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Sukilimai Lietuvoje. 
Hindenburgas kariaus prieš 

Lenkus. 

Talkininkai siunčia pasiun- 
tinius Rusijon. 

Suvienytos Valstijos bus "sausos" 

SUKILIMAI LIETUVOJ. 
V ar sava, sausio 13 d. At- 

rodo, kad Lietuvį patika toks 
pat likimas, kaip ir Ukrajina, 
skirtumas yra tik tame, kad 
Ukrajirioj sukilimai yra vieti- 
niai, kuriuos sukelia Petlura 
su savo kareiviais, o Lietu- 
voj judėjimas yra pilnai bol- 
ševikiškas, kuriuomi vadovau- 

ja Maskva. Priešakinės sar 

gybos bolševikų artinasi prie 
Lietuviškos Brastos. 

HINDENBURGAS KARIAUS 
PRIEŠ LENKUS. 

Kopenkagenas, sausio 15 d. 
Žinios aplaikytos iš Rromber- 

go praneša, kad lauko mar- 

šalas von Hindenburg greitu 
laiku paims vadovystę j savo 

rankas vokiečiu kariumenes* 
o 

rytiniame fronte ir kariaus 
prieš lenkus. 

Vokietijos kabinetas laikė 
posėdį utarninke ir dirkuaavo 
naują konstituciją, taipgi iš- 

dirbinėjo detalius sušaukimo 
Steigiamojo Susirinkimo. 

Vokietijos dalyvavimas Tai- 
kos Konferencijoj ir-gi buvo 
apsvarstytas. Posėdis bus tę- 
siamas ir šiądien. Darbinin- 
kai požeminių geležinkelių 
Berline paskelbė streiką, ka- 
dangi jų reikalavimas pakelti 
algas nebuvo išpildytas, sulyg 
aplaikytų žinių iš Berlino. 

TALKININKAI SUNČIA PA- 
SIUNTINIUS RUSIJON. 

Paryčius, sausio 15 d. Šią- 
dien likosi atidengta, kad tal- 
kininkai mano pasiųsti Rusi- 
jon komisiją ištyrinėti padė- 
jimą. Tas naujas talkininku 
užmanymas sužinota, kada ar-1 
mi jos aficieramas likosi prisa- 
kyta lydėti ekspediciją Rusi- 

jon. 
Komisijon ineina Amerikos 

ir Anglijos atstovai, bet nėra 
žinoma ar Prancūzija prisi- 
deda prie to. 

Naujas judėjimas yra pa- 
sekme Anglijos agitac'jos, kad 
hutu nuodugniai ištyrinėta pa- 
dėjimas Rusijoj ir pirmas kon 
struktvvis žingsnis išrišimui 

^Rusijos klausimo nuo laiko, 
kada likosi nutarta nedaryti 
tolimesnę Rusijoj intervenciją. 

Suprantama, kad nekurios 
ypatos, paskirtos komisijor., 
yra draugiškos bolševikams. 

SUVIENYTOS VALSTIJOS 
BUS "SAUSUS." 

Tiktai vienos valstijos bal- 
so reikia, kad padaryti ista 

tymą konstitucijoj, sulyg ku- 

rio Suvienytos Valstijos bus 
"Sausos." Blaivininkai tiki tą 
baisa gauti šiądien ar rytoj. 

Išviso reikalinga yra 36 

valstijų arba dviejų trečdalių 
kad padaryti patais mą kons- 
titucijoj. 

Vakar balsavo šios valsti- 
jos už blai.ybę: 

Io\va, L'tab, Colorado, Ore- 

gon. 
Šios valstijos užtvirtino 

konstitucijos pataisymą: 
Alabama, Colorada, Idaho, 

Kansas, Maine, Mississippi, 
Oliio, So. Dakota, Virginia, 
Arkansas, belevr.re, Indiana, 
Kent .teky, Michigan, New 
Hatnpshire, Oklalioma. Texas, 
\Vashington, Arizona, Flori- 
da, Iowa, Louisiana, Massa- 
chusetts, N. Dakota, Tennes- 
see, \V. Virginia, California,' 
Illinois, Maryland, Montana, 
N. Carolina, S. Carolina 
Utah. 

Šios valstijos, kurių lcgis 
laturos laiko sesijas, bet dar 
nepatvirtino pataisymą: New 
Mexico, Wyoming, Minneso- 
ta, Nebraska ir Missouri. 

BERLINC NUOSTOLIAI. 

Derliuos, sau. io 15 d. Ber- 
lino ilga savaite bolševizmo 
galutinai užsibaigė. Įvairiose 
miesto dalyse būriai jaunuo- 
liu šaudo iš namu ir nakties C C. 

laiku yra bandoma užpuldinėti 
ir tuomi sukelti terorą mažo- 
mis bandomis Liebknechto pa 
sekėjų. Jos yra mažos suly- 
ginus kas buvo pirmiaus. Dr. 
Liebknechto sesuo likosi su- 

areštuota utarninke ir keletas 
šimtų maištininkų uždaryta ka 
Įėjimuose, kur jie laukia teis- 

| mo. 

į Nuostoliai pareitos savaitės 
(iš abiejų pusių nors nėra pil- 
| nai apskaitliuoti bet jie jau 
per viršija 200 užmuštų ir apie 
1,000 sužeistų. Didesnė da- 
lis šių skaitlinių susidaro iš 
Spartakų. Labai daug nuo- 

stolių likosi pridaryta laike sa 

vaitės teroro. Ne tik laikraš- 
čių namai ir valdžios įstaigos 
nukentėjo, bet ir privatiška 
nuosavybė. Apskaitliuojama, 
kad nuostoliai padaryti siekia 

jį milijonus markių. Nekurio- 
|se gatvėse netoli vyriausios 
policijos stoties beveik kie!.vic 
na krautuvė systematiškai iš- 
plėšta. Spartakų kareiviai Si- 
lezijos geležinkelio stotyje tu 

rėjo tiek daug sviesto, kad j 
vartojo dėl tepimo šaudykliv 
ir batu. 

\ 

Sportas 

Laikraštis A b e n i Z e i- 
t u n g praneša, kad jis su- 

žinojęs. iš autoritetiškų šalti- 
nių, kad valdžia nemano su- 

mažinti savo darbavitnasi 
prieš Spartakus. Energiški bu- 
dai yra vartojami prieš vadus 
judėjimo. Pranešama, kad 
dokumentai, kurie pakliuvo j 

ištikimų kareivių rankas, pa- 
rodo, k i Spartakų sukilimas 
1 )uvo supiiamv ;ta s Maskvoje. 

BELGIJAI GRESIA 
VIDURINIS KRIZ7?. 

Brussels. gruodžio 24 dieną 
(per krasą). Belgijai gręsia 
politiškas krizi«. Dabartinė, 
valdžia, susidedanti iš šešių * 

katalikų, trijų liberalų ir tri- 
jų socialistų, yra tiktai laiki- 
noji valdžia. 

Tikra valdžia, kuri vado- 
vaus rekonstrukcijos darbą, 
Belgijoj yra tik tveriama. Nė 

ra manoma, kad rinkimai ga- 
lės but laikomi ne anksčiaus 

kaip už šešių mėnesių. Da- 
bartiniame laike politiškas mu 

šis įvyks lygiuose balsavimuo- 
se vienas žmogus, vienas bal- 
sas. 

Prieš karę kunigai turėjo 
keturis balsus, žemės savinin- 
kai ir didžiūnai tiek balsų, 
kiek turėjo dvarų įvairiose 
vietose, socialistai ir liberalai 
urėjo po vieną balsą. Socia- 
listai didžiumoj buvo darbi- 
ninkai ir liberalai—profesiona 
lai. Tas suteikė katalikų par- 
tijai palaikyti spėką per ketu- 
riasdešimts metų. Sulyg ly- 
■:?.ns balsavimo, kuris priskai- 

kunigus ir žemės savinin- 
kus prie tos pačios kategorijos 
'•:aip ir darbininkus, daktarus, 
manoma, katalikų partija su- 

darys mažumą. 
Vieną keblumą sudarė Bel- 

gijoj prieš kare, tai Flemišo 
aidėjimas, bet dabartiniame 
^aike jis yra užslopintas ir be- 
veik miręs, pasidėkavojant vo- 

kiečių okupacijai. Daugumas 
mano, kad Flemišo judėjimas 

atgis, kada gyvenimas pasi- 
darys normalis, bet kiti tvir- 
tina, kad jis miręs ant visa- 
dos ir jeigu kas ir norėtų jį 
atgaivinti, tai bijosis, nes ga- 
lės buti apšauktas vokiečiu ša- 
lininku ir jo veikimas, tai 
darbas vokiečių propagandos. 

Vokiečių šalininkai ir "ak- 
tyvistai," kurie rėmė vokiečių 
politika yra baudžiami, ^aug 
areštų padaryta Brusselyi, 
Ghente ir Brugges. Dėl jų 
nubaudimo vartojama yra fi- 
Iziška spėka. 

BOLŠEVIKŲ ŽT/:UPTTV,lA- 
LIETUVOJ 

Varsai'a, sausio 13 d. Bol- 
ševikų maistini;.ku gaujos plė- 
šia ir degina Li^uvą, ženg- 
dami Varšavos pusėn. Mi- 
chulskv /ėmės savininkas, ku- 
ris gyvvi.d kaime netoli Ba- 

ranavičių, pribuvo Varšavon 
ir papasakojo, kaip jis ir jo 
žmona buvo torturuojami bol- 

ševikų. 
Vieną dieną jo namą apsu- 

po būrys apginkluotų žmonių. 
Tiktai Michulsky ir jo žmo- 

na, francuzė, buvo namie. 
Čmonės pareikalavo pinigų, 
bet Michulsky atsakė jiems, 
kad jis nedaug jų turi. Va- 
das pulko tada prisakė savo 

pasekėjams nurėdyti Michuls- 
ky ir jo žmoną. Jie mušė mo- 

terį su bizūnais, o Michulsky 
su galais šaudyklių. Ant ga- 
lo Michulsky sutiko atiduoti 
plėšikams 15,000 rublių. 

Paėmę pinigus plėšikai iš- 
kratė namą ir pavogė visas 
drapanas Michulskio ir jojo 
žmonos. Jie pasakė poniai 
Michulsky, kad ji priklauso 
prie "purvinų talkininkų" ir 

pridėjo: "Visi jusų žmonės 
greitu laiku bus tokiais kaip 
męs. Nebus daugiaus savinin- 
kų. Męs einame Varšavon ir 
tada męs užimsim visą Euro- 
pą." Vėliaus ulėšikai pareika- 
lavo daugiaus pinigų ir tortu- 

ravo Michulsky ir jo žomą pa- 
kol p-ia Michulsky neapalpo. 

Michulsky atidavė visus pini- 
gus, kiek tik jis turėjo. 

Tada, pavogę viską, kas tik 
buvo brangesnio iš namų, ark- 
lius nuo ūkės, plėšikai parei- 
kalavo degtinės. Kadangi deg 
tinės nebuvo, tai plėšikai ga- 
lutinai sumušė Michulsky ir 

nuėjo j kaimyno namus. Čio- 
nai jie nerado pinigų, Michuls 
ky sako, ir jie padegė namą ir 
sušaudė šeimyną, kuri norėjo 
išsigelbėti. Mergaite! aštuo- 
niolikos metų beveik pasisekė 
išsigelbėti, bet antras šūvis ją 
~užeidė ir plėšikai užmušė ją 
audyklomis. 
Iki šiam laikui Lietuvos uki 

linkai nedalyvauja vagystėje 
ir užmušystėse bolševikų. Pa- 
čius ūkininkus bolševikai api- 
plėšinėja. 

Komanduotojai pasitraukian 
čių vokiečių kareivių, prane- 
šama, vartoja visokius budus, 
kad tik pasipinigauti. 

Vienas iš jų plianų, tai par- 
duoti ukes atgal savininkams 
prieš pasitrauksiant, arba, jei 
gu jie nenor* atpirkti, parduo- 
ti ūkininkams. Vienam savi- 
ninkui tyivo pasakyta, kad ji? 
^ali turėti kviečių derlių už 
30,000 markių ir prigrūmojo, 
kad, jeigu jis neužmokės rei- 
kalaujamos sumos, kviečiai 
bus parduoti ūkininkams. 

LIETUVIAI PRAŠO BALSO 
TAIKOS KONFERENCIJOJ. 

New York, sausio 15 d. — 

Lietuviu Tautine Taryba lai- 
kydama savo susirinkimą šią- 
dine išnešė rezoliuciją, kad 
prezidentas \Yilsonas ir talki- 
ninkai suteiktų Lietuviamas 
vietą taikos konfeerncijoj Pa- 
ryžiuje, pasiremdami, kad Lie- 
tuviai padėjo talkininkams ko- 
voti už demokratiją ir kad 
Lietuvos žmones turi sutverę 
demokratišką valdžią. 

(Ši trumpa žinutė yra at- 

spausdinta laikraštyje Chica- 
go Tribūne). 

TAUTŲ LYGĄ PIRMIAUSIAI 
SVARSTYS. 

Paryčius, sausio 15 d. Auk- 
ščiausia visų talkininkų kariš- 
ka taryba susirinko šiądien 
užrubežinių reikalu departa- 
mente, kad užbaigti programą 
Taikos Konferencijai, kuri 
prasidės subatoje. Rusijos pa 
dėjimas turės buti apsvarsty- 
tas šiądieninėje konferencijo- 
je, taipogi jos reprezentacija. 

Programas, kuris bus pri- 
duotas, pataria, kad butų su- 

tverta įvairus komitetai, kad 
kiekvienas turėtų pilną auto- 

ritetą dalykuose, kurie bus 

jam pavesta sutvarkyti. 
Taipgi išdirbama yra tvar- 

ka, sulyg kurios klausimai tu- 

ri buti apsvarstomi. Ant pir- 
mo pliano vra apsvarstymas ir 
sutvėrimas Tautų Lygos. 

Konferencijoje tarp Prezi- 
dento Wilsono ir Anglijos pre 
miero Lloyd George likosi nu-1 
tarta, kad nebūtų balsuojama 
svarbesniuose reikaluose pa- 
kol nebus atrasta kad abso- 
liutiškai negalima prieiti prie 
vienbalsio sutikimo. 

Kaslink Rusijos ir Rumuni- 
jos, jeigu atstovai šių tautu 

pribus, tai jiems bus duotas 
išklausvmsa visų klausimų, pa 
liečiančių juos. 

Suvienytos Valstijo prieši- 
nasi tolimesnei intrevencijai 
Rusijoj. 

Tas faktas, kad kariumenė 
yra laikoma ant karės lauko 
po užbaigimo karės, praneša- 
ma, suteikia daug neužsiga- 
nėdijimo nekuriuose rateliuose 

W'ILSONAS PRIEŠINAS ITA- 
LIJOS REIKALAVIMAmS. 

1 

Londonas, sausio 15 d. Ko- 
respondentas laikraščio Daily 
Mail Paryžiuje praneša, kad 
darydami komentarus apie 
konferenciją tarp Italijos pre- 
miero Orlando ir Prezidento 
Wilsono, kuri įvyko praeitoje 
pėtnyčioje, ypatos arti stovin- 
čios prie Italijos misijos u/.- 

reiškia, kad Italijos premieras 
Orlando buvo nustebintas Pre 
ridento Wilsono pažiūromis* 

"Prezidentas Wilsonas bu- 
vo tvirtas savo atsisakyme pri 
pažinti Italijos reikalavimus 
anapus Triesto ir Trento" ra- 

šo korespondentas. "Yra ži- 
noma, kad Italijos užrubeži- 
nių reikalu ministeris Sonni- 
no reikalauja svarbios dalies 
Dalmatijos pakraščio, taipogi 
Fiume, tuom pačiu laiku pre- 
mieras Orlando sutiks atsisa- 
kyti nuo Dalmatijos pakraš- 
čio, jeigu bus užtikrintas, kad 
Fiume bus jų. Pranešama, 
kad ir šiame atsitikime Pre- 
zidentas Wilsonas nenorėjo 
nusileisti. 

Nors dauguma gyventojų 
Fiume yra italai, tas portas 
yra naturališku išėjimu prie 
jūrių Austrijos slavų. Todėl 
užreiškiama, kad keli tūkstan- 
čiai italų Fiume negali atsver- 
ti reikalingumo išėjimo prie 
jurų slavams. Taipgi nuro- 

doma j komerciališką reika- 
lingumą Jugo-Slavams išėjimo 
prie Adriatiko ir jeigu Italija 

ignoruos tą reikalavimą Jugo- 
slavų, tai j! gali sukelit prie 
save tų plotų gyventojus ir 
eali kilti naujas pavojus Eu- 
ropos taikai. 

Manoma, kad Prezidentas 
\Yilsonas netiki, kad liuosas 
portas Fiume italų rankose, 
galėtų aprūpinti Jugo-Slavų 
reikalaus." 

VILKAI UŽPUOLĖ ANT 
MIESTO. 

St. Louis, sausio 15 d. Dvi 
dešimts penki laukiniai vilkai 
užpuolė ant miestuko Machens 
kuris randasi dvidešimts še- 

| šiose myliose nuo šio miesto, 
bet apsiginklavę miesto gy- 
ventojai juos nuvijo šalin. 
Manoma, kad vilkai pribuvo 
čionai ledu iš šiaurinių val- 
stijų. Alkis, yra aiškinama, 
buvo priežastim užpuolimo. 

AMERIKOS TAIKOS 
DELEGATAS SERGA. 

Paryčius, sausio 15 d. Gor- 
don Auchinelos, žentas p. E. 

;M. House, vieno u Amerikos 
taikos delegatų Taikos Kon- 
ferencijon pasakė A s s o c i a- 
t e d Press: 

"Ponas Ilouse vis dar yra 
lovoje, jis biski serga, bet jis 
daug geresnis ir manoma, kad 
Į keletą dienu iis gale? vaikš- 
čioti. 

LENINAS PERMATO GALĄ 
BOLŠEVIZMUI. 

Londonas, sausio 15 d Xi- 
kolai Lenine, bolševiku pre- 
mieras Rusijoj, ima liudą pa- 
žiūrą kaslink bolševizmo atei- 
ties, sulyg siądieninio Hel- 
singforso pranešimo i Daily 
Mail. Leninas buk taip pasa- 
kęs : 

"Pasirūpinkime, kad išveng 
ti praeitų metų klaidų, arba 
musų likimas šiais metais bus 
mirtis.'" 

BADO STREIKAS. 

\Vas1vmj1onas. sausio 15 d. 
Dviri'1 dvi moteris Tau- 
tiško. '*u Partijos, ku- 
rios lik uareštuotos pane- 
dėvljc už suiengtą demonstra- 
cija priešais Baltąjį Namą, 
laike kurios moteris degino 
kopijas Prezidento \Yilsono 
kalbos, likosi nuteistos ant 

penkių dienų kalėjimam Mo- 
terjs pranešė, kad jos pa- 
skelbs bado streiką. 

ORAS. 

Chicagoje ir apielinkeje: 
Ketverge: Abelnai iedra i" 

šilčiau petnvėioje: Gie.'ra 
balčiau. 

Smarkus vejai pietvaka ų 
pusės. 

Saulėtekis 7 v. 15 m.; Sau- 
lėleidis 4 v. 45 m. Mėnulis už- 
tekės 5 v. .SI m. vakare. ¥ 

Buvo Aukščiausia tempe- 
ratura 37 laipsniai 3 vai. po 
pietų. Buvo žemiausia tempe- 
ratūra 27 laipsniai 5 v. ryt- 

| meti j e. i 



ARKLIAI. 
Arkliai yra naudingi žmonijai 

gyvuliai. Jie seniai jau tarnau- 
ji žmogui. Tečiau-gi kai-kurių 
saliu gyventojai prieš šimtus- 
tukstančius metų tik medžiodavo 
arklius mėsai, odai ir kitiems 
■daiktams. 

Šiandie arkliai yra žinomi vi- 
suose pasaulio kraštuose. J r t Į 
nėra tik tenai, kur dėl dideliu į šalčiu arba karščių negali '.ry- 
venri. Visur arkliai didžiausi 
žmonių padėjėjai, naudingiausi 
naminiai gyvuliai. 

Arkliai apskritai imant dalina-1 
Si j du dideliu skyrių: Šilto ir 
šalto kraujo arkliai. 

a) Šilto kraujo -Rytų arkliai: 
grąžus, lengvi, greiti kaip štai 
A raibai. 

b) Šalto kraujo—Vakarų ark- 
liai: sutikus negreiti neturi vik- 
rumo (miklumo), tinka tik sunvl 
ken.ybėms važiuoti. 

Šilto kraujo—Rytu arkliai: 
Arabu veislū, Egipto, Sirijos, 
Mongolijos, Totorių, Rusu, Ven- 
gr jos Žemaičių (Lietuvos) ir 
kiti. 

Šilto kraujo -Rytu ark'iai: 
a) Bavarijos, Salzburgo, Stei- 
eria: h) Belgijos, Brabantai, Ar- 
dėnai, \tiglų, Danijos, Ameri- 
kos ir kit. Arklių yra įvairiu 
veislių. 

Šilto kraujo Rytų arkliai. 
Arabų veisle. Geriausi Rytų 

arkliai yra arabų veislės. Šitų 
arklių tėvyne1—Arabijos ir Siri- 

jos tyrai. (Irynos arabų veislės 
arkliai ypač tinka joti, nes iie 
yra labai lengvi ir greiH. Jų 

ra netik Arabijoje, bet i ten 

jie yra prap'atmti Anglijoje, Vo- 
kietijoje, Rusijoje ir Uitose š i- 

lysc. 
Rusijoje geriausi jie išauga 

pas graipą S. Stroganovą—Kan- 
kane ir Ščerbatovą Voronežo 
gttb., Vokietijoje—Viurtenberge 
Anglijoje pas Blynclą, Vengri- 
joje pas Babolnjį ir Lenkijoje 
pa> Sangušką. "l 4 > f 

Tikros arabų veislės arkliai 
esti bėro plauko, bet r and:; i 

taipogi šyvu ir kitokiu. Augs- 
čio arabų veislės arklys nuo 2 

ar.š. li.^i 2 arš. 2 verš. 
Turkmėno veislė—tai mišinys 

arabų su persų veisle. Šie ark- 
liai auginami tarp Kaspijos ir 
Aralo jurų, o taipogi ir pietų 
Persijoje. Augščio siekia lis;i 
2 aršinų 4y2 verš ko. 

Iš Turkmėno veislės paeina 
Turkestane auginami sauzarai. 
Pastarieji yra trumpų kojų, ne- 

paprastai stiprus ir brangus. 
Ka^abako ve:".lė. &ioji veislė 

labai yra artima turkmėno veis- 
lei. Karabako veislės arkliai 
daugiausia auginami Rlizavetpo- 
lio ir Bakų gubernijose. Vietoje 
jie yra labai branginami, bet 
kitur atvežti pasidaro netikę, nes 

lepus. Galutinai suauga sukakę 
5—7 metus. 

Kabardos veislė yra mylimiau- 
sia Kaukazo gyventojų. Šie ar- 

kliai labai tinka kaip joti, ypač 
kalnuose, taip ir važinėti. Plau- 
ko ad ugi aus i a bėro; augučio 2 ar- 

šinų. 
Kabardos veislės arkliai tinki 

auginti visokiose šalyse, nes jie 
reit pripranta prie naujo kli- 

mato ir naujų gyvenimo išlygų. 
Šalto kraujo—Europos arkliai. 

Visi Europos arkliai galima 
padalinti i dvi grupi: 1) didie- 
ji sunkiems darbams arkliai ir 

2) ūkio arkliai. I'rie paskntinės 
grupės pHskaitomi vidutinio ir 
mažo auglio arkliai. 

Belgijos veislė. Tš didžiųjų 
sunkiems darbams arklių grupės 
pirmutynę vietą užima ?>elgijos 
arklių veisle. Jai pirmenybę pri- 
pažino pasaulinės parodos, buvu- 
sios Kilborne (1879 m.) ir Pary- 
žiuje (i<y>o m.). 

Nemaža BelgijiT padėjo triūso, 
darydama savo arkliams pirmeny- 
be pasaulyje, bet už tai turi ne- 

mažą pelną. Už mažą šiųmeti 
krmeliuką imama fioo frankų, už 

veisline kumelę — 1500 3000 
frankų, o uį veislinį drigantą 
2000 ir net 10000 frankų. 

i Kaip sakiau, Belgija arkliams 
daug padėjo ir deda trir.so. Ka- 
me gi tas triūsas? Štai nuo šim- 

j to metu įsteigta tam tikros ar- 
kliu augyklos, kur arkliai pri- 

Į žiūrima taip, kaip rodo mokslas 
ir prityrimas. Kasmet daromos 

1 parodos, duodama dovanos pini- 
: gais, medaliais, pagyrimo laiš- 
kais ir t. t. 

Belgijoje veisliniams arkliams 
sėjama tinkamiausių žolių, nesi- 
gailima grudų, riuipinamos kucv 

geriausios ganyklos. Todėl Bel- 
gijos arkliai valstybės ūkininkų 
garbė. 

Belgijos arklių veislės augstis 
2 arš. 3 vtršk. ligi 2 arš. 7 vcrš- 
kų. Plaukas daugiausia bėras 
Belgijos veislės arkiai tuo nau- 

dingi, kad jie greitai išauga nes 

i/i metų arklius jau galima imti 
prie lengvų darbų, o trijų metų 

Į— vr.i pilnai suaugęs arklys. 
Belgijos arkliai turi stambius 

kaulus ir gerus raumenus, ne- 

greiti ir visai nebaugus. Galva 
yra tiesi, storas ir trumpas spran- 
das (kaklas) ,plati krūtinė, sto- 
ros kojos ir plačios lėkštos nagos. 
Silpnoji šios arkliu veislės pusė 
yra tame, kad jų perdaug dide- 
lės ir lėkštos nagos silpni blauzd- 
kauiiai ir keliai, — arkliai negrei- 
ti, tik žingsniu varytis. Belgijos 
veislės arkliai gali daug pavežti,i 
todėl jie tinka brukui ir plentais 
sunkenybes važioti, o ne ūkinin- 
kams, kuriems blogais keliais rei- 
kia po keliolika mylių važinėti. 

B ulono veislė. Sitų arklių 
tėvynė — Prancūzija. Tai tai- 
pogi garbinga didžiųjų arklių 
veisle-. Bulono veislės arkliai 
augščio. buna nuo 2 arš. 4 versk, 
ligi 2 arš. 6 verškų. Labai sti 
prus, o vaikščioja .ingvai. Šie 
arkliai tuo atsižymi, kad 8 mėne- 
sių jau juos mokina dirbti, o 18 
mėnesių važinėja. 

Daugiausia Bulono veislės ar- 

klių auginama šiose Prancūzijos 
apygardos: Bulono, Betuno, Sent- 
Omcra ir Pade-Kalė. 

•Už gerus eržilus mokama nuo 
2000 ligi 6000 f r.' Šitų arklių 
veislės yra tame silpnoji pusė, 

kad trumpos strėnos, keliai lyg | 
įpuolę, ploni ir silpni riešai. 

Flamandų veislė. Šioji veislė 
tai šaka apskritosios Belgijos 
arklių vfįaiės. Bet šiandie toji 
šaka taip susimaišė su apskrita 
veisle, kad atskjros flamandų 
yeislės privaj'umąi tokie pat, jkaip 
ir apskritosios Belgijos veislės, 
yra tik mažos ypatybės kuno su 

dėjime. 
Peršerono veislė, Peršeronu 

arkliai auginami Prancūzijoje. 
Šie arkliai tinka jyaę lengves- 
nėms vaiynėms ir ūkio darbams. 
Aukščio Peršerono veislės arkliai 
buna'nuo 2 arš. 3veršk. ligi 2 arš. 
5 versk.; darba.. injami 18 — 20 

mė'"esni. 
Peršeronu veislės arklių dau- 

giausia nuperka ipati vyriausybė 
kareivijos reikalams, o tarp už- 
sienių valstybių ypač juos mėgsta 
Amerika. 

Už veislinius eržilus mokama 
nuo 6 iki 12 tuksiančių frankų. 
Peršerono veislės arklių silpnoji! 
pusė beveik ta pati, kaip ir Bu- 
lono veislės. Bet jų-gražųs pusti 
šonai, plati krūtinė,'sausos kojos,) 
geros nagos, turi lengvą ir *<3i 
delę risčią, todėl Peršerono veis-j 
lės arkliai yra la'bai tikę į važia- 
vjmą. 

Anglų sunkus arkliai. 
Sufolko veiBlė. Šie arkliai An- 

glijoje yra iinotni nuo 720 m. 

Plaukas rausvai rudas. Augštir 
apie 2 arš. 5 verškus; sudėjimas 
apskritai stiprus. Galva šių ar- 

klių trumpa ir plati, šonkauliai 

apskriti, krūtinė plati. 
Blogos sufolko pusės tai pirma- 

galio kojų lengvumas, status pe- 
čiai ir trapios nagos. Sufolko 
arkliai netik Anglijoje buvo au- 

ginami, bet ir Vokietijoje, tečtau 
čia juos pralenkė kitos Veiflės. 

(Pabaiga" bus) 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA. 

Mokinami1.: angliikoi .ir lietuvllkoa kalby, i 
sritmetikof, knyg»e4yat4a, aUnorrtfijoi, tj | 
peimtlng, pirklybng teiiių, Sut'. VaUt Utorl- 
joi »bei n 05 istorijoj, geografijoj, politikinti4 
ekonomijos, pilietystti, d-iliar*iy»tė» 

Mokinimo vą!*ndo|: nup 9 ryto ik) 5 *«• 
landoj po pietų Vakaraij nyo 7:30 iki 9:30. 

3io6 S. Hatsi«d St. Chicago, 111. j 

PROGREŠS 
SHOEMANUFACFOEtlNGCOMPANY 

INKORPORUOTA ANT 

$100,000 D0UARIU 
Rengia nuosavą dirbtuvę uždėti išdirbimui avalu j Shoe 

Jau surinkta $20.009 
Lig iidirbyste atsidarys reikia surinkti $40.000.00 

į Pramonei įiti pinigai neša gera nuošimtį 
! Avalų Krautuvių Savininkei dekite savo pinigus 

Išdirbysten, Siaučia! fungkites išdirbysten. t 

| Šeras $100; galima pirkti nedaugiau dešimtį šery Vienam žmogui 
Fabriką Organizuoja LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ; 
darbo vedimui pakviestas inžinierius-chemikas PIJUS J. ŽIURIS, 
B. S. ir jis jau darbuojasi Mon-telloje, Mass. 

i Nepraleiskit progos pinigingon vieton pinigus idet į 
Informacijų klauskite ir pi^:gu3 siųskite, o KRAUTUVNINKAI 
galite jau duoti užsakius šiuo adresu: 

i PROGRESS SKOE MAHUFAGTURING CQ. 
į 58 Ames Street Montello, Mass. 

j ARBA LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
I 320—5th Avenue New York, N. Y. !.»■>,, 

"Lietuvos" Kalendorius 
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 art 3 mėnesių ir 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 99 

3253 S. Morgan St., CHfCAGO, ILL 
Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 

arba pinigais prisiųsk mums. 

Dienraščio "LIETUVA" 
KAIŠO S = 

CHICAGGJE Metams $6.Jl) 
,, Pusei aiętų 3.50 

f 
in Kitus Suv. Valstijų Miestus { 

Metams $5.00 
Pusei Metų - 3.00 

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

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

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

dienraštį "Lietuvą" per met. 
(aut kiek 1. iko) 

Mano adresas: 

V«\rda3 Pravardė 

Stubos numeris Gatvė 
(arbaboi) 

Miestas Valstija 



Reikalauja Atšaukimo 
Mastausko. 

^ Kaltina kad "Katalikų'' atstovas 
dirbąs už lenkus. 

(Tąsa iš pereito numerio) 

Kadangi Amerikos lietuviai 
turi absoliutį pasitikėjimą 1 -ie 
tuvos Laikinąja Valdžia, tai 
noras "nekuriu lietuviu užru- 
bežio" pusės ją "nuversti,'" pa 
darė kuobjauriausj ant jų įspu 
dj. Tokiai sensacijai Ameri- 
kos lietuviai butų netikėję, bet 
pasirodė žinių iš kitų šaltinių, 
kurie minėtai sensacijiniai ži- 
niai pridavė teisybės spalvą. 

Lausannoje esanti lietuvių 
Taryba, nuo t tilo laiko taipgi 
besivadinusi garsiai skamban- 
čiu vardu "Augščiausia Lie- 
tuvių Taryba," padarė žygį, 
kuris parodė jos norą tapti 
Aukščiausia Lietuvos Valdžia. 
Apie tai liudija tos Tarybos 
tuometinio nario p. Pakšto te- 

legramas, prisiųstas Amerikon 
ir reikalaujantis, idant Ameri- 
kos lietuviai pripažintų minė- 
tą Lausannos Tarybą "AugŠ- 
čiausia Lietuvos Vaidžia." Te 
legramas atėjo lapkričio 28 d., 
t.y. jau po to, kaip Vilniuje 
susitverė Lietuvos Laikinoji 
Valdžia .ui premiero Valde- 
maro Kabinetu, apie ką Lau- 
sannos Taryba, žinoma, žino- 
jo. Manoma, kad p. Pakštas 
savo vieno vardu to nedarė. 
Tas parodo aišku Lausanno? 
Tarybos nora uzurpuoti (pa- 
sisavinti) sau Lietuvos teiso- 
tą atstovybę. Toks jos noras 

stoja dar griežtesnėj formoj, 
kuomet ji, kaip manoma, tu- 
rėjo Amerikos lietuvių nuo- 

monę tame reikale. Lapkri- 
čio 23 d., kaip tai paduoda 
"Tėvyne," *am pačiam p-ui 
Pakštui buvo išsiųsta Ameri- 
kos lietuvių atstovybės \Va- 
sbingtone kablegramas, kuria- 
me išreikšta užgyrimas Lie- 
tuvių Valdžios Vilniuje ir už- 
reiškimas, kad An.mkos lie- 
tuviai pripažįsta jos, o ne ke- 
no kito autoritetą Lietuvoje. 

Amerikos Lietuvių 
fyr Paliepimas. 

Kaip matome, Pakšto kable 
gramas—jeigu jis buvo gau- 
tas, o tame abejonių ligŠiol 
nėra pasirodę—buvo atsaky- 
mu į ta Amerikos lietuvių už- 

reiškitną. Pareikalavus Pakš- 
tui pripažinimo Lausannos 
Tarybos Augščiausia Lietuvos 
Valdžia, lietuvių Atstovybė, 
savo kablegrama lapkričio 29 
d. antru sykiu pakartojo, kad 
Amerikos lietuviai pripažįsta 
Lietuvos Laikinąją Valdžią, 
bet ne Lausannos Tarybą. 

Maža to. Amerikos lietu- 
vių atstovybė Washingtone pri 
sake ir Amerikos lietuvių de- 
legatams, Lausannos Tarybos 
nariams, remti ne ką kitą, bet 
Lietuvos Laikinąją Valdžią ir 

I su ja bendrai veikti. 
Tiesioginių žinių apie šio 

į prisakymo pasekmes iki šiol 
nėra. P>et netrukus atėjo ži- 

>> nia, kad kun. Dobužis ir PakŠ- 
Į tas iš Lausannos Tarybos iš- 

stojo. Kodėl? Tikrai neži- 
^ nia. Bet žinia, kad trečias 

Lietuvių delegatas, p-as 
S^Jistauskas, joje pasiliko. Xe 
> tik pasiliko, bet, matomai, yra 

vienas iš jos vyriausiu vadu. 
1 

raryčiaus Biurai. 
Iš visa ko, kas pirmiaMS mi- 

nėta, matyt, kad Šveicarijoj 
Įvyko skylimas. Vieni buvo 
Lausannos Tarybos, reikalau- 
jančios sau Augščiausio auto- 

ritėto Lietuvos reikaluose, pa- 

laikytojais. Gabrys ir Mas- 
tauskas matomai stovi šio bū- 

rio priešakyj. I\iii yra tos 

Tarybos priešai. Jų prieša- 
kyj, kaip matyt, stovi viršmi- 
netas kun. Ad. Vilimavičius. 

Kun. \"ilimavičiiw, sykiu su 

keletu kitų sutveria Paryžiuje 
Lietuvių Informacijos T>iurą, 
Į kuri ineitia jis pats, p-lė 
Pouvreau, i.iž. Galvanauskas, 
provizorius Platakis ir karei- 
vis Šaiiunas. Šisai biuras mė- 

gina Paryžiuje veikti ir dar- 

buotis Lietuvos reikalais. Bet 
Paryžiuj yra ir p. Mastaus- 
kas kuris, būdamas vienu iš 
Lausannos Tarybos šulų, Yi- 
limavičiniom niurni neprita- 
ria. Xe tik nepritaria, bet j j 
ir diskredituoja, sttlyg einan- 
čių gandų, net Amerikos val- 
džios akyse. 

Tokiu budu, kaip matome, 
lietuvių užrubežinėj politikoj 
pasidarė pilniausi suirute. Iki 
šiol žinomieji faktai liudija 
prieš Lausannos Taryba, o ka- 
dangi p. Mastauskas, mato- 

mai, j,'i palaiko, tai todėl ir 

prieš ji. Lietuvių akcijos su- 

irimas yra neabejotinas lietu-, 
viii diskreditavimu talkininkų 
akyse, ypatingai šiuo laiku. 
Mastausko matomas nepasi- 
davimas prisakymui Amerikos 
Lietuvių At'-^ovybės Washing 
tone daro ant Amerikos Lie- 
tuviu bloga jspudj ir verčia 
juos manyti, ar p. Mastaus- 
kas, iki šiol daugiaus lenkas 
negu lietuvis, neturi išrokavi- 
mo, idant lietuvių akcija su- 

ardyti ir diskredituoti talki- 
ninkų akyse—tas baisiai gel- 
bėtų lenkams, mano Amerikos 
Lietuviai. Ir štai jų 111.01110- 

nej genia baisi abejonė. 
Kitais laikais tas butų menk 

niekis, kur j galima butų ištir- 
ti ir prašalinti. Bet dabar, 
kuomet Lietuvos likimas ka- 
bo ant plauko, lietuvių visuo- 
menės visi nervai Įtempt* iki 
aukščiausiam laipsniui ir, sy- 
kį abejodama, ji negali apie 
tai tylėti. 

Be abejonės, tie kurie to- 

kią košę lietuvių politikoj už- 
virė, kurie tokį suirimą pa- 
gimdė ir prie jo prileido, tu- 
rės sunkiai prieš Lietuvą at- 

sakyti. Bet didžiausis tragiz- 
mas yra tame, kad Amerikos 
Lietuviai šiądien neturi nei 

[Šveicarijoj, nei Paryžiuj nei 
vieno tokio žmogaus, kuriami 
jie galėtų pasitikėti ir kuris 
galėtų jiems aiškiai nušviesti 
tikrą dalykų storį. 

| Iv tame tuno didžiausis 
"trubelis," su kuriuo šiądien 

Į turi susitikti ir kurį turi iš- 
aiškinti Amerikos Lietuvių 
taip vadinamoji katalikų srio- 
ve. Nes žmonės mintija sau 

t":p: Kam-gi buvo siųsti to- 
kius žmones, kurių sugebumu 
arba net ir gerais norais Ame- 
rikos visuomenė neglai šioj 
kritiškoj valandoj pasitikėti? 
Kam buvo siųsti toki žmonės, 
kurie ne tik privirė ten košės, 
bet kurie neima prisakymų ir 

nurodymų Lietuvių Atstovy- 
bės ne tai, kad smulkmenose, 
bet net principjaliuose klausi- 
muose? Kam buvo siųsti ir 
tokią ytin svarbią mis i j arpa- 
vęs t i žmogui, kuris šiądien su- 

kelia visuomenės abejones? 
yra aišku, kad sriovė, tokį 

Šis paveiksi', parodo, kaip buvo apvaikščiota užbaigimas karės Yladivastokc. 
Yisų talkininkų kareiviai dalyvavo parodoje. 

žingsnį darydama, žaidžia su 

ugnimi, o to ji neprivalėjo da- 

ryti; sykį-gi suklupus, privalo 
išsyk keltis ir taisyti, kol dar 
galima, kol nėra per vėlu. Ji 
privalo aiškiai pasakyti, ką ji 
žino tame reikale, privalo da- 
lykų stovj išaiškinti, nieko ne- 

slėpdama ir nepaisydama "kur j skiedros lėks"—nepaisydama 
ar tas užgaus jų vieną ar kitą 
bičiulį, ar ne. 

Pasakymas teisybės—ir tik 
vienos ir pilnos teisybės—eis 
kreditan, o ne jos d'skreditan. 

Ant nelaimės to iki šiolei 
nesimato. Vieton aiškaus pra- 
nešimo, visuomenė penima ty- 
lėjimu, arba įvairiomis mis- 
teriškomis, pusiau nėdasakyto 
mis žiniomis, kurios, vieton 

dalyką pagerinti, jį dar lab- 
jaus pablogina. 

Katalikų s rievė privalo tuo 

jaus užimti savo aiškią pozi- 
ciją ir užreiksti neabejotiną 
pa žvalgą viršminėtam reikale. 
Visu gi pirmiausiai katalikų 
sriovė privalo tuojaus duoti 
aiškų ir neabejotiną atsakymą 
j šiuos tris klausimus: 

1. Ar ji pilnai pasiliki saro 

atstovų kompctentišukinu? 
2. Ar ji pilnai pasitiki p-o 

/ asta ush u ištikimybe 
3. Jei f/u ji nepasitiki, tai ką 

ji mano tame reikale daryti? 
Amerikos lietuvių abejonės 

šiame reikale privalo buti pra- 
šalintos ir ji nenurims, kol ne- 

gaus ganėtinai aiškaus atsa- 
kymo j viršmintus klausimus. 

Ji turi teisę to reikalauti. 
Tikėkimės, kad vardan Lie- 
tuvos labo, ji bus veikiai ir 
neatidėliotinai tame užganė- 
dinta. 

f 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
KOLIONIJŲ ATYDAI. 

LIUTKAUSKO PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS. 

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Taryba siunčia su prakalbomis 
po" Amerikos lietuvių 1 >lionijas, 
gerai žinomą kalbėtoja, p. J. 
W. Liutkauską. Tai bene pa- 
skutinis didesnis judėjimas dėl 
Lietuvos laisvės išgavimo. To- 
dėl kolionijos privalėtų dar mar- 

kiau sukrusti ir pasidarbuoti dėl 
tėvynės labo. 

Kolionijų veikėjai privalėtu 
nepraleisti šios parankios progos, 
kad pa:.»darbus ir dėl Lietin-os 
ir, lyginai, dėl savo kolionijos 
lietuvių la';o. Taigi prie darbo 
Tėvynainiai! 

PralTafBų reikale, su visokio- 
mis informacijomis, kreiptis prie 
ALTS. sekretoriaus p. S. E. Vi- 
taiėio 307 W. 30th St., New 
York, N. Y. 

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

čiui šiame dideliame darbe, (Jhi- 
cagoje susitvėrė specialis Komi- 
tetas, kuris tvarkys p. Liutkau- 
sko maršrutą Chicagos apielin- 
kėje ir arcimesnėse kolionijose, 
kitaip sakant vakaruose. Ponas 
Liutkauskaus atvyks į vakarus 
pabaigoje šio mėnesio. Komi- 
tetas plianuoja pradėt: maršrutą 
nuo St. Louis apielinkės kolio- 
nijit. 

•Norinti turėti savo kolionijoj 
šj 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 
So. Morgan st., Chi^ago, 111. 

Chicagos Komitetas. 

MAŽIAUSIA KOLIONIJA,— 
BET TTĖ SI IAKERIAI. 

Hoquiam, Wash. Tai gal ma- 

žiausia lietuvių kolionija, nes yra 
tik viena šeimyna ir penki pa- 
vieniai. Bet šita mažytė kolio- 
nija kovcje už Lietuvos laisvu; 
tariant Yankių kalba, yra "over 
the i:op." 

Tarpe 'šlamesio didžiagirių 
ir ošimo didmatio bangų (mus 
miestelis ant kranto Ramiojo 
vandenyno), kurios, tartum įnir- 
šy, kelia kovą prieš krantus, at- 
skrkrido iš tolrtttrts Lietuvos pa- 
dangės tykus atbalsis: "Simus! 

gelbėkit mane." 
Nieks jo nepastebėjo, nieks jo 

nesuprato, bet suprato ji lietu- 
viai. Suprato jj lietuviai, nes 

tai motina—tėvynė atsišaukė į 
savo ištikimus vaikus, prašyda- 
ma pagelbos. Ji nori pasiiiuo- 
suoti iš priespaudos, kuria var- 

gino ją Svetimi gaivalai, ji nori 

pasiliuosuoti, bet persilpnas jau 
turi spėkas—iščiulpė jos kraują, 
sunaikino jos spėką nevidonai.. 
Ir ji prašo savo vaikučiu, išblaš- 
kytu po visą pasaivlį, kad ją gel- 
bėtų. 

Tėvyne! męs, mažas būrelis 

Hocjuiam lietuvių, išgirome ta- 

vo balsą ir, nors su nedidele pa- 
rama, "teiname j pagelbą. Pri- 
imk ir musų prakaito lašus ant 

savo laisvės aukuro. Įrašyk ir 

musų vardus Į kovotojų eiles u v. 

laisvę. Nepalik mus tarpe slia- 
Kerių. 

•Mūsų dovanėlei 
Pranas Bakševičia $5.00 
Jonas Grybas $5.00 
Amanas BakšeVičia $5.00 
Jonas Vaičiulis $1.00 

Vriso $16.00. 
T-ai visų kolionijų lietuviai taip 

remia Lietuvos NeprigulmynCs 
Fondą, tai trumpu laiku j's 
įšauks Į milžiną. 

Lietuvos skaitytojas, 
Pr. Bakševičia. 

SRIOVIŲ VEIKIMAS IR 
BIZNIERIAI. 

Ansonia, Conn. Pas mus lietu- 

viai yra gerai tautiškai susipra- 
tę. Vos pasklydus gandui, kad 
Lietuvai reikalinga amerikiečių 
parama jos kovoj už savo lai- 
svę, tuoj* ansoniečiai tautinin- 
kai ir katalikai stojo bendrai 

darban, kad kaip galint geriau 
prigelbėjus savo tėvynei.' 

Bet šie prakilnus tėvynainiai 
turi nemažai priešų. Kun. Bu- 
koveckis iš vienos pusės, sočia- 

Ilsiai iš kitos. beras tyrias 
ar ne? 

Hendras komitetas renkant n*v 

lcas siunčia ten, kur aukautojai 
nori. (ii Kun. Jiukoveckis nie- 

kaip nenori su tuo sutikti, kad 
žmo, 3s gali aukauti ir tan f<>n~ 
dan, kurs kunigui nepatinka. 
Todėl jis ir kelia ergelius. 

Apie socialistus neapsimoka 
daug ką nei kalbėti, nes musij 
draugučiai, pakol kas gyvena 
tik svetimųjų protu, tat jie yra 
įsitikinę, kad jie ir ant tolhu 

negali^ įprotiškai ek/istuoti b. 
"diadkos" Lenino ar Trockio. 
N'ebereikalo yra patarlė, kad po- 
prafys, tai antra prigimtis. 

Negalima aplenkti nepabriežu? 
vieno keisto apsireiškimo mušu 

kolionijoje. Tiek dvasiškas va- 

dovas—kunigas, tiek dvasiški 
"milžinai"—socialistai, neremia 
lietuvišku biznierių. Jie daž- 

nai yra prielankesni lenkui žy- 
dui biznieriui tik ne lietuviui 

Jei g. it taip tai kodėl tie ponai 
nedaro sau biznio tarpe svetim- 

taučių, bet sukinėjasi tarpe lie- 

tuvių. Kunigas neina žydų se- 

nagogon sau doliarių jieškoti. 
neigi, socialistas "Laisvės" !>o 

;"iC«leivio" platinti, bet visi tar- 

pe lietuvių. 

Męs vidurines sriovės veikė- 

jai remiame lietuviškus biznie- 
rius, nes žydas lenkas ar k;tos 
tautos /biznierius už lietuvi rei 
kiek negeresnis, bet pas lietuvi 
tikresni ir geresnį gali gnu t: 

patarimą bile reikale. Tad męs 
rėmėm ir remsime lietuvius biz- 
nierius. Yišgi iš jo didesnė 
nauda lietuvių tautai, negu :š 

žydo ar ko kito. 

Naujas Korespondentas. 

KENOSHA, WIS. 

Sausio 12 d. vietinis T. F. 

Skyrius sušaukė visuotinu Keno- 
Lsha lietuvių susirinkimą, kad už 
protestavus prieš lenkų užgro- 
bimo tikslus, kurie "labiau ir la- 

biau grūmoja Lietuvai. 

T. F. skyriaus pirmininkui p. 
P. Jusiui trumpai paaiškinus tik- 

skį susirinkimo, rinkta viešo su- 

sirinkimo vedėjai. I'irmsiedžiti 
išrirkta II. Labanauskas, pirm. 
pagelbininku— l'. Jusis, raštinin- 
ku—A. Kvedaras. 

Žmonių j susirinkimą atsilan- 
kė gana daug. Mat jau visi. iš- 
skiriant keletą bolševikų, nori 
Lietuvai "tik laįsvės, ir tK-uori 

svetimų globos, ypač ponai len- 
kai visų nekenčiami. Po trumpo 
apkalbėjimo rezoliucijos prieš 
lenkų užrobimo norus išnešta 
vienbalsiai. 

Sausio 10 d. čia atvyko pra- 
garsėjęs su savo stebuklais "ku- 
nigas" Mock»*s. Bet didelio biz- 
nio nepadarė, nes 11 d. sausio po- 
licija sustabdė jo misiją ir jis 
pasiskubino su savo bogomazais 
išsinešdinti. Žmonės kalba, kad 
tūliems .Mockaus pasekėjams, ku- 
rie, policistams paliepus, neno- 

rėjo skirstytis, teko ir lazdų pa- 
ragauti. Tai niekas atlaidai. 

GLENR1DGE, ILL. 
čia yra viena anglies, kasykla, 

kiT dirba ir būrelis lietuvių. Mū- 
sų kolionijoj gyvena ro lietuviš- 
kų šeimynų. Tautinis susiprati- 
mas čionykščių lietuvių, į ilinia 
sakyti, yra menkas. Kuomet 
prisimeni jiems apie Lietuvos rei- 
kalus, apie darbavimasi dėl i.V 
pavimo Lietuvai neprigulmvbės 
tai tikėkis, kad tvžgirsi vieton 
atsakymo plūdimosi žodžius. 

Daugeliui nvsų kolionijos lie- 

tuvių. likimas musų tėvynės vi- 
sai ntupeina. Jiems vis tiek. ar 

Lietuva butų laisva, ar lietuvius 

laikys priespaudoj lenkas, ar vo- 

kietys, ar rusas. Bet nekur.e 
iš jų labai mėgsta smerkti pa- 
saulį aia laikymą vergijoje silp- 
nesnių tautų 'bei elementų. Nu- 

lyginus jųjų elgimąsi sulyg 'Lie- 
tuvos ir jųjų žodžius, atrodo, kad 

jie barba lyg tas sugurytas "puo- 
das. 

Sykį vienas tėvynainis Įnešė 
draugystė susirinkime, kad pa- 
aukavus kiek nors dėl Lietuvos 
laisvės išgavimo,' tai nespėjo pra- 
bilti, tuoj keletas pradėjo rėkti: 
"neduosime jie vagįs, neduosi- 
me!" Nemanykite, kad jie turė- 
tu kokius nors praparoclytnus 
musų veikėjus ragindami. Ne, 
jie tik bijosi paaukauti kovai už 
Lietuvos laisvę keletą centu, tat 

ir stengiasi surasti prie/.astį, jis 
ir vagina kitus. 

Petras Bagdonas. 

TIKRAS TURTAS. 
"Tikiuos, jog Nauji -Metai at- 

neš daug 'laimės visiems netiek 
auksu, kiek.Jaime ir sveikata." 
Tokiais žodžiais buvo daugelis 
atviručių parašyta, sveikinant 

Naujais Metais, ir nėra abejo- 
nės, kad laimė ir sveikata yra 
didžiausiu, žmogaus turtu. Skai- 
tykite laišką, kurį mums pri- 
siuntė Ponia Agnės Vanek, Fva- 
ger PI., Baltimore, M d. 20 

Gruodžio, 1918 m." Ilgą laika 
mane kankino' blogas upa?, nie- 
kas manęs nedžiugino, kol Tri- 
nerio American Elixir of Bitter 
\Yine (Trinerio Kartusis Yy- 
nas) vėl įcsugrąžino man sena 

upą ir aš dabar jaučiuosi kaip 
naujai atgimusi." Blogas upas, 
galvos sopėjimas, nerviškumas 
ir tam panašiai, paeina nuo vi* 
durių .neregu!iariškumo, tuomet 
Trinerio American Elixir praša- 
lina visus liguistumus. Aptie- 
kuose po $1.00. Nuo slogų iš- 

pylimo, sunarinimo, sutinimo, 
reumai/škų ir neuralgiškų skau- 

dėjimų, strėnų skaudėjimo ir tam 

panašiai, nėra geresnių gyduolių, 
kaip Trinerio Linimentas po 35 
ir 65 centus aptiekuose ir 45 
ir 75 centai per krasą. Joseph 
Triner Company, 1333-43 So. 

t Ashland Ave., Chicago, IlT. 

TEATRAS IR BALIUS 
Pelnas nuo šio vakaro skiriamas dėl Lietuvos Laisvės. 

Rengia LIET. TEATR KLIUBAS LIETUVA 
Stato bctnoje nMI DR HI IIP' penkių atida- 
kcturių veik.-niiiĮ U U DllULIU rymų dramą 

NEDELIOJE, SAUSiO-JAN 19, 1919, 6:30 valandą vakare 
SCHOOL HALL SVETA'NEJE, Kampas 48 ir Donore Gatv, 

TodCT visi norintieji^cjrai iai pasilinksminti būtinai at- 

silankykite šin vakaran. To Teatro Šokiai prie puikios 
muzikos. 

Telephone Drovei £167 

J. F. BUDRIK 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausių Gramafonų 
ir Lietuviškų Rekordų. 

Auksinių Laikrodėliu, Žiedų, ir t. t. Krautuvėje randasi 
didžiausis pasirinkimas visokiu Lietuviškų Knygų. Ka- 
talogą siunčiame Dykai. 

J. F. Budrik 
3343 SO. HALSTEO ST. CHICAGO, ILL. 

Koncertinų Išdirbystč 

į Pearl Qu«en Konctrtlna 

[ nemokėk Pinigus Bereikalo i 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip oe-; 

gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar-? 
I bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius < 

J laikrodžius, žiedus, šliubiniua ir deimantinius; gra- ( 

(mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- j 
sių Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. | 
Dirbame visokius ženAclus draugystėms, taisome; 

! la;lcrodžius ir muzkališkus instrumentus ats^kan- 
čiai. Kurie prisius trijų centų krasą-ienfltlį gaus Į 

• kataliogą veltui. ! 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. Ashland Ave. : ! Chicajfl, IU. : TeJephBM Brovcr 73W 
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Slz montha 8.60 
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Ona capy 9 .02 

Fer waek ■—— .12 
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Ooo year .. 16.00 
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Thr«a montha —... ■■ J-6B 

Sft Oanada. oaa year $7.00 
fti all otfrar ooujrtres, par jaar $8.00 

"Iilefcnva" eina kasdien, lSekirlant nadSldienlua. 

Leliftjef- Lietuvos Dienraščio Benrove. Redaktorių*: 
AArf. Bronius K. Balutis. Adresas vinonaa karespondea- 
eljoms: 

Llthuanlan Publlshing C o. 

8263 Se. Morgan St., Ohlcago, I1L 

Telepbonaa Bulevard 4250 

Premnneratos taaJna apgarsinimu skyriuje. Apgar- 

•laimų kaina sutelkiama pareikalavus. 
Prisiųsti Redakcijos lr nesunaudoti rankraščiai gr^ 

žlnaa»i atgal tik tada, kada Jų grąžinimo reikalaujama, 

rankraSty Redakcijon siundant, ir kuomet grąžinimo 16- 

fios prie rankraščio yra pridėtos. 
Prenumeratos, apgarsinimų lr kitokio biznio reika- 

lais reik kreiptis laiškais t Dienraščio AdminlataraciJ.}. 
Kocrospondaacijaa, žinias ir straipsnius reik adresuoti 

©itaraAilo RedaKcijos vardu. 

Joki raitai, be padavimo rašSjo tikro vardo-pravar 
t&a (apart alaplvardfia) lr adreso, negali būti sunaudoti 

Asmeniikal Redaktorių galima matyti nuo 11:30 flt) 

lJ-tal (Srrto lr nuo 5:30 iki 6 vakare. 

Kapsukas su Rubliais 

Ateinančios iš Europos žinios pasakoja 
mums, kad amerikiečiams gerai pažįstamas p. 

Kapsukas, anais metais buvusis 'Kovos' redak- 

torius, ir dabar lietuviškų bolševikų vadas, pri- 
buvo dabar Vilniun su dideliu štabu įvairiu 
pagelbininkų ir didele suma rusiškų rublių. 

Tos pačios žinios praneša, kad Rusijos 
bolševikai suteiksią užtektinai pinigų Kapsuko 
valdžios palaikymui Lietuvoje, bet Lietuva už 

tai turėsianti pristatyti Rusijai maisto, ku- 
ris Rusijai reikalingas. 

Toliaus, kad Rusijos bolševikiškoji val- 
džia pripažinusi Lietuvos bolševikiško sovieto 

heprigulmybę ir prižada pagelbą ''suorganiza- 
vimui pagelbos apsigynimui nuo visų kitų sve- 

timų prispaudėjų." 
Sulyg tos pačios žinios p. Kapsukas, at- 

v '.vęs YilniuA, paskelbė, kad Lietuva busian- 
ti vidujine dalim Rusijos bolševikiškos respub- 
likos. 

Suprantama, tikimės, kad klausimas apie 
tai, ar Lietuva bus vidujine dalim Rusijos— 
ne nuo p. Kapsuko priklausys. Lietuvos žmo- 

nės turi šį-ta tame klausime taipgi pasakyti. 
Bet ne apie tai mums šiuo sykiu eina. 

Mums norisi atkreipti mintijančių žmo- 

nių atydą į keletą dalykėlių, iš fšios žinios pa- 
aiškėjusių. 

Bolševikai pripažįsta "c Lietuvos nepri- 
gidmybę, neigi Lietuvos žmonių teisę apsi- 
spręsti, bet vien tik pliko Lietuvos Bolševikiš- 
ko Sovieto ncprigulmybę,—kitais žodžiais ta- 

riant: šalis pasilieka, anot paties Kapsuke 
užreiškinio, integrale (vidujinė) dalis Kusi 
jos; lietuviai turi teisę šiaip-taip valdytis, bei 
tik su išlyga, kad jie vaklysis per Lietuvišką 
Bolševikišką Sovietą. 

To sovieto palaikymui, Rusijos bolševiku 
sovietas duosiąs užtektinai pinigų, bet Lietu- 
va, pati badu stimpanti, turi pristatyti Rusi-! 
jos bolševikams maisto. Lietuva, vadinasi ' 

už tą malonę, kad Ji turėsianti garbę buti val- 
doma bolševikų turi atiduoti Rusijai ir pasku 1 

tinius savo maisto gurinius, nepaisant to, ai 

Lietuvos žmonės jų užtektinai turi, ar ne. 

Bolševikai sveikina per Lietuvių bolše- 
vikišką sovietą lietuvių tautą iš priežasties pa- 
siliuosavimo nuo svetimtaučių ir žada paramą 
suorganizavimui apsigynima "nuo visų kitų 
sveti m tau f iŠ k ų prispaudėjų." 

Ko Lietuvos žmonės labjausiai geistų, tai 
to, kad jie duotų užtikrinimą lietuvių apsigy- 
nimui ir—i:uo savęs, t. y. nuo bolševikų kiši- 
mosi | Lietuvos reikalus. 

Tokios vienok malonės sunku yra nuo ju 
tikėtis. 

AA 

Kodėl? 
\uo pat pradžių mos karės vienu iš pir- 

miausiu lietuvių tautos obataių buvo: "Viena 
ir nepadalinta Lietuva." Tuomi obalsiu buvo 
išreikšta pageidavimas ir reikalavimas, kad 
pusiau perskriosta Lietuva, padalinta Į Didžią- 
ją Lietuva po Rusija ir Mažąją Lietuvą po 
[Vokietija, butų vėl krūvon sujungta. 

Šitas lietuvių tautos troškimas pagalios 
pradėjo pildytis, o kuomet atėjo žinia, kar 
Prūsų Lietuva pati atsiskyrė nuo Vokietijos, 
prisidėjo prie Didžiosios Lietuvos ir išrinko 
savo atstovus i busimąjį Lietuvos Seimą Vil- 
niuje, kiekvienas lietuvis iš gilumos savo šir- 
dies pasakė: "Pagalios, susilaukėm!"... 

Juk svajojo apie tai lietuviai nuo ilgų lai- 
kų, maldavo, prašė, reikalavo ir meldėsi, idant 
tas įvyktų—ir pagalios įvyko. Jų maldoms 
atėjo laikas pasakyti "Amen." 

Pasakė tai ir dienraštis "Draugas." Bet 
anądien gražiam savo straipsny j ayie Prūsų 
Lietuvos vadą Dr. V. Gaigalaitį jis štai ko- 
kią nuomonę išreiškia sulvg Prūsų Lietuvos 
ateities; 

"Jeigu męs tapsime nep.rigulmingais 
— rašo "Draugas"— ir Mažoji Lietuva 
bus mūsų vešpatijos dalis, tai, beabejončs 
ji furčs pasilaikyti autonomijų. Tai auto- 
nominiai mūsų tėvynės daliai męs netu- 
rėsime geresnio pirmininko už Vilių Gai- 
galaitį." [Mūsų pabraukta. Red.] 

Ka§ ne vienam lietuviui čia puola akiu, 
'ai tas, kodėl gi Prūsų Lietuvai skiriama auto- 

nomija.-' Kodėl ji turi buti autonominė Lietu- 
vos dalis, o ne vienas politiškas kūnas čiely- 
bėje su visa Lietuva? Juk jokia tauta nesi- 
skirsto, nesidalina į autonominius šmotus. 
Autonomija paprastai duodama ne savam, bet 
mažiau-ar-daugiau metimam gaivalui, kuris 
negali, ar nenori išsitekti toje pačioje, vienoje 
čielybėje su visa viešpatija. Tuo pačiu laiku 
galima dar ir tai patėmyti, kad autonomine 
dalis paprastai neturi pilnų lygių su dominuo- 
jančia valstija teisių. 

Viskas, kas Mažąja Lietuvą skiria nuo 

Didžiosios Lietuvos, yra vien tik tikyba. Bet 
valstijos šiądien nėra tveriamos sulyg tikybi- 
nių pamatų. Kuomi tad butų pamatuojamas 
"Draugo" pasiulijimas Prūsų Lietuvai auto- 
nomijos? Atsakymas j šitą klausimą, tikime, 
galėtų buti pusėtinai žingeidus lietuviams da- 
lykas. 

Svetimoj Spaudoj apie 
Lietuvius. 

TALKININKAI ŽADĖJĘ PAGELBĄ? 
"Lietuvių telegrafiškoji agentūra prane- 

ša, kad lietuviškų bolševikų lyderis, M. Kap- 
sukas, atvyko į Vilnių iš Rusijos su dideliu 
štabu pagelbininkų ir gerai aprūpintu rub- 
liais iždu. Jis paskelbė tautai per spau- 
dą, kad Lietuvos respublika bus paskelbta vi- 
dujine dalim [Rusijos] Sovietų respublikos. 

''Sovietų Rusijos valdžia aprūpinsianti 
Lietuvos iždą pinigais vediniui administraci- 
jos, bet Lietuva privalo pristatyti Rusijai ne- 

kuriu provizijų [maisto], kurio ji [Rusija] 
reikalauja. 

"Akyvai zdoje šito pavojaus Lietuvos Val- 
džios delegacija iš Liepojaus gavo inter- 
/ i c vv (pasikalbėjimą) su admirolu, vadovau- 
jančiu Britiškąją eskadra Baltiko jūrėse, ku- 
ris užtikrino juos, kad talkininkai suteiksią 
Lietuviams visą galimą pagelbą suorganiza- 
vime jų atsigynimo pasipriešinimui bolševikų 
'įsiveržimui.' 

"Sovieto telegramas iš Carskoje Selo, pa- 
žymėtas gruodžio 25 d., praneša, kad Sovietu 
/aidžia formaiiškai pripažino neprigulmybę 
lietuviškojo Sovieto ir kad Sovieto Centrali- 
iiis Pildomasis Komitetas Petrograde nusiun- 
;ė brolišką pasveikinimą laisvoms tautoms 
sietuvos, Estonijos ir Latvijos, sveikindamas 
jas išgavimu laisvės, pasiliuosuojant nuo sve- 
imos okupacijos, kaip lygiai ir nuo tiraniš- 
;ojo carizmo, ir siūlydamas visokeriopą pa- 

■ 5relbą organizavime atsigynimo nuo visų kitų 
ivetimtautiškų prispaudėjų." 

—Iš specialio bevielinio telegramo, 
pasiųsto Londono -T i m c s'u i iš Stock- 
holmo sausio 2 d. 1919 m. 

* * 

ĮSTEIGS "GAL IR LIETUVĄ." 
Naboth Hedin, specialis korespondentas Jnh'crsal Scrvicc, esantis Paryžiuje, savo sj»e- 

:ialiame kablegrame, pažymėtame gruodžio 
25 d., pasakoja apie tai, ką talkininkai mano 

laryti su Rusija. 
Paaiškinęs pirmiausiai, kad talkininkai 

•ra nutarę nesiųsti Rusijon savo kariumenės, 
—bent šią žiemą, minėtas korespondentas pra-' 
ieša sekančiai: 

"Talkininkai, kaip pranešama, mano1 
palaikyti įvairias provincijincs valdžias, 
kurios yra jsteigtos ir priešingos bolše- 
vikams, kai]) antai: Archangelsko, Om- 
sko ir kitu distriktii valdžfas. Tolįaus 
yra plianuojama. suorganizuoti Viešpati- 
jas tuojaus Rusijos pakraščiuose esančias, 
kurios yra priešingos bolševizmui, kaip1 
antai Finliandiją, Ukrajiną ir (jai Lietu- 
vą [Mūsų pabraukta. Red 

—Iš Examincr, Los Angeles, Cal. 
Gruodžio 26 d. 191S m. 

Muši] Laukuose, Karę Užbaigus. 
Lietuvio Aficiero Įspūdžiai, 

Rašo Leit. Dr. S. Biežis. 

(Pabaiga.). 
Vieno vyro "parėdalą" aš 

atmenu labai gerai. Jis štai 
kaip išrodė: vokiško kareivio 
kepurė, lyg ir pusiau civilis 
surdutas, kuris buvo jam vi- 
sai perankštas, išdabintos vo- 

kiško aficiero ilgos kelinės 
(jam perilgos), pora visai nu- 

plyšusių civiliu čeverykų ir ne 

^ėsi jis b a k s ą ant savo pe- 
čių. Ir už ką tu galėtum 
paskaityti? 

Visi jie turęjo palšai-rausvą 
raikšti aplink savo rankoves. 
Nuo laiko aš mačiau jų tūk- 
stančius. Tikrai, jie išrodo 
vaisdingai ir juokingai. Man 
jie išrodė daugiaus panašus į 
kubistiškos dailės pavyzdį ne- 

gu į ką kitą. 
Fiziškai iš pirmo pažiūrėji- 

mo, jie išrodo kaipo buvę pu- 
sėtinai gerai maitinami, bet 
arčiaus prisižiūrėjus, prisieina 
sulyg to nuomonę permainyti. 
Didesnė jų dalis yra išblyškę, 
sudžiuvę, su "atšipusiomis" 
akimis; visa jų išvaizda rodė 
pailsimą, kuris paėjo arba nuo 

persidirbimo per ilgąs laiką be 
užtektino posilsio, arba nuo 

ilgo badavimo, o gal sykiu ir 
nuo vieno ir kito. 

Kuomet pamatai juos ei- 
nant, tai manytum, kad tai 
krūva seniu, kurie jau prade- 
da suklupti eisenoj, žingsniuo- 
ja išlėto ir atsargiai, nes bijo- 
si paslysti ir pargriuti. To- 
kio gyvumo ir vikrumo, kaip 
kad pas jaupus vyrus, juose 
jau nepastebėsi. Žodžiu kal- 
bant,, jie daro liūdną įspūdį, 
į juos bežiūrint. 

Pradėjau juos klausinėti, 
kai]) jiems buvo nelaisvėje. 
Jie atsakinėjo, kad jie buv< 
priversti dirbti sunkiai ir pe." 
ilgas valandas niainose, tran- 

šėjose ir t,t. Jeigu kuris jų 
atsisakydavo dirbti, tai jį muš 
davo vokiški sargai labai žiau 
riai ir be pasigailėjmo. Po 
to vokiečiai paprastai suma- 

žindavo ir be to skupias be- 
laisvių porcijas. Susirgimas, 
liga1 nėra joks pasiteisinimas 
—nuo darbo nepaleidžia, kol, 
šiaip-taip ant kojų gali pa: 
stovėti. 

Maistas buvo visai nepakak 
tinas nei sulyg savo kokybės, 
nei sulyg savo kiekybės, idant 
palaikyti žmogaus sveikatą. 
Tie, kurie turėjo piniginę pa- 
gelbą iŠ namų ar pažįstamų, 
arba kuriems buvo siunčiama 
maisto, laikydavosi daug ge- 
riaus, nors tankiai daug siun- 
tinių žūdavo kelionėj, arba bu 
davo pavogta. 

Vienas rusų belaisvis pasa- 
kojo man, kad laike dviejų 
mėnesių jų logeryj mirė 75 iŠ 
300 vyrų iš priežasties stokos 
maisto, t.y. nuo bado. Vokie- 
tijos žmonės, sako jis, taip 
pat mirė, kaip musės, iš tos 

pačios priežasties. Medikalės 
pagelbos jie beveik nepažine 
nekuriuose lageriuose, nors ki 
tuose lageriuose daktarai bu- 
vo mandagus ir, matomai, mė 

gino gelbėti, kiek galėjo, 
Tokias, aplamai imant, ži- 

nias aš galėjau išgauti iš grįž- 
tančių iš vokiškos nelaisvė: 

talkininkų belaisvių. Kalbė- 

jausi su daugeliu iš jų ir abel- 
nai visų istorija buvo toki; 

pati. Ar jie man sakė piln;i 

teisybę, ar ne—to aš nežinau, 
nes pats niekados nebuvau be- 
laisviu Vokietijoj. 

Kol karė t^sis, niekur nak- 
ties laiku nebuvo leidžiama 
vartoti šviesų: nei traukiniuo- 
se, nei ant gatvių, net namuo- 

se visi langai turėjo buti už- 
tiesti taip, kad šviesos per 

juos nebūtų matytis. Žodžiu, 
nakties laiku visur ir viskas 
buvo tamsu, neišskiriant ir au- 

tomobiliu, t rokų ir 1.1. 

Bet nakčia prieš lapkričio 
11 d. šviesos pradėjo rodytis. 
Elektriškos šviesos ant gatvių 
inusii ligonbutyj" taipgi pasi- 
rodė. 

Lapkričio 20 d. aš atsidū- 
riau nakties laiku mieste var- 

du Bar^Le-Duc, per kurį aš 

pervažinėjau apie 6 ar 7 sa- 

vaites tam atgal. Dabar jau 
ant jo gatvių buvo šviesos, ir 
kuomet nuo to esi atpratęs, tai 

išpradžių nauja regykla ištik- 
ro išrodo navatnai. Dabar 
jau ir visi traukiniai yra ap-i 
šviečiami lygiai taip, kaip ir 

Amerikoj—pirmiaus reikėjo sė 
dėti pilnoj tamsumoj. Tik sau 

išsivaizdinkit važiavimą per vi 
sa naktį pilniausioj tamsoj, 
ant kieto suolo—ir tai jeigu 
esi tiek laimingas, kad sėdynę 
gali gauti,—-kitaip turi viaij 
laika prastovėti. 

Dabar ir Šokių Turi. 

Bet nemanykit, kad viskas 
yra jau taip liūdna; yra tame 

ir šviesesnis šunelis. Vos sa- 

vaitė praėjo po to, kaip pasi- 
baidė šaudym is, męs, brač, tu 

rėjoine puikius šokius vienoj 
iš musų ligonlnui-, saJių. 

Pakol karė ėjo, šita salė 
būdavo pilna prisikimšusi at- 

einančių sužeistu kareivių, nes 

lai buvo "priėmimo salė." Bet 
dabar ji buvo jrai tuščia ir to- 
dėl ^.js tuomi pasinaudojome. 
Xors asla buvo ant greitųjų 
sukalta iš nelygių lentų, bet 
šiuo laiku, prie visai gero ka- 
riško negrų beno, męs, brolu- 

ži, pasišokome smagiau negu 
ant slidžiausių Cbioagos sve- 

tinių aslų. 
Šiuo laiku musų mintis vis 

daugians yra atkreiptos i Va- 
karus. Ne\v Vor'.o linkui. Ne- 
kurie musų yra jau laimingi, 
nes kelionėje atgal j namu- 

čius, bet kili yra kaip sykis 
priešingos pusės kelionėn — 

v ach Berlin. 

Kur aš atsidursiu, tuom tar 

pu aš dar negaliu pasakyti, 
liet je«o"u turėsiu gerą giliukį, 
tai Į apie savaitę laiko gal 
galėsiu pamatyti ir garsų i j 
Reiną (upę Vakarinėj Vokie- 
tijoj). Ypatiškai aš beveik 

velyčiau keliauti priešingon 
pusėn, bet jjaliepimas yra pa- 
liepimu ir tokiame ats* .:ime 
nėra ko r u got i ir skųstis, bet 
visuomet geriaus tinka pri- 
imti, kas tau kliūva, su .,eru 
no^u ir gera akvata, nes tik 
toki v\ia! yra ko nors šiame 
sviete verti. 

Heje. Aš gavau vieną nu- 

merį "Lietuvos," ir galite būti 
įsitikinę, kad pamačiau aš ją 
su dideliu užsiganėdinimu. 

: Geriausi velijimai mano vi- 
siems draugams. Jaučiuosi 

| puikia" ir visiems to paties ve- 

! Ii ju. 

(Galas) 

Sufragietes per keletą savaičių bandė palaikyti links- 
mybės ugnį prieš Baltąjį namą \Vashingtone. 

Daug iš jų tapo suareštuota. 

Paukščių Keliu iš Amerikos Europon. 
Į Oi laivininkystė. 
Į Buvo laikai, ir tai ne taip I senai,, kada 'nes stebėjomės, kaip I traukinys, kupinas prekių bei 
žmonių, nešinos iš vieno šalirs 
krašto j kitą. Nešinos su pa- 
gelba nesuprantamos mums jie- 
£OS ir labai greitai. 

Mums taipgi buvo didele pv 
| slaptimi, kaip laivas, apsuptas 
nuolat besikeičiančiu bangu ir 1 -i 

~ 

1 vrn tik paslaptingu dangaus 
skiiautu, suranda sau pageidau- 

Į jamą kelią. 

Daug kas buvo ir yra mums 

paslaptingo. Bet paskutiniais 
laikai? .11 y s pradedame apsipra- 
sti su tomis paslaptimis ir, vie- 
ton stebėtis dėl mums nesupran- 
tamų apsireiškimu, męs trumpai 

1 atsake v:: tai mokslas tą iŠra- 
1 !o, trri mokslinčių darbas. Męs 

41 tik konstatuojame tuos mok- 
slinčių darbus ir darome apskait- 
'iavimus,—kokia bus žmonijai iš 
t.o nauda. 

i o.niais laikais mokslinčiai 
pašventė daug triūso orlaiviniky- 
stei. 

Vos spėjo mokslas padaryti 
pirmus žingsnius orlaivininkj- 
stės srvtyje ir pranešti pasauliui, 
jog ir žmogus, it tas paukštis, 
gali skrajoti padangėse, tuoj bū- 
riai žingeidžių ir karštesnių jar 
nuolių, susiorganizavo į orlaivi- 
ninkystės kliubus, ėmė lavintis 
ir bandyti įvykdyti tai, gyveni- 
man. jį 

Daugelis j uju sutiko nepasi- 
sekimus, nelaimes ir net mini. 
Januoliai tūkstančiais žuvo bc- 
mindami pirmus takus orlaivinin- 
kystėje. Bet jų vietas, ir dar 
su perviršium, užimdavo nauji 
#rą šuoliai ir varydavo pradėtoj} 
darbą pirmyn. 
£uicpos karė ir crlaivininkystė. 

Kiekvienoje k:.rėje besigru ■! 

miančios pusės panaudoja visus 
galimus budus, kad tik nugalėjus 
priešą. Tas pats pasikartojo iv 
tik ką užsibaigusioje karėje. 

\ors pirm keturių metų 01- 

laivininkystė buvo menkai dar 
išvystyta, bet suteiktadama žmo- 
gui paukščio ypatybę skrajoti 
padangėse, sulošė k n r ė s vedimo 
labai žymią rolę. 

Kariški kritikai nei tvirtina, 
kad paskutiniais karės, metais 
jei kuri šalis butų neturėjusi or- 

laivių, tai jos kariumenė butų 
buvusi sumušta Į trumpą laiką 
ir tame yra daug teisybės. 

Kiekviena valstybė kaip iniu- 

nydania tobulino Stiprino orlai- 
vininkystę savo šalyje, kad šiuo 
nauju ginklr uždavus priešui 
kaip galint didesni smūgį. 

Buvo statomi orlaiviai j vai- 
riausiu rusių atlikimui įvairių už- 

duočių ant saus'.i.rys ir ant ju- 
riu (hydroplianai. kurie gali i" 
plaukioti). Vokietija ų'\ pasižy- 
mėjo savo "Zcppelinaiš/' 

Orlaiviai" atliko nemaža už- 

duočių. Pažymėtini vokiečių ori- 
niai užpucJmai ant Anglijos pa- 
kraščių ir Italijos endvių skva- 
drono kelionė j Austrijos sostim; 
Viennrj. kur išmėtyta daug at- 

sišaukimų i Au.-:tra-Ycngrijos 
pavaldinius. 

Nuekliavo Afrikos: iv atgal. 
J!ct žymiausią kelionę atliko 

vienas vokiečių Zeppelinas, kurs 

iš Bulgarijos nulėkė į Pictina 
Afriką ir be atsilsio sugrįžo at-» 

gal. Jo tikslu buvo pergabenti* 
gabų generolą Forbeck į vaka- 
rini karės frontą (Francuzijon). 
Bet tas jam nepasiseki:, nes an- 

glai jau buvo užėmę ten buvu- 
sias orlaiviu stotis ir kontrolia- 
vo be vielinį telegrafą, tad Zeppe- 
linas, neturėdamas tinkamos nu 

sileidimui vietos ir taipgi nega"* 
damas jokiu žinių apie dalyH,. 
stovį, kad nepakliuvus ir pačiam 
j nelaisvę, nežinosi atgal. Tokiu 
budu be atsilsio jis skrydo apie 
7.000 mylių. 

Orlaivininkystė po karei. 
I Karės laiku įgauti patyrima', 
beabejonės, bus didelės vertės 

atėjus ir ramiemsiejns laikams. 
Jau vienur-kitur svarstoma, da- 
roma plianai, kaip tinkamiau iš- 
naudojus orlaivininkvstc ramiai- 
siais laikais. 1 

New Yorko Aero kliubas yr® 
gavęs žinių, kad Vokietijoje yna 
sumantay, ar jau ir statoma, mil- 
žiniškas zeppelinas-diržablis ke- 
lionėms tarp Xe\v Yorko ir Ilom 
burgo. Tas dirižablis busi.js 800 
pėdų ilgio ir jo pūslėje tilps 
3.000.O00 kubižkų pėdų dujų 
f^azo). 

1 Gi viena amerikoniška kompa- 
nija plianuoja dar didesnį diri- 
žablį negu vokiečiai. Amerikonai 
plianuoja dirižablį 1,000 pėdų il- 
gio. Jo pūsle talpins net 5,000- 
coo kubiškų pėdų dujų. 

Amerikoniški inžinieriai pata- 
ria dirbclinti cirižaUio pūslę bc 
grobu. Mat vokiški zeppelinų pus 
lė tai metaliniai grobai apa^ 
traukti audiniu. Metaliniai:,^! 
bai daro pati Zeppeliną sunkei 
niu ir stuto ji didesnian povo- 
jun laike didelių vėju ir prie nu- 

sileidimo ant žemės. Todėl jie 
pataria dirižablio pūslę dirbdinti 
tik iš valkios ir lengvos medžia- 
gos. 

Be to, vienas Amenics aticic- 
ras neseniai atrado (gas) 
"Argon", kurios yra kiek leng- 
vesnės už pirmiau vartojamas ir 
nebiio ugnies. Jei "Argon" ištik- 
ro turi augščiau pažymėtas ypa- 
tybes, tai nėra jokios abejonės, 
kad Amerikos dirižabliai bus \ie- 
ni iš saugiausiu ir prieinamausiu 
platesniam ju vartojimui. 

Sulyg projekto dirižablis turčs 
atskirus kambarėlius pasažieriam 
šokių salę, barzdaskutyklg. ir net 

nedidelį darželį ir elevator-ių. 
Toks dirižablis galės vešti į i>oo 

Bet keliautojai su bagažais 
a delnai imant, turės nepervirsifn- 
ti 300 svaru nuo kiekvienos yj ja- 

tos. f 
Kelionę tarp Europos ir At> 

rikos galima bu^ atlikti 
dieni, arba ir trumpiau. 

Dirižablis turės visus patogi 
mus, net«ir apie maudynę neu: 

miršta, šviesą ir šilumą šutei 
tie patįs motorai, kurie var 

dirižablį. 

Atrodo, jog jau netoli tie la 
kai kuomet iki šiolei neprieiti 
mos ir neištirtos ant žemės k; 
muolio vietos, bus lengvai t 

greitai pasiekiatnds. 

p.aažierių su bagąžiumi ir 

ypatų įgulos. 



PASISKAITYKITE] 

Varna ir Kodis. 
k)* •A arg.^ė varna gaiso kartą nuo troškimo, 

Bet vandenio kodį rado ant cirimo,— 
Kodį ta užmiršo ant lauko artojas; 
Tuo su džiaugsmu varna prie jo greitai stojas 
Bet ir vėl nelaimė! nors vandens ik-valiai, 
Tik kodis nepilnas, <> pasiekt negali. 
Tada varna savo gudrumą parodė: 
Susirinkus primetė akmenų Į kodį. 
Vanduo pasikėlė iki viršui indo, 
Ir varna atsigėrė, kiek tik j ją lindo. 

Koks šioj sekmėje mokslas tav' yr\ vaikei 
Jog gudrumą žmogui visur turėt reikia 
Norint darbs nelengvas, bet jei susiprasi 
Tikrai jį bedirbdams suvis lengvą rasi. 

P. Arminas. 
oo oo 

E. D E AMICI Vertė M. GRIGONIS 

SIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 
i 78-tas NUMERIS. 

Vakar man prisiėjo buti liudininku jaus- 
mingo reginio. Jau keletą dienų daržovių par- 
davėja, eidama pro .šalį Derossi, labai meiliai 
į ji žiurėjo. Tai todėl, kad Derossi sužinojęs 
apie rašalinę ir kalinį N78, pamylėjo jos sUnų, 
Krossi, rudaplaukį berniuką, pai aližuota ranka 
ir padeda jam, duoda popierio, plunksnų, pieš- 
tukus, vienu žodžiu jis ji per brolį laiko, lyg 
norėdamas atlyginti jam už tėvo nelaimę, nors 

berniukas apie tą nelaimę nieko nežino. 
Jau daug d'enų jinai j j j taip žiurėjo, lyg 

norėdama akimis praryti, jinai labai gera mo- 
teriškė ir mvli savo berniuką, o ir Derossi, ku- 
ris jos sunui padeda tnokyties. Ponaitis Dero- 
ssi, pirmasai klasėje mokinys, atrodo jai kokia 
tai augštes/ie esybe. Jinai vis j j j žiuri išplės- 
tomis akimis, lyg norėtų ką tai pasakyti, bet 
nedrįsta. Pagal i aus vakar rytą jai išteko drą- 
sos sulaikyti jį duryse. 

— Atleisk, ponaiti,—tarė jinai,—toks es 

geras, taip mano sunų myli teikkis paimti at 
minčiai šį mažmožį. 

Ir jinai išėmė is daržovių krepšelio dežu 
tę, paauksuotu popierių aplipdytą. Derossi pa 
raudo ir nuo dovanos atsisakė, sakydamas: 

— Atiduokite tai jusų berniukui—aš nie 
ko neimsiu. 

Moteriškė nusiminė ir atsiprašinėjo, mur- 
niedama: 

— Atleiskite, aš nenorėjau tamstos įžeisti 
.čia tiktai ledukai. 

Bet Derossi vėl atsisakė. 
Tada jinai, labai susigėdinusi, išėmė ii 

Repšio ridikėlių ryšelį ir tarė: 
— Paimkite nors ridikėlių—-nuneškite 

mamai. 
Derossi nusišypsojo ir atsakė: 
— X.e, ačiu, nieko neimsiu; as yiska Kro- 

ssi darysiu ka galėsiu, liet nieko negaliu imti— 
visgi ačiu. 

— Gal tamsta pyksti?—bailiai paklau j 
so moteriškė. 

Derossi nusišypsojo, pasakė, kad nėsą kr 
pykti, ir išėjo. O jinai, nustebusi, vis kartojo: 

— Koks geras berniukas; niekados nes- 
miu mačiusi geresnio ir gražesnio berniuko! 

Atrodė, lyg tuo viskas butų baigęsi. Be 
ne tame dalykas. Vakare, ketvirtį valandą 
vietoj motinos atėjo visados išblyškęs ir liūd- 
nas Krossi tėvas. Jis nulaikė Derossi ir iš jc 
žvilgsnio aš tuojau supratau' jis spėja, kac 
Derossi paslaptis žinoma. 

Pasižiūrėjęs jo akvsna, jis gailiu, meiliu 
balsu tare: 

— Tamsta myli mano bernelį?—Kodėi 
; tamsta jį myli? 

Derossi, kaip ugnis, paraudo. Jam norė- 
josi atsakyt: 

— \s ji myliu, nes jis buvo nelaimingas 
negu kaltas, kantriai savo kaltę atpirkai, ii 

hodėl, kad tamsta esi geras žmogus. 
l>et jis neturėjo drąsos tai pasakyti: sie- 

los gelmėjo jis visgi jautė kaž-kokią baimę ir 
net atsargumą prie to žmogaus, kuris isliejc 
-įtintą kraują ir už tai šešerius metus kalėjo, 

■ramk tasai viską supraio ir pakuždomis, bc 
^eik drebėdamas, pasakė Derossi ausin: 

— Tu myli mano sūnų; bet juk tu nejau- 
ti neapykantos.... paniekinimo jo tėve —ar 
ne tiesa? 

— O ne! ne! priešingai!—karštai surike 
Derossi. 

Tada krossi tėvas padarė tokį judėjimą 
lyg butu norėjęs jo kaklą apkabinti; bet nedrį- 
so ir tiktai dviemi pirštais palytėjo jo plaukus, 
paskiau tuos pirštus pabučiavo, žiūrėdamas Į 
jį apsiašarojusiomis akimis, lyg norėtu pasa- 

kyli, kad tasai pabučiavimas jam priklauso. Pc 
to jis paėmė sutiaus ranką ir išlėto nusitolino 

-—oo 

LAIDOTUVĖS. 
Mažasai berniukas, kuris gyveno viena 

me kieme su daržiovių pardavėja, mano brolic 
draugas, numirė. Mokytoja Dalkati vakar va- 

karą pranešė tą liūdną naujieną mokytojui, iv 
tuojau Garrone ir Karetti pasisiūlė grabą ne- 

šią. Tai buvo prakilnus berniukas; pereitą sa- 

vaite jis gavo medalių; jis mylėjo mano brolį 
ir dovanojo jam sulaužytą pinigams dėžutę 
mama, jį pamačiusi, visados ji meilino. Jo tė- 
vas buvo gelžkelio stotyje nešėjas. 

Vakar, sekmadienį, penktą valandą męs 
nuėjome jo butan, kad galėtumėm bažnyčion 
lydėti. Jie visai žemai gyvena. Kieme jau su- 

sirinko su savo motinomis pirmosios klasės 
daug berniukų, su žvakėmis rankose, čia dai 
buvo šešios mokytojos ir keletas kaimynų. 

Su raudona _pluksna mokytoja ir mokyto 
ja Delkati inėjo vidun, ir męs pro atvirą lan- 
rą matėme, kaip jos verkė; taipgi girclėtie? 
Hivo motinos verkimas. 

Dvi poni, motini dviejų draugų mirusio- 
•o, atnešė du gėlių girlendu. Penkias valanda? 
nusus išlydėjo kuną. 

Priekyje visų ėjo berniukas su kryiium. 
>askiaus kunigas, toliaus nešė mažutį gra- 
)elį, juoda gelumbe apmuštą, o ant grabelie 
)atlėjo ponių gėles. Vienoj pusėj buvo prikal- 
as' medalis ir du pagyrimo lapu, kuriuos ber- 
nukas šiais metais buvo gavęs„ 

Grabą nešė Garrone, Koretti ir du toje 
kiemo berniuku. Paskui grabą priekyj visų ėjo mokytoja Delkati, kuri taip verkė, lyg velionis butų buvęs jos sunus. Toliaus sekė 
kitos mokytojos, o už jų berniukai; maže- 
snieji turėjo rankoje žibučių kvietkelj ir nus- 

ek? į grabą žiurėjo, o už antros rankos juos motinos vedė, nešdomos jų žvakes. Aš girdė- 
jau,, kai vienas mažutėlis klausė: 

—Dabar jis mokylon nebeateis? 
Išnešus grabą iš kiemo, lange pasigirdo 

I miMis riKsmas. 
Tai' rėkė mažutėlio motina; bet ją tuo- 1 

au kambarin nuvedė. 
Išėję gatvėn, męs susitikome vidurinės 

nokyklos berniukus, kurie ėjo poromis. Pa- 
na tę grabą su niedaliumi ir mokytojas, jie lusiėmė kepures. 

• Vargšas mažutėlis! jis nuėjo amžinau >oilsin kartu su savo medaliu. Daugiau męs į<> raudonos kepuraitės nebepamatysime; ji? duvo visai sveikas, staiga apsirgo ir po ketu- 
•ių dienu jo nebera. Paskutinę dieną jis mė- ino kelties, norėjo lekciją niokyties ir parei- kalavo lovon medalių, lyg bijodamas, kad iš jc icatimtų. Niekas daugiaus jo iš tavęs neat- 
ms, vargše berneli! Sudiev! Mokykloje Baret- i męs visados tave minėsime. Ramiai miegok, neiluti! 

AA 

RYTOJ 14 D. KOVO! 
Ši diena buvo linksmesnė, negu vaka- 

rykštė. Tryliktoji diena kovo! Rytoj teatre 
/iktaro Emmanuilo dalįs dovanas, rytoj me- inė. Bet šį karta berniukus, kurie išėję ant 
s t rados dalįs atestatus, paskyrė, seniaus gi )urdavo. 

Šįryt, pabaigoj pirmos lekcijos atėjo di- 
ektorius ir pasakė: 

— Vaikučiai, aš jums pranešiu malonią įaujieną. 
Paskiau jis pašaukė: 
— Koraei! — taip vadinasi kalabrijietis. valabrijietis atsistojo. 
— Ar nori buti tų tarpe, kurie rytoj te- 

įtre daljs atestatus ? 
— Noriu, atsakė kalabri j ietis. 
— Puikiai, — tarė direktorius, — tokiu 

judu bus ir Kalabrijos atstovas. Šiemet, —i esė direktorius, — miesto durna panorėjo, cad tie dešimts arba dvylika berniukų, kuriej !alįs dovanas, butų iš visų Italijos kraštų ir 
•:^(i butų iš visų miesto mokyklų. Miestas turi lvidešimts mokyklų penkių skyrių: — išvisc 
septynias tūkstantis mokinių; tokioj daugy- bėj nesunku rasti berniuką iš kožnos Italijos! provincijos. Torkvoto Tasso mokykloje atsi-1 rado du atstovu salų Sardinijos ir Sicilijos; Bonkompanji mokykla suteikė mažą floreivj tietį, skulptoriaus sūnų: Tomazeo mokykloje yra rymietis; venecijiečių, lombardiečių ir ro- maniečių bent po1 kelius kiekvienoje mokyk- loje; neapolietį randame Monvizc mokykloje jisai aficieriaus sunus; iš musų mokyklos bu.4 genujietis ir kalabrijietis, tai yra tu, Korači. Kartu su pjeuiontiečiu išviso bus dvylika ber- niukų. Tai puiku, ar ne tiesa? Jums dalįs do- 
vanas įusų broliai iš visų Italijos kraštų. Vis!; Ivylika išeis kartu ant estrados. Jus privalott juos patikti garsiais delnų plojimais. Nor? jie vaikai, bet jie tėvynės atstovai, kaip ir, užaugę; maža trivarsė vėliava toks pat Jta-į lijos ženklas, kaip ir didelė, ar tiesa? Taigi I plokite jiems gausiai. Parodykite, kad jūsų mažos širdįs liepsnoja tėvynės meile. i 

Direktorius išėjo, o mokytojas, šypso- 
damasis, tarė: 

— Taigi, Korači, tu Kalabrijos atstovas. 
Tada visi pradėjo delnais ploti, juokda- 

miesi, o kada męs išėjome gatvėn, tai apspie- 
tėme Korači, pakėlėme ir iškilmingai ant ran- 

ku neseme, šaukdami: 
I ° 

— Tegyvoja Kalabrijos atstovas! 
— Žinoma, juokais, o ne patyčiomis; 

anaiptol, męs iš širdies norėjome parodyti 
jam ovaciją, nes visi tą berniuką mylime. Jis 
irgi juokėsi. 

Męs jį iki kertės nunešėme, kame susi- 
tikome juodabarzdi poną, kuris, mus pama- 
tęs, taipgi pradėjo juokties. 

Kalabrijietis pasakė: 
— Tai mano tėvas. 
Tada berniukai jo rankosna atidavė sūnų 

ir j visas puses išbėgiojo. 
\JU 

DOVANŲ DALINIMAS. 

Antrą valandą didelis teatras buvo pil- 
nintelis; parteras, galerija, ložos, scena, — 

visur sausakimšai prikimšta, visur tūkstančiai 
žmonių: berniukai, ponios, mokytojai, dagi- 
ninkai, prastos moteriškės, vaikai; visur ju- 
lėjo galvos, rankos, švituriavo pluksnos, kas- 
pinai, lokonai ir visur buvo nenuilstantis 
inksmas klegesys. 

Teatras buvo papuoštas raudonomis, bal- 
omis ir žaliomis gelumbėmis. Abiejose sce- 
ios pusėse buvo liesvos: dešinėmis lips do- 
vanų paimtų, o kairėmis, gavę dovaną, nulips. 
Scenos priešakyje stovėjo eile raudonų kėdžių, 
o ant vidurinės kabėjo laurų vainikas; scenos 

gilumoje daug vėliavų, vienoj scenos pusėj 
buvo skobnis, ant kurio buvo sudėti pagyri- 
mo lapai, surišti trivarsiu kaspinu. 

Orkestras buvo apačioje prie scenos; mo- 

kytojai ir mokytojos sėdėjo pirmoj galerijoj, 
suolai, partetas ir praėjimai pilni buvo ber- 
niukų, kurie turėjo choru dainuoti ir rankose 
laikė rašytasias gaidas. Visur bėginėjo moky- 
tojai ir mokytojos, sustatydami eilion gau- 
nančius dovaną; čia pat stumdėsi ir vaikij gi- 
minės, kurie dar paskutinę valandėlę iu dra- 
įijuzelius taisė. | 

Inėjęs su savo tėvais j ložą, aš priešais 
pamačiau su raudona pluksna mokytoja; ji- 
nai juokėsi, o ant veidų buvo gražios duobe- 
lės. Kartu su ja buvo mano brolio mokytoja 
ir "vienuolė," juodai apsirėdžiusi ir mano ge- 
roji pirmosios klasės' mokytoja. Vargšė bu/o 
labai išblyškusi ir, jai kosint, girefėties buvo 
antroj teatro pusėj. 

Partere aš tuojau radau meilu platu Gar- 
rone veidą ir baltaplaukę Neli galvutę, kuris 
prie savo draugo spaudėsi. Toliau aš pama- 
čiau riestanosį, kaip pelėdos, Garoffi. Jis jati 
judėjo, visur rankiodamas spausdintus lape- lius su sąrašu dovana gaunančiųjų ir jau tu- 
rėjo rankose didoką pluoštą, idant vėliaus su 
jais galėt apyvartą daryti — kokiu budu? — 

lai rytoj sužinosime. 
Prie inėjinio 'ntvo malkininkas ir jo žino- 

ta, išeiginiais rūbais apsirėdžiusi, o prie jų 
umns, kuris gaus trečiąją dovaną antrosios 
vlasės. Šį kartą jis kitaip buvo apsirėdęs, kas 
nane nustebino. Galerijoj valandėlei buvo pa- 
sirodęs Votini, su mėgsta a;,ikakle ir vėl clin- 
įo. Ložoj ant scenos, kame buvo pilna žmonių, 
sėdėjo artilerijos kapitonas, Robetti tėvas. 

Antrai valandai pasibaigus, pradėjo mu- 
zika griežti, ir tuo laiku dešinės pusės lies- 
vu temis užlipo ant scenos miesto galva, pre- fektas, mokyklų globėjas ir dar daug vyres- 
nybės, visi frakais apsirėdę. Visi atsisėdo ant 
raudonųjų kėdžių. Muzika nutilo, ir i-ėjo dai- 
navimo mokyklų direktorius, rankoje lazdu- 
tę laikydama*. Po pirmojo ženklo visi berniu- 
kai partere atsistojo, o po antrojo prodėjo dai- 
nuoti. Septyni šimtai vaikų balselių dainavo 
stebuklingą dainą! Buvo labai puiku! Visi 
tylėdami klausėsi tos švelnios ir tyros balsų muzikos, panašios į bažnytinį hymną. Padai- 
navus visi prodepb delnais ploti. Paskiau vis- 
xas nuiro: prasidėjo dovonų dalinimas. 

Scei.os priešakiu jau atėjo mano maža- 
"ai antrosios klasės mokytojas, rudaplaukis. Jis ska'iys pavardes gaunančiųjų dovanas. 
Visi laukė dvylikos berniukų, kurie daljs do- 
vanas. Laikraščiai jau rašė, kad tai bus ber- 
nuikai visų Italijos provincijų. Visi tai žinojo ir nekantriai jų laukė. 

Staiga šypsodamiesi kartu inbėgo dvylika 
Derniukų ir atsistojo scenos priešakyje. Visas 
eatras, trjs tukstantįs žmonių atsistojo, ir 

pasipylė raukų plojimai — lyg griausmas 
griaudė. 

— Štai jinai — Italija! — kaž-kas pa- 
lakė ant scenos. 

Aš tuojau pažinau Korači, kalabrijietį, 
<aip paprastai, juodai a'-sirėdžiusį. Berniukų 
arpe du ar trjs buvo turtingai apsirėdę, kiti 
visi buvo darbininkų vaikai; bet visų apsirė- 
dymas buvo švarus. 

Visi jie praėjo pro mieto galv;į, kuris jų 
kaktas bučiavo. Tuo laiku sėdįs greta ponas 
šypsodamasis sakė miestų pavadinimus: 

— Florencija, Neapolis, Bolonja, Paler- 
mo... — ir kiekvienam jų visas teatras del- 
nais plojo. 

Paskiau įie visi nuėjo prie žaliojo skob- 

.nio su atestatais, mokytojas pradėjo skaityti • 

sąrašą, pažymėdamas mokyklą, klasę ir vardą, i 

o gaunantieji dovaną pradėjo lipti ant scenos, 
ir eiti kits paskui kitą. 

Atėjus pirmiesiems už scenos pasigirdo 
tyli, maloni muzika, vienu smuikų. J ir ii laike 
visus ceremonijos nenutilo. Tai buvo puiki, 
nuolat atsikartojanti melodija, kurioje, ne- 

lyginant, buvo girdėtis sulaikyta kalba dau- 
gelio balsų; balsai visų motivų, mokytojų, ku- 
rie mokino vaikus, juos barė ir už juos mel- 
dėsi. 

Tuo laiku vaikai, kurie gaus dovanas, 
ėjo pro sėdinčius ponus, ir tie jiems dalino 
pagyrimo lapus ir'kiekvieną maloniai sveiki- 
no. Partera ir galerijos berniukai kas kart 
delnais plojo, jei ėjo labai mažučiai, arba ne- 

turtingai apsirėdę. Kai-kurie pirmosios klasės 
mažutėliai nežinojo, kur eiti, ir visas teatras 
juokėsi. Vienas nykščiukas bernelis vos galėjo 
paeiti, užkliuvo koja ir sugriuvo. Prefektas 
jį pastatė ant kojų, ir vėl visas teatras pra- 
lėjo juokties ir (lemais ploti. Antras nuo Jies- 
vučių nugriuvo; pasigirdo riksmas, bet iis ne- 

j užsigavo 
Ėjo Įvairiausių vaikų veidų: ir lapaujan-j čių, ir išsigandusių, ir paraudusių, kaip vyš- nios buvo ;ir juokdarių. Visus juos, kaip jie: 

lipo žemyn, čiupo tėvai ir motinos ir nusineš- 
davo tolyn. 

Ypač man smagu buvo, kai atėjo mūsų mokyklos eilė. Čia ėjo da" jybė man pažįstamų berniukų. 
Praėjo Koretti, kaip paprastai, šypsoda- masis, net jo balti dančiukai buvo matyties. Beabėjo jis jau daug malkų šįryt sunešė! 

Miesto galva, padavęs jam pagyrimo lapą, pa- dėjo ant peties ranką ir paklausė, kodėl jo kaktoje esąs nimbas. Aš akimis partere atradau jo tėvus ir pamačir.i, kad jie, ranko- 
mis burną užimdami, juokiasi. 

Paskiau prodėjo Derossi. mėlyname švar- 
kelyje su auksinėmis sagutėmis, gražus, vik- 
rus, pakėlęs galvą, taip simpatiškas, kad aš 
jam norėjau net bučkį nusiųsti, ir visi tie rim- 
ti ponai su juo kalbėjosi ir jo ranką spaudė. Galop mokytojas sušuko. 

— Džuljo Robetti! 
Ir išėjo ant lazdų artilerijos kapitono sunus. Daug berniukų žinojo apie jo karžy- gišką pasielgimą, ir garsas apie jį akimirksniu 

90 visą teatrą išsiplėtojo: vyrai atsistjjo, 1110-j įerįs pradėjo skepetaitėmis plevėsuoti, o varg-l •>as berniukas atsistojo viduryje scenos ir vi- 
sas dreba. Miesto galva patraukė ji prie savęs, atidevė jam dovaną, pabučiavo jį; paskiau, nuėmęs !: urų vainiką nuo savo kėdės, paka- )ino jį ant vienos lazdos ir nuvedė jį >žon 
ant scenos, kurioje jo tėvas sėdėjo. Tėvas in- cėlė jį ložon, ir visas teatras prade i 5 šaukti: 
ujuvo: ir acinais ploti. 

O tuo laiku vis tebeskambėjo tyli ir ma- loni smuikų muzika, berniukai vis ėjo: Kon- solato mokyklos mokiniai — beveik visi smul- kiųjų pramoninkų vaikai, Yankiljo mokyklos mokiniai — beveil \isi darbininkų vaikai; Bonkompanijos mok) kLs mokinių tarpe daug sodiečių; paskiausia ėjo Rainero mokykla. Pasibaigus dovanu dalinimui, berniuku O c 7 
w choras partčre padainavo antrą puikią kan- 

tatą; paskiau miesto galva pasak? prakalbą; po jo kalbėjo mokyklų globėjas ir pabaigė prakalbą šiais žodžiais: 
•— Vaikučiai, neišeikit iš čia, nenusiuntę pasveikinimo tiems, kurie dėl jusų taip daug triūsia, kurie paskyrė jums visas pajiegas sa- 

vo proto ir savo širdies, kurie dėl jusų gyve- na ir miršta! 
Tr jis parodė j mokyti jų galeriją. Ir tada galerijose, ložose, partere visi vaikai atsistojo ir šaukdami "ura!" ištiesė 

savo rankas mokytojų link. Tie aisakvnejo jiems, plevėsuodami skepetaitėmis, ke])urėmis, atsistoję, sujudinti ir sugriaudinti. Po to ka- reivių orkes'ras vėl pradėjo griežti, ir publi- ka nusiuntė paskutini triukšmingą pasveikini- mą dvylikai berniukų, atstovams Italijos pro- vincijų. kurie pasiėmę už rankų, atėjo scenos priešakiu. Ant jų, kaip lietus, pabiro gėlės. (Toliaus bus) 

kRIENAl. 
K r i c 11 a i, yra paminėti kaipo vaistas 

egyptiškuose užrašuose 2000 metų prieš Kris- 
tų. Šutinti su pienu yra puikūs nuo dusulio, 
vandeninės ligos, reumatizmo, slogų ir kuone 
visu odos ligų; smarkus padilgalas kepenims ir blužniai; jie veikia baisiai gerai esant nu- 
silpnėjus ar turint skausmus strėnose (iš lau- 
ko dedant ar į vidų imant); sumaišyk su citri- 
nos sunka. 

* ♦ 

KAIP VALYT PLONUČIUS MEZGINIUS 
Čion paduodame receptą valymui plonų 

mezginių, kurį sena mezgėja, mezgusi dau- 
geli vortinklimų mezginių, didžiajai mezginių žinovei ir mylėtojai Modžeje\vskienei, davė sa- 
vo mokinei: Ištiesk mezginį ant popieros, api- barstyk kalkiuota magnezija, užtiesk ant po- pieros, ant viršaus ir įsprausk Į tarpą kny- 
gos lapų, palikdama dviem ar trim dienoms. 
Paskui viskas kas reikia, tai mokėti nukratyti miltelius ir plonyčiai siūleliai, bus vėl toki gra- žus ir valus kaip ir tik ką numegzti. 

dOSEPH A. AMBROSfUS: 
LIETDVIS ADVOKATAS 

Veda visokias bylas visuose 
tejsmuoee 

Ofisai: 
69 W. VVASHINGTON STREET 
Rooma 10C* 1009, Tel. Canal 2759 

3214 •. HAL8TEP 8T. 
Tel. Yards 7271 Chlcaflo, III. 

iSSIMOKYK DRAPANŲ £IR< 
PIMO AMATĄ. 

1 rgėTEB yrsrai > 
aMpmafa^f^ 

Mes mokina-jre ii p®kq gerai ap»lmoUanti 
4pat4 i trumpą laft*. 
Slrpikal yra I^bai rfitajaujamL v'ittas įveprlfliCjytos UurU. 
■vteik diena ir vakare. 

Master Cutting Sęhool 
J. t, Kjfciflicka 

118 N. LaSalle 8t, 

Prieš City hall 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akių re» 
gėjimu, taip. kad nieko nmralcistumei per v 
sus metus, kas tau gali outi nauffinga. 

(ierai pritaikinti akiniai prašalins akių ;r 
galvos skaudėjimus, triKspareRystį r.-ha toli- 
rcijystfi prašalinami, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. Egzaminacija Dl'KAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS! 

1801 S. Ashland A ve., Chicag 
Kampas IRtos Gatvžs. 

3čios lubos, virš Platt'o aptickov Tėmyklte 
< mano para&) 

Yalar. b»s: nun vtos vai. ryt" iki 8 vai. vak. 
Ncd&»uL n«« 9 vii. y,to iki 12 vai. dicu. 

DRJ.T.STRIKOL 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th SI. 
fiflio Ttlef.Mi B«gicvir4 160 

Oflio ViIm «»: lt rfto Ui. 3 po pld 7 iki 9 vii u 

Niltliciils r. oo 10 ryt# iki 2 po pieta. 

Namai 1 07 Oakley Blvd. 
Talefocjj £«*icy 420 

NEPATEMYT1 GAMTOS 

STEBUKLAI 
Męs matome šviesią, giedrią dieną, 

męs matome tamsią naktį, matome 
labai giedras atmainas — iš giedios 
[ lietų, audrą, sniegą, matome dangų 
braižančuia žaibus, girdime gyvybe 
drebinantį 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 Ifcrodyt-a, knygelėje 

'LIETUVA" 
C. j3 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

Apsireiškimai 
Sviete 

KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

Keturiu Veiksimių Drama 

Valkata 
i 
I 

PUIKUS VAIZDELIS 
Labai tinkanti perstatymui 

Lošime 
Dalyvauja 4 vyrai ir 

3 moterįs. 
KAINA 35 CENTAI 

Užsakymus t>u pinigais siųsti 

"LIETUVA" 
5253 So. Morgan St. Chicago, III. 



VIETINES ŽINIOS s 

IŠ TOWN OF LAKE. 
Auku Rinkėjo Patyrimas. 

JJaighntis Europinei karei, 
nušvitus rytiniam kraštui; už- 
gesus visiems gaisrams, ku- 
rie išdegino musų brangiausi 
gimtinį kraštą, sulaukė žmo- 

nės nepaprastą naujieną, kuri 

pripildė kiekvieno žmogaus 
sielą linksmumu, kuomet jie 
išvydo šviesius ateinančios 
taikos spindulius, kurių per ke- 
turis metus jie lauke. Su 
džiaugsmu sveikino vieni ki- 

tus, lyg nroėdami išreikšti vie- 
ni kitiems širdingiausius lin- 
kėjimus. Tni buvo diena pa- 
skelbimo taikos. 

N'uo šios dienos tartum žmo 
nes pradėjo labjau mylėti vie- 
nas kitą, pradėjo rengti tam 
tikrus susirinkimus a j įkalbėji- 
mui reikalų "naujai atgimu- 
sio pasaulio." Ypatingai męs 
lietuviai pradėjome labjau rit- 
pintis savo Tevynės-Lietuvos 
reikalais. Žmonės pradėjo 
tartis rinkti aukas išgavimui 
Lietuvos neprigulmybės. Su- 
rengus prakalbas po visas lie- 
tuviu kolionijas, kalbėtojai ais 
kino apie atgimimą musii tau- 

tos, ragindami rinkti ir dėti 
aukas kas tiktai gali su di- 
džiausiu pasišventimu, idaiv 
galėtume išgauti savo Tėvynei 
neprigulmybę. 

Sumanius rinkti aukas po 
namus Lietuvos laisvės reika- 
lams, negailėdamas nei savo 

brangaus laiko pradėjau ir aš 
darbuotis. Darbas buvo sun- 

kus, tarp geru lietuviu yra dar 
ir tamsunų, arba pagedėlių, 
kurie tyčiojasi, sakydami: 
"Kaip gi jus galėsite su tais 
pinigais nupirkti Lietuvai lais- 
vę, jeigu nebus jai duodalna 
veltui?" Ilgai aš jiems aiš- 
kindavau, užtrukdavau net po 
valandą laiko Bet negalima 
buvo jų pertikrinti. Ant ga- 
lo jie atsisakydavo aukauti sa- 

kydami, kad jie "nenori būti 
lietuviais, nes jiems busią ge- 
rai ir po lenkais." Čia matai 
yra nemažai ir lenkbernių. 

Tįligi, mieli mano tautie- 
čiai r-Dabar aš noriu jus pa- 
klausti, kodėl taip užsirūsti- 
note ant savo Tėvynės-Lietu- 
vos ? Gal kad išaugino jusų 
tvirtus ir gražius kunus? Gal 
kad užlaikė jusų gražią kalbą? 
Būdami kaltais savo Tėvynei 
už jos dovanas, dabar neno- 

rite atsiteisti savo skolų. Ne- 
c 

benorite atjausti savo tėvų, 
broliu ir seserų, nebenorite 

b v1 

jus padėti jiems išsiliuosuoti 
is lenkų vergijos, uz tai, kad 

jie jus užnešiojo, užaugino ant 

savo nuvargintų rankų. Ap- 
leidę savo gražiausia Tėvynę, 

t jos lygius laukus ir žaliuojan 
čias girias, užmiršote ją, nors 

išvažiuodami j šią Laisvas ša- 

Ij prižadėjote tai nedaryti. At- 
sisveikindami su savo tėvais, 
broliais ir seserims, prižadė- 
jote neužmiršti jų ir savo Tė- 
vynės-Lietuvos, dabar, sulau- 

žydami 3avo prižadus, jžeidėte 
savo gimdytojus; išsižadėda- 
mi savo gimtinio krašto, liko- 
te isgamomis. Išsižadėti savo 

brolių, seserų ir gimdytojų 
gali tik toks žmogus, kuris 
didžiausioje tamsybėje gyve- 
na, tiktai toks žmogus, kuris 

yra sugvvulėjęs. Bet ar-r,i 
jus toki butut? Ne, +^rr. aš 
netikiu. Jus tik apmigote. 

Taigi, broliai ir seserjs! Da 
bar yra laikas mums atbusti. 
Kada ateina pavasario lnikas, 
kada atgimsta visa gamta iš- 

po žiaurių žiemos šalčių, +aip 
ir musų tauta dabar atgim- 
sta po ilgai šimtmečių pri- 
spaudimo. Atsibuskime iš le- 

largo, prablaivykime savo 

akis, o pamatysime šviesius 
laisvės spindulius, kurių jau 
per tiek šimtmečių nematėme. 

Taigi, dar kartą sakau: bro- 
liai ir seserjs, paineskime se- 

nus papročius, o tverkimės už 

naujo visiems lygiai prideran- 
čio darbo, t.y. dėti aukas iš- 
liuosavimui musų Tėvynės- 
Lietuvos. 

T ė: y nes .11 ylv! o jas. 

SUAREŠTUOTAS LIETUVIS- 
KAREIVIS. 

Kareivis Tony Jolines, ku- 
rio pravardė neišrodo lietu- 
viška, bet kuris yra lietuvis, 
ką-t ik paleistas iš Suvienytų 
Valstijų kariumenės, buvo aną 
dien detektyvų suareštuotas— 
buk už pardavinėjimą svaigi- 
nančių gėrimų. Jis tapo už- 
darytas So. Clark gatvės po- 
licijos stotyje. Tris kartus 
buvo šauktas i federalį na- 

mą; tenai jis buvęs Išjuoktas 
dėl to, kad jis nemokąs gerai 
kalbėti angliškai. 

Sugrįžęs iš federalio namo, 
kareivis apalpo nuo peralkimo. 
Jis pasigriebęs stoties kaliny- 
je sudžiuvusią duonos plutą, 
paliktą kito kalinio, godžiai 
valgė. 

Blogai angliškai kalbėda- 
mas, jis pasakė leitenantui Mc- 
Malr. n sekančius prityrimus: 

"Kai]> pats matai iš mano 

dokumentų, aš buvau paleis- 
tas iš Camp Grant gruodžio 
19 dieną. Į kariumenę įsto- 
jau Minr.csotoje gegužio 9 d. 
Sausio 4 d. vakare aš nu/ėjau 
į barzdaskutyklą arti North- 
vvestern stoties ;išėjcs, pama- 
čiau žmogų be kojos stovintį 
ir prašantį pinigų. Aš jam 
daviau Zdc. 

"Kaip tik aš pradėjau eiti 
tolyn, dtį vyrai prisiar '.no, 
liepdami man sustoti. Vienas 
išsiėmė rcvolverj ir pasakė* 
"Kareivi, męs imame taye n/ 

;>artiavinėjima degtines. jis 
liepė iškelti man rankas,'"' 

"Aš pasakiau, kad a? netu- 
riu degtinės, nes aš niekados 
negėriau. Tada jis iškrėtė 
mane ir paėmė $26.50, ku- 
riuos aš turėjau kelnių ma- 

žame kišeniuje. jie parodė 
savo dokumentus, kad jie yra 
valdžios detektyvai. 

"Minia žmonių susirinko ar: 
link ir jiems pasakiau, kad a.' 

likausi apiplėštas. Tada trįs 
vyrai nuvedė mane j policijos 
stot j ir čia aš pasakiau poli- 
cijai, kad mane apiplėšė. Val- 
džios atstovai tik juokėsi iš 

manęs sakydami, kad aš esu 

kvailas. Vienas iš jų išsiėmė 
mažą bonkutę su degtine iš 
savo kišeniaus ir pasakė po- 
licijai, kad jis rado.tai pas 
mane. Tas yra neteisybė. ;vš 
niekados jos neturėjau." 
Taip pasakojo kareivi: Johnes. 

Johnes yra lietuvis, gimęs 
Rusijoje. Amerikoje jis yra 
tik septyni metai ir jau yra 
piliečiu. Laike karės jis da- 
bojo "cjuartermasters" stotį 
McKinley Parke. Jis buvo 
pakeltas į korjtoralus. Jo kor- 
poralo dokumentus sudraskė1 
vyrai, kurie jį suareštavo. 
Apart to, jis turi rekomenda- 
cijos laišką nuo 2-ro leitenan- 
to George O. Beebe. 

Reikalavimas yra paduotas 
į viršininką policijos ištirti šį 
atsitikimą. 

Panašiai atsitiko su Paul 
Scherenbert, taipgi kerei- 
viu, kuris, buvo suareštuotas 

gruodžio 30 d. per detektyvą 
J. R. Houston ir iki šiolei yra 
kalėjime laikomas. Jis pasa- 
kė, jeigu jį nepaleis, ar ne- 

pasakys dėl ko ji suareštavo, 
tai jis misižudysias. 

■' " 1 — J 

KONCERTAS PAGERBIMU^ 
RAŠYTOJOS. 

Subatoje -'5 il. sausio siu metų 
L. M. P. iŠ. <j-ta kuopa rengia 
rašytojos Žemaitės pagerbimui ir 
naudai koncertą. Koncertas bus 
M. Meldažio svetainėje, prio 
2242 VV. 23rd place; prasidės ly- 
giai 7:30 valandą vakare. 

Koncerte dalyvaus dabiausios 
lietuvių daininkų spėkos: P-as 
St. Šimkus, "Birutės' choras, 
L. M. P. S. 9-tos kuopos choras, 
vadovaujamas p-nios N. (iugienė;- 
p-lė Rakauskaitė. Stogis ir kiti. 

I'o programo bus šokiai ir įvai- 
rus žaislai. 

Kc: aitetas. 

AUKOS NEPRIGULMYBĖS 
FONDUI. 

Lietuvos Sunų Draugijos se- 

kantieji nariai suaukavo po $1.00 
j Tautišką fondą 'lelei gelbėjimo 
Li?tu\ os. 

Antanas Knystautas, Petras 
JohaitTs, Fortūnatas Stasiui's 
Pranciškus Rimgaila. Petras Ku- 
kas, Vincas Rūkas, Jenas Kri'.s 

aunas, Alcxandras Bijanskiv 
Antanas Radauskas ir Kazimie 
ras Rimgaila. 

RADO NEGYVĄ ŽMOGŲ. 
Jos. Canutis (gal Kenutis), gy- 

venantis prie 3641 S. Union ave 

išėjęs 11 valandą iš vakar su 

draugu, užvakar rytą 7:30 valan- 
doje atrastas negyvas užpaka- 
lyje 3601 S. llalsted str., t. y. 
alley tarp 36 ir 37-tos gatvių. 
Jis buvo 45 metų amViaus, ne- 

vedęs, paprastas darbininkas. 
Tyrinėjimai" Jo mirties priežasties 
šiądien graboriaas Leasc's instal- 

K°je- N 

______ 

Brolis jo gyvena prie 3310' Au- 
burn ave., Sesuo Amelija Mar- 
tinkus gyvena prie 931 \Vest 33- 
čios gatvės. 

PAMETĖ $500. 
Elzbieta Kumskicnė, gyvenau 

ti prie 3409 S. Auburn ave., pa- 
metė $500. Radusį pinigus mel- 
džia sugrąžyti už-ką net''; bus. , 
labai dėkinga, bet ir žada $50 
'Hioti rrdybų. 

r. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Šiuomi pranešame Brigli- 
tonparkiečiams, kad visų Lie- 

tuviškų Draugijų susirinki- 
mas atsibus subatoje lt d. 

sausio 1919 m. 7 /alandą va- 

kare, Tarno Miežinio svetai- 

nėje prie 3834 S. Kedzie ave. 

Visų Draugijų atstovai ma- 

lonėkite atsilankyti paskirta- 
me laike; kurios Draugijos 
dar neturite išrinkę atstovų, 
tai malonėkite valdybos atsi- 

lankyti. Nepamirškite šios 
progos, nes jau atėjo laikas 
mums susirišt į vieną kuną 
ir pradėt bendrą darbą dirbti. 

Kviečia senas Komitetas. 

SAKOMA, BUK PATI 
NUDURUSI SAVO VYRĄ. 

Teisėjas YVindcs tyrinėja 
bylą Mrs. Hikla Exlund'os 
46 metų amžiaus, gyvenusios 
prie 4055 \Vells gatves, kuri 
dabar yra suareštuota sulyg 
liudininkų pranešimo už nu- 

durimą savo vyro Frank Ilx- 
lund. 

* 

Spalio 11 d. 1018. 
1 

Liudininkė Mrs. Rose De 

Mosky, gyvenusi užpakalyje 
Exlund\t namų, užvakar pa- 
sakė teisėjui, kad apkaltinta 
moteriškė visados koliodavo 
savo vyrą. Sulyg liudininkės 
pasakos ''vieną kartą Exlund, 
išbėgęs iš namo, laikė kruviną 
skepataite prie burnos ir pa- 
sakė. kad jo pati norėjusi j j 
užmušti." 

Toliau liudininkė pasakojo, 
kad ji girdėjusi kaip apkaltin- 
tojos vyras prašęs savo pačios 
10c. ant alaus; tada ir vėl iš- 
girdifsi koliojimą vyro ir kaip 
ji varė savo vyrą lauk. Vė- 

lia.li liudininkė pasakė, kad 
M r. Exlund išiiė^ęs iš savo 

namo perdurta:-. 
Teisėjas pašaukė ir daugiau 

kaimynu už liudininkus šitoje 
žmogžudystėje. Visi pašaukti 
liudininkai pasakojo, kad Ex- 
lund, išbėgęs iš savo namo su- 

žeistas, pargriuvo po jų kojo- 
mis. 

Liudininkai tvirtino, kad 
Exlund pats išsitraukė peilį iš 
savo šono ir paskui sugriuvo 
apalpęs ant šaligatvio." Po to, 
sulyg liudininkų pranešimų, 
tuojaus pasirodžiusi ir Mrs. 
Exlund, kuri prisipažinusi, 
kad ji miduriusi savo vyrą. 

PAGARSINTAS UŽMUŠTU, 
SUGRĮŽO NAMO. 

Keletą dienu atgalios oficia 
4, i. O 

1 iškuose pranešimuose iš \Ya- 

shingtono buvo paskelbta, kad 
Leitenantas Ilarold Urochon 

Long'fellow, išeinantis iš 
\Yaukegan, 111., yra užmuštas 
karts lauke. Užvakar jis su- 

ęrrįžo iš Prancūzijos ir nu- 

*(-binc i-p.vo šeimyną ir g'- 
r.:nes. Kadangi jis paėjo iš 

;:ViTiios šeimynos ir visi aplin- 
kiniai žinojo i^ pranešimo, kad 
jis buk liko užmuštas, taigi 
išgirdę apie sugrįžimą, susi- 
rinko iš Evanstono ir Ilins- 
dale jo pasitikti. 

"Aš buvau pašautas po pa- 
žasčia per šonkaulius ir plau- 
čius—pasakojo Leitenantas.— 
Kaip mane sanitarai pakėlė 
nuo karės lauko, tai manė, 
kad aš buvau numiręs, arba 
mirštantis; tokiu budu jie pra- 
nešė mano motinai, kad aš 
jau buvau užmuštas." 

s 

DVI GERIAUSIOS PROGAS. 

Parsiduoda visai pigiai 2 aug- 
štų namas, labai geroj vietoj, na- 

mss visai gerame padėjime, du 
pagyveniniai, "kandos r.eša į mė- 

nesį $26.00, j metus Sjj 12.00. kai- 
na šio namelio tikai $1,05000. 
Turi buti parduotas į visai trum- 

palaikę. Mažas [mokėjimas ir 

lengvos išlygos. Pirkite ši namą 
tiuojaus, nes ant jo j trumpą 
laiką u/dirbsite $700.000. 

Antra proga štai kokia: 2-]ų 
aukštu muro namas, 5 ir G kam- 
bariai, vidui viskas nauja, ar- 

žuolo grindįs, baltos maudynės 
ir "Sinkos", abelnai sakant, labai 
puikus ir geras namas, labai ge- 
roj vietoj. Randos neša S45.00 j 
mėnesį. Sis namas pilnai vertas 

$5,2(X).oo, bet kas į trumpą laikį 
pirks ši namą, gaus tiktai u<s 

$3,950.00. Taipgi mažas jmokėji- 
mas ir lengvos išlygos. Kas-link 
virsminėtų 2-jų namų atsišaukite 
tisiog į savininko reprezentantą 
— Juozas J. Šlikas. 

LIBERTY LAND AND IN- 

VESTMENT CC. 

3301 So. Halsted Street. 
PUone Boulevard 677/ 

DISTRIKTU KAP1T0.NA 
iPą? segančius distrikot kapito- 
nus galite kreiptis su visokiais 
reikalais: uisirašymo laikraščio 
apgarsinimų ir spaude? darbų 
padarymo Chicagoje: 

Jurgis Lukas 
3429 So. Union Ave. 

BRIDGEPOR'i 
Jonas Vaišviilr, 
^320 Auburn Ave. 

TOWN OF LAK2 
Leonardas ir Aleksandra 

Butkevičiai 
4537 So. Hermitafe Ave. 

WEST SIDE 
Rafolas Zaura 

2050 W. 23 St. 
18 IR UNION 

Petras Jokuboni.s 
733 W. 19 S t. 

NORTH SIDE 
Mateuš^s KlioštoraitL 

1:557 Girard St. 
CICERO 

Juozapas Karpus 
1435 S°. 49*h A ve. 

BRIGHTON, PARK 

J. S. Vitkus 
2856 W. 39th St. ir 
Augustas Saldukao 

4414 S. California, Avc. 
SO. CHICAGO. 
Petras Šimaitis 

R. 9, 9101 Commercial Avę 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS. 

Tiiną atsakymą ant to klau 
simo duoti? veikalėlis Juozo 
J. Hertmanavičiaus, tilpęs 

I laj)kritiniam nuncryj žurnalė- 
lio: "The Fraternal Agc." 

Išplatinimas to veikalo ame- 

rikonu tarpe yra šventa prie- 
dermė ILiuvių visuomenės, 
Amerikiečiai šelpia belgus, 
f.r::'r."us ir lenkus jų nelai- 
mėj n r. s juos pažinojo. Lie- 
tuviam* 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 Aqc " 

| Nusipirkite po kelias kny- 
gutes k-i/nas ir padalinkite 
amerikonams. 

"T Ji c Fraiernal Age" ka: 
nttoia aut vietos 10c. Per kra- 
sa 15c. 

Parsiduoda "Lieuno? ofise 
'3253 S. Morgan St. Chicago 

"Birutės" 
Koncertas 

Nedčlloje, 

Sausio-Jan. 19,1919 
Pradžia lygiai 8 vai. vak. 

Bohemian Slovak 
American Hali 

1440 \V1est iSth Street 

Vadovaus St. ŠLiikus. 

"BIRUTĖ" rengia didelj grą- 
žu koncertą. Programas bus ly- 
žų koncertą. Programs bus la- 

bai Įvairus ir jį išpildys geriau- 
sios lietuvių muzikaiės spėkos. 

Bus duetai, kvartetai, trio, solo, 
"Birutės" vyrų choras ir "Bi- 
rutės" moterų choras. Taijau 
"Birutės' mišrus choras pa- 
dainuos daug nauju, dar negir- 
dėtų dainų. 

Todėl visi, kurie norite iš- 

girsti gražių, naujų dainų ir 

pasišok-ti prie geros muzikos, 
ir gražioje svetainėje—atsilan- 
kykite j šitą "Birutės" koncer- 

tą. Kviečia, "Birutė". 

Atydai tu 
"Lietuvos" 

kurie dar netur 
Dienraščio šėru: 

i 

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

kėti, Dienraštis "Lietuva" jau leidžiamas. 

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

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

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

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

Lfthuanian Publtshing Co., 
3253 So. Morgau St., Chlcago, UI. 

Gebiamieji:-- 
Su šiuomi prlsiųučiu $ kaipo pilną užmokestį ui 

ščrus "Lietuvos" DieuraSdio Bendrovės •• Lithftanian 
Pabliskiog Co. 

Malonėkite prisiųsti man Sems. 
Su pagarba, 

ADRESAS: 
< 

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL. 
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