios bus kiekvieno viršininko 
pareigos ir kiekvieno nario tei- 
sės ir pareigos. 

Tokią konstituciją pirmiausiai 
apdirbama ir paprastai priima- 
ma visu draugijos narių susi- 
rinkime. Sykį jį priimta, sulyg 
jos reg'ivTuiojasi ir tvarkosi to- 
limesnis draugijos gyvavimas 

Naujai besitveriančios viešpa- 
tijos daro taip pat, tik, žinoma, 
daug platesnėj formoj, nes ten 
priklauso milijonai "narių" ir ji 
neapsirubežiuoja vienos tik "j a- 

:,alpinės" išmokėjimu, bet jos 
veikimas yra įvairus ir platus. 1 

Lietuva yra dabar tokia be- 
sitverianti viešpatija ir todėl ji 
visųpirmiausiai turės išsidirbti 
sau tą konstituciją, kuri nusta- 

tys Lietuvos valdžios formą, nu- 

rodys tbudą valdžios veikimo ir 
taipgi ''narių," t y. žmonių, Lie- 
tuvos piliečių, teises ir parei- 
gas. 

Toką konstituciją išdirbs ir 
priims Lietuvos žmonės per s 

vo teisuotai išrinktus atstovus 
susi važiavusius LTetuvos Seiman, 
arba Lietuvos atstovų susirinki- 
mam Šitas Seimas, vadinasi, 
jsteigs, arba įkurs, tikrąją ir pa- 
stovią Lietuvos valdžią. Todėl 
jis ir vadinasi Steigiamasis, arba 
Kuriamasis Seimas, arba susi- 
rinkimas, arba Susivažiavimas. 

Sulyg paskutinių žinių tolis 
Lietuvos Steigiamasis Seimas 
turėsiąs atsibūti ateinančio va 
suno incnesyj. 

Pakol jo nėra, visgi kas nors 
turi šalies reikalais r pintis ir 
juos tvarkyti; kas reikalinga to- 
kio Seimo sušaukimui. Tą daro 
Laikinoji Valdžia. 

Lietuva jau tokią Laikinąją 
valdžią turi ypatoje Lietuvos 
Tarybos ir nesenai išrinkto Mi- 
nisterių kabinėto. Jos pareiga 
yra vesti šalį-tvarkoje, aprūpin- 
ti šalies reikalus iki Steigia- 
mojo Susirinkimo, kuris išrinko 
jau tikrą ir pastovią valdžią. 

Bet ir šita Laikinoji Valdžia 
privalo remtis ant kokių nors 

pamatų, privalo elgtis sulyg ko- 
kių nors taisyklių, nors greituo- 
ju nustatytų,—kad žmonės ži- 
notų, ką ji daro, kaip daro ir 

ką mano toliaus daryti. Kit?is 
žodžiais tariant, Laikinoji Val- 
džia privalo turėti nors laikiną 
konstituciją. 

Lietuvos LaTkinoji Valdžia 
nckuriuos paaiškinimus apie tai 
davė savo atsišaukime j visos 
Lietuvos piliečius, kuris tilp 
"Lietuvos" Dienraštyj porą die- 
nų tam algai. 

Po atsišaukimo Lietuvos Lai- 

kinoji Valdžią paskelbė tuos pa- 
matinius dėsnius, arba taisy- 

kles, sulyg kurių ji mano vesti 
Lietuvos šalį net iki tam laikui, 
pakol susirinks Steigiamasai Lie- 
tuvos Seimai,. Žemiaus tuos 

pamatinius dėsnius paduodame. 

LAIKINOSIOS VALDŽIOS 
KONSTITUCIJA. 

Iki Steigiamasis (Kuriamasis) 
Seimas bus nusprendus Lietuvos 
valdymo formą ir konstitucija 
Lietuvos Valstybės Taryba, 
reikšdama suverenu Lietuvos ga- 

lią (suprema protestas), steigia 
laikinąją Lietuvos Valstybės Vy- 
riausybę šitais Laikinosios Kon- 
stitucijos pamatais: 

i. Bendroji dalis. 
1. Vyriausius laikinuosius Val- 

stybes organus sudaro: a) Val- 

stybės Taryba ir b) Valstybės 
Tarybos Trezidiumas (III, § 9) 
su Ministerių Kabinetu. 

2. Vyriausiosios Valdžios būk- 
lė yra Lietuvos Valstybės so- 

stinė—Vilnius. 
3. Įstatymų iniciatyvos teise 

priklauso Valstybės Tarybai ii 

I.iinisterių Kabinetui. 
4. Visi Laikinosios Konstituci- 

jos pamatiniai dėsniai priimami 
2-3 -balsų; jie ^ali buti papildo- 
imi arba pakcičia:nw, įtik J/z jVal- 
stybės Tarybos nariu to parei- 
kalavus, ir papildymą arba pa 
keitimą 2-3 balsų priėmus. 

II. Valstybės Taryba. 
5. Valstybės Taryba svarsto 

ir sprendžia laikinuosius įstaty- 
mus ir sutartis su kitomis val- 
stybėmis. 

6. VaiotyBes Tarybos priim- 
tieji laikiniųjų įstatymų ir su- 

tarčių su kitomis valstybėmis 
sumanymai yra Valstybės Ta- 
rybos Prezidiumo skelbiami. 

7. Valstybės Tarybai priklauso 
interpretacijos ir paklausimų tei- 
sė. 

■> ^ 8. Valstybės Tarybos sesijna 
skiria pati Valstybės Taryba, 
arba šaukia Valstybės Tarybos 
Prezidiumas savo iniciatyva ar- 

ba pareikalavus 1-3 Valstybės 
Tarybos narių. 
III. Valstybes Tarybos Prew- 

diumo laikinoji kompetencija. 
9. Ligi" nejkurus atsikro augš- 

čiausio vyriausybės organo, jo 
kompetencija pavedama Valsty- 
bes Tarybos Prezidiumui, kuri 
sudaro tam reikalui prezidentas 
ir du vice-prezidentit. 

10. Tam Prezidiumui priklau- 
so vykdomoji valdžia, kurią jis 
vykdo per M misteriu Kabinetą, 
atsakomą prieš Valstybės Tary- 
bą. 

11. Tas Prezid'iimas Valsty- 
bės Tarybos vardu: a) skelbia 
su savo parašu laikinuosius Įsta- 
tymu? ir sutartis su kitomis" val- 
stybėmis; b) kviečia ministenu 
pirmininką, paveda jam sudary- 
ti Ministerių Kabinetą ir pa- 
tvirtina jau sudarytą; c) atsto- 
vauja valstybei; 0) skiria pa- 
siuntinius ir priima akredituoja- 
mus svetimųjų valstybių pasiun- 
tinius; d) skiria aukštesniuosius 
kariuomenės ir civilinius Val- 
stybės valdininkus; e) laiku savo 

žinioj kariuomenę Lietuvos ne- 

priklausomybei bei josios žemių 
neliečiamybei ginti ir skiria vy- 
riausiąjį kariuomenės vadą. 

12. Visi to Prezidiumo skel- 
biami akta' turi buti ministerio 
pirmininko arba atitinkamo mi- 
nisterio parašu žymimi. 

13. To Prezidiume parašą su- 
daro visų trijų jo narių pasi- 
rašymas. 

14. To Prezidiumo žinioj yra 
Lietuvos Valstybės antspaudas. 

IV. P'inisterių Kabinetas. 
15. Ministeriu Kabinetą suda- 

ro ininisteris pirmininkas. 
16. Ministeriu Kabineto sudė- 

ti tvirtina laikinai vykdąs aukš- 
čiausios vyriausybės funkcijas 
Valstybės Tarybos Prezidiumas 
(UI- § 9); 

17. Ministeriu kabinetas išvie- 
no (solidariai) dirba ir išvieno 
atsako. 

18. Valstybės Tarybai išreiš- 
kus nepasikėjimą Ministeriu Ka- 
binetu, šis atsistatydina. 

19. Ministeriu Kabinetui at- 

stovauja ministeris pi mininkas 
arba ji pavaduojąs vienas kuris 
ministeris. 

20. lnėję j Ministerių Kabi- 
netą Valstybės Tarybos nariai 
nenustoja buvę Valstybės Tary- 
bos nariais. 

21. .Ministerių Kabinetas ir at- 

skiri ministeriai, Valstybės Tary- 
bai ir jos komisijoms pareikala- 
vus. turi duoti žinių ir paaiški- 
nimu. 

'ipptr-r •*' '• 

l V. Pamatinės piliečių teisės. 
22. Visi valstybės piliečiai, 

vis tiek kurios butų lyties, tau- 

tybės, tikybos ir luomo, yra ly- 
gtis prieš įstatymus. Luomų 
privilegijų nėra. 

23. Laiduojama (garantuoja- 
ima) asmens, buto ir nuosavv- 

hė> neliečiamybė, tikybos, spali- 
Įdos, žodžio, susirinkimų ir drau- 
'gijų laisvė, jeigu l\k tikslas 11 

'vykdomieji įrankiai nėra priešin 
/gi valstybės įstatymams. Gink 

luotu asmenų susirinkimai drau- 
džiami. 

24. Srityse, Ičuriose Lietuvos 
Valstybės nėra išleistų naujų 
įstatymų, laikinai palieka tie, ku- 
rie yra buvę prieš karą, kiek jie 
neprieštarauja Laikinosios Kon- 
stitucijos pamatiniams dėsniams. 

25. Karo metu, taip pat val- 
stybei gręsiančiam sukilimui yr 

riaušėms neprileisti yra taikina- 
mi ypatingi įstatai, kuriais lai- 
kinai suvaržomos piliečių lais- 
vės garantijos. 

VI. Steigiamasis Seimas. 
26. Laikinoji Valdžia nustato 

ir skelbia [statymą Steigiamą- 
jį 

jam Seimui rinktu 
27. Steigiamasis Seimas yra 

renkamas visuotiniojo, lygiojo, 
tiesiojo ir slaptojo balsavimo pa- 

I matais. 
28. Steigiamojo Seimo narių 

rinkimams pasibaigus,, Seimas 
renkasi Vilniuje Laikinosios Vyy 
riausybės paskirtą dieną. ^ 

; 29. Steigiamasis Seimas ora^ 
deda savo darbą 2-3 atstovu 
susirinkus. 

Valstybės Tarybos Prez. 
A. Smetona, 
J. Šaulys, 

J. Staugaitis, 
Ministeris Pirmininkas. 

A. Valdemaras. 
7r 

«V. 

.ftg| 

Mušiu Laukuose, Karę Užbaigus, 
Lietuvio Aficiero [spūdžiai. 

Rašo Leit. Dr. S. Biežis. 

(Tąsa) 

Bet dabar nėr gatvių—ne- 
kuriose vietose nei jokio jų 
ženklo nepasiliko, kituose gi 
gatvės tapo paverstos į tran- 
šėjas, o iš namų skiepų pa- 
daryta d u g a u t a i; iš su- 

griuvusių namų plytų pasida- 
ryta barikadas. Tas ypatin- 
gai buvo ten, kur viena dalis 
(miesto, ar miestelio buvo lai- 
koma vokiečiu, o kita—talki- c' 

ninku. Tokių atsitikimų būda- 
vo daug ir taip laikytasi iš- 
tisas dienas. 

Vieną syki vienas žmoge- 
lis,—vietinis franeuzas,— be- 
sivalkiodamas aplink atvyko į 
savo buvusį kaimą ir norėjo 
surasti savo namą. Nežiū- 
rint to, kad jis buvo tame 
kaime gimęs, augęs ir visą 
«.avo gyvenimą gyvenęs, dabar 
jis> vienok negalėjo surasti vie- 
tos, kai" jo namas stovėjo, kad 
jam ir milijoną doliarių duo- 
tum. Tas gali jums duoti 
šiokį-tokį supratimą apie tai, 
koks čia sunaikinimas tapo 
padarytas. O tokiu vietų— c t* 

kainui ir miesteliu—yra ne 

viena, bet šimtai, tūkstančiai. 

Gal tas B liti ir Lietuvoj. 
Kaip gi jus jaustumėtės, jei- 

gu viena iš tokivietų butų 
Jusli namas, Jusu kaimas, ar 

miestelis? 
Nėr abejonės, kad tokių pa- 

vyzdžių yra ir Lietuvoj. Ne- 
žiūrint U, jus galite apie tai 
nežinoti ir jaustis ten Ameri- 

koj laimingi, tartum niekur- 
nieko neatsitiko. 

Aš keliavau skersai ir iš- 
ilgai per šiuos mūšio laukus, 
ir niekur negalima buvo ma- 

tyti nieko, tik šovinių milži- 
niškas, dideles, vidutiniškas ir 

| mažesnes duobes, spigliuotos 
vielos tvorų-tvoras, visokios 
rųšies tranšėjas, krūveles ka- 

pų su paprastu mediniu kry- 
žium, kur gal amžinai gali il- 
sėtis jūsų brolis, sunus, vyras, 
giminaitis, ar geras (.raugas 
bei pažįstamas,—kas ji* ne- 

būtų, įas nedaro skirtumo, bet 
dar nelabai senai jis buvo jau- 
nas, sveikas, linksmas ir dra- 

v 

->ns vyras, kuris užmokėjo di- 
Ižiausia kaina—savo locna cv C w c 

vaslj atidavė ta\n, idant jo 
•eimyna, jo kaimynai, jo tau- 
ri ir pagalios pasaulis galėtų 
džiaugtis laisve ir liuosybe, 
be svetimų vergijos pančių gy 
venti, buti užganėdintu ir lai- 
mingu. 

Ir stovint prie tokio kapo 
mt mūšio lauko, nepaprasta? 
jausmas apima. Jis, kuris šia- 
ne kape ilsisi, juk yra vie- 
las iš mūsų vaikinų; yra tūk- 
stančiai tokių, kurie jau nie- 
kados negrįž namo, kurie ne- 

'ugos ir kurie savo pasakos 
;avo namiškiams, draugams ir 

pažįstamiems jau nepapasa- 
kos. Štai šitie, žuvusieji mū- 

sų didvyriai, ir yra tie, ku- 
riuos labiausiai reik atminti 
su didžiausia jų atminčiai pa-/* 
garba, ir taipgi atiduoti pa% 
garbą jų artimiausiems gimi- 
nėms, kuriems jų nuostolio 
jau niekas nepamainys. 

Ką Draugijos Manof 
Man tankiai ateina mintin: 

kaip į tai žiuri musų organi- 
zacijos, kurių nariai tapo už- 

>ti? Ar jos atjaučia šį da- 
lyką, ar ne, ir kuomi jos tokį 
savo atjautimą apreiškia? Aš 
turiu tam plianą, savo locną | 
pi i aną, bet jus ten Amerikoj 
iki šiam laikui gal išsidirbote 
savo locną tam plianą, ir ge- 
resnį už maniškį. Jeigu jus 
to iki šiolei dar nepadarėt, tai 
vėliaus aš išdėstysiu jum> 
vo plianą paminėjimui tų, ku- 
rie padarė didžiausį pasišven- 
timą, sudedami savo gyvastį 
ant laisvės aukuro. 

Pradėdamas šitą laišką, aš 
nemaniau daryti iš jo ilgos li- 
tanijos, bet sykj pradėjęs ra- 

šyti, nepasijutau, kaip prira- 
šiau jums po truputi apie vis- 
ką. Todėl, įsivaręs tiek, ga- 
liu pridėti ir dar porą pus- 
lapiu apie šį ir apie tą. 

4 
"jS avatnas Burys." 

/Vpie į savaitę laiko po pa- 
darymui pertraukos mušiuose, 
man pasitaikė patekti į navat- 

niausį ir linksmiausį buri apie 
iš kelių šimtų vyrų. 

Iš savo išvaizdos jie neiš- 
rodė kareiviais, neigi jie buvo 
panašus Į civilius žmones. Aš 
tiesiog negalėjau jokiu budu 
suprasti, kas per "bunčius" 
jie butų patol, pakol man ne- 

pasakė, kad tai buvo talkinin- 
ku belaisviai, grįžtantieji iš 
Vokietijos. 

I Tai buvo linksmiausia mi- 
nia, kokią aš bent kada nors 

esu matęs. Tik paklausyk: iš 
pat-p/adžių turi rnoti, kad 
tai buvo mišinys franeuzų, 
anglų, amerikonų, rusų. belgų, i 
kanadiečių—faktiškai čia bu-į 
vo atstovai beveik kiekvienos^ 
talkininkų tautos. 

) 
Nekurie jų buvo užsidėję 

ant galvos vokiško kareivio' 
kepurę, vokiško aficiero šin; 

lių, savo locnas kelines, >*. 

nus nudėvėtus čebatus, kuo-~ 
met kiti dėvėjo aficieriškas 
raudonas arba mėlynas keli- 
nes, civilišką overkotą, be ke- 

purės, arba civilišką skrybėlę, 
o buvo apsiavę pora s 1 i p- 

peri ų. 

(Pabaiga bus) 



PASISKAITYKIT EI 

Sugėdinta Lape. 
pro grįčią bėgdama iš rylo, 

^Pamatė dešrą augštai pakabintą, — 

Sustojo, vuosto — nežin ką daryti: 
Pusryčiai puikus, bet k ip juos jgyti? 
Laižos kumute, šeip ir teip dūmoja, 
Yuodegą vizgin', tai stiebias ant kojų; 
Bet tai negelbi—nabagė net rauda... 
Gaila palikti, tokia radus naudą! 
Ilgai stovėjo :r cypė iš bado, 
Bet pasiekt dešrą budo neatrado, — 

Tad' tarė supykus, užslėpdama gėdą: 
— Tai pančiai karo — šuo tegul juos ėda 

oo oo 

E. DE AMICI Verte M. GRIGONIS 

SIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 

PEŠTYNES. 
Galima buvo tiketies: praŠalintasai iš 1110- 

^-klos Franti sumanė atkeršyti Stardi ir pa- 
Ęfcėpęs už kertės laukė. Stardi grįžo kartu 
'su seserimi, kurios kasdieną eina pasitiktu 
Institutan Doro Grosso gatvėje. Mano sesuo 

Silvija išeidama iš mokyklos, viską matė ii 
mums namie su pasibjaurėjimu tai papasakojo. 
Štai kaip buvo. 

Franti, pakreipęs ant ausies kepurę, iš 

užupakalio nematomas priėjo prie Stardi ir, 
norėdamas turėti progas mušties, taip smar- 
kiai patraukė krsą jo sesers, kad toji augštėl- 
ninka vos nesugriuvo. Jinai suriko, brolis at- 
s.igrįžo, o Franti, kuris už Stardi daug attgš- 
tešnis ir tvirtesnis, turbut manė:— jis nedrįs 
manęs liesti, nes gerokai aš jam šonus palam- 
itlyčiau. 

Bet Stardi nė valandėlės negalvojo: ne- 
žiūrint tai, kad jis mažesnis ir nevikrus, jis 
puolė ant to peštuko ir pradėjo jį, kaip paga- 
lėdamas, kumščiais vaišinti. Bet jiegų pas jį 
mažiaus buvo, ir jis gaudavo dviguba užmo- 
kėsi)]. 

Tuo tarpu gatvėje vien mergaitės tebuvo, 
ir nebuvo, kas juodu galėtų išskirti. 

Franti parbloškė Stardi ant žemės, bet ta- 
sai akimirksniu atsistojo ir vėl ant jo puolė. 
Franti irgi visomis jiegomis mušė, vos neatplė 
šė jam ausies, pamuše akį, sukruvino nosį; bet 
Stardi nepasidavė. 

— Užmušk, —šaukė jis, — bet ir tau 
neis sveikatom 

Franti iš viršaus kumščiais mušė, o Star- 
di iš apačios jį galva daužė ir spardė. 

Kaž kokia moteriškė pro langą sušuko: 
jĘk* —Drąsuolis mažasai! 

Kiti sakė: 
—Gerokai jam! 
O Franti jie šaukė: 
— Vaikpalaiki! niekše! 
Franti dar labiau supyko ir pakišo koja. 

Stardi sugriuvo, o lasai ant jo užgulė. 
— Pasiduok! 
— Nepasiduosiu! 
—Pasiduok! 
—Nepasiduosiu!, 
ir Stardi išsmuko iš po jo, atsistojo, su- 

čiupo Franti už pusiaujo, sviedė jį ant trotua- 
ro ir keli i primigo jo krutinę. 

— Ak, niekšas! Žiūrėkite, pas ii peilis!— 
suriko praeivis ir pribėgo iš Franti peilio at- 
imtu. 

Bet Stardi, iŠ pykčio nieko nebesimanyda- 
mas, sučiupo abiemi rankomi jo ranka ir taip 
giliai įleido dantis, kad Franti paleido peilj; iš 
jo rankos kraujas lašėjo. 

Tuo tarpu atbėgo žmonių ir išskyrė juo- 
du. Franti, kaip pagalėdamas, nubėgo; Stardi, 
nors jo veidas buvo sudraskytas ir akis pa- 
inušta, vienok liko pergalėtoju. Sesuo šale jo 
aptovčjo ir verkė; kai-kurios mergaitės rinko 
i .-.mėtytas Knygas ir sąsiuvinius. 

— Drąsuolis apginė jas! — kalbėjo aplin- 
kj/di, — gerai, kad seserį gynei! 

Bet Stardi (langiaus maste apie krepšelį, 
Jięgu apie įveikimą ir tuojau pradėjo vieną po 

savo knygas ir sąsiuvinius dėstyti, — ar 

JįMPs yra, nušluostė rankove nuo jų dukles, j^Tvarkė, paskiau ramus ir rimtas, kaip visa- 
Hos, pasakė seseriai: 
I —Ei va namo. Pas mane visų keturių 
jveikstmj uždavinys. 

oo 

I 
_ MOKINIŲ TĖVAI. 
Šįryt drūtas Stardi tėvas atlydėjo mokyk- 

lon savo sunų, bijodamas, kad jis su Franti 
vėl nususitiktų. Bet Franti jau nebeateis — jį. 
rvgis, nori atiduoti pataisymo namuosna. 

Ypač šiadiena buvo daug giminių, jų tar- 

pe malkų pirklys Koretti tėvas. Jis labai į sūnų 
panašiu: gyvas, linksmas, smailais ūseliais ir 
su dvivarsiu kaspinėliu ant kilpos. 

Aš beveik visų draugų gimines pažįstu, 
Yra viena sena, susikuprinusi senutė, apsiri- 
šusi balta čepčių, kuri visados, ar lįja, ar sin- 
ga, atlydi savo pirmosios klasės anūką, nuvelka 
jo apsiaustėlį, apvelka ji, pataiso jo kaklaryšį, 
sušukuoja galvutę, nudulkina, apžiūri jo są- 
siuvinius; — jus matote, kad jai niekas dau- 
giaus pasaulyje neberupi, jis už viską bran- 
gesnis. 

Dažnai ateina ir artilerijos kapitonas, 
Kobeti tėvas, tojo, kuris ant lazdų vaikšto ir 
kuris išgelbėjo kūdikį iš po diližano, ir, ka- 
dangi visi draugai, eidami pro šalį, jo sunii 

sveikina, tai ir jis visus sveikina, ir kuo ne- 

turtingesnis ir menkiaus apsirėdęs vaikas, tuc 
jis su juo meilesnis. 

Kaltais pasitaiko ir liūdni reginiai. Vie- 
nas ponas senai jau nebeateidavo mokyklon; 
jo vienas berniukas numirė, o antrojo pasitik- 
ti atsiunčia tarnaite. Vakar vėl jis pirmą kart 
įtėjo. Pamatęs klasę ir draugus mirusiojo su- 

gaus,, jis nuėjo kertėn ir pradėjo verki, abiemi 
'•ankomi apdengęs veidus. Direktorius paėmė 
:į už rankos ir nusivedė kabinetan. 

Kai-kurie tėvai ir notinos žino visų jų 
aiko draugų vardus. Kartais savo brolių pa- 
itiktų ateina iš gretimosios mokyklos mer- 

gaitės ir berniukai gimnazistai. Yra vienas se- 
įas pasiliuosavęs pulkininkas, kuris kas-kart 
pakels gatvėje plunksną arba sąsiuvinį, j J ku- 
riam nors vaikui nukris žemėn. 

Ateina vaipgi ir puikiai pasipuošusios po- 
nios, kurios apie mokyklos dalykus šnekučiuo- 
ja su prastomis moteriškėmis, skepetaitėmis 
apsirišusiomis ir su maisto krepšiais ant rankųj 

— Šį kartą labai sunkus buvo uždavinys! 
— sako viena. 

— O šiądieną iš gramatikos be galo buvo 
daug liepta išmokti! — pas'ebi antroji. 

Ir jei kuris nors vaikas serga, visos apie 
tai žino; jei kuris pasveiksta, visos džiaugia- 
si. Šįryt būrelis ponių ir darbininkų stovėjo 
aplinkui daržovių pardavėją, Krossi motiną, 
klausinėdamos jos apie tulą berniuką, kuris 
pirmoje klasėje kartu su mano broliuku ir ku- 
ris gyvena tame pat kieme, kame ir Krossi. 
Jis mirtinai serga. Man rodosi, kad mokykla 
visus sulygina. 

(Toliaus bus) 

BE MĖNULIO MĖNESI S. 

Vasario mėnesis 1866 m. yra viename da- 
lyke įdomiausiu istorijos sviete. Jis neturėjo 
piino mėnulio. Sausis turėjo du pilnačių, ir 
kovas turėjo du, vasaris gi nei vieno. Tai bu- 
vo nematytas dalykas gamtoje. Jis neatsitiko 
nuo sutvėrimo svieto ir neatsitiks vėl sulyg 
astronomų apskaitymo per 2,500,000 metų. 

Spindulių vainikas. — Spinudlių vainiku 
vadiname didelius ratus ar ratų dalis apie sau- 
lę ar mėnulį. Spindulių vainikas, pasirodąs 
po gražiam orui, reiškia audra. 

Laumės juostos.—Laumės juostos iš ryto 
skaitosi lietaus ženklu; vakarinė laumės juosta 
—giedros ženklas. 

Dangaus spalva.—Giliai mėlyna dangaus 
spalva, net jei matoma pro debesius, reiškia 
giedrą orą; balanti—besiartinančią audrą. < 
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MEDUS. 
Medus yra koncentruotas maistas, leng- 

vai supanašinamas ir suieikiąs tuos pačius 
niaitingumo dalykus, ką ir cukrus bei skor- 
bylas; duoda šiltį ir energiją. Medus kaipo 
Vaistas turi didelę verte ir įvairiai yra varto- 
jamas. Jis yra puikus daugelyje plaučių ir 
gerklės ligų ir tankiai su dideliu pravartumu 
yra vartojamas vietoje treskos kepenų alie- 
jaus. Kartais atsitinka žmogus, kuriam me- 
dus yra priešingas, bet daugumas atsižino 
kaip jį vartoti su gera pasekme. Vaikai, kurių 
valgumas yra prigimtesnis, medų mėgsta ge- 
riau kaip sviestą ir jiems jis yra daug geres- 
nis negu vaisių košė ar marmaliadas. Medus 
yra skiedžiantis ir malšinantis skausmą ir 
pūslės bei inkstų ligose yra puikum vaistu. 
Jis turi tą pačią veikmę ką vynas ar dilgalai, 
be jų kenkiančių pasekmių ir yra nesulygina- 
mas kaipo gėralas nutildymui troškulio. Iš 
viršaus dedant jis erzina, jei tyras, ir ramina, 
jei mieštas. Daugelyje vietų jis yra labai ver- 
tinamas kaipo vaistas nuo krupų ir šalčio. 
Konservuojant vaisius, formiškoji rūgštis, ku- 
ri jame yra, geresniu užlaikytoju kaip cuk- 
rinis cyrupas, taipgi geras prie virimo ir cuk- 
rines darant. Turi but tyras. 

Paprastai yra sakoma, jog 
į meilė yra akla. Taip, gal ji, 
ištiesų, ir akla, — jeigu ją 
skaityti nekontroliuojamu žmo 

gaus instinktu, neatmainomu 
gamtos apsireiškimu.... To- 
kiu budu išeitų, kad meilės 
jausmas saro pamate pas vi- 
sus yra vienodas — pas pla- 
čiai protiškai išsivysčiusius 
žmones ir pas paprasčiausius 
(tamsuolius. 
| Vienok, žiūrint j dalyką vi- 
sapusiškiau,turėsime pripažin- 
ti, jog savaip jaučia meilę 
tamsolis ir savaip inteligen- 
tas.. .. Skirtingas pas juos 
tos meiles apsireiškimas, jos 
besivystymas ir išbujojimas. 

j 
Del vaizdingesnio perstaty- 

mo paimsime "modefikuotą" 
meilės pavyzdį: 

Pusiaunaktis... Usiviešpa- 
tavo pilnas ramumas. Tartum 
ne tik žmonės, bet kartu kam- 
bariai ir visi juos esantįs daik- 
tai pasinėrė j kokj tai apmi- 
rimą. Tik kur-tai kampe, ant 
komodos, lengvai-ramiai tek- 
šena, lyg prisibijodamas su- 

trukdyti ramumą, mažas laik- 
rodėlis. Visi ir viskas miega.... 

Ne, nevisi — nemiega dvi 
sielos. Mažame, bet malonia- 
me, kambarėlyje, apšviestame 
švelnia nuo gazines lempos su 

rausva priedanga, šviesa sėdi 
palei stalą ant minkštos kėdės, 
jaunas šviesaplaukis vyrukas, 
vardu Viktoras. P iesais jį 
guli atidara Dr. Vinco Kudir- 
kos raštų knyga, — tas to- 

mas, kur yra pamokinimas, 
kaip rašyti eiles. 

Greta jo, — lyg, tartum, 
ant tos pačios kėdės, — taip- 
gi sėdi linksmutė, lyg ką-tik 
pražydusi rožė, labai patrau- 
kiančiomis išvaizdos žydrakė 
Pajauta. Judviejų linksmos 
akįs, lyg vesdamos kokį tai 
savotišką pasikalbėjimą, laiks 
nuo laiko susitinka ir tik per 
prievartą gali "persiskirti."— 
Tai daug reiškianti akių kalba, 
—tai viena rųšis inteligentiško 
jausmų išreiškimo. 

Viktoras aiškina Pajautai 
apie poezija,—apie jos viduji- 
nę prasmę, apie jos reikšmę 
dailos žvilgsniu, apie jos san- 

tikius su tyra meile, apie jos 
paslaptis, apie.... 

Žydrakė Pajauta atydžiai 
klausosi, laiks nuo laiko vilio- 
jančiai nusišypsodama, kaip 
kada užduoda ji savotiškus 
klausimus. 

— Pasakyk, mielasai, ko- 

kioje kalboje gražiausiai yra 
apdainuota meilė?—skubiai pa- 
klausia Pajauta. 

— Man rodos, kad francu- 
at kalboje,-ramiai atsako 
\'iktoras. Prancūzai, kaipo 
pietų krašto gyventojai, atsi- 
žymi didesniu jautrumu ir 
sangviniškumu. Taigi ir jų 
poetai išlieja savo jausmus ir 
mintis ypatingai gražioje ir 
jautrioje formoje. 

— Bet, kaip esu girdėjusi 
ar skaičiusi,-kad vokiečių 
poetai, tuom žvilgsniu, .stovi 
pirmoje vietoje. Ar gali kas 
perviršyti Goethe, Heinę, Šil- 
lerį ?... 

— Gal ir Tamistos tiesa, 
Pajauta... Tai čia kiekvienas 
vadovaujasi asmenišku s! miu. 

— Bet, brangusis, įstabus 
dalykas tame, kad puikiausia 
poezija atsižymi tie poetų vei- 
kalai, kurie yra pagaminti, 
taip sakant, pagavime meilės.. 

-- Taip ir turi buti, mielo- 
ji. Tai gamtos galybes apsi- 
reiškimas... Tai nesupranta- 
ma paslaptis. Juk ir paukš- 
čiai gražiausiai gieda tame 

laikotarpyje, kuomet jie apim- 
ti savo rūšies meiles jausmu. 

— Meile, paslaptis, augš- 
čiausia. gamtos užduotis... 
Kiek tuose žodžiuose užsiveria 
gilumo... dieviškumo... Bet, 
Viktorai,-jeigu meilė yra kas 
tai šventas, kokis tai slėpinin- 
gas jausmas; jeigu meilės lai- 
kotarpis yra svarbiausiu lai- 
kotarpiu žmogaus gyvenime, 
-tai... tai... 

— Mudu irgi galima jąja 
pasinaudoti,—lyg ir dabaig* 
Viktoras jos mintį. 

Minutę-kitą jiedu tylėjo, 
tartum laukdamu kokio tai at- 

sakymo iš šalies,—kokio tai 
vidujinio balso. 

— Taip, mielasai,—prabilo 
Pajauta,—tarpe mudviejų jau 
nuo tulo laiko veikia kokia tai 
vienijanti jiega, kuri aiškiai 
skiriasi nuo paprasto draugiš- 
kumo. Tai, be abejonės, ir 
yra meilė—pačiame savo tyru- 
me, paslaptingume, nekaltu- 
me.... O, jaunystė,—tu svajo- 
nių ir jausmų šaltini!... 

Viktoras perveriančiai pa- 
žvelgė j Pajautą, bet greit vėl 
nukreipė savo akis kiton pu- 
sėn. Pajauta suprato tą jo 
žvilgės] ir, lyg atsikvėpusi, už- 
simąstė. 

— Ykitorai, ko taip aštriai 
į mane žiuri ?—paklausė ji dre- 
bančiu, bet švelniu balsu. 

— Ko?—Tai paslaptis, kurią, 
vieno?:, gali lengvai išrišti ir 
tu, mieloji... 

Jis paėmė jos ranką ir drū- 
čiai ją paspaudė. Ne tik pa- 
spaudė, bet ir prie krutinės 
sau priglaudė. Vienok greit 
ranką jis vėl paliuosavo u 

užsitraukė nuo Pajautos kiek 
toliau. 

Užsimąstė... Jo veidas lyg 
ir apsiniaukė.... 

Pajauta atydžiai j jį pažiu- 
rėjo ir pusbalsiu švelniai pra- 
tarė : 

— Viktorai, dar ^^ięerėki- 
nie gyvenimu, pasigėrei. c 

g^amta, pasigerėkime jaunyste. 
Ateis laikas, kada mudu Imsi- 
me neatskiriamais draugais... 
kada mudu... 

-- Neatskiriamais draugais, 
--akcentuodamas patvirtino 
Vietoras.—Kad tik greičiau.... 

Kambaryje vėl užsivieštavo 
ypatinga tyla. 

Lyg iš miego pabudo.—Vik- 
toras atsistojo ir pradėjo 
vaikščioti po kambarį. Pa- 
skiau jis priėjo prie stalelio 
ir ėmė skaityti ant jo gulėju- 
sią knygą ''Lietuvių Tauta," 
-Pajauta,--kokia galinga, vie- 
nok, ta lietuvių tauta!... Kiek 
ji prikentėjo, kiek privargo... 
Tečiaus išsilaikė ir štai ji ran- 

lasi atgimimo išvakarėse. 
Taip. lietuviai greit atgims... 
Lietuva taps vėl laisvą ir ga- 
lingą.... Tada męs, jos vaikai, 
pajusime tikrą laime ir gero- 
vę. Tada męs galėsime liuo- 
bai veikti, keldami musų tau- 
tos kultnrą ir skleisdami tarpe 
jos narių apšvietą... Kaip tą- 
ja bus malonu, kaip linksmu! 

Dar jiedu persimainė vicna- 
dta mintimi ir greit persisky- 
rė,-nes jau buvo vėlus laikas. 

Vyturys. 

PRITARIU "LIETUVOS 
DIENAI." 

"Lietuvos" Dienraščio nu- 

meryj 7-me tilpo P. Mikolai- 
nio atsišaukimas i visuomenę, 
kiriame jis ragina paskirti vi- 
soj Amerikoj viena dieną, pa- 
vadinti ją "Lietuvos Diena" ir 
paaukauti tos dienos uždaroj 
išgavimui laisvės Lietuvai. 

P-as Mikolainis gerai iš- 
aiškino reikalą, nurodydamas, 
kad jeigu Amerikos Lietuviai 
sugebėtų tai padaryti, tai vie- 
nu sykiu surinktu keletą, mi- 
lijonu doliariu ir mušu reika- J c. t, v 

lai butu gerai aprūpinti. 
Aš pilnai sutinku su tokiu 

prakilniu sumanymu ir, pa- 
sekdamas p. Mikolainio pa- 
vyzdį, kad ir neuždirbu į die- 
na tiek, bet ant Tėvynės auku- 
ro siunčiu per "Lietuvos" 
Dienraštį penkis doliarius. 
Kas daugiaus? 

Su pagarba, 
V. Pithas. 

Chicago, 111. 
[$5.00 gavome. Redakcija]. 
AMERIKA SIUNČIA JUDA- 
MŲJŲ PAVEIKSLŲ Į RUSIJA 

Su v. Valstijų žemdirbystės dc- 
partmentas Įteikia visuomenės in- 
formavimo komitetui pasiųsti j 
Rusiją dvidešimt su viršum ju- 
damųjų paveik' lų, kurie aiškina 
žemdirbystės, kelių taisymą ir mi- 
škų auginimą šioje šalyje. Tai 
padaryta su-lyg prašymo Rusų 
Prijurinės žemetijos, kad nušvie- 
sti žemdirbystės veiklumą Ame- 
rikoje. 

Rusai ,prašydami iš Amerikos 
judamųjų paveikslų, tarp ko kito 
sako: 

"Rusiją, kaipo galingą valstiją 
ekonomiškais pamatais galima at- 

statyti tik išvystant jos prjJ'UC- 
tyves pajiegas. Tai atsiekti gali- 
ma tik pritaikant kiekvit .?! ii* 
dirbystės šakoje naujausios uiu- 

dos mašineriją ir darbo budus. 
Kadangi dauguma musų žmonių 
—ypatingai kaimiečiai, nėra pil- 
nai prisirengę pritaikinti pažan- 
gesnes priemonės ir moderniškas 
mašinas, tai gerai organizuota 
propaganda, yra vienas svarbių- 
jų reikalų šiame laike. Svarbiau- 
sioji tokios propagandos dai'.s 
yra judamieji paveikslai, aiški- 
nantieji įvairius industrijos ir 
žemdirbystės prietikius, paveik- 
slus įvairių mašinų ir įrankių, 
kaip jais naudotis ir 1.1. To viso 
negalime laukti iš niekur kitnr, 
kaip tik iš Suv. Valstijų. Ir juo 
greičiau męs tų dalykų galėsime 
gauti, juo didesnė iš jų bus nau- 

da." 

Filmas, kurias Suv. Valstijų 
Žemdirbystės Departmentas su- 

teikė vartoti Rusijoj, apimc. se- 

kančius dalykus. 
Galviju ir aviu ganymas načio- 

nalėse giriose; lentų piovimas 
pietvakarinėse valstijose; lentų 
piovimas iš lodgepole pušiųAra- 
;>ahoc na'cionalėse giriose; nacio- 
nalės girios, kaipo pasilinksmini- 
mo vietos; darbas miškų išdirby- 
stės laboratorijoje; apsaugojimas 
nuo išplovimo ir sodinimas me- 

dž.ių nacionelėse giriose; koopc- 
ratyvis karvių bandymas; nuo 

vilnos iki drabužio; vištų augini- 
mas; Dėdės Samo kiaulių augini- 
mo kliubu darl>as; kooperatyvis 
uogų auginimas šiaur-rytuo^e 
prie Ramiojo vandenyno; bandy- 
mas cemento tiltus statant; dir- 
bimas kelių iš cemento, žvyro ir 
akmenų, ir bandymas akmenų 
keliams taisyti. 

[SSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

• i 
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tfcs mokiname Si puikų gerai apsimokant 
iinatą i trumpą laik*. 
^irpikal yra labai reikalaujami 
/ietos i\cpripildyto,s laukia. 
Steik diena ir vakare. 

Master Cutting School 
J. F. Kaatiicka 

118 N. LaSalle St, 

Prieš City Hali 

VYRAI, KURIE KALBATE 
LIETUVIŠKAI. 

Į Padarykite savo liuosą laiką 
brangiu. Męs turime suorganiza- 
vę Lietuvių Skyrių ir reikalauja- 
me keliato energingų, ir ištikimų 
vyrų, kurie turi keliatos valandų 
liuoso laiko per visus metus, 
geras pinigas ir puikus pakilimas. 
Atsišaukite nuo 10 iki i bile die- 
ną ioj savaitėj arba seredos va- 

įkare nuo 6 iki 8 arba telefonuo- 
kite man Randolph 7400. 

ADAM MARKŪNAS 
Lietuvių skyrius, kambarys 847, 

First National Bank 
68 W. Monroe St. Chicago, 111. 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS. 

Pilną atsakymą ant to klau 
simo duoda veikalėlis Juozo 
J. Hertmanavičiaus, tilpęs 
lapkritiniam numeryj žurnalė- 
lio: "The Fraternal Age." 

Išplatinimas to veikalo ame- 

| rikorni tarpe yra šventa prie- 
dermė lietuvių visuomenės, 
Amerikiečiai šelpia belgus, 
franeuzus ir lenkus jų nelai- 
mėje, nes juos pažinojo. Lie- 
tuviams neteko nei "trupinių 
nuo stalo'' jų bado dienose, 
nes lietuvius nieks nepažįsta. 

Pagarsinimui lietuvių var- 

do amerikonų tarpe yra pa- 
švęstas visas numeris "The 
Fraternal Aqe" 

Nusipirkite po kelias kny- 
gutes kožnas ir padalinkite 
amerikonams. 

"The Fraternal Age" kai- 
nuoja ant vietos 10c. Per kra- 
są 15c. 

Parsiduoda "Lietuvos" ofise 
3253 S. Morgan St. Chicago 

NEPATEMYTI GAMTOS 

I STEBUKLAI 
Męs matome šviesią, giedrią dieno, 

męs matome tamsią naktj, matome 
labai giedras atmainas — iš giedros 
i lietų, audrą, sniegą, matome dangų 
braižančuis žaibus, girdime gyvybe 
drebinanti griausmą. Kas tą viską 
atlieka, daugeliui žmonių yra neži- 
noma, o žinoti privalo kiekvienas, 
ši gamtos visokeriopą atmainą labai 
trumpai ir aiškiai yra aprašyta ir 

paveikslais išrodyta, knygelčje 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Sviete 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

'LiETUVA" 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

Keturiu Vciksmių 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, 111. 

KENOSHA LIETUVIŲ 
ATYDAI. 
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VIETINES ŽINIOS 
MUSŲ PAREIGA. 

Daugelis chieagiečių prisižs 
dėjo mokėti mezliavos mokes- 
čius, bet tas nevykdoma. Ko- 
dėl tas nepildyta praeityje— 
mums nesvarbu, bet dabar, 
kuomet tokią svarbia valandą 
pergyvename, atlikime savo 

pareigą, jauskimės, jog lietu- 
viais esame. Tverkime savo 

kolionijose skyrius ir žiūrėki- 
me, kad nuisų viengenčiai ne- 

būtų skriaudžiami. 
Keletas viengenčių—moterų 

ir merginų—viename pereitos 
vasaros išvažiavime pasižadė- 
jo but šiame darbe vadovė- 
mis. Butų labai geistina jas 
pamačius dabar tame tnusų 
darbe besitriusiant. 

Viengentės! Tegul ateitis 
didžiuojasi >11111 i s, minėdama 
Jusų vardus, tarp kitų dabar 
d i rl >a nč ių Tėvyne i -Lietu va i. 

Jusų—pareiga sutverti nors 

mažus savo viengenčių bnre- 
lius, paimti nuo jų pasižadėji- 
mus mokėti Lietuvai pažadė- 
tą dalj ir stengtis pažadėtus 
pinigus Į laiką išrinkti. Steni 
pas ir viską tam reikalingą 
galite rasti "Lietuvos" dien- 
raščio Administracijos ofise, 
3253 S. Morgan gatvė. 

M. Siapulionis. 

RISTYNĖS. 
Sausio 12 d. Apveizdos Die- 

vo bažnytinėje svetainėje at- 

sibuvo ristynės. Rengėjai ris- 
tynių negražiai pasielgė, ap- 
gaudami publiką. 

Laikraščiuose buvo pagar- 
sinta, kad risis Antanas Ačias 
iŠ St. Louis su J. Bancevi- 
čium iš Chicagos. Ačias, kaip 
pranešama, visai nežinojo apie 
pagarsinimą jo ristynių ir jis 
atsakė rengėjams, kad jis ne- 

siris, o vienok, kaip įtariama, 
rengėjai manė pasinaudoti ir 
pasipinigauti jo vardu. Ačias 
pranešė šiuos žodžius rašan- 
čiam,. kad jis protestuoja už 

jo vardo naudojimą be jo ži- 
nios ir persergsti rengėjus, 
kad ateityje toliau rengėjai tu 
rės už tokį savo pasielgimą 
atsakyti. 

Antra klaida įvyko panaši j 
pirmutinę. Rengėjai pagarsi- 
no, kad Antanas Baladinskas 
risis. Pastarasis ir-gi nieko 
nežinojęs ir nei klaustas ne- 

buvo—ar jis nori ir gali ris- 
tis, ar ne? Tik jau pabaigoje 
savaitės, sausio 11 d. Bala- 
dinskas gauna žinią nuo Ban- 
cevičiaus, kad jis turįs atva- 
žiuoti ir ristis, nes "męs, gir- 
di, jau išgarsinome." Bala- 
dinskas atsakė: "Aš nežadė- 
jau ristis ir mane nekluasėte 
apie tai, ką jus darote?" 

Sausio 12 d., susirinkus ris- 
tikams, publika pasijuto apvil- 
ta, nes nesirito nei Ačias, nei 
Balandinskas. Baladinskas, 
žinoma, pareikalavo nuo ren- 

gėjų prieš publiką pasiteisini- 
me ir atšaukimo neteisingų ži- 
nių. Rengėjai paprašė ten bu- 
vusį chicagicčiams žinoma ris- 
tynių rengėją Joną Kulį, kad 
jis publiką perprašytų ir at- 
šauktų padarytą "klaidą" tų 
rengėjų, kurie, nežinodami 
kaip ristynes rengti, tvėrėsi 
už darbo. 

P-as J. Kūlis trumpai ir aiš 
kiai pasakė, ką ir už ką jis 
kalbės, sakydamas: "Šioje sve 

tainėje randasi vienatinis ris- 
tikas, kuris pramynė taką lie- 
tuvių ristikų atletų skyriui Chi 
cagoje. Tarp visų lietuvių 
ristikų jis yra tėvas ir žvaigž- 
dė to didelio darbo—tai yra p. 
Antanas Baladinskas. Kurie 
čia susirinkę, jo nepažįstate, 
tai bus proga trumpame lai- 

ke susipažinti ir pamatyti, o 

kas pažįstate, tai tiems bus 
smagu ir vėl juomi pasigėrėti. 
Tegul jis pats paaiškina." J'a 
si rodžius Balandinskui ant pa 
grindų, publika gausiu delnų 
plojimu jį pasveikino. 

P-as Baladinskas pasiaiški- 
no, kad rengėjai jam nebuvo 
pranešę apie ristynes ir nesi- 
klausę jo vardą garsino. Alat, 
sako, jie dar elgiasi taip, kaip 
prieš 50 metų kad darydavo, 
kada dar juodieji buvo ver- 

gais. Baladinskas davė šiokį 
prilyginimą: "Senovėje juo- 
dukus, sakė jis, ne tik skriaus- 
davo ir vergijoje laikydavo, 
bet ir žudydavo be apkaltini- 
mo ir be pranešimo už ką jį 
žudo. Vieną kartą, kada nu- 

sprendė juoduką pakorimui, 
korikai paklausė, ar neturi ką 
jis dabar prieš savo mirtį pa- 
sakyti. Juodukas, pažvelgęs j 
vieną ir kitą pusę nudavė, kad 
jis nežino nei kada, nei už ką 
jie jį kars ir atsakė: "Tik tiek 
turiu jmns pasakyti, kad man 
bus geras pamokinimas." Taip 
atsitiko ir su šiomis ristynė- 
mis. Išgarsino nepasiklausę, 
ar eisi ristis, ar esi prisiren- 
gęs, o paskui "atvažiuok" ir 
viskas, nes "męs, girdi, iš- 
garsinome." 

Taip paaiškino p. Baladitis- 
kns. Publika aiškiai buvo ne- 

užganėdinta tokiu p. P.ancevi- 
čiaus renginiu ristynių. 

Bet ristynės visgi atsibuvo. 
Ritosi šios ppros: J. Pišnius 
su B. Jaru. B. Jaras pralošt 
Neparito Pišniaus j paskirtu 
laika—25 minuta-. Pišnius 
dar jaunas ristikas, bet drū- 
tas, kaip geležis. Ji.s ne tik, 
kad visai nesigynė, bet Jarą 
nesyk] buvo j ragą sugrudęs. 
Ateityje p. Pišnius galės buti 
geras ristikas. 

B. Jaras yra drūtas ir se- 

nas ristikas ir, žinoma, ritosi 
dviem atvejais. Jis apgalėjo 
lenkų ristiką 180 svarų sun- 

kumo M. Pušinskį, už ką p. 
Jaras gavo nuo publikos pa- 
gyrimą. 

Antra pora sukibo: p. D. 
Dudinskas su p. Levickiu. Šie 
ir smarkiai ritosi, net matra- 
sas ruko, o publika ant kėdžių 
lipo. Abudu vieno svarumo. 

Smarkus, drūti ir gerai išsila- 
vinę r ištikai. P-as Dudins- 
kas laimėjo, gaudamas vardą 
pergalėtojo. j 

Trečioji pora ritosi senas 

ristikas p. Bancevičius su jau- 
nu ristiku K. Sarpaliumi, ka- 
tik sugrįžusiu iš Suv. Valsti- 
jų kariumenės. Laike pasku- 
tinės poros riūmosi publika 
užjautė daugiaus jaunam ris- 
tikui p. Sarpaliui. Girdėjosi 
iš publikos šauksmai: "Laiky- 
kis maskoliau; žiūrėkite 
maskolius ritasi ir t. p. 
(Mat jis kareivis, todėl ir 
"maskolium" vadina). P-as 
Sarpalius labai gražiai ritosi, 
jis nepuola bent kaip, bet kaip 
sugriebia, tai nepaleidžia; Bau 
cevičius turėjo gana vargo su 

juom. Vieną kartą p. Sar- 
palius jau buvo p. Bancevičių 
į ragą sugrudęs. Publika šau- 
kė: "Laikyk, maskoliau, nepa- 
leisk!" Bancevičius dirbo net 
kr ;v kdamas ir nieko nepadarė. 
Kaip vedėjas to vakaro už- 
reiškė, p. Bancevičius pralo- 
šęs šias ristynes nes, girdi, 
neparito p. Sarpaliaus antrą 
syki. o buvo sakyta, kad pa- 
ris du sykiu \ 30 minutii, pa- 
rito tik viena karta. c ^ 

Publikos buvo mažai, apie 
200 žmonių. X. Y. 

IŠ BRIGHTON, PARKO. 
Esu priverstas tarti žodi apie 

parašytą '.tėvynainio korespon- 
denciją iš Brighton Parko, t i! j u 

sią "Lietuvos'' Dienraštyje No. 
7-tamc. 

Tėvynainis, rašydamas apie 
aukų rinkimą ir Keistučio pa- 
šelpinj kliubą, daug prasižengė 
su teisybe. Man labai gaila, kad 
Tėvynainis drįsta rašyti netei- 
singas žinias apie Keistučio pa- 
šei]). kliubą, ir dar pavadinda- 
mas ji Trockio kliubų. 

Eisime prie dalyko. Tėvynai- 
nis sako: "Daugelis iš minėtu 
progresistų priklauso prie tau- 
tiško Keistučio kliubo. b:s kliu- 
bas pirm keliu metų buvo tikras 
tautiškas, nes remdavo v i šokui s 

tautiškus reikalus, bet Įsimaišius 
i valdybą keletai tokių progre- 
sistų ir pritraukus daugiay ,;avo 

plai.ko narių, k Kubas ir pasisu- 
ko Į iniernacijonalizmo vėžes." 

Iš tų Tėvynainio žodžių išro- 
do, kad k, lubas yra vien tik 

socijalistų valdomas ir vislia*. 
Bet dalykai jame yra kitaip, ne- 

gu rašomr. apie kliubą. Sako- 
ma—pirma buvo tautiškas, o da- 
bar ne. Taigi, aš norėčiau pa- 
ikiam ti Tėvynainio, koks pirm-, 
buvo tautiškumas to kliubo? 
manau kaip pirma nebuvo j.>- 
kio tautiškumo kliįvbe, taip c!a-| 
bar nėra nieko Trockiško arba 
socijalistiško. Kaip pirma kliu- 
bas rūpinosi apšvieta tarpe na- 

rių taip ir dabar,—žinoma, pirma 
kliubas negalėjo atsiekti tą vis- 
ką. ką jis <labar atsiekia, bet 
kliu! :is Stengiasi platinti tarpe 
narių apšvieta. užlaikydamas 
knygyną ir rengdamas apšvietos 
vakarus. Šiądien Keistučio pa- 
šei]). kliudąs turi savo chorą, 
dramos skyrių ir dideli knygyną. 
Pirmiau to visko negalėjo atsiek- 
ti, bet šiądien, kada yra apie 350 
narių, daug didesnius darbus ga- 
ii atlikti. 

Toliau Tėvynainis rašo, kaip 
kliubas darbavosi 1918-tais me- 

tais, sakydamas, kad laike 3-cios 
Laisvės paskolos kliubas, daly- 
vaudamas apvaikščiojime, neat- 
mokėjo iškaščių, kurie buvo pa- 
daryti. Aš manau komitetas tu- 
rėjo gana gerai suprasti, kaip 
kliubas nutarė padengti iškaš- 
čius. Komitetas paašikino, kad 
ten iškaščių visai mažai bus, tai 
kliubas paskyrė iš savo kasos $5 
padengimui iškaščių ir komite- 
tas ant to sutiko. Po apvaikš- 
čiojimo komitetas prisiuntė lai- 
šku ir atskaitą išlaidų sulyg ko 
išpuolė kiekvienai draugijai po 
$10. Kliube kilo klausimai, tlei- 
ko Komitetas pirma reikalavo 
penkinės, o dabar reikalauja dvi- 
gubai. [Užklausimas yra na\at- 

nas: niekas iškalno negali tikrai 
žinoti, kiek apvaikščiojime. išlai- 
dų bus, bet jeigu visos kitos 
draugijos užmokėjo savo dali, tai 
kodėl kliubas, dargi toks di- 
delis, tiek trukšmo daro dėl— 
penkinės? K.e d.]. 
Kliubas sutinka atmokėti penkis 
doliarius, kaip pirma buvo nu- 

tarta. Kada buvo pinigai, pri- 
duota Komiteto pirmininkas p. 
Kvietkus nepriėmė, reikalauda- 
mas dešimtinės. Tuoin dalykas 
ir užsibaigė. 

Toliaus Tėvynainis kalba apie 
4-to liepos Ištikimybės apvaikš- 
čiojimą šiais žodžiais: 
tautiškas Keistučio kliubas nu- 

maršavo pas Grigaitį j socija- 
listų mitingą, kad. išnešti rezo- 

liuciją prieš Karevičių už mena- 

mą pardavimą Lietuvos ka'zc- 
riui." Aš norėčiau paklausti, ka- 
da buvo toks užtarimas, rasi 
ir Tėvynainis susirinkime daly- 
vavo ir tokio nutarimo visai ne- 

buvo. [Bet ar buvo toks pasiel- 
gimas? Red.] Iš kur Tėvynai- 
nis pač-mė tokią žinią? 

Toliau Tėvynainis kalba apie 
spalio 12 d.—"Laisvės Dieną.' 
Apvaikščiojime dalyvavo tarp 
kitu tautų ir Lietuviai. Kreip- 
tasi Į kliubn, kad paaukautų savo 

dali. Bet kur tau? Atsakymas 
buvęs trumpas "Neduosime." 
Tai aš kft'usiu Tėvynainio, ar 

taip dalykai ištikro yra, kaip 
jis rašė ir primetė kliubui ne- 

būtas dalykus? Dalykai ve 

kaip buvo: Keistučio kliubas vi- 
sai nebuvo kviestas prie to ap- 

vaikščiojimo ir kada laiškas bu- 
vo atsiųstas, kad padengti d-Jį 
iškasau t;ii po diskusijų buvo 
nutarta nemokėti iš priežasties 
nekvietimo aut apvaikščiojimo 

Tėvynainis toliau sako: "šiai 
dabar, kada visos draugijos deda 
aukas ant Lietuvos Laisvės au- 

kuro, tai musų Keistučio kliubo 
visai negirdėti—tartum, kad jis 
visai negyvuoja." Aš klausiu 
Tėvynainio, ar jau aukų rinki- 
mas pasibaigė? Gal Keistučio 
kliubas daugiau paaukaus negu 
visos jusų draugijos,—tik turė- 
kite šiek tiek kantrybės ir ne- 

šmeižkite! 
Dar Tėvynainis sako: "GuVir 

kad D. L. kunigaikščio Kęstu- 
čio vardą nešioja, ar negeriau 
pritiktų pasivadinus, kad ir to- 
kio Trockio kliubu? Tsda nors 

nedarytų lietuviams sarmatos." 
Kokiais motyvais Tėvynainis 

pamatuoja, vadindamas Keistu- 
čio kliuba Trockio kliubų? Ką 
turi mirsų kliubas bendro su 

Trockiu,—aš nežinau. Keistu- 
čio kliubas niekados neaukavo 
Trockini pinigų ir nemano au- 

kauti. Kadangi Tėvynainis ši- 
tokius priekaištus daro Keistu- 
čio kliubui, tai matyt nori su- 

griauti vienybę tarpe Brighto 
niečių. Kada męs pakeliame 
klausimą apie statymą namo. 

kada norime sujungti visas drau- 
gijas j daigtą, tai musų Tėvy- 
nainis stengiasi sugriauti vieny- 
bę, vardindamas Trockio kliubu 
ir dar kitokius šmeižtus prikiša 
Keistučio kliubui. 

Širata. 

ETIŠKOS DRAUGIJOS 
PASKAITOS. 

Chicagoje yra taip vadinamoji 
"Chicago Ethical Society" (Clii- 
cagos Etiškoji Draugija), kuri 
šią žiemą rengia čielą eilę pas- 
kaitų. Tos yra rengiamos kas 
savaitę, neilėldicniais, The Play- 
bouse svetainėje, 410 S. Mįchi- 

gan Avenue. 
Iki šiol buvo jau dvi pas! ai- 

tus: Sausio 5 d. paskaitos teina- 

tu buvo: The \ew Youth of ilit 
\Yorld" (Naujas Pasaulio jau- 
nikaitis), — o pereitą nedėldie 
nį buvo "Popiežius ir Taiko: 
Konferencija. 

Šioje paskaitoje, kaip ir pirmo- 
je, kiek patėmyta, atsilankė h 
lietuviu. Viena iš ateinančiu pas- 
kaitų žada pajudinti ir Lietuvon 
klausimą. Tai bus pashr.lta, įvyk- 
sianti sausio 26 d. jos tematai 
bu*- "Naujos. Tauict; Vidurinėj 
Eu/opoj. 

I S:as paskaitai laiko Mr. Ho- 
race J. Iiridges, anglų kalboje, 
ir žingeidaujančių lietuvių nau- 

dai paduodame čia busiančių pas- 
kaitų programa. 

Bus ekaitomos paskaitos se- 

kančiais tematais: 
Mr. Henry Ford and the Chi- 

cago Tribūne — atsibus sausio 
iQtą dieną. 

The New Natioiis of Miudle 
Europe, kurioje bus pajudintas 
ir Lietuvos klausimas — atsibus 
sausio 26tą dieną. 

Compulsory National ^ervice 
in a World at Peace — atsibus 
vasa*io 2 dieną. 

Joan of Are and the Spirit of 
France — atsibus vasario 9 1. 

Tematai, kaip matosi yra labai 

akyvi; programas yra pajv.v i- 

namas muzika ir dainomis. \ i- 
sos paskaitos prasideda lygiai 11 

valandą iš ryto. 

, CHICAGIEČIAI VEIKIA. 
S])arči;ii darbuojasi vietinis ko- 

mitetas p. Jono Liutkausok pra- 

kalboms maršruto išdirbimui. 
• Laiko susirinkimus, tariasi su vie 
tiniais vėjais, kad padarius ge- 
rą planą, idant nereiktų kalbėto- 
jui vėliau bereikalo laiką gaišin- 
ti, važinėjant ten ir atgal po ko- 
lionijas tik dėl ncisdirbimo gero 
maršrutui pliano. 

Į k(;mitetą Įeina sekančios ypa- 
tos: Pirmininkė komiteto poni 
Marijona Žalpienė, nariais komi 
teto: pp. Žilius, J. llertmanavi- 
čius, St. Kodis ir advokatas V. 
Bradchulis. 

Susinešimams reikia adresuoti: 
Mrs. Melioną /iorJe.nė 

3253 S. .Strcčl 
Cilitago, 131. 

PARSIDUODA ŽEMĖ 
Pc.rsiducda 10 akrų žemė su 

giria už $1 00c. Žemė derlinga ir 
visoki javai auga. Parankioje vie- 
toje,g eri keliai, nuo miestelio 
tik 2 mylios, miesteli galima pa- 
siekti ir vandeniu. Taip pat par- 
siduoda 22 akru už $8,000 sa 

budinkais. Mano antrašas: 
J O E. ULEVIČIA 

Box 7, R.F.D. Xo. 1. 

Kent, \Yash. 

Dr. fl. J. Karalius 
ULSISENĖJUSIOS 

LIGOS 

Utarninku.j 
Ketveriais, 
Snbatomis ir 
Nodėliomis 

Valandos: iki 12 ir 4 iki D 
vakarais. 

3333 SO. IHORGAN STREET 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akiu re. 

gijimu, taip. kad nieko nepraleistumei per v. 
suc metus, kas tau galt luti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių :r 
galvos skaudėjimus, trumparegyste r.rha toli- 
regystė prašalinama, pasitark.te su minim, 
prieš einant kur kitur. Kgzamlnaclja D V KAI. 

JOHN SMETANA 
akiu specialistas 

1801 S. Ashland Ave., Chicago 
Kampas IStos Gatvės. 

3ėios lubos, virš Platt'o aptickos. Tėmyktte 
« mano ptraša 

Valanlos: nu « vtos vai. ryt" iki R vai. «ak. 
Nedėi.jj, nuo 9 vi'., ./to iki 12 vai. dicfv\. 

Skaitykite Dienraštį "Lietuvą", 
?r patarkite draugams skaityti. 

Turimo už garbę pranešti gerbiamai 
visuomenei, jog 

Leb. G v. DLK. Vytauto 
Rengia 

.Bazara. 
Prasidės Sausio 15, 7 v.v. ir tęsis 
per 11 dienu iki Sausio 26, 1919 

Mickevičiaus Svetainėje 
3308-10 12 2So. Morgan Street 

Kas vakaras bus visoki lošimai atliekami. Galėsite labai 
linksmai praleisti vakarus ir įžanga Dykai. Nepamirškte atsi- 

lankyti r drauge praleisti su mumis. 

Su tikra pagarba, Komitetas 

Nepamirškite šio Puikaus Bazaro 

Atydai tu kurie dar netur 
"Lietuvos" Dienraščio Šeru: 

Reikalingas "Lietuvos'' Dienraščio šėrų 
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 Bendroves "Trea 
sury Stock". Todėl, gerbiamieji tautiečiai, 
pasiskubinkite: išpildyte šį kuponą ir su- 

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

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

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

Gebiamieji!- 
Su £iuomi prlsitįnčiu $ kaipo pilną užmokestį ui 

šėrus "Lietuvos" Dieuraščio Bendrovės •• Lithuanian 
Putiishing Co. 

MaJouėkiie priristi man Serus. 
Su pagarba, 

ADRESAS: 

k 

Lithuanian PuHishing Co. 
3253 So. Morgan St., 

CHICAGO, 1LL. 
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