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Suvienytos Valstijos 
"Sausos" 

Lenkija valdys Lietuvą? 
Revoliucija Montenegroje. 

Libknechtas suareštuotas 

SUVIENYTOS VALSTIJOS 
SAUSOS. 

Suvienytos Valstijos šiądien 
likosi nubalsuotos sausomis. 
Legislatura Nebraskos 10 v. 

32 m. išryto patvirtino patai- 
symą konstitucijos ir užbaigė 
reikalingą kvotą 36 valstijų, 
kad padaryti tikrai sai*somis 
visas Suvienytas Valstijas. Pa 
taisymas fedaraliskos kontitu- 
cijos užginantis išdirbinėti ir 
pardavinėti svaiginančius gė- 
rimus jeina galen vienais me- 

tais vėliaus po galutino jo už- 
tvirtinimo Sulyg prezidento 
proklamacijos, tai nuo liepos 
1 d. Suvienytos Valstijos bus 
sausos. 

LENKIJA VALDYS 
LIETUVĄ? 

Londonas, sausio 16 d. Te- 
legrama aplaikyta siądiena iš 
Varšavos praneša, kad lenk^ 
valdžia laikinai paėmė į savo 

rankas adminitsracija Lietu- 
vos, kad apginti šalį nuo bol 

ševikų. Tas likosi padaryta, 
prašant Lietuvos respublikos 
prezidentui. 

REVOLIUCIJA MOftTE- 

NEGROJE. 
IVashingtonas, Sausio. 16 d. 

— Užėmimas Montenegrios 
Serbijos kareiviais, iššaukė re- 

voliuciją, sulyg Montenegr >s 

legacijos išleisto oficiališko 
pranešimo čionai. 

LIEB KNECHTAS 
SUAREŠTUOTAS. 

Eerlinas, sausio 16 d. Di- 

vizija raitelių gvardijos, ku 
rie pribuvo Eerlinan seredoj, 
suėmė Dr. Kari Liebknechtą, 
Spartakų vadą. Sakoma, kad 

Spartaku vadas buvo apsigy- 
venęs puikiame viešbutyje E- 

den, vakarinėje dalyje Berlino. 
Privatiška telefono komunika- 

cija su viešbučiu likosi stai- 

giai perkirsta, kad buvo pa- 
skelbta, jog Liebknechtas yra 
suimtas. 

Spartakų bandymai užimti 
Delmcnliorst ir Wilhelmsha- 
ven nepasisekė. Delmenhorste 

Į^pilečiai prisidėjo prie daugu- 
mos socialistų sulaikyme Spar 
takų agitatorių. 

\Vilhelmshavene Spartakai 
užėmė kontoras laikraščių Ta- 

geblatt ir Zeitung, bet ištiki 
mi kareiviai privertė Sparta- 
kus ir neprigulmingus scoialis- 
tus pasiduoti ir atiduoti savo 

ginklus kareiviams. 
Žinios iš Wilhelmshaveno, 

datuotos utarninke praneša, 
,;ad barakai, kur yra apsisto- 
ję 490 jūreivių ir kurie buve 
prisidėję prie neprigulmingĮ 
socialistų, likosi apsupti vai- 
lžios kareiviais ir, kad jurei- 
•iai bus priversti pasiduoti j 
<eleta dienų. 

Laikraštis Lokal Anzeiger 
praneša, kad Neprigulminga 
Komunistiška respublika Bre- 
meno turi paskyrus valdišką 
Taryba iš devynių, po tris na- 
rius nuo kiekvienos, sriovės, 
nuo neprigulmingų socialistų, 
Spartakų ir Kareivių Tary- 
bos. Senatas buvo priverstas 
perduoti savo galę komunis- 
tiškai respublikos valdžiai ii 
laikraščiai priversti spausdin- 
ti prokliamacijas naujos vai 
C1Z10S. 

Spartakų pasekėjai tęsia sa- 

vo darbavimąsi utarninko nal< 
tyj įvairiose miesto dalyse, bei 
ypatingai jie smarkiai veikė 
laikraščių dalyje, kur jų tik- 
slas buvo paimti IVoJffo biu- 
rą ir kontorą laikraščio Ta 
geblatt. 

Valdžia vis dar laiko ?tii> 
rią kariumenę Moabit.o fikci- 
joj, kur jieškojimas srink }ų i r 

krimi.iai;«tų, H;r; ?n;rrr^rna, 
tęsias! su geromis pasekmėmis 

Prezidentas Kuhuke '"Ryti 
nio Frieslanch Respublikos' 
iikosi nuverstas didžiumos so 

cialistų, kurie suorganizavo 
naują valdžią Oldenburge. Kr 
hu!;e l»uvo neprigulmingas so 

cialistas. 
Žinios i". Esseno praneša, 

kad Spartakai priverte kasyk- 
lų darbininkus to apskričio pa 
skelbti streiką prieš jų norą. 
Klerikalų rinkimų kalbėtojai 
buvo užpulti Spartakais tame 

apksrityjc. 
Spartaką* kurie bandė už- 

griebti spaustuvę laikraščio 
Volkszeitung Dresdene, likosi 
suareštuoti. 

IŠVAIKĖ MUNICHE 
RAUDONOSIUS. 

Munichas, sausio 15 d. (su 
vėlinta \ Bandymas nuversti 
Bavarijos valdžią buvo plia- 
nuojamas ant šios dienos. 

Yald/jos kareiviai užk'-to 
kelią Spartakams, kurie mar- 
ša vo i'- Stuttgarto ir Aug- 
sburgo Munichan ir išvaikė 
juos. Du šimtai Spartakų li- 
kosi suareštuok darant kra- 
tas vietiniuose viešbučiuose ir 
'daug iš jų likosi srr irkiai su- 

mušti įširdusiais kareiviais. 

Geras Mokinys 

RENGIASI KAREN PRIEŠ 
LENKUS IR RUSUS. 

Londonas, sausio 16 dieną. 
"Atsišaukimas i Vokiečių Tau 
tą," pasiųstas iš Berlino ofi- 
ciališku bevieliniu tčlegrafu ir 
perimtas čionai praneša, kad 
"yra reikalingumas apginti J 
lauta prieš lenkų aneksacijas," 
ir baigiasi: "Ne mažesnis yra 
musų pasiryžimas apginti mū- 

sų rubežius prieš naują Ru- 
sijos militarišką despotizmą, 
kuris nori uždėti ant musų 
savo anarchistiškas kondicijas 
ir surengti naują pasaulinę ka- 
re, laike kurios musų šalis bur- 
teatru kariško veikimo. 

Bolševizmas reiškia mirtį 
;,ikai, laisvei ir socializmui." 

Atsišaukimas nurodo į atei- 
ančius rinkimus, kurie bus 
komi "sulyg laisviausių bal- 

savimo teisių pasaulyje, kad 
nuspręsti konstituciją Vokiečių 
valstijos" ir prideda, kad da 
bartine valdžia rengiasi susta- 

tyti konstituciją, kuri "apsau-! 
^os laisvą teisę apsisprendi- 
mo tautos prieš visas kontr- 
revoliucijas — arba pastangas 
erronzmo." 

Atsišaukimas, po kuriuo pa 
■nrašo prcmieras Ebert, Phi- 
!ipp Scheidemann. Landsberg, 
Gustave Noske ir Wissell, na- 

riai jo kabineto, nereiškia, kad 
"tvarka likosi įvesta Berline 
ir kad valdžia yra prisiren- 
gusi pavartoti visokius budus 
prašalinimui panašiu pasibjau- 
rėjimu." 

Beveik galutinas pasekmės 
rinkimų Bavarijoj parodo, kad 
premiero Kurt Eisnero parti- 
ja gavo tiktai 75,000 balsu iš 
2,750,000. 

Klerikalai gavo daugiau ne- 

ęu 1,000,000 ualsų ir didžiu- 
ma socialistų gavo 900,000. 

Eisnerio partija ir ncprigitl- 
mingų socialistų gavo tiktai 
4 vietas iš 156 ir didžiuma 
socialistų 50, tuom pačiu lai- 
ku suvienytos buržuazų par- 
tijos turi 102 atstovu. 

PERGALES LAISVĖS 
PASKOLA. 

JVashingtonas, Sausio 16d. 
—Vardas ateinančios kariškos 
paskolos bu: "Pergalės Lais- 
vės Paskola", sekretorius Glas 
pranešė šiądien. Data tos pas- 
kolos nėra dar nutarta. 

FOCH DISKUSUOJA SU 
PRIEŠAIS TAIKOS SUTARTĮ. 

Per y žilis, Sausio 16 d. — 

Maršalas Foch, talkininkų vy- 
riausis kariškas vadas, pribu- 
vo j miestą Treves vakar išry- 
to sutikti Vokiečių taikos su- 

tarties delegatus ir diskusuo- 
ti prailginimą taikos sutarties. 
Maršalas Foch priėmė Mathas 
Erzbersrer ir Gen. von IVinter- 
feld Vokietijos atstovus, sa- 

vo privatiškame vagone. 

Diskusijos apie atnaujinimą 
aikos sutarties prasidėja tuo- 
aus ir pirmas pranešimas nuo 

Maršalo Foch pribuvo Pary- 
žiun vakar vakare, bet nieko 
ne buvo viešai paskubta apie 
pasekmes konferencijos. 

Naujos taikos sutarties san- 

ligos bus priduotos Vokietijai 
per Maršalą Foch, neoficiališ- 
Ikai praneštos, bus tokios: 

1. Atlyginimas Vokiečiais 
už užmušejistes ir blogą apsie- 
jimą su talkininkų karės ne- 

į laisviais. 

2. Sugrąžinimas greitu lai- 
tai mašinerijos ir prekių, ku- 
rias vokiečiai pavogė iš Belgi- 
jos ir Francuzijos. Nurodama, 
kad vien tik Francuzijoj bus 
500,000 žmonių be darbo, pa-1 
kol mašinerija nebus sugrąž- 
žinta. 

3. Vokietijos auksas, kuris 
siekia daugiaus negu $500, 
000,000 turi buti perkeltasis 
Berlino Frankfortan ir apsau- 
gotas nuo bolševikų. 

Niekurios kitos brangenybes 
turi buti perduotos. 

4. Vokietija turi perduoti 
savo laivyną, kuris siekia apie 
4,000,000 tonų įtalpos, perve- 

J žimui maisto reikmenų į vai- 

stijas Europos, kurioms yra 
reikalingas maistas. 

5. Bile submarina, kuri ran- 

dasi Vokietijoj, turi buti per- 
duota talkininkams arba su- 

naikinta ir nebudavoti dau- 
giaus submarinų. 

KATALONIJA REIKA- 

LAUJA AUTONOMIJOS. 
Barcelona, Ispanija, sausi' 

16 d. Vakar kilo naujos di- 
mnostracijos. Demonstrantai 
reikala- d suteikimo autonomi- 
jos Katalonijai. Ispanijos vai 
.lininkai daug ypatų suarešta- 
vo už dalyvavimą demonstra- 
cjiose. 

ROSA LUXEMBURG 
UŽMUŠTA? 

Londonas, Sausio 16 d. — 

Žinios iš Berlino Į Ex-. 
>* h a n g e T e 1 e g r a p h biu- 
.į j cr Kopenhageną praneša. 
<aci Rosa Luxemburg, viena 
iš aktyviškiausių Spartakų va- 

jų Vokietijoj, užmušta. 

VOKIEČIAI S J MUŠĖ 
LENKUS POZNANIUJE. 

Kopetihagenas, Sausio 16 d 
— Žinios aplaikytos šiądien i1 
Berlino praneša, kad snrrku? 
nušis kilo utarninke tarp Len 
'<ų ir Vokiečių netoli Kolmai 
Vokiečiu provincijoj Pozna 
niuje. v i 

Pranešama, kad Lenkai bu- 
'0 sumušti ir daug pražudė ka- 
reivių užmuštais ir sužeistais ] 

ORAS. 
Chicagoje ir apielii keje: 
Petnyčioje: Nepastovus, ga- 

li buti sniegas ar lietus. 
Subaioje: debesuota ir šal- 

čiau. Smarkus -ėjai šiaur-va- 
karų puses. 

Saulėtekis 7 v. 15 m,; sau- 

lėleidis 4 v. 46 m. Mėnulis 
užtekės (> v. 38 m.'vakare. 

Buvo augščiausia tempera- 
tūra 44 laipsniai 3 vai. po pie- 
tų. Buvo žemiausia tempera- 
tūra 33 laipsniai 3 vai. ryt- 

metyje. 

» 

Pildomojo Komiteto Pranešimas. 
Ką jis veikia.—Telegramai j 

Šveicariją. 

Washington, D. C., Sausio n 

i. —Rudeniop pereitų metu Liet- 
uvių viltis buvo pakilus. Spa- 
io 26 d. po Vid-Europos Unijos 
^loba, dvylika tautų vidujinės 
Europos Philadelphijoj, Indepen- 
lence Hall'eje, paskelbė nepri- 
clausomybę. Tarp tos dvylikos 
rautų buvo ir Lietuviai. 

Lietuviai įgavo viities, kad veik 
jos valstija bus Amerikos val- 
džios pripažinta. Kuomet 11 d. 
Lapkr. 'buvo paskelbta mušiu 
pertrauka, rodėsi, kad Amerikie- 
čiai ištiesų interesuojasi Lietuvos 
nepriklausomybės klausimu. Bu- 
vo sustatyti tekstai Lietuvos ne- 

priklausomybės deklaracijos ir 
perstatyti abiejų Tarybų susiva- 
žiavimui 26 ir 27 d., Lapkr. Ta- 
da visos mūsų viltis buvo sukon- 
centruotos prie Vid-Europinės 
Unijos. Tarybų priimtąjį dekla- 
racijos tekstą buvo apsiėmę ap- 
dirbti tos pačios įstaigos, kurios 
rengė nepriklausomybės deklara- 
ciją Čiicho-Slovakams. 

Dar prieš Tarybų susiva.v.av- 
mą gavome žinių nuo Amerikos 
valdžios, kad Lietuviškasai Švei- 
carijos Komitetas, remdamasis 
ant provokiškumo kai-kurių Lie- 
tuvos Tarybos Vilniuje nariu 
prašąs pripažinimo nr Vilniaus 
Tarybos, tik A v gilusiosios 
Šveicarijos Taryiios. 

Sužinojęs apie tai, Pildomasis 
Tarybų Komitetas išsiuntė 17 d. 
Lapkričio, vardu p. Mastausko; 
įveicariečitms kablegramą, ku- 

rioje pasakė kad: "Politiškoji si- 
tuacija reikalauja reorganizacijos; 
Vilniaus Tarybos, šveicarų ko 
mitetas privalo su jais ko-qperuo 
ti ir jiems gelbėti. Praneškite 
įpie politni stovį Lietuvoje.." 

Tokioje pat prasmėj kablegra 
mas buvo pasiųstas ir p. Augs 
tuoliui į Stockholmą, kad pain 
formuotų Vilniaus Tarybų api< 
reikalingumą persiorgffnizavimt. 

Veik (greit) atėjo žinių, ka< 
Vilniaus Taryba ištiesų persior 
ranizavo Tada 23 d. Lapkr. Švei- 
arieeiatns buvo pasiųsta kabi'1 
ranuis: ''Męs užgiriame naui 
-ietuvos valdžią ir pripažinsta 
ne jos autoritetą. Sutikite pir 
ninir.ką (Čecho-Slovakijos) \ 
\iasariką vrancuzijoje, arba Švc: 
iri jo j.'' 
Lapkr. ;.t u. huvo vėl siųsti 

ablegramas Šveicarijos Konu 
etui. "Atsiųskite tekstą Nepr: 
:lousomybės Dekleracijos, aro; 

rincipus naujo Lietuvos rėdo t 

ęlegrafuokite Pilil. Komitetu 
galiojimą. Tada męs galėsimi. 
>asekmingai rūpintis pripažini- 
nu ir gavimu reikalingu (Lietu- 
vai) paskolų." 

Grjžę iš Tarybų posėdžio 
Lapkr. 26 d. \Vasinngtonan, atra- 
dome iš Šveicarijos prisiųsta to- 

kį kablegramą: "Tautos Tarybai 
(Amerikoje). Yra būtinai ir nc- 

išvengtinai reikalingą, kad Ame- 
rikos valdžia pripažintų Augš- 
čiausiąją Tautos Tarybą Šveicari- 
joje. Veikite energingai. Pak- 
štas. 

1 Lietuvių Tautinės Tarybos tu- 
rėjo susivažiavimą ir priėmė re- 

zoliuciją, reikalaujančią, kad 
Amerikos Valdžia pripažintų 
provizori (laikinąjį) rėdą Vil- 
niuje. Jųs privalote ko-operuo- 
tis ir gelbėti Lietuvos valdžiai., 
kuri vienatinė gali but pripažin- 

Persiorganizavus Lietuvos Ta- 

rybai ir Ministerijai, musų Pil- 
domasai Komitetas, kad near- 
užius vienybės, norėjo gauti ir 
paskelbti jų Deklaraciją ir prin- 
cipus, ir lauke jos teksto. 

Antra, pasiskelbus Š\eic;. 
Komitetui Aukščiausiąją Lieti 
vių Tarybą, kilo keblumai, n 

ko mums ir Amerikos vjiV: 
atstovai atkreipė atidą. 

Trečia, autoritetas Vid-Eurc 
pos Unij'j'-, matomai mažėjo »r 
uuo pradžios Gruod,':io mėnesio, 
taikai besiartinant, politiškoji it 

| mosfera regimai mainėsi. 
| Gruodžio 5 d. ant musų nuo- 
i latinių klabinimų, Amerikos va 
džia pranešė, kad nors ji prie- 
lankiai žiūrinti j Lietuvių nepri- 
klausomybė? k'.rusimą, bet tuom- 

tarpu neesanti pasirengusi pripa- 
žinti jokios I.ietuvių valdžios. 

Nenusimintam: tuoini. judino- 
me pavienes įstaigas ir pavienius 
asmenis, aiškindami žodžiu .r 

memorandumais ir memorialai j 
apie musų reikalus ir troškimus. 
Tuom tikslu buvo atspausta aut 

geritųjų keliosdešimtįs kopijų 
memorandumo, kurs atsakomai 
laiškais buvo įteiktas visokioms 
valdžios įstaigoms.amasadoms ir 
įtekmingiems pavieniems politi- 
kams. 

Gruodžio 3 d. Senatorius Lod- 
ge perstatė tą Liet. Pil. Ko- 
miteto "Memorandumą" Senatui, 
išreiškė Lietuviams sympatijos, 
patarė tą raštą atspausti, kaipo 
Public Dccument, ir p tr duot i ko- 
mitetui I'žsienio dalykų. 10 d. 
Gruodžioitas pats Senatorius Įne- 
šė Senetan rezoliuciją, kad '"cpi- 
nioje Senato, Lietuva privalo Du- 

ti nuo Rusijos atskirta ir jai 
turi buti suteikta nepriklausomy- 
be ir kad panašios teisės priv v y 
buti suteiktos Latvijai ir Estoni 
jai." 

Ka:-a Rusai, po bo'.ševikų va 

lu pradėjo skverbtis i Estoni- 
t Latvija, ir Lietuvą, mušu Pi: 

itetąs po kiek kartų žodžl. 
ir raštų perstatė State Depart 
mentui ir \Var Departmentui pa- 
vojų, kuris gręsia Lietuvai iš 
rytų pusės, taip lygiai ir pavojų, 
gręsianti 11110 Lenkų. 

uave zmių KaDiegramu, datur 
-u ii d. Gruodžio, jog kun. I)o 
>užis ir p. Pakštas išstojo is 

\ugščiausiosios I.iet. Tarybo- 
Įeito, kad Prusu Lietuviai te- 

,'ais prilaiko atstovybe. "kai! 
Gardino gub. yra Lietuviška : 

ad visos Lietuviu partijos Lie- 
uvoje eina išvien ir kad svetini 
raivalai—Žydai, Laltrusai—prisi- 
leda prie Lietuvos ir Prusu Lic- 
uva, atsiskyrusi nuo Vokietijos 

taipgi prie Lietuvos iune'iasi. S'? 
pastarąją žinią plačiai patvirtinę 
ir Lausannos Buletimis, ir gau- 
tasai iš Šveicarijos naskutinis 
Num. (Gruodž. -NlCn.) Pro Li- 
tuania. 

Pild. Komitetas sustatęs tam 
tinkamą memorandumą Įteikė, 
Amerikos valdžios įstaigoms ir 
Valstijų ambasadoms, reikalau- 
dami dabar, kada Lietuviai paro- 
dė savo kaip ir pntapsisprendi- 
mus, pripažinti Lietuvą nepri- 
klausomąja valstija. 

Taigi per visą ši laiką ir Ta- 
rybos ir Pildom. Komitetą* ne- 

liovė, ir neliauja veikęs tik vie- 
noje pakraipoj, kad turi gauti 
Lietuvai nepriklausom vbe. Vi- 
sos kitos mint:3 nedaleidžiamos. 

Kun. J. Žilius. 
Sekr. 
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ARKLIAI. 
šair- Chorso veislė. Šitoji veis-! 

lė paplitusi beveik po visą An-j /įliją. Ji Anglijoje gyvuoja jaui kokie 2 tukatančiu metų. Tos 
veislės arkliai turi didelę galva, 
plačią krutinu, raumeningus pe-j čius, labai trumpą sprandą, pla-i 
čias. ]>et apsmukusias apleistas' 
strėnas, didelių kaulų kojas, ap- 
augusias minkštais ilgais plaukais 
Augštis Šair-Chorso arklių buna 
nuo 2 ars. 5 veršk. ligi z ars. 7 
versk. Plaukas daugiausia juodas! 
■bėras ir žilas. Prie silpnų šios 
veislės pusių priguli netvirta ci- 
sena ir šlapios kojos, kurios te-Į čiaus pastaruoju laiku šick-tic-k 
pagerinta. Apskritai imant, ^air- 
Chorso veislės arkliai labai tinka- 
mi, kaipo, sunkiavežiai. Už pa- 
prastą šios veislės ark'į mokama 
apie 700 rublių, o už veislinius į 
not po 5, 7 ir 10 tifkstančių ru- 

bliu. 

Kleidesdalio veislė. Galva gero 
kleidesdalio yra plačia kakta >u 

plačiai stovinčiomis akimis; no- 

sis siek tiek įlinkusi, o niekad nc- 

kuprota; įalva lengvesnė negu 
Šafr-Chorso. Kaklas (sprandas) 
lygus, apskritas, petjs paužulni., 
Eisena plati if tvirta: kojų keliai! 
platus. Kleidesdalio veislės arkliai 
tinka netik važioti sunkenybes. Į 
bdt ir lengvomis važinėti, nes yra! 
gana greiti. 

Sie arkliai per parodas pervir-Į 
ši-jo peršeronus ir bulotius, gan-j 
darni aukščiausias dovanas. Klei-j 
dcįdalių plaukas daugiausia bč-Į 
ras, juodas ir retai šyvas, šito? 
veislės arklių labai daug yra netik 
Anglijoje, bet ypač Šiaurių Ame- 
rikoje ir kitose valstijose. 

Ivleidesdaiiai maišyti su anglų 
sunkevežiais užėmė tarp arklu: 
veislių labai augsta vietą; kici- 
dcsdaliai maišyti su rusu arkliais 
•Rusijoje yra labai branginami, ir 
tinka sunkiai dirbti ir važinėti. 

Žemdirbiai arkliai. 
Kleperio veisle, šios veislės ar- 

kfiai yra maži, būtent 28—30 
verškų augščio, o jau retai kada) 

pasitaiko 2 ars. ir bent 2 vfcr.šku. 
Plaukas dažniausia rudas, šyvas 
obuoliais. Šviesaus plauko klepe- 
riui paprastai per nugarą c'ta 
juoda juosta. Galva sausa trum- 
pa, (likta, bet raumeninga, kaklas 
trumpas ir storas; nosis truprti 
kumpa. Nugara tiesi. Kojos ne- 

dideliais šeputukais, gana sausos, 
riešai trumpi ir stiprus. Uodegų 
ilga, karčiai tankus ir ilgi. Kle- 
periai yra labai greiti ir kantrus; 
tik per maži, o todėl negali už-i 
imti tokios vičtos, kokia jiems Į 
priderėtų. 

Suomų arba švedu veislė. Šie I 
arkliai yra labai panašus j klepc- 
rius, bet suomių arkliai yra' daug 
didesni, (ialva jų vidutinė, kak- 
las augštai iškeltas, storas, trum- 
pas, raumeningas. Pečiai platus 
raumeningi. Krūtinė iš pirmo 
truputi persiaura, o kojos arti 
stovi per kelius, nors yra gana 
sausos ir sveikoj. Karčiai, uode- 
ga ir šepetukai gana ilgi. Plaukas 
daugiai'siai rudas. Augštumas 
nuo 2 arš. i^j verško ligi 2 arš. 
3 veršku. Suomių veislės arkliai 
yra labai greiti net kaikurie 3 ver- 

stus kelio perbėgo i pusšeštos 
minutos. 

Čia aprašomoji arklių veislė 
daugiausia vartojama miestuose, 
vpaė Peterburge, bet nemaža jų 
turi ir ūkininką. 

Žcn?aičių veislė. Tai yra gar- 
sus nuo senovės lietuvių arkliai-. 
I.et dabar tų arklių daugiausia 
beliko, sako, tik Raseinių ir Tel- 
šių apskrleiuosc Kauno gub. 

Augšč'o žemaičių arkliai būna 
nuo 1 aršino 14 verškų ligi 2 arš. 
1/2 versko. Plaukas daugiausia 
rudas, kaip-kada bėras. Galta 
Šių arklių maža, graži, kakta pla- 
ti ir stati; kaklai trumpas ir pla- 
tus, pečiai platus ir stiprus. Pir- 

magalys truput] stipriau suaugęs 
xv. pasturgalj. Kanopos didelės, 
stiprios, kojos stiprios sausos. 

Karčiai ir uodega tankus, ilgi. 
ŽcmaičJii arkliai yra labai greiti, 
stiprus ir tinka ne tik ūkininkams 

nu 

prie visokių darbu, ibet ir važi- 
nėti. Lietuviams reiktu atkreipti 
akį Į šitą ark,: veislę. Si to i 
veislė arkliai nelepus, nuo balų 
šieno ir jei gauria truputį gruuų. 
buna gražus. Jais galima greitai 
važinėti, taip'=pat ir didžiausias 
sunkenybes važioti, nes jie sti- 
prumu dažnai pereina ir sunka- 
vežius arklius. Kitados lietuviu 
(žemaičių) veislė buvo po visą 
Lietuv.3, bet kadangi tos veislės 
niekas negerino ir ją sumaišė su 

visokiomis veislėmis, tai dabar 
Lietuvoje UKiuinkų arkliai yra 
sirnT'išyti su krauju visokių veis- 
lių ir jų negalima priskait>ti nei 
prie jokios veislės. Butu gera, 
kad ūkininkai patįs brangintų tą 
veislę, tai tos veislės arkliai iš- 

augtų didesni ir butų brangus. 
Lietuvos ukinikams.šita veislė 

geriausiai tiktų. 
Viatkos Obvino veis1^. Šie 1 vi 

arklių veisli tarp sav^s labai pa- 
nėši i m'usų žemaičių islę tik 
mažesni ji daugiausia vartoja- 
ma žiemių krašte. 

joitiugo veisle. Šioji sunkave 
žiu arklių veislė pasidarė maišant 
paprastą rusu žemedirbę veislę 
su olandil ir danu veislėmis. Bi- 
tiugo veislė atsirado prie Petro 
Didžiojo, kuris Yoroniežiaus gub. 
atsiuntė olandų, veislės eržilų.. 
Šiandie šioji veislė jau skaitoma 
už išnykusią. 

Bitkvgai buvo vidutinio auglio- 
apie 2 arš. 2 versk. Galvą turėjo 
nediedely, apaugusią; krūtinė pla- 
ti. raumeninga; kojos plaukotos, 
bet gana sausos. 

Plaukas daugiausia bėras. Bl- 
tiugai buvo stiprus ir greiti. Bi- 
tingų krašte, Vorone^'aus ii 
Tambovo g.U'b., dabar atkreipia 
;.ki veislė panaši j bitiugus ir va- 

dinama paprastai Rusijos sunka- 
veže. 

Tie sunkuvežiai yra maišyto 
Įvairių veislių (ypač kleisdalio 
ir peršerono) kraujo. 

Danų veislė. Į Rusijos bitiu- 
gus labai panaši šiandie gyvuo- 
janti ir gana žymi danų veislė. 

Maišytosios arklių veislės. 
Grynos kokios-nors veislės 

arklių nedaug yra Daugiausia 

žmonės viainėja maišytų veislių' 
arkliais. 

Rusijoje tarp maišytų veislių | 
arklių~2ymiausi yu taip vadina- 
mi risokai. 

Vakarų Europos maišytos ar- 

lių veislės susidaro daugiausia iš 
vietinių kumfelht ir anglų veislės 
eržilų. 

Visus maišytų veislių arklius 
galima padalinti j du tipu — į 
maišyto kraujo anglus ar araibus 
ir risokus. Prie pirmosios gru- 
pės priguli įvairiausių arklių: 
kavalerijos, lengvi, sunkus, me- 

džioklės, darbininkai. Antroji 
grupė skiriasi j Oilovo ir Ameri- 
kos risokus. 

Prie pirmosios grupės priguli 
arkliai maišyto kraujo auginami 

t Anglijoje. 
Geriausi jojami arkliai Angli- 

joje skaitomi' Gonterai arba me- 

džiotojų arki. .i. 'Gonterai yra 
labai gražus, kantrijs ir stiprus. 

Toliau, Anglijoje yra nema- 
žiau žinomi Klevelando arkliai. 

Šiaurių — Vakarų Prancūzija 
ypač*Normandija jau seniai gar- 
binga savo arkliais kaip va anglų 
normanų arkliai. 

Šitie arkliai yra maišyti vieti- 
nių ~šu ^ngTų veisle. Prancūzijo- 
je beveik pusė visų arklių yri 
normanai. labjausiai timca 
kavalerijai ir važinėjimui. Jų 
auglis nuo 2 aršinų 3 verškų ligi 
2 arš. 7 verškų. Plaukas dau- 
giausia bėras, juodas, 
yra auginami Trakeneno (^Tra- 
kių) arkliai. Trakeneno veislės 
auglis nuo 2 arš. 4 verškų ligi 
2 arš. 6 verškų. 

Kojos sausos, stiprios; galva 
lengva ir graži. Plaukas dau- 
giausia bėras, rudas, juodas. 

Vokietijoje auginama ūkio ar- 
kliai Oldenburgo veislės. Šie ar- 

kliai yra dideli nuo 2 ?rš. 4verškų 
ligi 2 arš. 8 verškų. Plaukas bė- 
ras arba juodas, retai rudas.— 
šyvas. Oldenburgo arkliai labai 
tinka netik ūkio darbams, bet 
taipgi važinėti ir joti. 

Už gerų Oldenburgo'arklių po-j 
ras (cugus) Anglijoje ir dideliuo- 
se Vokietijos miestuose mokama, 

po 2 ir net 5 tukstančius rubliu. 
Prie maišyto kraujo jojamu 

arklių reikia priskaittyi ir Rusi- 
joB Orlovo arklius. 

Orlovo jojamieji arkliai yri 
maišyto arabų, anglų, olandų ir 

danų veislės arklių, šie arkliai 
turi gražią galvą, nedideles dai- 
lias ausis, linksmas akis, dailų 
ilgą kaklą, gana plačią krutinę, 
gražią uodegą, sausas plonas ko- 
jas, stiprias kanopas ir stiprų 
raumeningą pasturgalį. 

Orlovo arklių yda tik tokia, 
kad truputi perplonas liemuo, 
apskritai permenki raumenal ir 

netaip stiprios kojos. 
Risokai. Orlovo rišokai yra 

mišinys daugelio arklių. Šitie 
[arkliai turi grasią galvą, dažnai 
kumpą nooį. Plaukas šyvas, juo- 
das. Kojos stiprios, bet per- 
daug apžėlusios. 

Auglis nuo 2 arš. 3 verškų ligi 
2 arš. 7 "verškų. Jie yra gana 
greiti 3 verstus kelio risokas per- 
bėga per 5 miliutas 45 sek. Ri- 
sokas imamas darban neankšeiau 
3 metų. Jie yra imami j miestv 
kaipo važinėjimui arkliai. Riso- 
kai yra garsiausi ir geriausi Ru- 

į si jos arkliai. 

Amerikos risokai yra lyg ir ti«: 
patįs Rusijos risokai. tik dar 

labjau giriami. 

Mongolų arkliai. 
Kirgizų veislė. Kirgizai, kal- 

mukai ir baškirai arkliams ne- 

duoda tokios priežiūros, kaip ki- 
tur kad duodama, l'as minėtą- 
sias tautas arkliai yra D>islauk;- 
niai. Jie vasarą vaikščioja saii 
niekeno neprižiūrimi ir tik žie- 
mos metu jiems laukuose bei 
pievose pagaminama šieno ku« 
giais. Užėjus žiemos pusnims, 
vėtroms nekartą daug arkliu pas- 
timpa. Šių arklių galvos gana 
sa-usos, plačiais raumenais; akj> 
nedidelės, linksmos ;* kaklas vi- 
dutinio ilgumo, lengvas ;.r sai ■> 

sas. Aspkritai kirgizų arklys yr«* 
gerai sudėtas, gražus, stiprus. 
Ypač stiprios ir kietos kirgizų 
arklių kanopos, taip kad jų ir 
nekaustoma. Špato šie arkliai be- 

veik niekad neturi. Auglis nuo 
i arš. 14 verškų ligi 1 ars. 15 
vers., retaT 2 aršinu. Jie yra la- 
bai kantrus ir greiti j pusvalan- 
di jie nerbėga f 20 verstų. Kir- 
gizu veislės arklių tevynė yra 
Uralo ir Turgajaus kraštas. 

r^aimuKU veisle. Sic arkliai 
panašus j kirgizų arklius, tik pas- 
tarieji būna didesni. Jie auga 
daugiausia apie Volgą, Kaspijo 
ir Dono krašte. 

Kalmuku arkliai tinka kava- 
lerijai. Silpnos šių arklių pusės, 
tai silpnoki pirmutinių kojų ke- 
liai, klišos kojos, negraži galva. 

Baškirų veisle. Šie arkliai yra 
panašus j kalmukų ir kirgizų 
arklius. Jų tė.yne Orenburgo, 
Ufos, Samaros, Permio ir Kaza- 
niaus kraštai. Anglis nuo 2 arš. 
1 verš.ligi 2 arš. 3 verškų. Šie 
arkliai tykesni už kirgizų ir kal- 
muku arklius. 

Dono veislės arkliai. Grynos 
Dono veislės arklys jau reta kur 
sutinkamas. Šie arkliai jau taip 
susimaišę su risokais ir kitais 
arkliais, kad gryna veislė jau 
baigia nykti. Auglis nedaugiau 
2 artinų 2 verskų. Plaukas la- 
bai įvairus. 

Šie arkliai rya labai greiti, t"i[) 
kad gali perbėgti per y miliutas 
6 verstus." 

(Galas). 

BUK ŠOFERIU, 
I tį. Niekuomet nebuvo toks dide- 
■ ijdik.'is -ra gauti ku tinkam* vie- 

)is Šoferių reikalavimas kaip da- 
li \r. Męs duosime ttAsiSmlmą 
kiek vienam pabaigusiam kursus 
nusų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame lndividicimifl ilste- 

| momiH — nuoseklus pailnlmM Ir 
praktika vnilr.&jlme antomobllia's 
visokiu rūšių. Prityrę moSlnlstal 
pamokis tamist* Ir suteiks tin- 

I kamus patarimus ir nurodymus. 
Mūsų mokyklai netrūksta geriau- 

i sių automobilių ir kitų prietaisų. 
| Užtikriname tamtetai kad tuojaus 
| gaual leidimą. Dieniniai ir 7&< 

kariniai kursai. Visaa ki*.rsas 
$25.00. I' edernl Ass'n of Aut« 
Sngineers, 1214-1G Jackson Bld 

I (Inc.) , 

.Pracičk .Naujus Metus su tobulu akių ro 
gijimu, taip. kad nieko n:pralcistumei per v 
sos metus, kas tau gali *uti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių :t 
galvos skaudėjimus, trumparegystė f.'ha toli 
regystė prašalinama, pasitarkite su mtmim, 
prieš einant kur kitur. Egramlnaclja PYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3čios lubos, viri Tiatt'o aptickos. Tėmykite 
I uano pcraf.i 

Yalar.ios: nu« ytos vai. ryto iki 8 val.; vak, 
Nedfc,_\i. n su y vii. ..to iki 12 vtl. dU'u. 

MalnieHnl. mechanika1 aud«j»i, fnbrik... jr ,j.,p Vl«r,k! i.ail)liiin .il, dirbau1 viduj ir lapko, yia amžini draugai 

•Inu snvirž ppnki'-'sile&lnuys-metu 
knip Altu piuki pyduole yra vsr- 
tuojnmn su coriniisiom* pasek- 
meini. iAirydynini r u mat limo, 
► knumiu ki r.tiiiejp. £onr&c ir rou- į 
mcuyse. įirnralgijb*. stronu <ll«. ! 
giiną. šiilėlo ir kosulio. 

«> boukutę. Gunuatnos visose njitiekose, ar tiesii-g is labortorijo?. F. AD RICHTGR & CO., 74—80 \VaBhlngton St„ New York, N. Y. 

Šį 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 šv&ntds. 

Kas užsirašys dienraštį "Lietuva" nemažiaus, kaip ant 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" 
3253 S. Morgan St, CHICAGO, ILL 

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

Dienraščio "LIETUVA" 
—K A1N0S=== 

CHICAGOJb Metams $6.00 
,, Pusei mętų 3.50 

In Kitus Suv. Valstijų Miestus 
Metams $5.00 
Pusei Metų - 3.00 

In Kanadą Metams 7.00 
In Kitas Šalis Metams 8.00 VISKĄ rašykite aiškiai. 

m 
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"LIETUVA" 3253 So. Morgan St., Chciago, IU. 
GERBIfu...^1'-— 

Siunčiu Tamistoms $ _... ir prašau siuntinėti 

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

Mano adresas: 

Vardas .. Pravarde 

Stubos numeris Gatvė 
(arbaboi) 

Miestas Valstija 

► i. *•» — n riiniiminiuMiMto..... 



Amerikos Istorija Stambesni 
Nuotikiai. 

S u lyg Ateiviams Skiriamo va- 

dovėlio, J. J. Zmrhal'o anglu kai- 

nutaisyto. 

Kolionijų Įsteigimis. 
Buvo laikas, kada ši didelė 

šalis, kuria mes vadiname Su- 

vienytomis Valstijomis, buvo di- 
džiulis tyrlaukis, apgyventas rau- 

donųjų žmonių—indijonų. Vie- 

toj miestų, buvo čia tik maži 
kaimeliai "vviguamu," t. y. mažu 

indijoniškų triobelių, padarytų i:? 

žieves ir žolės. Vietoj kelių.: 
buvo tik takeliai per miškus i' 

begalines prerijas, arba žolėmis 

apaugusias lygumas. 
Bet indijonas nieko daugiau-, 

ir nenorėjo. Jam niekas 
daugiaus nerūpėjo, kaip tik me- 

džioklė, žuvavimas ir kovos. 0 
šitų dalykų jis užtektinai galėjo 
susirasti šiame didžiame Amcri-į 
kos tyre (pustynėj). Tūkstančių 
tūkstančiai buivolų, arba ameri- 

koniškų jaučių ganėsi prerijose; 
miškai knibždėjo nuo briedžių, 
stirnų ir kitu žvėrių; upėse neršč 

lydekos, lašišos ir ešeriai; buvo 

taipgi daug indijonų giminių, ku- 

rios galėjo kariauti vienos su 

įeitomis. Savo lanku ir vilyėla 
I5t«idi jonas užmušinėjo gyvulius 

maistui apsidengimui; savo ak- 
meniniu kirviu jis darėsi sau 

padargus, statėsi savo \v i g w a* 

m ą (namą) ir kovėsi su savo 

neprieteliais. Jam (piažai teru-i 

pėjo kasti auksas, užslėptas kal- 
nuose; jis nieko nežinojo apie j 
geležj 'r anglis ir jų vartojimą;! 
vienatinis javas, kurį jis augino, 
batvo m a i s a s. Ir tokiu budu 
neišmatuojami turtai, kurie bu-l 

; vo žemėje ir po žeme, beriogso- 
jo neišnaudoti. Tik kada atėjo 
baltieji žmonės, ši šalis pradėjo 
plėtoties—išpradžių palengva, bet 
vėliaus su stebėtinu greitumu. 

Pirmieji Ateiviai. 

Pirmieji žmonės, kurie mėgino 
apsigyventi šioj žemėje, kurią 
męs vadiname Suvienytomis Val- 

stijomis, buvo anglai ir holandai. 
> Anglai varlino sava visą Siaurino 

Jt Ameriką nuo Naujosios Škotijos 
iki šiaurinės Floridos ir "nuo jū- 
rių iki jūrių." Tuomet dar nie- 
kas tikrai nežinojo, kaip didelė 
yra ši šalis, nes ji nebuvo dar iš- 
tyrinėta, išskyrus siaurą strypą 
jūrių pakraščiais. Apgyvendinti 
šią naują šalį buvo sunkus už- 

davinys. Nuo 1579 iki 1609 nrv 

trįs vyrai, Raleigh, Gilbert 
VV'hite, kiekvienas savo laiku,j 
Otno įsteigti koloniją tose vie-' 

tose, kur yra daTjar Virginia ir; 
Gardina valstijos. liet žmonės, 
kuriuos jie atvežė per juros, ma- 

nė, kad tai jiems persunku; nu-, 

ūminę, išsiilgę savo krašto, jie 
negalėjo pakelt gyvenimo tyruose 
(pustynėse). Kaikurie sugrįžo 
Anglijon, o daugelis pražuvo. 
AVhite'o įsteigtoji kolionija ant 

Roanoke salos išgaišo ir niekas 
nežino kokiu budu; gali ibuti, 
kad naujokus iššaudė ispanai! ai 

indijonai. 

Pirmas miestas Amerikoj. 
Tik 1607 metais pasekmingai 

buvo įsteigta naujokyne' po va- 

dovyste kapitono Jono Smitho,1 
o betgi ir šitas pasisekimas am- 

sėjo žmonėms labai brangiai. Pa- 
saka apie šios kolionijos vmg'JS, 
klapatus ir kančias užimtų visą 
knygą. Indi jonai, kurie išpra 
džių buvo draugiški, kariavo su 

jKolionistais, už maišinė* aini juos 
šf'mtais ir degindami jų namus. 

-Draugelis iš kolionistų atėjo i 
sf.ią šalį, norėdami pralobti, ir 

*t>eveIijo/jleltfoti aukso, negu ar- 

žemę. kol ne prispyrė juos 
W ir ligos. Kad ne išmintis 

gija Jono Smitho, tai jie 
K^fisi butų išmirę. FMrmasai mie- 
stas, kurį jie oastatė, buvo pa- 

rvadintas Jamestmvn, ir tai buvo 
i pirmas angliškas miestas ant da- 
kbartinių Suvienytų \ralstijų žo- 

I mės. 

Piligrimai. 
Kita pažymėtina kolionija bu- 

vo jsicigta 1620 metais Massa- 

chusetts'e. Ją Įsteigė Piligrimą'., 
šitie žmonės apleido Angliją, kad 
su>iradus vietą, kur jie linosai 
galėtų garbinti Dievą tinkamiau- 
siu -ulyg jų išmanymo budu. Jie 
buvo griežti savo pažvalgose, la- 
bai padorus ir nemėgo lėpumų 
gyvenime. Tai buvo kit ti ir tvir- 
ti žmonės, kurie nežino abejoji- 
mu. jie atplaukė prie Massacliu- 
set.ts krantų gruodžio mėnesyje 
i(-.2o m. savo laive, kurs vadinosi 
VIayflower (gegužės kvietka). 

Atvažiavę, jie nerado nei in- 
lijonų triobelėh ; nelaukė jų jo- 
<ia pastogė, kada jie išlipo iš 
aivo. Jie pasidarė abazą pri- 
jnigtam miške, išmiegojo naktį 
ant sušalusios žemės, ir "kada 
pirmo nedėldienio aušra nauja- 
me sviete pabudino juos prie 
maldos, primitvvis miškas buvo 
jų bažnyčia. 

Paprastas žmonių, būrys butų 
tuoj aus sugrįžęs, bet šitie Piligri- 
mai. kaip jie vadinosi, pasiliko, 
pasirjžę įkūnyti savo idealą, nors 

už tai reiktų padėti ir savo gy- 
vastis. Ilgai nelaukdami, jie pa- 

j si kirto medžių, ir, nutašę iš jų 
sienojų, pasistatė savo menkas 
triobelaites. Jie dirbo savo suri- 

ku darbą, neturėdami šiltų pa- 
talų naktį ir mažai teturėdami 
maisto pasisotinimui. 

Daugelis tą žiemą numirė, ir 
tokiu Inulu pašventino žemę pa- 
silikusiems, kurie po to jau nie- 
kad nebemanė grįžti ir apTelsti 
šalį, kurioj buvo jų numylėtųjų 
kapai. Taip buvo įsteigta mie- 
stas Plyniouthas pasiaukavimu 
tų, kurie mylėjo kitų gerovę 
taip, kaip savo. Jų vargai ne- 

1 pasibaigė su žiema; ligos, baras 
ir kovos su indijonais nedavė 
jiems ramumo, ir tik per savo 

stebėtiną drąsą jie galėjo išlikti. 

Kaip atsirado "Palėkavonės 
į Diena."' 

I Ant laimės šitose juodose die- 
nose buvo tarp ju tokiu, kurie 
galėjo daboti ligonius, apginti 

[naujokinę nuo indi jonų užpuoli- 
mų ir padrąsinti nuvargusius ir 
nusiminusius. Jų vadovu buvo 
Mylės Standish, ir tai svarbiau- 
sia jo pastangomis galėjo išlikti 
j ii kolionija. 

Pavasari jie pasisodino kornų 
ir kitų daržovių, kada indijonai 
išmokino juos, kaip tas reikia 
daryti, ir laukė savo pirmo der- 
liaus. Badas juos smarkiai spy- 
rė, ir todėl nesetbėtina, kad jie 
visi neapsakomai džiaugėsi, kada 
surinko pirmą dagą. Jų širdis 
buvo pilnos ne tik džiaugsmo, 

,bet ir padėkos. Jie nuskyrė pa- 
skutinj ketvergą lapkričio mė- 

inesio 1621 m. dėkojimui—Padė- 
kavonės Diena—ir nuo to laiko 
Suvienytų Valstijų žmonės šven- 
čia tą dieną, kurį nuo tada pa- 
siliko legele švente. ♦ 

Baltimores ir Philadelphijos 
Septynioliktam amžiuje Angli- 

ja, kaip ir dauguma kitų; šalių 
Europoje, nežinojo pakantos ir 
tik tiems leido melsties liuosąi, 
kurie prigulėjo prie valdžios pri- 
pažintos bažnyčios. Visi kiti— 
p ari tarnai, katalikai ir kiti,—bu- 
vo persekiojami ir paniekinami. 

Męs žinome, kaip puritanai iš- 
bėgo Ts Anglijos Amerikon, "kad 
užlaikius savo tikėjimą, o ką 
puritanai padarė, tą pasiskubino 
padaryti ir kiti. Baltimore buvo 
įsteigta 1729 m. ir praminta var- 
du jos jsteigėjo Lordo Baltimore 
kolionijoj, kurią jie pavadino 
Maryland pagerbimui Ilenriettos 
Marijos, 'paprastai vadinamos 
Mary, Anglijos karaliaus Karolio 
Pirmojo pačios. Kvekėriai 
(Quakers) įkūrė Philadelphijos 
miestą 1681 rn., pavadinę savo 

kolioniją Pennsylvania (Penn'o, 
girių žeme) pagerbimui Willia- 
1.10 Penn'o, jos Įsteigtojo. 

Šitos dvi kolionijos augo labai 
greit, nes ir lordas Baltimore ir 
YVilliamas Penn toleravo visus 
tikėjimus ir valdė savo žmones 
su meile ir teisingai. Kitos ko- 
lionijos greit pradėjo dygti viena 
po kitos: Šiaurinė Carolina 1663 

NAMO BROLIAI, NAMO JAUNIEJI... 
Laivas "Mauretania" išsodina Amerikon ivargrįžusin ,■5,500 amerikoniškų kareivių. 

m., Georgia t 733 m.—įsteigtos 
geraširdžio Lordo Oglethorpe, 
kurs iš ss. v p geros širdies dav" 
proga naujai pradėti gyvenime 
išnaivjo daugeliui biednų ir nelai- 
mingu savo viengenčių, kurie pa- 
gal to laiko įstatymų sėdėjo ka- 

lėjimuose už skolų nemokėjimą. 

Kodėl žmonės važiavo. 

Peržvelgdami šios šalies ko- 

lionizacijos istoriją, męs matome 

kad j šią šalį žmonės važiavc 
dėl dviejų priežasčių; viena, juo? 
stūmė čia didelis troškimas lai- 

svėS,—religiškos ir politiškos, o 

antra, troškimas pagerinti savo 

gyvenimo matėriales sąlygas. Be 
abejonės, tai yra tiesa, kad klek-: 
vieno anų laikų ateivio troškimas 
laisvės buvo d*ug didesnis, kaip 
dabartinių ateivių ir tai dėl to 

Suvienytųjų Valstijų įsteigėjai 
turėjo ištvermės išbūti, nežiūrint 
j baisias sunkenybes, kokios cia| 
juos sutiko. Lengva suprasti, 
kad naujokynus įsteigtos tokių 
žmonių, kokiais (buvo ankstybie- 
ji kolionistai, turėjo augti ir greit 
plėtoties ir lobti.' 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
DIDELĖ EXPLIOZIJA. 

So. Omaha, Neb. čia 4 dieną 
sausio 1919 metų 11:10 valandą 
ryto ištiko didelė expliozija. F,x- 
pliodavo glicerinos dirbtuvės vie- 
nas diefelis rmffias (boiler). 

Expliozifa taip bu /o smarki, 
kad 4-5 blokais aplinkui išbirėjo 
langai. Nukentėjo nuo trenksmo 
ir keletas lietuvišku stubų, netek- 
damos langu. Prie dabartinio 
Šalto oro nesmagu sėdėti stuboje 
be langų. Bet gyvatų, rodos, 
neiuvo. 

Expliozija, kaip spėjama', išti- 
ko nud^rfTob, bet tikro nieks 
negali pasakyti. Xo expliozijob 
kiek daugiau nukentėjo tik gli- 
cerino dirbtuvė, kurios tapo su- 

ardytas visas galas. 
Po trenksmui, expliodavus ka- 

tilui, gyventojai išbėgo ant gat- 
vių ir kits kito teiravosi kas at- 

sitiko, bet nieks nežinojo tikro 
dalykų stovio ir bėgiojo iš vietos 
j vietą. Pagaliaus sužinota tik- 
roji priežastis trenksmo, kurs 

sujudino visą 'miestą. 
Lietuviai dėlei to ir-gi dikciai 

turėjo triukšmo. Tvlat didelis bū- 
relis lietuvių buvo susirinkęs j 
lietuvių bažnyčią, kur tuo lailci 
buvo iaikomso pamaldos atmin- 
čiai a. a. Aksomienės. Išgirdę 
trenksmą susirinkusiejie spruko 
lauk, palikdami bažnyčioje tik 
kunigą ir Tavoną. 

a. a. Aksomienč buvo So. 
Omahiečiams gerai žinoma ir vi- 
su gerbiama, nes prieš kel 2tą 
metų gyvenant jiems So. Oma- 
goje, tai buvo viena iš prakil- 
niausių lietuvių šeimynų. Jie 
pritardavo ir remdavo kiekvieną 
kulturinj lietuvių judėjimą. Da- 
bar-Aksomai gyvena ant farmos, 
kur aplankė jų namą influenza, 
nuvariusį j kapus šeimininkę. Lai 
buna lengva jai Amerikos žeme- 
lė. 

Ž-pių Kunigaikštis. 

KEARNY IR HARRISON. 
N. J. 

Sausio 5 d., 1919 m. atsibuvo 
prakalbos, kurias surengė T. F. 

105 skyrius. Kalbėjo gerb. Kra- 
sinskas. Buvo taipgi kviestas 
ir dr. Bielskis, bet dėl svarbių 
reikalų negalėjo pribūti. 

• įGerb. Krasinskas, savo rim- 

toj kalboj, ragino visus lietu- 
vius darbuotis išvien. Jis už- 

reiškė, kad savo vidujinius rei- 
kalus rasime tada, kada jau tu- 
rėsime liuosybę, o dabar priva- 
[gme" eiti visi prie \ieno tikslo, 

t. y. stengtis išgauti Lietuvai lai- 
svę. 

Po prakalbai b u ve renkamos 
aukos: surinkta tik $108.01. ir 

it 
tai nieko stebėtino, nes pas mus 
žmonės jau daug yra suaukavę 

Ji abu fondu (L. N. F. ir T. Iv): 
Dabar kurie aukavo, tai tik pri- 
dėčkas prie pirmesnių aukų. 

Renkant aukas tūlas žmore- 
lis pasiprašė balsq neva agita- 
cijai už rinkimą aulai, bet gavęs 
balsą uždainavo bolševikišką dai- 
nelę, pajuokdamas darbi vimasi 
dėl išgavimo Lietuvai \eprigul- 
mybės, sakydamas, kad nėra nuo 
ko pirkti laisvę, nęs nėr?i jau ca- 

ro su kaizeriu. Jam tuoj atimta 
balsą. Publika buvo tuomi bol- 
ševiko pasityčiojimu labai neuž- 
nėdinta. 

Paskui vėl pakalbėjo gerb. 
Krasinskas, nurodydamas bolše- 
vikų grubijonišką ilgimasi. 

LTžbaigiant susirinkimą ''BinT- 
tės"' choras sudainavo Lietuvos 
hymną. Mušt; bolševikai ir 

hymną gedant stengėsi Įžeisti 
lietuvišką sielą. 

Pričlursim dar, kad laike pra- 
kalbų, kurios buvo rengta agi- 
tacijai Lietuvos reikaluose, mu- 

,sų bolševikai bandė ruikti aukas, 
jStilsono ir Šukio bylai, bet buvo 
tvarkdariu tuoj sutabdytl. Inte- 

ligentiškas žmogus svetimame 
susirinkime paprasto apgarsini- 
mo nedalina žmonėms be susi- 
rinkimo vedėjų leidimo, o bol- 
ševikai ir pinigus renka nesipra- 
šę. Tai vis "apsišvietimas." 
Kearny-Harrison korespondentas 

• IŠ BRIDGEPORT, CONN. 

Sudegė Bolševikų "Ifrepastis." 
Sausio 11 d. 1919 m., apie 

7-tą valanda vakare, sudegė 
saliukė, kuria turėjo nusisam- 

dę lietuviai bolševika.i Kaip 
paprastai, toje saliukėjc jie lai 
kė ir visą savo kuopos turtą. 
Turėjo knygynėlį, kame buvo 
knygų vertės viršaus per porą 
šimtų doliarių. Abelnai imant, 
ugnis padarė nuostolių mūsų 
bolševikams viršaus trijų šim- 
tų doliarių. 

Ugnis prasidėjo iš nesupran- 
tamos priežasties. Saliukė bu- 
vo pabudavota kieme ani dar- 
žinės^ Daržinėje buvo pasta- 
tyta pora automobilių, o ant' 
viršaus laikėsi bolševikai. Ug, 
nis prasidėjo iš daržinės, ku-| rios durįs buvo užrakytos ir j 

atvykusieji ugniages;ai turėjo 
išversti duris, kad galėjus 
pasiekti ugnį. J'čjas. 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Kariumenės reikalais. ] 
Sausio 5 d. Brooklyn, N. Y. 

"Garso" kambariurose susiėjo 
keletas kareiviu ir po trumpo 
pasikalbėjimo išnešė rezoliuci- 
ją, protestuojančią prieš len- 
kų ir bolševikų norą paglemž- 
ti Lietuvą. 

Plačiai diskusuota apie lie- 
tuvių kariumenės reikalingu- 
mą ir prieita prie išvados, jog 
nieko nelaukiant, Lietuvos vy- 
rai turi spiestis į burius po 
lietuviška vėliava ir važiuoti 
Lietuvhs ginti nuo užpuolikų, 
jei tik Amerikos valdžia duo- 
tų leidimą ir paramą. Gi kol 
bus gautas leidimas, reikalin- 
ga daryti prisirengimai, rinkti 
liuosnoriai ir 1.1. 

Visi kareiviai, tarnavusieji 
Dėdės Samo armijoje ir visi 
kiti vyrai, kurie tikrai mylite 
T sietuvą, dabar yra laikas, ka- 
da turime rinkties j burius po 
visas Amerikos kolionijas ir 
tarties, kaip savo tėviške ap- 
gynus. 

Kad sužinojus, kiek turime 
tikrų Lietuvos apgynėjų, butų 
gerai, kad visi vyrai, kareiviai 
ir nekareiviai, krrie nori stoti 
i lietuvla kariumenę, prisiųstų 
vardus žemiau paduotu ant- 
rašu. Susirašius geram bū- 
reliui, darysime žingsnius to- 
liau. Gavę iš valdžios leidi- 
mą, darbą pradėsime. 

Broliai, visi iš vieno stoki- 
me j T ietuvos apgynimo dar- 
bą ir visi lygiai pasišvęskim, 
jei jaučiamės lietuviais esą. 
Nelaukime, pakol kas mums 

karvelius iškeps ir burnon 
jdės. To nebus. Jei patįs j 
Lietuvai laisvės neiškovosime, 

kitų malonės nelaukime. 
Ne žodžiais, bet darbais tė- 

vynę išliuosuosime. Lenkai 
kalba, kad jie svetimų kraštų 
nenori, bet Lietuvos reikalau- 
ja, nes ji jų esanti. Lenkai 
netik kalba ir rašo apie Lietu- 
va, kaipo savo kraštu, bet ir 
skaitlinga kariumenę nusiuntė, 
kad lietuvius ar jie nori, ar 

ne, pavergus. 
Lietuviai, nc juokais, ne 

kalbomis šiądien vaduokime 
savo tautą, bet savo jie<^a, 
tvirtu pasiryžimu. Jei plėši- 
kai lipa mums ant sprando, 
jei žulikų gaujos mindžioja ir 
amžiais mindžios mūsų šventą 
žemelę, męs ilgiau laukti ir 
dantis sukandus tylėti negali- 
me. Stokime darban, spieski- 
mės po Lietuvos vėliava, o 

Vytauto, Gedimino dvasia 
mums vadovaus! 

Susirinkimo varde 
J. K. Milius, 
P. Montvila. 

456 Grand St., 
Brooklvn, N. Y. 

IŠ BALTIMORE, MD. 

IŠ rubsiuvių tarpo. 
Nežinau ar ir kituose mies- 

tuose žydeliai taip šeimynin- 
kauja, kaip pas mus. Musų 
miesto siuvėjų judėjimas, tai- 
gi ir ateitis, pavesta Yoše- 
riams, Irškiams ir panašiai. 
Siuvėjai kitų tautų tik prigelb- 
sti žydeliams. Tik tuomet 
jiems suteikiama siuvėjų uni- 
joje kiek balso, kuomet per- 
matoma, kad pritrauks burį 
naujų narių, bet ir tas daro- 
ma tik iki laikui. 

Galų-gah atrodo, kad toks 
dalykų stovis yra naudingas 
tik žydams, nes sumažėjus 
darbams, ne žydai neten>.a 
iarbų pirmieji, žydai gi dir- 

ba. 
Šiais laikais pas nuimi pra- 

deda mažėti darbai ir jei to- 
liau taip eis, tai daugelis atsi- 
durs kebliame padėjime. Lie- 
tuviai gi daugiausiai laukia ir 
laukia kol kas kitas jiems pa- 

gerins gyvenimo sąlygas. Bu- 
tų gerai, kad lietuviai bandy- 
tų sutartinai ką-nors veikti, 
kad tuomi geriau užtikrinus 
sau ateitį. Kitų tautų žmo- 
nės, abelnai paėmus, daugiau 
kreipia domos j savųjų reika- 
lus, negu lietuviai kad daro. 
J r kitataučiai dažnai džiaugia- 
si tuomi. A. K. 

IŠ DETROIT, MICH. 
Pasivėlino su "receptais." 

Šiais laikais, sulyginamai, 
mažai užtinki žinučių iš mūsų 
apielinkės dienraštyje "Lietu- 
va," tartum čia nieko nevei- 
kiama. Kur tau. čia kas gy- 
vas juda, darbuojasi. Atsitin- 
ka ir taip, kad vieni darbuoja- 
si, o kiti kenkia tam darbui. 

Sausio 5 d. vietinis Tautos 
Fondo skyrius surengė prakal- 
bas. Kalbėjo daktaras Biels- 
kis, kurs savo kalboje per- 
sergėjo visus, kad neaukautų 
Į jokj kitą fondą, kaip tik i 
Tautos Fondą. Bet ponas 
"daktare" biškį pasivėlinai su 

savo "receptais," nes jau Lie- 
tuvos Neprigulmybės Fondan 
Detroite surinkta virš $900.00. 

Lietuvos Duktė. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
Čia yra Šv. Juozapo Drau- 

gystė. Ji turi gerą vardą tar- 

pe vietos lietuvių. Nesenai 
draugystė nuo L. R. K. 
Federacijos laišką, kuriame 
minėta federacija kviečia mu- 

šu draugystę prisidėti prie fe- 
deracijos ir įmokėti jos iždan 
tam tikra mokesti. v> v 

Bet draugystė apsvarsčius 
reikalą, nutarė prie federaci- 
jos nesidėti, nes musų drau- 
gystės tikslas—šelpti narius, 
atsidūrus jiems nelaimėn. Dr- 
stė sako, kad ji ir be kunigu 
moka tinkamai sušelpti savo 

narius ir nemato reikalo j ieš- 
koti kunigų globos, kurie, kaip 
parodo pats gyvenimas, men- 
ki žinovai visuomenes reikalų. 
Todėl K. Federacijos laiškas, 
taip sakant, atidėta j sali. 

Telephone Drover £167 

j. F. BUDRI K 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausių Gramafonų ir Lietuviškų Rekordų. 
Auksinių Laikrodėlių, Žiedų, ir t. t. Krautuvėje randasi 1 

didžiausis pasirinkimas visokių L.'^tuviškų Knygų. Ka- 
talogą siunčiame Dykai. 

J. F. Budrik 
3343 SO. HALSTEO ST, CHICA60, ILL 

Skaitytojas žino. 

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

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

Žiūrėkite, kad jusu numeris 

'butų didesnis, negu 12-30-18, 
nes kitaip laikraštis gali but 
sulaikytas, kadangi numeriai 
reiškia, jog apmokėtasis už 

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

Permainant antrašą, aiški&i 
išpildykite šitą blanką ir pri- 
siųskite ją mums, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas patn—nvimas. 

Mainant ant" Hą, teiksitės išpil- d/ti sekančią blanką. 

Pirmiau:; man "Lietuva'' ėjo sekančiu antiašu: 

Vardas Pavardė 

Numeris Gatvė 

Miestas — Valstija 
Dafrar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas Valstija 
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Deki Kilusio Skandalo. 

Iškeltoji aikštėn šveicarieėių afera, su ku- 
ria yra surišti Amerikos lietuviu pasiųsti de- 

legatai, ypatingai gi p. Mastauskas, gali tu- 

rėt labai negeistinų pasekmių ir skaudžiai at- 

k siliepti ant Lietuvos ateities. 
Lietuvių Atstovybės YVashingtone prane- 

šimas, kurį paduoda Pildomojo Tarybų Komi- 
teto sekretorius, kun. J. Žilius, patvirtina, kad 
daromi šveicarieėiams užmetimai yra ne iš 

piršto išlaužti, bet pamatuoti neužginčinamais 
atsitikimais. 

Yra begalo svarbu, kad šitas klausimas 
butu tinkamai Amerikos lietuvių išrįštas. Juo 
greičiaus ir tinkamiaus jis bus išrištas, juo 
mažiaus bledies jis padarys Lietuvos reikalams 
Idant tai atlikus, jis neprivalo buti statomas 

į siaurus partijinius rėmus, bet jis šiądien 
privalo buti gydomas, kaipo liga, palytėjusi 
ne vien kurią nors partiją ar sriovę, bet kaipo 
liga, nuo kurios kenčia visų lietuvių reikalai. 

Be abejonės, ir iš vienos ir iš kitos pu- 
sės atsiras karštagalvių, kurie mėgins šitą 
kepsnį kepti ant partijiniu žarijų. Nekurie 
tautininkai mėgins šitą atsitikimą išnaudoti 
vien "nusukimui sprando" "katalikų'' sriovei. 
Kiti "katalikų" sriovės mėgins šitą savo pa- 
slydimą išaiškinti, kaipo intrigą iš tautininkų 
pusės. Ištikro, iŠdalies jau taip ir yra. 
, Bet tas butų galiniai' arsimtsis ir visai ne- 

tikęs šio reikalo išrišimas. Suprantama, da- 

lyką perstatant, faktus konstantuojant, Jurgį 
turi pavadinti Jurgiu, o kuolą kuolu,—slėpti 
ir vynioti į bovelną panašiam atsitikime bu- 

tų tas pats, kaip aprišti iš viršaus gangre- 
nuotą žaizdą, jos nepraplovus. Vienok žaizda 
privalo buti pirmiausiai gydoma, o ne pir- 
miausiai baudžiamas tas, kuris jų padarė. 

ir todėl yra būtinai reikalinga, kad šisai 
klausimas nepavirstų grynai partijiniu kon- 
fliktu, sriovinu susikirtimu,—nes tas neišeitų 
ant sveikatos Lietuvos reikalams, bet grei- 
čiaus galėtų buti vandeniu ant Lietuvos prie- 
šų, kad ir tų pačių lenkų, malūno,—ko jie gal 
Kaip sykis ir tikisi. 

Saugiausi* šiame atsitikime kelias—tai 
padarymas trumpos ir gilios operacijos. Visi 
lietuviai, ypatingai gi vadovai, ant kurių pe- 
čių guli sunki atsakomybe prieš visuomenę, 
privalo pridėti visas savo pajiegas ir panau- 
doti visą savo pilietišką drąsą tam, idant ta 

operacija butų atlikta nuodugniai ir greitai, 
nes tik tuomet žaizda neužeis pūliais, tik tuo- 
met operacija bus pasekminga ir lietuvių rei- 
kalai galės vėl pradėti tvaksėti sveiku pulsu. 

Idant tai atsiekus, "katalikų" sriovė, per 
savo Tarybą, privalo su pilietiška drąsa, aiš- 
kiai dalyką išdėstyti. Ji privalo atsakyti sta- 
čiai, ir atvirai, ir sąžiniškai tuojaus duoti viešą 
atsakymą j svarbiausj klausimą; 

Ar ji ir dabar pasitiki savo pasiųstų Švei- 
carijon delegatų kompetentiškumu ir p. Mas 
tausko ištikimybe Lietuvos reikalams? 

Jeigu ji išrinkime tų delegatų, ar bile ku- 
rio iš jų, paslydo," tai ji privalo atvirai prie 
to prisipažinti ir jį atšaukti. Jeigu ji pilnai 
pasitiki, tai tą taipgi aiškiai ir privalo pasa- 
kyti. 

Tai yra vienatinis kelias šio klausimo iš- 
rišimui. To reikalauja Lietuvos šios dienos 
interesai. 

♦ ♦ 

Svetimoj Spaudoj apie 
Lietuvius. 

PAKLAUSYKIT! 

Jeigu iųs kartais isgirsite lenkų pasako- 
jimą, kad lenkų Lietuvoje yra daugiau negu 
lietuvių—nesistebėkit! Jeigu isgirsite, kad ir 
nuo senų senovės lietuvių Lietuvoje kaip ir 
nebuvo, bet buvo beveik vieni lenkai—nesi- 
stebėkit! Lenkų visur ir visada yra ir buvo 
daugiau .negu bile ko kito. Istikrnjų, net ir 
pats Adomas su Jieva rojuje buvo ne kas 
kitas, kaip—lenkai. 

Taigi, apie visa tai žinodami, pasiklau- 
syki! ir nesistebėkit iš to, ką rašo lenkai iš 
Lietuvos savo rodakams Varšavon. 

Narod Polsk'i, organas lenkų katalikų, 
kurie sulyg nuomonės nekuriu mūsiškių or- 

ganų, esą "rimti ir sukalbami" ir turį "prakil- 
nius norus" sulyg Lietuvos, paduoda sekantį 
straipsnį antgalvių "Memorialas Lietuvos 
Reikale." 

'"Iš lietuviškųjų lenkų pusės—rašo 
jis—priduota Varsa vos Valstybės Kadai 
(Tarybai) memorialą reikale lenkiškojo 
klausimo Lietuvoje. 

Autoriai išrodinėja, kad yra klaidin- 
ga įsivyravusi iki šiolei nuomonė, buk 

Lietuvoje lenkystę pirdengdavo daugiau- 
siai šlėktos ir miesčionijos sluogsniais. 

Nuo šimtų metų Lietuvoje gyvuoja 
skaitlingas -kaimietiškas gaivalas, jo 

^ svarbiausios įgulos "siekia net prieš-jogai- 
liškų laikų. Memorialas paduoda sekan- 
čias itoriškas datas: 

"Jau Gedimino laikuose Lietuva bu- 
vo nevienoda šalim tautiniu žvilgsniu. 
Apie tai, kad jau tuomet lenkai suda- 
rydavo Lietuvoje rimtą gaivalą, liudija 
kunigaikščio žodžiai, ištarti popiežiaus 
delegatams Vilniuje 1324 metuose, kad 
jis norėtų, idant krikščionįs savo Dievą 
garbintų—"Rusinai sulyg savo apeigų, 
Lenkai sulyg savo apeigų." 

Čia kunigaikštis mini lenkus šale ru- 

sinu, kurie tuomet sudarydavo beveik 
pusę Didžiosios [Lietuvos] kunigaikš- 
tystes. 

Taip-pat kitoje vietoje, laiške iš ge- 
gužio 16 d. 1323 metų, reikalaudamas 
prisiuntinio katalikiškų kunigų, kunigaikš- 
tis Gediminas vienlaik paduoda kaipo iš- 
lygą, reikalingumą pažinti jiems tris kal- 
bas: lenkišką, semigališką ir rusišką, t. y. 
reikalauja tokiu kunigų, "koki dabar yra 
ir pirmiau* buvo." Visur su lenkiškąją 
tautybe apsieinama lygiai su lietuviška ir 
rusiška tautybe. Lenkų tautybė jau tuo- 
met turėdavo savo locnas bažnyčias ir 
klerą [kunigiją]. 

Lenkiškosios krūvos, ir tai Lietuvos 
centre, susidarė anais senobiniais laikais 
daugiausiai keliu apgyvendinimo per knia- 
zius kariškų belaisvių, pargabentų iš Len- 
kijos laike plėšiamųjų karių. Tryliktam 
amžiuje ir pirmam bertainyje 14-to am- 

žinas kronikos [užrašai] priskaito tokių 
karių 30 su viršum. 

O apie didumą tokiu- keliu jvykdintos 
kolionizacijos gali liudyti skaitlinės iš- 
gabentų gyventojų laike nekuriu tokių 
užpuolimų, pažymėtų tų laikų kronikose. 
Taip, pavyzdžiui, laike užpuolimo 1227 
metais aut Lęczycos žemės j lietuvių ne- 

laisvę pateko 40 tūkstančių lenkų gyven- 
tojų, 1294-tais metais apie 15 tūkstančių, 
1323-čiais iš Dobrzynio žemės paimta 10 
tūkstančių, o 1376 metais, laike užpuoli- 
mo, kuris pasiekė net Tarnovo,—23 tūk- 
stančius. \ 

Todėl ne stebėtina, kad tokiu budu 
jau viduramžių laikais likosi sutvertas 
Lietuvoj pamatas etnografiškos lenkystės. 

Žmones šitie—sako toliaus memoria- 
las—palikti pats sau kasdieniniam gyve- 
nime, priimdavo apiėlinkės ypatybes, pa- 
sinaudodavo lenkiškai-rusiška kalba, bet 
nuo baltgudžio skyrėsi rymo-katalikiška 
tikyba. 

Rusų naikinimo politika, atkreipta 
priešais lenkystę ir katalikybę Lietuvoje, 
pajudino tas minias, pažadino jose kry- 
pimą linkui lenkystės. Vienok rusiškoji 
valdžia užslėgė išlauko tuos atgimimo 
apsireiškimus ir tik po išėjimo rusiško- 
sios valdžios toks dalykų s Jo vi s galėjo vi- 
soj savo pilnumoj apsireikšti. 

"Taigi—sakoma toliaus memoriale— 
sulyg vokiškos vyriausybės surašų, pada- 
rytų Obcr-Osto plotuose, pasirodė, kad 
lenkiškieji gyventojai Vilniaus gubernijoj 
ir šiaurinėj dalyj Gardino gubernijos su- 

darydavo iki 70 nuošimčių krikščionių 
tarpe, o nekuriuose apskričiuose, kaip pa- 
vyzdžiui Vilniaus apskrityje, prieidavo iki 
90 nuošimčių. 

Bet net ir pasiremiant nekuriais ru- 

siškais surašais, paprastai taip sugebiai 
falšuotais, galime patvirtinti Lietuvos len-! 
kiškumą dideliuose plotuose. 

•Iš statiškos žemietijų rinkikų išei- 
na, prieš pat karę, nes 1012 metais, kad 
abelnas lenkų skaitlius Didžios Lietuvos 
Kunigaikštystes plotuose siekdavo iki pus- 
ketvirto milijono. 

Sulyg šitų pačių cifrų vakarinėj da- 
lyj Kunigaikštystės, iki linijos, dalinan- 
čios Bereziną ir Dnieprą, lenkų yra 3 
milijonai—taigi skaitlinės žvilgsniu per- 
viršija Lietuvius, kurių išviso visam Ku- 
nigaikštystės plote yra tik apie du milijo- 
nai [?!], ir yra lygi šiame plote foalt- 
gudžių skaitliui." 

—Iš Narod Polski, Chicago, 111. 
Sausio 15 d. 1919 m. 

Delei Musų Biurų 
Užsieniuose. 

Kaip tai liūdna ir nyku ma- 

tyti, kad visur mažųjų tautų 
eilėse Europoje* išk.liose vietose 
sėdi Lenkai ir Žydai, tuomtar- 
pu Lietuvių niekur nesimato. 
Kai tarp musų pačių, tai mums 
atrodo, kad apie mus žino vi- 
sas pasaulis; bet j Paryžių nu- 
važiavus, nerandama žmonių, 
"kurie apie Lietuvius butų gir- 
dėję"—maždaug tokiais ar kito- 
kiais žodžiais rašo kun. Yilinia- 
vičius Amerikon- j musų laik- 
raščius. 

'Kitas Lietuvis, p. B. Mastau- 
skas, tik-k«i dabar rašo vėl iš to 
paties Paryžiaus, 1)ct dar rūstes- 
nėmis spalvomis apipiešia Lie- 
tuvių reikalus. Anot jo: Pran- 
cūzija ir Anglija nėsą linkę pri- 
pažinti Lietuvos neprigulmybės; 
;os bevelytų palikti Lietuviams 
pasirinkti vieną, iš šių pakaitų 
(alternatyvų): arba prisidėti prie 
Lenkijos, su menkučiu šešėliu: 
autonomijos, su atskira finansų 
systema, bet vicifa armija; arba 
jungties busiančion Rusijos val- 
stijon, kurioje Lietuvos autono- 

mija nebusianti gvarantuota,— 
!aiji bent rašo p. Mastauskas. 

jvuomct taip rašo du Lietuviu 
veikėjai,—kurie vienas antr;i 
skundžia Lietuvos neištikimybė- 
je, bet abu sutinka ant vieno 
fakto,—reikia manyti, kad jų 

pranešimuose yra nemaža dali.- 
teisybės. Lietuvos akcija stovi 
labai žemai Europos politikos 
rinkoje. Ir tas nėra visai įstabu. 

Lenkai ir Žydai, kaip lygiai 
Ukrainai, Cechai, Armėnai, ;r 
net taip mažai ikišiolai girdėti 
Syrai 'bei "Mesopotamai" pajie- 
gė savo tautinius jieškinius dar 
prieš karę plačiai pasauliui iš- 

skelbti, įsteigdami Europos so- 

slapvlėse savo informacijos biu- 
rus, spaudos agencijas, ir ke- 
liaujančias delegacijas. 

Dar anksti prieš kary ir karei 
jau prasidėjus, pasirodė Angly, 
Krancuzų ir Vokiečių kalbose 
knygos-monografijos apie dauge- 
lio mažųjų ir "prispaustųjų tautų 
padėjimą. Ar buvo tas pas mus 

padaryta? 
Kitų Jautų, .politišlcieji fondai 

prisamdė sau svetimtaučių spau- 
doje agentus, kurie tų tautų rei- 

kalus nuolatos aprašinėjo Anglų 
ir Erancuzų laikraščiuose. Ar 

turėjome męs tokius agentu* 
Važinėjo po Europą ir Ameri- 
ką mažųjų tautų diplomatai, 
kaip: Mazarikas, Paderevskis i: 
kiti, kurie gyvu žodžiu sukėlė 
sau prielankią didžiųjų valstijų 
opiniją ir podraug sužadino jau- 
smus savo vientaučių, po svietą 
išsiklaisčiusių. Keli tokie mūsų 

diplomatai, išskyrus Dr. Šliupą, 
pasirodė nuo Europos pagrin- 
džių? 

Trįs svarbiausi politikos "šna'!- 
tai: informacijos biurai, spaudo? 
agencijos ir keliaujančios dele- 

gacijos, mums būtinai reikėjo! 
ir būtinai tebercikia užlaikyti. 
Tujų tarptautinėje dirvoje įstai- 
gų reikalingumas nepasibaigs net 

su dabar ateinančia Taikos kon- 

ferencija. Ar Lietuvių delega- 
tai bus prileisti minėton konie- 
renc.ijon, ar iie,—ar Lietuvai pa- 
siliks užtikrinta neprigulmybė, ar 

ne,—tie l iausimai visuomet pasi- 
liks mums svarbus, jeigu męs 
nenorėsime leisti savo tautai iš- 

nykti, ar didesnių tautų nužavi- 
nimui ją paduoti. 

Jeigu Lietuva nepasiliks pri- 
pažinta neprigulminga \alstija. 
abudu šitie pavojai tebestūkso 
juodu šešėliu priešais Lietuviu 

žmoniją, ir jeigu pas Lietuvius 

pasirodys esąs išaugęs būtinas 
noras gyviems išlikti, arba, kn'D 

sakoma, bus subrendęs jųjų "ni- 
cionalis susipratimas," tai gali- 
ma permatyti, kad priešais Lie- 
tinius dar stovi ilgų metų ir 

milžiniškų pastangų kova. 
Ta kova bus vedama kultūri- 

niais ir diplomatiniais k_liai>; 
bet niekas negali gvarautuoti. 
žinant tūkstantmečiais inaugusią 
Lietuvių neapykantą priešais 
Teutonu ir S'avų vergiją, kad 
dar ne pasilies Lietuvių kraujo 
upeliai per kilsiančias revoliuci- 

jas, jeigu Europos valstijos pei 
savo atkaklumą būtinai užsima 
nys Lietuvą STavų (Lenku, ii 

Rusų) ar Teutonu vergijon pc. 
prievartą įstumti. 

Męs Lietuvių budą—mylėjim.] 
liuosybės—gerai pažįstame; šit<] 
mums parodo šimtmetinės karės 
su Vokiečiais-vergikais, ir su vi- 
siškai mus išnaikinti norėjusiais 
Rusais. Visose tose kraujo i' 
ugnies audrose lietuviai gyvi 
išliko, ir šiandien jie (kaip dar 
niekados) griežtai užreiškia pa- 
sauliui savo gyvybę. 

Jeigu didžiosios valstijos Lie- 
tuviu dar nepažįsta, tai šitos trįs, 
musų viršuj minėtosios interna- 
cionalės įstaigos, kaip tik ir tu- 
rės išpildyti tą Lietuvių pader- 
mės istorinę misiją, iškelti Lie- 
tuvos amžinųjų jieškinių Alfą 
ir Omegą (pradžią ir pabaigą). 
Turės pareiti valanda, kuomet 
Lietuvos, k;.!p kadaisiai buvo 
Šveicarijos ir Belgijos, klausi- 
mas turės buti išrištas interna- 
cionalui teismu. Taikos konfe- 
rencija, kaip rodosi, dar nebus 
paskutinė ant kryžiaus kelio sto- 
tis daugeliui tautų,—tų tarpe ir 
Lietuvai... 

Tačiaus, jeigu Lietuvos nepri- 
gulmybės klausimas išsiristų už- 
tekančios aušros keliu, tai yra 
po Taikos konferencijos* užplevč- 
suotų Lietuvos respublikos vėlia- 
va aut Vilniaus'Seimo rūmų čiu- 
kuro, ir Lietuvos neprigulmybė 
pasiliktų užtikrinta didžiųjų vai- 
stijų parašais, visviena mums 
pasilieka būtinas ir didesnis rei- 
kalingumas užlaikyti visose ša- 
lyse Lietuvių biurus ir agencijas. 

I neidami tuomet, kaipo savy- 
stovė tauta, pasaulio valstijų šei- 
mynon, būtina? turėsime supa- 
žindinti su Lietuva ir jus senais 
bei naujai gimstančiais reikalais 
visą pasaulį, kuris taip atkak- 
liai dabar išsikalbinėja mūsų tau- 
tos nepažįstąs. Ateis valanda 
musų išžengimo Į pasaulio tarp- 
tautini gyvenimą, kurio ikišiola: 
mes nežinojome. Reikės sujie- 
skoti Lietuvai: inžinierius, me- 

chanikus, proefšorius; reikės mu- 

sų universitetai ir visokios mok- 
slavieiės užžiebti vienodu nau- 

joviniu civilizuoto pasaulio moks- 
lu; musų gelžkelius, telegrafus, 
ir radiogrąfus turėsime suma i:- 

i^ioti su viso pasaulio tautų važ- 
tai ir tolrašija; musų vandenų 
keliai reikalaus sujieškoti laivus 
ir gabius jūreivius—sudaryti ju- 
reivijos bendrijas, inkurti pasau- 
lio uostuose Lietuvos laivijos 
stotis; musų išdarbi ja turės Įvai- 
riose šalyse surasti Lietuvos ta- 
vorams rinkas; musų vaisba ir 
I sietuvos rekonstrukcija privalė^ 
sujieškoti milijonus kapitalo, ku- 
rio m į's neturime, o kuri buti 
uai reikės gauti [tetiesišiausia 
plaukai tūliems musit pusbolše- 
v i lcams: savo'kapitalo reikės tu- 

rėti, jeigu nenorėsimo svetimam 
kapitalui verganti!] ; reikės regu- 
liuoti mūsų emigracija ir imi- 
gracija, etc. ctc. Prieš mūsų akis 
atsidarys tūkstančiai kelių ir ta- 

kų, ant kurių męs turėsim savo. 
o ne kičus žmonės pastatyti. 

Kad tie visi keliai vienas su 

kitu stisimegsui; kad ant j u įnu- 

sų pastatytieji žmonės neklai- 
džiotu šunkeliais; kad jie "tais 
keliais vaikščiodami, jieškotų 
naudos tik mūsų valstijai Lie- 

tuvai,—reikalinga jiems ims tu- 
rėti nuolatinė pagalba įvairiose 
šalyse musų busiančių informa- 
cijos biurų ir spaudos agencijų. 

Ar šiokis, ar tokis likimas Lie- 
tuvą laukia,—vistiek šitos įstai- 
gos mums bus reikalingos. Kuo- 
met musų pačių žmonės dabar 
svetimoms valstijoms už pini- 
gus parsiduoda ir musų idealu- 

padeda mušte užmušti, reikia 
mums tuos kelius užblokuoti. 
Kuomet valstijos ginasi Lietu- 
vos negirdėję, o vienok tikisi mu 

sų vandenis ir musų žemelę pi 
karės išnaudoti, musų priedernv 
yra vrsą pasaulį informuoti, kai 
Lietuvos turfai pėreis tiktai pe1 
Lietuvių rankas, o ne per Len- 

kų, Rusų, Žydų ar Vokiečių 
Kuomet net Romos popiežių 

nesąs girdėjęs apie Lietuvoje 
esančius Li<>' ivius katalikus, *ir 
prašo Talkininkų, kad apgintų 
\ ilniuje... "Lenkus katalikus" 
(!!!), mūsų pareiga informuoti, 
kad jis šio pasaulio reikaluose 
pagailėtinai klaidingas. Kuomet 
Kapsukai Vilniun gabena Rusų 
kapitalus, idant musų žemelėn 
įnešti raudonąjj tcrror.- ir par- 
duoti musų šalies turtus palai- 
kymui tokio-pat terroro kitose 
žemėse, musų priedermė pasau- 
liui u/reikšti, kad bolševizmas 
yra ne Lietuvių produktas, ir kad 
Lietuviai užtektinai turi sveiko 
demokratizmo savo šaliai atbu- 
da voti«—lai tik talkininkai taria 
žodį Lenkams: "Keep off Lithua- 
nia!'' 

Viskam šitam musų tarptau- 
tiniai biurai buvo, yra ir bus 
reikalingi. Tai pirmutinis daik- 
tas, kurį męs turėjome {Steigti 
jau nuo keleto desėtkų metų, 
kaip tiktai prašvito Lietuvos po- 
litinis atbudima.. Jei to nebuvo 

padaryta seniaus, tai lai bus pa- 
daryta dabar. Dar nevėlu. "Ge- 
riaus vėliaus, negu niekad." Susi- 

tuops musų kulturinės ir politi- 

nes pajiegos. Duosime teisingą 
darbą įvairiems musų žmonėms, 
kuriu energija nori dirbti—verdą 
kunkuliuja, bet, nerasdama at- 

varų pas mus pačius išsigaruoti, 
plyšta kur-nors klaidingais kam- 

Ipais: vieni silpnesnės tautinės 
dvasės nueina tamsiais 
ir musų neprižiuromi musų p*V 
gaištei dirba; kiti, daugiau tei- 
singesni, praleidžia laiką anųjų 
klaidas ir klastas betaisydami; 
treti, namie palikę, už krutu vie- 
ni su kitais vedžiojasi už menk- 
niekius, kuomet įvairi siaubūnai 
tyko Lietuvą praryti... 

Yra jau tų biurų pradžia: Wa- 
shingtone, Šveicarijoje ir Pary- 
žiuje. Reikia jų: Maskvoje, Lon- 
done, Stockholme—žodžiu, visoje 
Europoje (o kodėl ne—net ir Ja- 
ponijoje?) Tik reikia musų Ta- 
ryboms, kuomet Lietuva tarpe 
vilkų apsiausta nieko negali 
veikti, išrasti budą, kaip "tą įvy- 
kinus. O musų visuomenė, jeigu 
vengia Lietuvai vergijos, tegul 
musų Tarybas prie to spaudžia. 
Tegul spaudžia, pakol pagalba 
Lietuvai nėra pervelai. 

J. O. Šin^ydas. 

Teisingas Padalinimas Pelno. 

Męs • lime visaip išaiškinti žodžius liuosybė, demokra* 

lybė, teis\ oė, lygybė ir tam panašiai. Čia, Amerikoje, žodis / 

liuosybė visai kitaip suprantamas negu Petrograde, Mask- 

voje arba kokiuose nors vokiečių miestuose. Ten, dėl pa- 

vyzdžio, kuomet mažas būrelis kraštutinių, gerai apsigink- 
lavęs, įsiveržę Į laikraščio įstaigą, kurią jie pramina bur- 

kuazišką, išmeta redaktorių štabą ir paliepia žemesniems 
klausyti jų įsakymu, kaipo naujų redaktorių, ir direktorių, 
kurie užgriebę tas vietas nuo tikrų savininkų, tai yra pa- 

.yzdis kaip žodis liuosybė yra suprantamas ten. Gi čia, 
Amerikoje, ištikrųjų męs turime liuosybę, bet niekuomet 

męs lokį sauvalj pasielkimą nevadintumėm liuosybė. Čia 

demokratija reiškia lygų atstovavimą valdžioj kiekvieno pi- 
liečio. kuris savo balsavimu prisideda prie nuskyrimo mies- 

to, valstijos arba valdžios valdininko Rusijoje augščiausiu 
laipsniu pasiekimo demokratijos rokuojasi tuomet, kuomet I 

tik darbininkai (laboriai), kareiviai ir politiški agitato- 
riai, kurie apsišaukia save vadais ir su pagelba gražių, daug 
žadančių žodžių vadovauja minia ir* daro su ja, ką nori, 
o kitos kliesos visuomenės, kaip tai vertelgos, pramonės 
įsteigėjai, kapitalistai inteligentai ir profesionališki dar- 
bininkai esti atmesti nuo sprendinio likimo savo tautos. 

Šiądien, gadynėje didelių v'.suonieniskų reformų, dau- 
giausiai yra kalbama apie "Teisingą padalinimą pelno.'' 
Kaip supratimas žoždių liuosybė, demokratybė ir lygi at- 

stovybė, taip ir šis teisingas \ adalinimas pelno gali buti 

visaip suprastas. Čia. .A,nerik.»je> reiškia, jog rezultatas 
larbo turi buti, kaip galima arčiau, padalintas sulyg vertės 

darbo padėto. 
Tai yra sunkus klausimas. Kas gali pasakyti, dėl pa- 

vyzdžio, kaip skirtumas tarp neišdirbtos medegos ir pa- 
baigto (padaryto) produkto turi būti padalintas tarpe tų, 
kuriu sujungtomis pajiegomis šis daiktas buvo pagamintas? 

Kokia dalis priguli žmogui, kuris pirmas sumanė, kad 
oks liktas galimas padaryti; kokis dalis tiems, kurie su- 

*alvo v» biulą. kuriuo šis daiktas gali buit padarytas; kokia ^ 
lalis tiems, kurie išrado mašinas padarymui šio daikto\. 
kokia dalis žmogui, kurisr išdrįos užsiimti šiuo amatu ir 
pardavinėjimu; kokia dalis už darbą padėta padaryme šio 
daikto, p'revežime io ir pardavime? 

Surasti budą padalinimui pelno už pabaigtą (padarą) 
produktą tarpe tu, kurių suvienytos pajiegos pagamino šį 
produktą, yar didis ir sunkus uždavinys, tiesą pasakius, tai 
yra klausimas šios dienos. 

Kas dieną męs matome bandymus, kaip įvairus žmo- 
'įės riša šį klausimą visokeriopais budais. Męs matome 

kaip užsiėniusieji sukrauna didelius turtus iš savo užve- 
iimų, tuola'k duodami darbininkui tik trupinius nuo savo 

stalo palaikymui jojo gyvasties,o 'neužtikrina jam pritin- 
kaiiij ir ramų gyvenimą. 

Tie tai ir yra autokratai kapitalizmo. Jie tai ir gimdo 
bolševizmą. Kitur męs matome ta patį dalyką iš kitos pu- 
^ės. Tai yra darbininkų klesa. kuri apreiškė, jog jiems pri- 
klauso pilnasatlyginimas. Tik paprasto darbininko alga 
genijui-išradėjui, visai nieko tam, kuris padirbo ir užlaiko 
mašinas, visai nieko tam, kuris užsiima išdirbiniu ir įves- 
dino savo pinigus. 

Rusjoje jie tą teoriją pradėjo praktikuoti. Pasekmė 
iš to šitokia: nupuolė pramonė, betvarkė pirklyboje, milijo- į 
na i žmonių be darbo, milijonai šeimynų be duonos. Bolše-1 
vikų bandymas pavesti visą valdžia proletarijatui, nustel- J 
biant visas kitas klesa;, žmones, kurie matė tą bandymą pri-J 
pažįsta, jog tai yra baisiausi tragedija istorijoj revoliucijos/ 

Vokietijoj jie pradėjo panašų bandymą, bet ne tai j") 
neapmąstytai. Nekurias pramonės šakas jie pavedė val-į 
džiai, žinoma, tuo pačiu laiku įvesdami augštas algas dar- 
bininkams. Pasekme to viso—nuostolis milijardo markiu 
penkiuose šimtuose dirbtuvių. Kas atlygins Šį nuosto1' 
Vėl darbininkai. \ 

lš tų Europos bandymų ir nepasisekimų, Amerika tiiKy, 
gerą progą pasimokinti, eidama viduriniu keliu. Laipsniš- 
kas ir nuolatinis prašalinimas nesusipratimų tarp darbda- 
vių ir darbininkų, kaip tas yra daroma skerydklose ir "paek- 
ng house" \Vilsono ir Ko. ir kitose dirbtuvėse, nuolatinis 
pagerinimas darbo sąl} gų ir pakėlimas atlyginimo už darbą, 
atstovavimas darbininkų dirbtuvės reikalų vedime, drau- 
giškas sutarimas uzveizdėtojų su darbininkais. Vis tai eina 

i prie išrišimo klausinio teisingo padalinimo pelno, geriausis 
apsaugojimas žmonijos nuo pavojaus autokratijos kapita- 
lizmo ir bolševizmo.—Apgarsinimas. 

i 



PASISKAITYKITE! 

Rauda, 

Tėvyne! kur tavo garbinga senovė, 
Tvirtybė ir garsus vaidai? 
Narsių milžinų kas tas gaujas išgriovė? 
Ko tyli jų skardus ragai? 

Man liūdna [ kartų veizėt dabartinę, 
Jos snaudulį ilgą matyt; 
Datirt jos, kaip ledą, jau saitą krutinę. 
Širdies jos mušimą klausyt. 

Lietuvi! atbusk! jau ir laikas atėjo 
Pažvelgti, kur tu nubridai, 
Suprasti, ką tavo širdis pamylėjo, 
Ko jieškai ir ką praradai?.. 

00 oo 

E. DE AMICI Vertė M. GRIGONIS 

SIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

GINČIUS. 
Aš šiendieną susiginčijau su Koretti, bet 

"i«a,i ne iš pavydo, kad jis gavo dovaną, o aš 
Ne, nc iš pavydo; bei visgi aš buvau kal- 
Mokytojas jį pąsouino greta manęs. Aš 

rašiau savo sąsiuvinyje gražraštį. Karetti 
mane alkūne pastūmėjo, ir as padėjau klecką 
ir sutepiau mėnesinį apsakymėlį "Pasiauka- 
viinas!" Aš j j rašiau mažajam mūrininkui, nes 

jis serga. 
Aš supykau ir pasibariau; Koretti šypjo 

damasis tarė: 
— Juk as netyčia. 
Man reikėjo intiketi, nes aš jį gerai pa- 

žįstu; bet jo šypsojimasis man nepatiko, ir 
i aš pamaniau: žinoma, jis didžiuojasi, nes ga- 
*/o dovana! — ir, praslinkus kelioms valau 
i ėlėms, keršydamas, aš taip jį pastumiau, kad 

s visą puslapį pagadino. 
Tada jis užsidegė ir, taręs: "štai tu ty 

ia padarei.'' pakėlė ranką; bet mokytojas pa- 
ižiurėjo, ir jis nuleido ranką; o paskui pa- 

sakė: "aš tavęs gatvėje lauksiu." 
Man pasidarė nejauku, pykti? išgaravo ii 

pasiliko tiktai nusiminimas. 
— Ne, Koretti netyčia pasielgė, — pa 

maniau aš, — jis geras. 
Aš atsiminiau, kaip jis namie darbuoja 

sįi, kaip motiną slaugė, kaip aš buvau links- 
mas, kai jis pas mane svečiuosna atėjo ir kai] 
.jis mano tėvui patiko. Nežinau, ką aš duočiau 
'jei tik galėčiau atgal pasiimti žodį, tąją pui- 
kybę, kuri pas niane atsirado! Aš pamaniau 
kad tėvas butinį man pasakytų: 

-- Tu buvai kaltas. Taip. Tai atsiprašyk 
Bet tai aš nedariau, nes nenorėjau nu- 

sižeminti. Aš žvairomis į draugą žiurėjau 
greičiau suplyštisj jo fufalkds petį turbūt, ji:- 
^Scjieną daug m:dkų nešė, jaučiau,, kad jj 

T'.yliu, ir pasiryžęs buvau sakyti: atleisk, bei 
šis žodis gerklėj užsispringo. Jis irgi į mani 
žaivomis žiurėjo ir atrodė (langiaus nusiminę' 
negu nulindęs. Tada ir aš jo nebijau. Jis at 

kartojo: 
— Aš tavęs gatvėje lauksiu! 
— Gerai! 
Bet čia atsiminiau tėvo žodžius, kartr 

man pasakytus: 
— Jei tu neteisus, ginkis, bot nemušk! 
Ir dabar mintyje nutariau: 
— Aš ginsios, bet nesuduosiu. 
Mano siela buvo nerami, ir as neklau- 

siau, ką sakė mokytojas. 
Pagaliaus męs išėjome iŠ klasės. Atsi- 

žiuręs gatvėje, aš pamačiau, kad jis seka pas- 
kui manęs. As sustojau, laikydamas rankoje 
liniją. Jis prisiartino, aš pakėliau liniją. 

— Ne, Enriko, — šypsodamasis tarė ji- 
sai, ranka nustumdamas linija,—taikinkime? 
ir vėl Imkime draugai. 

Aš ispradžios nustebau, paskui, lyg kas 
mane bUtti pastūmėjęs, puoliou ant jo kaklo. 
Jis pabučiaVo mane ir tarė: 

— Niekados nesiginčysi va — tiesa? 
! — Niekados! niekados! — sušukau aš. 

Ir mudu persiskyrėva patenkintu. Bei 
khdii grįžęs namo, as viską tėvui papasakojau, 
įmanydamas, kad suteiksiu jam malonumą, ji? 
ijsusiraukė ir pasakė: 

» ^— Tu pirmiaus turėjai ištiesti ranką, ne.' 

y.-a i neteisus. 

^^n'askiau pridūrė: 
— Tr tau nereikėjo pakelti linijos ant 

.draugo, kuris už tave geresnis ir dar kareivio 
* urnis! 

Ir ištraukė mano ranku linija, sulaužė 
įją ir nusviedė. 

oo 
MANO SESUO. 

Enriko, kodėl tu, dargi po to kai tave 
< tęva:; pabarė už pasielęimę. <u Koretti. pada- 

rei man m nesmagumą? Tu negali įsivaizdinti, 

kaip aš nusiminiau. Argi tu nežinai, kad, tai 
tu buvai mažas, aš ištisas valandas sėdėjau 
prie tavo lapšio tuo laiku, kada aš galėjau su 

draugėmis žaisti, ir, kai tu sirgai, aš naktimis 
keldavausi tavo karščio ištirtų. Nejaugi tu, 
įžeizdamas savo seserį, nežinai, kad, jei atsi- 
tiktų baisi nelaimė, aš pavaduočiau motiną, ir 
pamylėčiau taye, kaip sunų? Nejaugi tu neži- 
nai, kad, nebebus pasaulyje musų tėvų, aš 
busiu tavo draugė, vienintelis žmogus, su ku- 
riuo tu galėsi pasikabėti apie juos ir apie tavo 

kūdikystę, ir jei tiktai reikėtų, aš dėl tavęs, 
iLiiril-1, darbuočiaus, kad tave maitinus ir mo- 

kinus. Tu žinai, kad aš tave mylėsiu visados, 
kada tu busi užaugės, kad aš mintimis seksiu 
paskui tavęs visur, kur tu tik važiuosi, nes 
mudu kartu augava ir vienodas kraujas miisų 
tįsiose teka? 

"O Enriko, ir jei kada nors, kai tu užaug- 
si, tave nelaimė patiks, jei tu pasiliksi vienas, 
tu būtinai ateisi pas mane ir pasakysi: 

-- Silvija, mano seseh, leisk su tavimi pa- 
silikti, pakalbėsiva apie tą laiką,-kada buvova 
lamingu-atsimeni! pakalbėsiva apie musų 
mamą, apie musų namus, apie musų laiminga 
Draeitj. 

/'O, Enriko! atleisk man šį pastebėjimą, 
kurį aš darau. Aš niekados nebeminėsiu ne 

vieno tavo paniekinimo. Nežiūrint visko, tu 
pasiliksi mano brolis, aš niekados daugiau nie- 
!vO neatmįsiu, tik tai, kad tave, kudikiu esant, 
int rankų nešiojau, kad kartu su tavimi my-i 
'ėjau tėvą ir motiną, kad mačiau, kaip tu au- 

^ai, kad daug buvau ištikimas tavo draugas. 
Parašyk man kokį nors malonumą tame pat 
sąsiuvinyje, ir aš čia dar šį vakarą pasižiurė- 
ju. Tuo tarpu, norėdama parodyti, kad aš 
risai ant tavęs nepykstu, ir matydama, kad 
lu pavargai, aš ]>crrašiau mėnesinį apsakymėlis' 
"Pasiaukavimas," kurį tu norėjai. mažaj*im 
inirininkui parašyti; tu jį rasi kairioje dėžu- 
tėje tavo skobnio: aš naktį rašiau, kada tu 
miegojai. 

"Parašyk man ką nors gera, Enriko, 
meldžiu tavęs. 

Tavo sesuo Silvija 
"Nesmiu vertas trvo rankos bučiuoti! 

Enriko." 

ARKLIO PAKANTRUMAS. 

Arklys nueina 400 mastų per V/z minutes 
iingsnia, per 2 minuti risčia ir 400 mastų per 
uinutę, šuolia. Paprastas arklio darbas ima- 
na kaipo 22.500 s,arų iškeliant viena pėdą 
ier minutę per 8 dienos valandas. Arklys neš 
^50 svarų 25 mylias per 8 valandų diena. Yi- 
lutinis pleškinis arklys patrauks 1.600 svarų 
23 mylias perdieną lygiu keliu, priskaitant 
/climo sunkumą. Vidutinis arklio sunkumas 
/ra 1.000 svarų; jo viekas lyginasi 5 vyrų 
iekui. Arkliniame malūne, nueinant tris pe- 

las per sekundą, keliui esant 25 pėdų diairet- 
*o jis įtempia su mašina pajiegą4j/£ arklio. 
)augiaus::ii, ką arklys gali patraukti gulsčia 
inija, yra 900 svarų; bet jis tą gali padaryti 
ik momentališkai, vien valiniame įtempime 
ik pusę to jis gali atlikti. Jis gyvena 25 mę- 
us; vidutiniškai apie 16 metų. Aiklys išbūva 
15 dienas tik su vandeniu, be kieto pašaro, 17 
lienų be ėdesio ar gėrimo, bet tik 5 dienas su 

:ietu pašaru, begė rimo. 

? AT ARI MAS JAUNOMS MERGINOMSJ 
Ne kiekviena gali išmokti žaisti, giedoti 

ir piešti tai]), kad tuomi duoti smaguma sa- 

/o draugams, het kiekviena gali savo drau- 
gams įtikti persiėmus šitomis patarmėmis. 
Daryk duris be trenksmo. Užlaikyk savo mi- 
ną gražiaj tvarkoj. Turėk laiką atsikėlimui 
t atsikelk. Niekuomet neduok knypkiui bitti 
neįsiutam per 24 valandas. Išmok padaryti 
duoną ir pyragą. Visuomet žinoK, kur tavo 
.laiktai randasi. Niekuomet nepraleisk dienos 
■įedariusi ko-nors, kad padarytum kam nors 

smagumą. Niekuomet neik prie pusryčių ne- 

ipsitaisius Švaria. Niekuomet nevaikščiok su 

atsagstytoms rankoms. Šnekėk aiškiai, idant 
kiekvienas galėtų suprasti. Niekuomet nesi- 
Hvaistyk ir neniuniok. jei gali užkenkti kitiems. 
Niekuomet nepurkštauk ar nekarščiuokis. 

KAIP PADARYTI NEIŠTRINAMAS 
RAŠALAS. 

Drabužiams Ženklinti, Ayba su Plunksna 
Rašyti, 

Į 4 uncijų bonkelę įdek subkarbonato so- 

dos (sub-carbonate of soda) 2 drachmi, pri- 
pildyk vandeniu. Sušlapink vietas, ant kurių 
nori rašyti ponsa (smulkios anglies dulkės, ar 

kitos kokios juodos) ir isprosink lygiai su ge- 
rai įšildytu prosu; paskui ištrink gerai tas vie- 
las šepečiuko dantimis, koteliu ar ilčia, nu- 

blizgink, kad gerai galima butų rašyti, varto- 
jant žąsies plunksną; paskui perleisk karštą 
prosą per parašytą vietą, arba išdžiovink ant 
saulės. Jei gerai padaryta, tai šitas neissi- 
trina visai. 

va- .'Čia yra pulkas lerilų kariu menės, po vad. gert. Haller'io, Prancūzijoj. Jie rengiasi 
žinoti Lenkijon, idant atremti Bolševikus, o, prie progos taipgi užimti ir Lietuvą... Pranešama 
iš Varšavos, kad Lenkija jau "apėmusi Lietuvos valdymą.'' 

Delel Vilniaus Univesiieto. 

įsteigta "Vilniaus Universitete 
Draugų" organizacija, kurios tik- 
slu yra surasti ir suteikti pini- 
ginę parallią busiančiam Lietu- 
vos Universitetui Vilniuje, šio- 
mis dienomis išsiuntinėjo savo 

nariams laišką ir mažą pamflete- 
lj vardu "Alma Matcr of Lithua- 
nia." 

Pamfletėlis anglit kalboje p..- 
:luoda trumpai buvusio Vilniaus 
Universiteto istoriją ir dabarti- 
nes lietuvių pastangas minėtą 
Universitetą išnaujo atidaryti. 

'Siunčiamas sykiu su tuo laiš- 
kas yra sekančio turinio: 

Gerbiamasis:—Po ilgo laukimo 
ir po visokių kliūčių galiaus pa- 
gaminti tapo jstatymai Draugų 
Universitatės Vilniuje A socia- 
cijos, kaip lygiai ir trumpas his- 
toriškas raštas apie pracitj tos 
universitatės. Čion vieną ir kitą 
pridedame prie šito laiškelio. 

Tad dabar liekti mums, kurie 
pasižadėję esame tapti nariais, 
pradėti darbas. Norint, kad žmo- 
nės, gerai atsineštų j draugiją, 
-eikia, kad nariai pinmt-pirmiau- 
siai parodytų savo gerą valią; 
todėl kviečiame, neviikinaut įnešti 
•;avo pažadėtąją metinę mokestį. 
Toji mokestis už 1919 m. 

Bet tuomi mokčžties įnešimu 
darbas neužsibaigia. Kiekvienas 

narys tun jausti pareigą savyje, 
.<ad lietuvių universitatei ir dau- 
ginus draugu ir pinigų pagaminti 
■eik)a. Kiekvienas ii musų turi 
jažįstamų netik saviškių žmonių, 
pet ir amerikiečių. O tarp ame- 

rikiečių randasi nemaža labdary- 
bei linkusių pasiturinčių žmoni*. 
Tad galima netik pavienėms 
ypatoms, bet ir labdarių įstai- 
goms pranešti Lietuvos vargus, 

ypačiai įrengiant augštąją moky- 
klą, ir pakviesti, kad atkreiptų 
domį, jog Lietuva buvo karės 

lauki, vienok pasiliko pamiršta 
išlaukinio svieto; jį cftgė vokie- 
čių nelabutnas, ir atsikvėpti vos 

lietuviai tėvynėje tegalėjo. Da- 
bar virsta geresnė gadynė. Rei- 
kia pašeluti vargstantį kraštą, o 

tuomi labjaus moks'an varu bc- 

Sisprendžiancią jaunuomenę; ša- 

lis nuengta ir nualinta neištesi 
be svetimos pagclbos įsisteigti 
tūkstančius mokyklų, labiausiai 

gi univeršitatę, kuriai reikia tro- 

besių, laboratorijų, moksliškų 
prietaisų ir tt. 

Raštelis v apie univeršitatę su- 

teiks reikalingas žinias iš praei- 
ties mokyklos-, o dabartinis sto- 

vis gali žodžiu buti paaiškintas. 
Amerikos žmonės, bent apšvies- 
tieji, labai nuoširdžiai trokšta lie- 
tuviams gerovės ir šviesos, ir to- 

dėl nėra sunku prie jų prieiti ir 

lietuvių tautos vargus perstatyti. 
Tik drąsos ir noro reikia. 

Taigi suremkime petys j petį 
ir padirbėkime, o nepasijusime, 
kaip busime didelį darbą atlikę! 
Subėgs pinigai Draugijos iždan, 
ir tėvynei bus nauda. Pagelbė- 
sinie įsteigti katedras ir musų 
jaunuomenė nereikalaus užrube- 
žin važinėti šviesos eautų. 

Yisoki patarimai ar klausimai 
fniversitatės reikale lnvs mielai 

priimami. 
Su tikra pagarba, 

J. Šliupas, Sekretorius. 

Suvienytų Valstjių Univer- 
sitetai ir Tautų Lyga. 

Tautų Lyga, kaipo svarbiau-1 
sis taikos pamatas, yra nepapras- 
tai remiama Amerikos unhersi- 
tetuose. Svarbiausiųjų universi- 
tetų ir kolegijų profesoriai be- 
veik išvieno remia Prezidento 
VYilsono planą. 

Rytinėj Suvienytų Valstijų da- 
lyje universitetu viršininkai stoja 
už Lygą. kurią suorganizavo šim- 
tas žymiausiųjų mokytojų birže- 
lio mčn. 1915 m. ir kuri nuo to 
laiko tebėra Pasaulio Lygos 
veikliu pranokėju. 

Harvardo Universiteto prezi- 
dentas, A. La\vrcnce Lo\vell, ra- 

šo : 
"Tur but aš negalėsiu atsakyt: 

geriau j jusų klausimą del ma- 

no nuomonės link Tautų Lygos 
kaip kad sakydamas, jog nuo 

f n t jos prasidėjimo prieš pus- 
ketvirtų metų aš buvau pildo- 
mojo komiteto pirr sėdžiu Ly- 
gos. kuri buvo veikliausioji d ra u 

gija. raginanti įsteigti Tautų Ly- 
gą šioje šalyje. 

Columbijos Universiteto (Xe\v 
Yorke) prezidentas Nicholas Mur- 
ray Butler buvo ta;p-pat veik- 
lus ir jam esant pirmsedžia 
politiškųjų mokslų skyriaus prie 
Carnegie Jsstaigos del Nuola- 
tinės pasaulio federacijos įstei- 
gimo geidimas apsireiškia visoj 
rytų Amerikos dalyje. Mt. Hol- 
yoke moterų Kolegijos prezi- 
dento Mary E. \Vooley sako: 

"Ag karštai remiu Tautų Lygu 
ir manau, jog jus klausimas) turi 
buti pirmiausiai svarstomas Tai- 
kos susivažiavime.'" O Bo\v- 
dain Kolegijos prezidentas Kcn- 
neth C. M. Sills sako? 

"Aš tikiu, jog businčioji ramy- 
bė ir pasisekimas priguli nuo to- 

kios organizacijos sudarymo." 
Vakaruose, Kansas Valstijos 

Universiteto Kancleris Frank 
Stroijg rašo: 

"Mano nuomonė, svarbiausioji 
priežastis, vedanti Amerikos 
Universitetus ir universitetų 
žmones prie karės rėmimo buvo 
viltis, jog po karei per Tautų Ly- 
gį galės buti užlaikyta nuolatinė 
ramybė." 

Cineinnati Universiteto prezi- 
dentas Charles \Y. Dabney, taip 
kaip ir daugelis kitų, yra įsitiki- 
nęs, kad dabartinė talkininkų 
grupė sudarytų Tautų Lygą. 
Jis rašo: 

"Aš kuotikriausiai tikiu Į Tau- 
tos Lygos planus, Prezidento 
Yvilsono apibudintus. Tikriny- 
bėje męs turime ir dabar Tau- 
«ų Lygą,' kuri turėtų buti pa- 
daryta pamatu nuolatinei orga- 
nizacijai. Jei darbas Paryžiuje 
bus vedamas toje dvasėje, tai. 
beabėjones} Lyga bus sudaryta 
inimant kitas tautas, kurios su- 

tiks ir apsiinrs užlaikyti jos prin- 
cipus." 

Uolumbijos Universiteto Ber- 
nardo Moterų Kolegijos direk- 
torė Yirgijiia Gildcrsleeve yra 
persitikrinus,, jog. "Be tokios 
Lygos pasaulis vėl sugrįžtų į 
tarptautiškos anarkijos padėjima." 

Leland Stanford Universiteto 
(Californijoj) prezidentas Ray 
Lyman \Yilbur skatina Lygos 
įsteigimą sekančiais žodžiais: 

"Aplamai imant, aš nuoširdžiai 
sutinku su idėja kokios nors fe- 

deracijos tarp vadovaujančių tau- 
tų. Mano nuomone, butų geriau- 
siai pradėti su bile kokia organi- 
zacija, geriau žiūrint į ateities 
planus, negu kad visą idėją at- 

mesti dėl ypatingų vienos ar 

kitos valstijos reikalavimų." 
Delavvare Kolegijos preziden- 

tas S. C. Mitchell rašo: 
"Vienintelė viltis, kuri drąsina 

žmoniją šioje valandoje, yra ta, 
kad tautų Lyga bus įsteiga, kad 
neleisti karėms atsikartoti. Svie- 
to sujungtosios demokratijos, ku- 
rios teise pergalėjo pajėgą, suto- 

bulins Tautų Lygę. Tautų Ly- 
gą yra didžiausia idėja, kuri 

šiandieną pasaulyj veržias j prie- 
šakį." 

Illinois Valstijos Universiteto 
prezidentas Edmund J. James 
yra įsitikinęs, jog tik per Lygą 
gali buti užtikrinta ramybė. Jis 
tvirtina: 

"Aš taip esu pilnai įsitikinęs, 
ing karė nesibaigs ant žemės pa-' 
tol. pakol kį>ki nors galybė bus 
sudaryta taip tvirta, jog ji už- 

gins ir neprileis prie karės, ka i 
aš pritariu kiekvienam asisten- 
gimui tokią galybę sudaryti." 

Tuo jis išreiškia beveik visuo- 

tiną persitikrinimą didumos Suv. 

Valstijų Universitetu viršininkt;. 
Kancleris Henrv Buchtel, iš 

Denverio Universiteto, buvęs Co- 
lorado valstijos gubernatoriumi, 
drąsiai išreiškia visą dalyką vie- 

name paragrafe. 
"Aš nuoširdžiai pritariu Tautu 

Lygai, kuri neprileistų prie kariu 
ir apsaugotų mažųjų tautų tei- 
ses. Gyvenimas pasaulio dalyj. 
kurion męs atkeliavome, reika- 
lauja nuo kiekvienos tr.utos jos 
santikiuose su kitomis konstruk- 
tyvio programo ir tikro nuošir- 
dumo." 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS. 

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

Išplatinimas to veikalo ame- 

rikonų tarpe yra šventa prie- 
dermė lietuvių visuomenės, t 

Amerikiečiai šelpia belgus, 
franeuzus ir lenkus jų nelai- 
mėje. nes juos pažinojo. Lie- 
tuviams neteko nei "trupinių 
nuo stalo" jų bado dienose, 
nes lietuvius nieks nepažįsta. 

Pagarsinimui lietuvių var- 

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

Nusipirkite po kelias kny- 
gutes kožnas ir padalinkite 
amerikonams. 

"Th? Fraternal Age" kai 
nuoia ant vietos 10c. Per krs- 
sa 15c. 
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Parsiduoda "Lietuvos" ofise 
3253 S. Morgan St. Chicago 

TELEPhm: 
YARDS 155 

YARDS 551 

Res. Pbon* Drovir 7781 

LIETUVIŠKA APTIEKA 
F. i. JUOZAPAITIS, A. PH. į 

DRUG STORE 
Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kimpii 36toa Gstni 

CHICAGO 

IŠSIMOKYK dkAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 
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Męs mokiname šį puiku serai at> 

simokantj amatą Į trumpą laiką 
Kirpikai yra labai reikalaujami 

Vietos nepripirdytos laukia, 
teik dieną ar vakare. 

MASTER CUTTING SCHOOL. 
J. F. Kesįicka 

118 N. t.aSalle 8t, 

Prieš City Hali 

Išgydė Jo Patruksmą. 
Ai buvau bjauriai patrukęs bekeliant gkry- 

nę keletas metų atgal. Daktarai «ak#. kad vie- 
nitėle mano viltis pagijimui, tai — opera- 
cija. Trusai man nepagelbėjo. Galutlnnat aš 
sugriebiau k) tokio kas mane visijkai iš- 
gydė. Daug metų f.raslir.ko, o patrūkimas 
nesugrįžo, nors dirbau sunki) darbą kaipo 
karpenteris. Neturėjau jokios operacijos, ne- 

sugaišinau jokio laiko, neturėjau nesmagu- 
mų. AJ t.tturiu nieko pardavimui, bet suteik- 
Bttt pilnas inofrmacijas kaip tu gali rasti 
pilna išgydymą, be operacijos. Jeigu tu rašysi 
inan. F.ugcne M. Pullcn, Carpcntcr 660 E. 
Marcellus Ave., Mahasąuan, N*. J. Velik 
iškirpk šj Į.ranešima ir. parodyk jį kitiems 
kurie yra patrukę, — tu gali išgelbėti gy- 
vas, i arba bent sustabdyti kančias patrūkimo 
ir rūpestis ir pavojus cperacljos. 

NEPATEMYTI UAMTOS 

STEBUKLAI 
Mę3 matome šviesią., giedrią dieną, 

męs matome tamsią. nakt{, matomo 
labai giedrRs atmainas — iš giedros 
J lietu, audrą, Bniegą, matome dangij 
braižančuis žaibus, girdime gyvybe 
drebinanti griausmą. Kas tą, viską 
itlieka, daugeliui žmonių yra nežl- 
noma, o žinoti privalo kiekvienas, 
ši gamtos visokeriopą atmainą labai 

trumpai ir aiškiai yra aprašyta Ir 
paveikslais išrodyta, knygelėje 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Sviete 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

•LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

Keturių Veiksmių Drama 

Valkata 
PUIKUS VAIZDELIS 

Labai tinkanti perstatymui 

Lošime 
Dalyvauja 4 vyrai ir 

3 motcrįs. 
KAINA 35 CENTAI 

Užsakymus su pinigais siųsti 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. Chicago, Ii!. 

KENOSHA LIETUVIŲ 
ATYDAI. 

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

karas "Lietuvą": 
S. Džiaugis, 462 Jenne S4;., 
J. Gotautas, 253 Mihvaukee 
J. Poteliunas, 353 N. Cihcag:o 
A. Pelis, 552 Grand Ave.. 
St. Jocius, 900 Jennc St. 



jU VIETINES ŽINIOS 
LIETUVIŲ HARI U R' ENĖS 

REIKALUOSE. 
Man netikėtai teko Imti praei- 

tą nedėldicnj Lietuvį Ka- 
reiviu susirinkime. Tame rei- 
ka!e norėčiau ir aš savo min- 
tis išreikšti. 

Man rodos, kati dėl pasekmin- 
gesnio Lietuvių Jaunimo organi- 
zavimo dėl Lietuvos Karei vijos 
šioje šalyje reikia atsišaukti per 
laiškus j visas Amerikos Lietuvių 
Draugijas ir Organizacijas tr/kvie 
ėiant stoti ir išdėstant svarbumą 
kokj turi kareivija apgynime Tė- 
vynės nuo jos priešu. 

Šiame kike karei vijos klausi- 
mas yra labai svarbus. Todėl 
reikia surasti budus, idant sukė- 
lus upą Lietuvių netik vien Chi- 
cagoje, bet. po visas Amerikos 
Lietuvių kolionijas. Po išsiunti- 
mo laiškų j draugijas ir organi- 
zacijas visokių sriovių, bus gali- 
ma matyti, kaip pritars Lietu- 
viška visuomene tajn dalykui, su- 

lyg to bus kas galima ir veikti... 
Aš tii<iu, kad vedimą šito dar- 

bo galėtų paimti Clnca^os Lie- 
tu cttr Kareivijos organizaiorai. 

Su pagarba, 
Jonas Valinnus. 

1609 N. Wood St. 
Chicago, 111. 

IŠ STANFORD PARK APIE* 
LINKili. 

Susivienijimo Lietuvių Ameri- 
koje 129-ta kuopa, laikydama sa- 
vo metini susirinkimu 5 d. sausio 
1919 m., Stanford Park wvetainė- 
je, nutarė parinkti aukų Lietuvos 
Laisvės išgavimui. Žinoma, tikč- 
taci daug aukų surinkti, nes su- 
sirinkime bavvo apie 32 ypatos, 
bet, matyt, ne visiems Lietuvos 
reikalai rupi. 

Aukavo sekančiai:— 
Po $5.00: Pranas' Gilis, Vin- 

cas Damijonaitis ir Jonas Sirlius. 
K. Malinauskas paaukavo $1.50 
Po $1.00: S. Radavičia, M. Ku- 

tra, P. Akstinas, Dr. P. Petraitib 
ir Dr. A. L. Yuška. 

Smulkių aukų sudėta $3.55 
Tšviso $25.05. 
Visi pinigai tapo pasiųsti j Ne- 

prigulmybės Fondą S. L. A. ka- 
sieriui T. Paukščiui. Pittston, Pa. 

Kuopos rast., P. M. Akstinas. 

UŽPUOLIMAI ANT 
BRIDGEPORTO. 

T ra ei tos scredos vakare apie 
7 valandą, a it Union ave. tarpe 
32-ros ir 33-čios gatvių užpuolė 
du nigeriai ant einančio Kazi- 
miero Lamsargio gyvenančio prie 
716 W. 31-mos gatvės. Užpuo- 
likai atstatė du revolveriu j p. 
Lamsargj ir reikalavo atiduoti 
pinigus. Nežiūrint to, kad p. 
Lamsargis jau yra ne jaunas 
žmogus, nes turi 60 metu am- 

žiaus, jis jaučiasi gar a stipriu 
vyru. Jis visai nemanė pasiduo- 
ti piesiKams, ypač kan turėjo 
kešeniuje apie $150.00. Taigi, i1- 

gai nelaukęs, žiebė vienam juo- 
džiui su kumščia i žandą. Tas 

kaip akmuo krito. Kitas juodis 
t'tom tarpu prišokęs iš užpakalio 
sudavė p. Lamsargiui du kartu 
r-u revolverių j galvą. Kadangi 
buvo dar anksti, tai, pasidarius 
trukšmui, atbėgo žmonės ir po- 
licijantai, ir plėšikai, nieko nepe- 
šę, pasileido bėgti. Policijantai 
sove i JUUJS i;t-l IICĮJrtUtlf.C. 

Ponas Lamsargis kruvinas su 

dviem žaizdoms atėjo {ias Dr. J. 
Kulį prie 33-č'OS ir Halsted gat- 
vių. Daktaras, užsiuvęs žaizdas, 
pasakė, kad sužeidimas nepovin- 
*««• 

Męs vėl atkreipiame žmonių 
atydą kad nesinešiotn su savim 

pinigų, jeigu nenori dvigubai nu- 

kentėti. Kitas atsitikimas buvo 
šitokis ant Lime st., tarp 33-ČM'os 
ir 32-ros gatvių. 

Žmogui išėjus vakare apie 11 

valandą iš Saliuno du jauni vai- 
kėzai su revolveriais užpuolė j j. 
reikalaudami atiduoti pinigus. 
Žmogus buvo irgi tvirtas; nieko 

nelaukdamas, kirto vienam už- 

puolikui į žandą, tas pargriuvo, 
tuom tarpu antras jojo sėbras, 
<budamas užpakalyje, šovė žmo- 

gui j galvą. Žmogus, apalpęs, 

pargriuvo. Tada vaikė/ai, persi- 
gandę, pabėgo. žmogus, atsiga- 
vus, nuvčjo pas J)r. Kulį pri'c 
33-čios ir 11 alsted gatvių. Dak- 
taras apžiurėjas galvą, atrado dvi 
žaizdas, kulkos įėjimą ir išėjimą. 
Išrodė, kad buvo šauta iš Š0110 
ir kulka atsimuš'*si j kaušą, nu- 

slydo galvos šonu. 
Jeigu jau miesto policija ne- 

suvaldo valkatų ir visokių už- 
puoliku, tai išrodo, kad patįs pi- 
liečiai turės imti į savo rankas 
tvarkos darmynią Chicagoje. Ypač 
ant Mridgeporto plėšikai ir viso- 
kio plouko užpuolikai įsivyravo 
taip, kad vakare jau pavojinga ir 
gatve pereiti. Policija iš to, 
turlnit, tik juokus varinėja. 

j trmpą laiką ant Bridgepor- 
to atsitiko penki užpuolimai ir 
viena užmušystė. 

PRANEŠIMAS. 
Lietuvių Tautiškų kapinių vi- 

suotinas susirink:mas įvyks Ne- 
dėlioję, sausio 19-tą dieną, i-mą 
valandą, po pievy, Mildos svetai- 
nėje prie Halsted ir 32-ros gat- 
vės. Malonės susirinkti visi ka- 
pinių globėjai, Draugijų delega- 
tai ir lotų savininkai. Nors bu- 
vo pasiųsta žinia visiems per 
atvirutes, bet daugelis dėl tiepri- 
c' .imo savo naujų antrašų ir 

(Jei neprisiuntimo per draugijų 
raštininkus savo delegatų antra- 

šų, liko b«. informacijos. Tokiu 
budu skelbiame per "Lietuvos"' 
Dienraštį, kad visi prigulintieji 
prie Tautiškų kapinių yra kvie- 
čiami nesivėluoti su pribuvimai į 
susirinkimą, nes yra labtti daug 
svarbių reikalų aptarimui. 

Kviečia Valdyba. 

DU PLĖŠIKAI TAPO 
SUAREŠTUOTI. 

Užvakar naktį policijos šofe- 
ras, Frederick J. Hlavaty iš 
Lavvndale policijos stoties vienu 
užsimojimu suėmė du plėšiku. 
Vienas plėšikas turėjo $125 ku- 
riuos, sulyg policijos pranešimo, 
j išbuvo ką-tik pavogęs. 

Louis Lorenzini, gyvenantis 
prie 2436 S. (JaEley ave., patele- 
fenavo policijai, kad jo cigarų 
krautuvę 4 plėšikai užpuolė. Šo- 
teras Hlavaty ir patrolmanas 
Frank Donohue tuojaus nusi- 
skubino j minėtą vietą. 

Pribuvus policijantains ant sce- 

nos, Lorenzini pasakė, į kurią 
pusę plėšikai nuvėio. Hlavaty, 
nelaukdamas savo draugo, nusi- 

vijo plėšikus. Tuojaus jis pama- 
tė keturis jaunus vyrus einan- 
čius. Iššokęs policijantas iš ma- 

'šinos ir išsitraukęs revolveri, su- 

riko: "Visi rankas aukštyn!" Du 
plėšikai pakėlė rankas, o kiti du 

pabėgo. 
Suimtieji padavė savo vardus, 

—pirmas kaipo Louis Day iš 

Louisville, Ky., o antras kaipo 
Ed. Roman, gyvenantis prie 1030 
\Yest 34th Place Bridgeporto. 
Dav buvo apsirėdęs ant viršuj 
Armijos uniformos darbinėmis 
kelnėmis, jis prisipažino, kad jis 
be leidimo prasišaHnc iš Camp 
Grant. 

HOTELIO DEDEKTYVAS 

MATĖ STEBĖTINĄ ŠOKI. 

M.. Connd Almąut, detekty- 
vas prie Morrison hotelio, patė- 
mijas nepaprastai stebėtiną šokį 
viename hotelio kambaryje. Anot 

jo žodžių, tai buvęs "nuogalių" 
Šokis; Neilgai laukęs, jis barški- 
no j kambario duris. Durįs buvo 
užrokytos ir detektyvas turėjo 
palaukti valandėlę iki šokikes ap- 
sirėdė. Įėjęs, rado dvi moteris 
ir vieną vyrą ir tuojaus pakvietė 
besilinksminančius j Central po- 
licijos stotį. 

V ena mergina labai žvaira ir 
puikiai apsirėdžiusi sulyg vėliau- 
sio tasono; ji pasidavė save už 
Vivian Patrick, 21 metų amžiaus 
iš Omaha. Ji juokaudama sakė, 
kad tai esąs jos tikras vardas. 

Vyras sakė esąs Thomas 
White, 39 metų amžiai gyve- 
nąs prie 3640 S. Michigan ave, 

Kita mergina pasisakei esanti 
£Tdit.h Andreso«s 21 nų metų 
gyvenanti prie 1341 North Rock 

11 ce 

\vell gatvės. 
Xei vienas iš suareštuotų ne- 

sistengė pasiaiškinti, ką jie tenai 
darė. Kada buvo priminta apie 
kauciją, Vivian tlrąsiai pasilen- 
kė prie savo šilkine*; pančiakos, 
isimdama pundą dešimtinių; ka- 
da ji drąsiai atskaitė $150, tai 
suareštuotojai net apalpo. 

Jie turės jtoti prieš moralybės 
teismą. 

VAIKAI MOKINA SAVO 
MOTINAS VIRIMO. 

"Methodistu Settlement" name 

mokinama svetimtaučių vaikus. 
Čekų Slovakų ir 1 ietuvių vaikai, 
gyvenanti apie So. Ilalsted gat- 
vę, mokina savo motinas namie- 
je, kaip kepti duoną, virti valgius 
tokiais metodais, sulyg kurių jie 
yra mokinami virimo "Ilalsted 
Street InstitutionaF bažnyčioje 
1935 S. Ilalsted gatvė. \ 

Apie 3000 vaikų ir mergaičių, 
kas savaitė susirenka j "Metlio- 
disty Settlementą'' pasimokinti, 
naudingų amatų. Vaikai yra mo- 

kinami dailydysi's, audimo 

[spausdinimo amato ir virimo. 

Apart to, yra mokinama misingi- 
nio amato, dailės, kursai; taipgi, 
,mažyčiams ir vaikų darželiai ran- 

dami. Mergaitėms yra siuvimo 
kliahOS. 

GIRTUOKLYSTĖ NEIŠGEL- 
BĖS INFLUENZOS. 

Girtuokliavimas netik neiš- 

gelbsti nuo influenzos, bet gal 
ia ir paskubina. 

\Villiam Boyle, rastas ne- 

gyvas daržinėje Lake Forest, 
distrikte, mirė nuo influenzos.; 
Šalia jo buvo Neis Hansen, ir- 
gi užpultas influenza,—ir tas 

buvo rištas. Šis paskutinis 
tapo nugabentas j "Lake 

County" ligonLMtj. Abu vy- 
ru buvo darbininkai. Aplink 
juodu rasta daug tuščiu bon- 
kit nuo svaiginančių gėrimų. 

Policija, ištyrus, atrado dar 
žine labai nesanitariškame pa- 
dėjime ir padėjo po stipria 
k varant ina. Daržinė yra už 

pakalyje Al')ert Bock nanid. 

ŠIADIE 1200 CHICAGIEČIŲ 
SUGRYŽTA. 

Šiądien sugrįžta namo ka- 
reiviai chicagiečiai. Jie su- 

grjžta ne kaipo kareiviai, bet 

kaipo civiliai žmonės, iš viso 

jų yra tarp 1,200 ir 1,500 
žmonių. Jie tarnavo prie 31- 
mos divizijos, 56-tos brigados 
[dalis "Dixie" divizijos]. Sa- 
vo laiške šia ką jie praneša: 

"Męs išplaukėme iš Brest, 
Francuzijoj, gruodžio 9-tą d. 
1918 m., atplaukėme j New- 
port Ncvvs, Va., gruodžio 20d. 

Camp Stuart laikė mus iki 

ghuodžio 28-tos dienos, paskui 
mus pasiuntė j Camp Gordon, 
iš čia sausio 9 d. š. m. męs 
išvažiavome j Camp Grant. 

"Kareiviai 116-to, 117-to ir 
118-to pulkų lauko artilerijos 
bus paliuosuoti pėtnyčioje sau- 

sio 17 d. ir tikisi tą pačią die- 

ną po pietų pribūti i Chicagą. 
Tš viso jų yra tai*]) 1,200 iri 
1,500 vyrų." 

Komitetas, susidedantis iš 

piliečių dėlei priėmimo sugrįž- 
tančių kareivių jau rengiasi 
pasitikti sugrįžtančius karei- 
vius chicagiečius. Apart tų, 
bus priimti ir chicagiečiai, pri 
.gulintieji prie "Bhckha\vk" 

skyriaus. 
Sulyg pranešimo iš Camp 

Grant, 311-ta tranšėjų bateri- 
ja, susidedanti iš Oak Park 
ir Cook pavieto vyrų, yra ke- 
lionėje iš Nevvport News į 
Chicagą. 

Be abejo, tokiame dideliame 
skaitliuje kareivių bus d'iug 
ir chicagiečių lietuvių. 
■—— —" ■ 

TARPE VALKATŲ. 
— Ar ištikro tavo brolis yra 

turtingas? 
— Taip, Arizonoje jis yra ver- 

tas net $57ooo.oo. 
— Taf"^magi žinia. Bet ko- 

dėl net Arizonoje? 

\ 

Invairios žinios 
KOLCHAK PRAŠO AME- 

RIKOS KAREIVIŲ. 
Omsky Sibiras, Sausio 13d 

— "Ateitis Rusijos gali nu- 

spręsti tiktai tautišku steigia- 
muoju susirinkimu. Ar atei- 

tyj Rusija Ims monarchija ar 

radikališka respublika ne apei- 
na dabartinės valdžios." 

Taip pasakė admirolas Kol- 
chak, patvirdindamas savo pra 
nešimą, kad žmonėms bus su- 

teikta proga išreikšti savo no- 

rus. 

Jis pasirašė po istorišku 
dokumentu, kuriame skelbia- 
ma, kad butų laikomi tautiški 
rinkimai visų Rusų kaip gali- 
ma iclii. 

Vėliaus jis pranešė atsto- 
vams talkininkų, kad Rusų 
valdžia nori , kad Trans-Sibi- 
ro geležinkelis butų perduotas 
tarptaut iškai techniškai komi- 
sijai, kurioje John F. Stevens 
yra pirmsėdis. Admirolas Kol- 
chak išaiškino, kad du didžiau 
si reikalingumai Rusijoj yra 
tai sutvėrimai stiprios armijos 
ir sunaikinimas bolševikizmo. 

Kada Admirolo Kolchako 
paklausė, kaip jis žiuri į talki- 
ninkų ir Amerikos intervenci- 
ja, jis pasakė: 

"Rusija šiądien yra baisiai 
disorganizuota ir jai reikalin- 
ga yra finansiška, ekonomiš- 
ka ir industriališka pegelba iš 
Amerikos ir talkininkų, bet 
labiausiai reikalinga yra amu- 

nicija ir drapanos dėl narsių 
karerivių, kurie kenčia nuos- 

okos reikalingiausių drapanų. 
Kas-link intervencijos ry- 

uose nuo Uralo, aš labai no- 

ėšiau, kad būriai Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos karei- 
vių, ne dėlto, kad dalyvauti 
mūšiuose, bet dėl morališko 
?fekto, kokį jie Ipadarytų ant 
Rusijos kareivių. 

Komunikacija su Rusija 
y ra kėbla ir priešo propagan- 
distai, veiklus. 

Jeigu kareiviai savo aki- 
mis pamatyti^ kad Amerika 
ir talkininkai remia juos karia 
vime prieš terrerizma, jie tik- 
rai lpMlltS. 

Tas ne butų intervencija į 
Rusijos reikalus. Tas padėtų 
išgelbėti tautą. Mano dabar t i 
ne armija iš 250,000 kareivių 
yra užtektinai, apgalėti bolše- 
vikus, jeigu ji butų gerai ap- 
rėdyta ir aprūpinta amunicija 
Bet bile kokia talkininkų mili- 
tariška ar ekonomiška pagelba 
priklauso visiškai nuo palaiky- 
mo geležinkelių, kurie yra 
sunaikinti. Transportacijos 
klausimas yra svarbiausis ir 
jis turi buti pirmas išrištas. 
Aš patariu talkininkų komisi- 
jos, kad ji paimtų tą dalyką 
į savo rankas. 

Admirolas Kolchak išreiškė 

dėkingumą Amerikai už suteik 

tą pagelbą Rusijai ir jis sakė, 
kad jis meldžiasi, kad tas ir 
ant toliaus tęstųsi. 

DAUGIAU YANKIŲ 
ATGABENTA. 

Nczvport News, Va., Sausio 
16 d. — Kariški laivai Virgi- 
nia ir Rhode Islancl pribuvo 
.šiądien į šį portą su 2,000 
| Amerikos kareivių iš Francu- 
zijos. 

U KR A J INA GRŪMOJA 
RUMUNIJAI. 

Berne} Sausio 14 d. — Te- 
legramas iš Kievo praneša, 
kad Ukrajinos valdžia pasiun- 
tė ultimatumą Rumunijai, ku- 
riame reikalaujamą, kad Ru- 
munija apleistų Bukoviną. 

Pranešama, kad Ukrajinos 
kareiviai žengia ant Bukovi- 
nos. 

DYKAI $300.00 DYKAI 
bus išdalinta 

kuri rengia 

Lietuvių Baltos žvaigždės Pašeipitiis Kliubas 
Subatoj, Sausio 18,1919 

M. Meldažio Svet, 
2242 W. 231*0! I'lacc 

Y.sa lietuvių jaunuomenė yra kviečiama nepraleisti šito 
iškilmingo vakaro, atsilankyti ir paimti uršminėtą dc- 
vaną, (prize) prieitam puikiai pasilinksminti, puikio- 
je svetainėje, prie puikios muzikos. Kito tokio vakaro 
bus ilgu laukti. Su pagarbo, vardan L. B. ž. P. K. Kom. 

DVI GERIAUSIOS PROGOS. 

Parsiduoda visai pigiai 2 auk- 
štu namas, labai geroj vietoj, 
namas visai gerame padėjime, 
du pagyvenimai. Randus ne- 

ša į mėnesį $26.00, i metus 

$312.00. kaina šio namo tik- 
tai $1,650.00. Turi buti par- 
duotas j visai trumpa laiką. 
Mažas įmokėjimas ir lengvos 
išlygos. Pirkite šį namą tuo- 

jaus, nes ant jo į trumpą laiką 
uždirbsite $700.00. 

Antra proga štai kokia: 2jų 
tugštų muro namas, 5 ir 6 

kambariai, vidui viskas nauja, 
aržnolo grindįs, baltos maudy- 
nės ir 'Sinkos", abelnai sa- 

kant, labai puikus ir geras 
namas, labai geroj vietoj. Ran 
dos neša $45.00 į mėnesį. Šis 
namas pilnai vertas 5,200.00. 
bet kas į trumpą laiką pirks 
šį namą, tas gaus tiktai už 
$3,950.00. Taipgi mažas įmo- 
kėjimas ir lengvos išlygos. 
Kas-link viršminėtų 2-jų na- 

mu tsišaukite tiesiog- į savi- 
ninko reprezentantą — Juozas 
J. ŠI i kas. 

LIBERTY LAND AND IN- 
VESTMENT CO. 

3301 So. Halsted Street. 
Phone Boulcvard 677 

: H. LEIBOVITZ 
f 

Teršikele atgal 
įn savo 

seną vietą, 
kur 

pirmiaus 
buvo 

1650 W. Van Buren St, *. 
-W 

PARSIDUODA U.': 

PIANAI 

Už pigiiį prck'.n, r ?.',ima pama- 
tyti pancučlio vakaras antros 

k'bis. 

K. JANKAUb". Vvl 

1965 Evergieen Ave. 

tarpe Robey ir Mihvaukoe A ves. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMASl 
Męs neesamo bankeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai BUftė- 

dymt} 60% ant Tamstos pinigu, nusiperkant sAu drabužius pas mus. 
Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir ovar- 
kotus nuo $30.00 iki $60.09 už pusę kainos. Truputėli nešiotus npc 
$26.00 Iki $6C,00 anč orderio darytus siutus ir overkotus parduoda 
me po ?6.C0 ir brangiau. 

Naujas ir truputei] dSvetas kelines nuo $1.00 lr bracgiaua. 
Valkų siutai $2.00 iki $7.60*. Skrynios lr valyzul. 

S. GOkDON 
1416 SOUTH HALSTED STREET CHIC/*' ;L!» 

gtoraa atdaras kasdieną lr vakarais iki 9 ve'.. Sucatcmto esti 
atdaras Iki 11 vai. vakare Nedėldieniaifl-—lkl (» vai. vakare. 

TAIKOS SESIJOS SUS 
SLAPTOS? , 

Paryžius, Sausio 16 d. — 

I 

Augšeiausia Taryba penkių 
didžiųjų valstijų atnaujino sa- 

vo sesijas šiądien 10:30 išry- 
to. 

Prancūziją atstovauja pre- 
mieras Clemenceau ir užrube- 
iniu reikalu ministeris Pieneu; c v 

Suvienvtas Valstijas preziden- 
tas Wilsonas ir Valstijinis sek- 
retorius Lansing; Anglija pre- 
mieras Lloyd George ir užru- 

bežinių reikalų sekretorius 
Balfour; Italiją užrubežių rei- 

kalų ministeris Sonnino ir 

Japoniją Viscount China ir 
baronas Matsui. 

Manoma, kad šiądien bus j 
išleista komunikacija pa-1 
aiškinanti apie laikiną taikos 
konferencijos posėdžių slaptai, 
tai yra nebus skelbiama bėgis 
sesijų, bet bus išledžiama kiek- 
vieną dieną oficiališki prane- 
šimai. Nors tas dar nėra ofi- 
ciališkai pranešta, bet daugu- 
mas yra tuomi neužsiganėdi- 
nę. 

Laike šiądieninės sesijos 
svarstė Rus*'jos klausimą ir 
nutarė, kad vėliausias infor- 
macijos apie Rusiją, kokios 
randasi pas talkininkus, butų 
išsiuntinėtos kiekvienai talki- 

ninkų valstijai ir tad butų ap- 
svarstyta. Taryba laikys ant- 

ra susirinkimą rytoj. 
Prieš šios dienos konferen- 

ciją, sekretorius Lansing pa- 

;akė: 
"Amerikos politika yra lo- 

dą, kad butų pilna publika- 
:ija dalykų, kurie bus svar- 

stomi taikos konferencijoj. 
Yra pageidaujama, kad sesi- 
jos butų atvyros, kad dalykai 
ipsvarstyti. Yra iki tokio 
laipsnio, kada jie yra galuti- 
lai apsvarstami. Gali Imti, 
kad, kada dalykai yra disku- 
tuojami tarp grupių arba ko- 

misijų bei ant mitingų visų 
delegatų su tikslu, kad prieiti 
prie galutino susitarimo, bu- 
tų nepatartina, kad jos butų 
atvyros. Tas nebus slapta dip- 
lomatija kokioje nors pras- 
mėje, nes sutikimas, prie ku- 
rio taip prieita, ne bus vei- 
kiąs, pakol nebus patvirtintas 
visais delegaitais atvyroje se- 

sijoje." 

BRAZILIJOS PREZIDEN- 
TAS NUMIRĖ. 

Rio dc Janicro, sausio 16 d. 
Dr. Rodriguez Alves, naujai 
išrinktas Brazilijos preziden- 
tas, mirė šiądien. 

SPARTAKŲ RIAUŠES 
ERFURTE. 

Erfurt, P rusi jos Saksonija 
sausio 16 d. Spartakų demor 

stracijos prasidėjo čionai se- 

redoje išryto ir biuras vokie- 

čių Tautiškų Piliečių partijoj 
likosi užimtas ir daug doku 
mentų sudeginta. Kontora 
laikraščio Allgemeine Zeituns; 

užgriebta Spartakų. 

TEISMAS .NUSPRENDĖ 
$12.500. 

Jury, Superior Teismo, šiądien 
prieš teisėją Hugo Pam išnešė 
nuosprendį ant 2.500. prieš 
Illinois Central RailroaT Com- 
pany, dėl \Yalerijos \Vaiswila, 
kaipo administratorkai turto jo- 
kios mirusiojo vyro, kuris buvo 
užmuštas rugpjueio 1, 1914, lai- 
ke. darbo minėtai kompanijai 
kaipo ''car seal^r" tos kompani- 
jos freighthauzėj ant South \\ a- 
ter Street, Chicago. Jis papuolė 
tarp dviejų karų, kurie turėjo 
buti sukabinti, sudavus inžinui 
per neapsižiūrėjimą svičmonų ne- 

laimė atsitiko. 

Sausio 30, 1917 nuosprendis 
bu/to išneštas per tepėją McKin- 
ley tame pat reikale ant.$3.500. 
Tas buvo sutarta su geležinkelio 
kompanija su kitais advokatais, 
kurie, sakėsi, atstovavę ponią 
\Yaishwila tuom laiku. Vienok -« 

tas buvo padaryta be pritari' ^ 

mo ir žinios našlės. Sužinojus 
apie toki nuosprendi, ji paėmė 
David K. Tone ir Frank A. 
Rockhold, 10 So. La Salle St., 
kaipo advokatus atstovaujančius 
ją. kurie panaikino sen? nvos- 

prendj ;'iit $3.-5:jr- 
Pasekme '•'eismo, 1<>::is 

tęsėsi ]>er paskutines penKias 
dienas bvvo nu -' r\Y.>s išneš- 

x°r teisėją Psm ir.c 

$12,500.00. Ponior c.0- 

vokatai visuomet eio —^t- 

kimą, imdami panašios rnš :>.-•* r»y- 
las kaip tą stižddima pnež ge- 

ležinkelių ir kitas dideles kompa- 
nijas, yra išlošė daug nuospren- 

džių ant didelių sumų pinigų dėl 

Lenkų, Lietuvių ir kitų tautų. 
Ponas Rockhold kadaisiai buvo 

Rusų Vice-Konsuliu Chicagoje 
ir tokiu budu jis yra gerai ži- 

nomas netik rusams bet ii- ki- 

tiems Europiečiams. 
Ponas Adolph Petrole\vitz, 

5004 Addison St., Cbicaigo, da- 

drjo ponams Tone and Rockhold 

tyrinėjimuose ir rinkime reika- 

,ingų faktų sąryšyje su Poni<££j< 
WaiS\vi1a byla ir tarnavo kaipN^ 
perkalbėtojas tarpe liudininkų ir 

advokatų. Jis turi keliolika metų 

patyrimo panašiuose tyrinėjirmvo- 
; s'.-. Jo pasidarbavimas tai buvo 

pasekmė tokio nuosprendžio, nes 

jis si 
1 

o visus svarbius , ir 

^ reikalingus faktus, reikalingus 
išlošmui bylos. 
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