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Vilnius 
; rankose? 

iUfilsonas remia Anglijos reikalavimą 

Pasekmės Anglijos rinkimų 
.skV Deportuos internuotas priešus 
pl> 

* VILNIUS BOLŠEVIKŲ 
)s 4 RANKOSE. 

r 1' Londonas, gruodžio 30 d. 
( 1 nios iš Petrogrado j Ko- 

;nhageno laikraštj M a i 1 
.neša, kad Vilnius, Lietu- 
3 sostinė, likosi bolševiku 

«•( ̂ įmta. 

UŽGINA PERDUOTI 
GINKLUS BOLŠEVIKAMS. 

/ msterdamas, gruodžio 30 
d.—Žinios iš Berlino prane- 
ša, kad vokiečių vyriausis ko- 
manduotojas pranešė vokiečiu 
komanduotojams rytiniame 
fronte, kad yra išleistas stro- 

pus užgynimas perduoti gink- 
lus bei karišku medžiagą bol- 
ševikams. Rytinio fronto ko- 
manduotojams pranešta, kaci 
toks elgimąsi, kaip perdavi- 
mas ginklų, yra sulaužymas 
taikos sutarties ir gali kilti 
nemalonios pasekmės, kaip tai 
atnaujinimas karės. 

Pusiau-oficiališkas vokiečiu 
laikraš is X o r t h G e r m a n 

G a z e *• t e praneša, kad vo- 

kiečių kareiviai ir ant toliaus 
pasiliks Lietuvoje ir laikys 
\ įlnių savo rankose. 

Tj»" likosi nuspręsta konfe- 

rencijoj tarp vokiečių valdios 
ir vadų Lietuvos valdžios, kad 
sulaikyti bolševikų pirmynžan 
gą- 

WILSONAS REMIA ANC LI- 

JOS JŪRIŲ REIKALAVIMĄ. 
Paryčius, gruodžio 30 d.— 

Premieras Clemenceau, kalbė- 
damas vakar vakare atstovų 
bute pasakė aiškiai, kad yra 
jo mieris r^mti Angliją taikos 
derybose kaslink klausimo 

liuosybės jūrių ir jis užreiškė, 
kad jo toks elgimas yra už- 

girtas Prezidento Wilsono. 
Premieras Clemenceau pasa- 
kė: 

"Pr-mieras Lloyd George 
pa wė man vieną dieną: "Jus 
turite pripažinti, kad be Ang- 
lijo.0 laivyno jus nebutumėt 
galėję tęsti karę. AŠ atsa- 

kiau užtvirtinančiai. Tada 
Anglijos premieras paklausė 
manęs ai aš esu prisirengęs 
daryti kokį nors pasipriešini- 
mą Anglijos idėjoms apie liuo 

sybę jūrių. Ar at' kiau ne- 

gatyviškai. Kaslink co klau- 

simo Prezidentas Wilsonas pa 
sakė man: 

"Aš užgiriu ką jus pasakė- 
te. Ką aš turiu pasiūlyti tal- 
kininkų valdžioms nepermai- 
nys jokiu budu jusii atsaky- 
mo premierui Lloyd George." 

Amerikos taikos delegacija 
nedarys jokią išvadų šiądien 
iš premiero Oemenceau kal- 
imos. 

PASEKMES ANGLIJOS 
RINKIMŲ. 

.. Londonas, gruodžio 30 d. 
Premieras Lloyd George ir 
koalicijinė valdžia laimėjo rin 
kiniuose didesnę pergalę negu 
buvo tikėtasi. Ne tiktai H. H. 
/Ysquiin, Du\ęs premieras, li- 

kosi sumlištas rinkimuoes, bet 
ir jo pasekėjai gavo vie.ų par- 
lamente tiktai trisdešimts sep- 
tynias. 

Manoma, kad H. H. As- 
quith gaus naują vietą parla- 
mente, nes tikimasi, kad vie- 
nas iš jo pasekėjų rezignuos 
ir užleis jam savo vietą. 

Galutinos pasekmės rinki- 
mu: k< alicijinių unionistų 
334; koalicijinių liberalų 127; 
koalicijinių darbininkų (labor 
ites) 10; unionistų 46; As- 
ąuith'o liberalų 37; darbinin- 
kų (laborites) 65; nacionalis- 
tu partijos 2; neprigulmingų 
5; socialistu 1; Sinn Feineriu C c. 

73; airių nacionalistų 7. 
Visi koalicijiniai ir unionis- 

tai ir nacionalistų partjos, ga 
Įima tikrai priskaityti prie rė- 

mėjų premiero Lloyd George. 
Vienatinė opozicija bus suda- 
ryta iš Asquitho liberalų, dar- 

bininkų (laborites) ir nepri- 
gulmingų. 

DEPARTUOS INTERNUOTUS 
PRIEŠUS. 

IVashingtonas, gruodžio 30 
d.—Greitu laiku departamen- 
:.as Justicijos mano rekomen- 
duoti kongresui, kad beveik 
visi priešo piliečiai, kurie yra 
labar internuotais Suvienyto- 

se Valstijose, butų deportuoti. 
Specialiska įstatymdavystė 

bus reikalinga dėl deportaci- 
jos ir šiądien likosi sužinota, 
<ad Justicijos departamentas 
reikalaus, kad butų išleistas 
tam tikrae '«♦adymas, kuris už- 

Atbudavojimo metai 

gintu jiems įvažiuoti šion ša- 
lin*•; čliaus. 

Nekurie iš internuotų prie- 
šo piliečių nėra pr iškaityti 
pire pavojingų priešų ir jie- 
nebus deportuoti. 

Atsargus tyrinėjimai rekor- 
dų parodo, kad didesnė dalis 
internuotų yra pavojingi ša- 
lies gerovei ir jie jokiu budu 
negali pasilikti šioje šalyje. 

Justicijos departamentas nė 
ra pranešęs kiek išviso prie- 
šo piliečių yra internuota šio- 
je šalyje, bet spėjama, kad jų 
skaitlius yra tarp 3,000 ir 
4,000. Daugumas ir jų yra 
vokiečiai ir keletas moterių. 

Apie pusė iš jų aktyviškai 
tarnavo kaipo vokiški agentai 
Suvienytose Valstijose, gau- 
dami prisakymus tiesiog nuo 

Vokietijos valdžios, arba jos 
atstovų. Tarp jų yra žinomų i 
propagandistų ir žmonių tur-i 
tingų, kurie per ilgus metus 

gyvena Suvienytose Valstijo- 
se ir turi savo šeimynas. 

RUSAI PAĖMĖ PERM. 

Paryčius, gruodžio 30 d.— 
M. Pichon, Francuzijos užru- 

bežinių reikalų ministeris, pra 
nešė atstovų bute, kad ištiki- 
mi rusų kareiviai paėmė nuo 

bolševiku miestą Perm, suim-i ę 

darni 18,000 nelaisvių. 
VISI NEPRIGULM1NGIEJI 

REZIGNAVO. 

Amsterdamas, gruodžio 30 
d.—Neprigulmingų socialistų 
valdininkai Prusijos valdžioje, 
sekdami savo vadų pėdomis, 
rezignavo iš savo vietų, sulyg 
žinių iš Berlino į laikraštį 
H a n d e 1 s b 1 a d. 
JŪREIVIAI REMS VALDŽIA. 

Amsterdamas, gruodžio 29 
d.—Vokiškos admiraltijos Jū- 
reivių Taryba ir generališkas 
štabas išleido deklaraciją, ku- 
rioj v praneša, kad jie bus iš- 
tikimi vldžiai dabartiniuose 
sunkiuose laikuose, kokius Vo 
kieti ja pergyvena. 

PRANEŠIMAS. 
...Paminėjimui Naujų Metų__ 
.šventės, o taipgi suteikimui., 
laikraščio darbininkams at- 

silsio, Naujų metų dienoj 
dienraštis neišeis. 

"LIETUVOS" 
ADMINISTRACIJA. 

WILSONAS UŽ DIDĖLĖ 
SĄJUNGA. 

Manchester, Anglija, gruo- 
džio 30 d.—Prezidentas Wil- 
sonas, kalbėdamas šiądien 1 

c 

Manchesteryje Laisvos Prekv 
bos. salėje, pasakė: 

"Amerika nėra užinteresuo 
la Europos politikomis, bet ji 
/ra užinteresuota sąjungoje, 
teisybės tarp .Amerikos ir Eu- 
ropos. Amerika nėra užinte-i 
resuota taika Europos, bet ji 
yra užinteresuota taika viso 
pasaulio. 

"Jeigu ateitis neturi dėl irtu 

sų nieko daugiaus, kaip tik 
naują pasiryžimą palaikyti pa- 
saulio lygsvarumą su pagelba 
spėkų, Suvienytos Valstijos 
nedalyvaus jame todėl, kad 
jos niekados neprisidės prie 
sąjungos spėkų, kurioje ne- 

busime mes visi sąjungoje. 
"I>uvo jausmas širdingo 

broliškumo ir draugiškumo 
tarp Amerikos ir Anglijos, 
kurie pastūmėjo žmones duoti 
daugiaus, negu nuo jų buvo 
reikalauta. 

"Sąjunga ineigų, ant kurių 
kėsinasi valdžios pasaulio, su- 

byrėjo, nes ineigos niekados 
nesuriša žmonių, bet atskiria. 
Bendras pasišventimas prie 

I teisybės yra vienatinis daly- 
kas, kuris gali suvienyti žmo- 
nse. 

"Męs neklausome mandato 

partijų bei politikos, nes klau- 
some mandato humaniškumo. 

Jeigu pasaulis turi pasilikti 
draugų, turi buti sutverta tvir 
ta metodą konferencijos taip, 
kad nesmagumus galima butų 

tuojaus prašalinti, pakui jie 
yra maži ir jiems nepavelyti 
augti. Aš trokštu, kad męs 
galėtumėm, už visa pasauli, 
meili lygon ir sutartin ir pa- 
sivadinti save draugais žmo- 
nijos." 

Toliaus Prezidentas pasakė, 
kad jis nėra pilnai užtikrin- 
tas, kad individuališki para- 
grafai sutarties nebus visiems 
užganėdinančiais. 

AR WILSONAS IR FRANCU- 
ZIJOS PREMIERAS 

SUTINKA? 

Ką Prezidentas \Vilsonas 
sako apie lygsvarą spėkų: 

* "Jeigu ateitis neturi dėl mu 

sų nieko daugiaus, kaip tik 
naują pasiryžimą palaikyti pa 
šaulio lygsvarumą su pagelba 
spėkų, Suvienytos Valstijos 
nedalyvaus jame todėl, kad 
jos niekados neprisidės prie 
sąjungos spėkų, kurioje ne- 

busime męs visi sąjungoje." 
Ką Francuzijos premieras 

sako: 
"Yra sena systema sąjun- 

gų, kuri vadinasi lygsvara spė 
kų. Ši systema sąjungų, nuo 

kurios aš neatsisakau, bus ma 

no vedėju Taikos Konferen- 
cijoj, jeigu jusu pasitikėjimas 
pasiųs mane tenai." 

YANKIŲ TRANSPORTAS 
ANT AKMENŲ. 

Londonas, gruodžio 30 d.— 
Amerikos transportinis laivas 
Tenadores, kuris apleido Ne\v 
Yorką gruodžio 18 d. ir plau- 
kė Brestan, užšoko ant akme- 
nų netoli salos d'Yen suba- 
toje. Žinios praneša, kad įgu- 
la laivo yra išgelbėta. 

WILSONAS SUGRIŽ 
VASARIO xo D. 

Paryčius, gruodžio 30 d.— 
Dabartiniai atsitikimai paro- 
do, kad Prezidentas \Yilsonas 
apleis Europą ir iškeliaus at- 
gal j Suvienytas Valstijas va- 

sario 10 dieną. 

• 

J* 
3. | Laimingų Naujų 1919 metu vi- į 

i siems "Lietuvos Dienraščio Da- f .t. 
.t. :j: lininkams, Bendradarbiams ir į 

t skaitytojams! t 

Velija | "Lietuvos''' Redakcija i 
ir Administracija, f 

NAUJA VALDŽIA BERLINE. 

Kopciihayciias, gruodžio 30 
d.—Žinios iš Berlino aplaiky- 
tus Kopenhagene praneša, kad 
Darbininkų ir Kareivių Cen- 
trališka Taryba paskyrė Herr 
Moske, Kielo gubernatorių; 
Herr Loebe, redaktorių laik- 
raščio Breslau Volks\vacht ir 
Herr \\ issel, narį reichstago 
kabineto nariais valdžioje už- 
imti vietas užiubežiniu reika- c 

lų ministerio Haase, ministe- 
rio sociališkos politikos Barth 
ir ministerį demobilizacijos 
Dittmann, kurie rezignavo su 

bato j e. 

Naujas kabinetas laikė sa- 

vo pirmą posėdį nedėliojo, ant 
kurio buvo nutarta, kad į hi- 
lipp Stheidemann užims sekre 
toriaus vieta užrubežiniu rei- C c- 

kalų ministerijoj, Herr Mos- 
ke bus vadu militariško de- 
partamento ir Herr \Yissel 
bus ministeriu sociališkos po-' 
litikos. 

Jokių betvarkių Berlitie ne- 

buvo iškilę iki nedėlios po 
piet. Didžiausios demonstra- 
cijos buvo surengtos nedėlioj 
visomis partijomis. Neprigul- 
iningi socialistai ir spartakai 
surengė didele demonstraciją 
pagerbimui užmuštų utarnin- 
ko mušiuose. I 

STREIKIERIAI MUŠASI SU 
KAREIVIAIS. 

I 
Amsterdamas, gruodžio 30 

d.—Žinios, aplaikytos čionai 
.raneša, kad Dusseldorfo ka-: 
ryklų darbininkai, kurie da- 
)ar streikuoja, mušėsi su ka- 
reiviais, kurie saugoja kasyk- 
las. Keletas ypatų likosi už-i 

v v : t mušta ir sužeista, bet ant ga- 
io kareiviams pasisekė apsup- 
ti streikierius ir suareštuoti 
i uos. 

GAISRAS KONSTANTINO- Į 
POLIJE. 

Londonas, gruodžio 30 d. 1 

Žinios iš Atėnų praneša, kad 
Konstantinopolyje kilo dideli 
gaisrai Įvairiose dalyse inies-l 
to#Parmakkapolo, Auksiniame 
Rage ir Kadi Kessi. Prane- 
šama, kad turkų atstovų bu-1 
tas likosi paleistas, todėl, kad 
iis buvo priešingas Jaunatur- 
kių Atstovams. 

| ARCHANGELSKO KAREI- 
( VIAI PAVOJUJE. 

U'asJiingtonas, gruodžio 30 
d.—Senatorius To\vnsend iš 
Michigan valstijos, republiko- 
nas, kritikavo valdžią, kad ji 
užlaiko žinias apie savo poli- tika kaslink Rusijos ir įskaitė 
telegramą nuo Michigano val- 
st i jos prisirengimo board, ku- 
rioje pranešama, kad boardui 
likosi pranešta, kad talkinin- 

! kų kariumenė Archangelsko 
fronte pražudė dauy. kareiviu 1 

i ir gresia jai pavojus buti vi- 
sai sunaikinta, jeigu nebus su- 

stiprinta. Senatorius Town- 
send pranešė, kad jis aplaikė 
šimtus užklausimų nuo Michi- 
gano va'stijos šeimynų, kurių 
tūkstančiai narių-kareivių ran 
dasi. šiar.rinėj Rusijoj. 

I 

BILIJONAS RUBLIŲ " 

LAUKIA. 
1 

11 ashiUgtonas, gruodžio 30 
|d.—Vienas bilijonas rublių 
j popieriniais pinigais, kurie bu- 
! vo atspausdinti šioje šalyje ir 
i pasiųsti Rusijon ant Ameri- 
kos laivo yra sulaikytas Vla- 
divostoke, kur laukia nuo- 

sprendžio Japonijos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Suvienytų Val- 
stijų valdžių, kas su jais da- 
ryti. Šie pinierai buvo ii7«- 

kvti Rusijos banku nekitris 
laikas tam atgal, bet greiti 
persimainymai Rusijos val- 
džioje, sulaikė šiuos pinigus 
ir dabar nežinia kas su jais 
reikia daryti. 

Omsko valdžia, kuriai labai 
reikalingi pinigai, prašė, kad 
šie pinigai butu perduoti jai. 

§ 

IvOLCHAK APGALI 
BOLŠEVIKUS. 

I ladirostokas, gruodžio 20 
(suvėlinta).—Bolševikai įvai- 
riose dalyse trans-Sibiro gele-' 
žinkelio pradėjo išnaujo smar 
kini veikti, matyti, su tikslu, 
kad nuvertus admirolą Kol- 
chak, diktatorių Omsko. Gil- 
toje, Irkutske, Omske ir Kras 
nojarske kilo sumišimai, bet 
likosi apgalėti Kolcbako ka- 
reiviais, kurių dauguma pasi- 
liko ištikimais, nors nekttrie 
prisidėjo prie bolševikų. 

NEPAMIRŠKIT! 
Rytoj Naujų Metų dienoj, 3 v. po pietų Mil- 
žiniškas visų Chicagfos Lietuvių mass-mitin 
gas Seventh Regiment Armory svetair 6], 

Skaitykit vietinėse žiniose. 

Ateikit visi, visi, visi!?! 



Bravorai—džiovinimo dirbtuves. 
Užsidarius bi a vorams, vie- 

nas po kitam pasipylė suma-j 
nymai ir plianai, ką vertėtų 
daryti su tais namais ir prie- 
taisomis, kurie buvo naudoja- 
mi isdirbiniui alaus. .1 

\ ienas iš tų sumanymų-! 
plianų, tilpęs Xew Yorko laik- 
raštyje "The Sun," pataria 
bravorams paversti į dirbtu- 
ves džiovinimui įvairių pro- 
duktų. Su svarbesniomis vie- 
tomis to straipsnio-užmany- 
mo supažindinsime ir mūsų 
skaitytojus. 

Džiovinimas kai-kurių da- 
ylkii, ypač vaisių, yra mado- 
je visose šalyse; kitur turi 
tam reikalui visa eilę dirbtu- 
vių, ir gan didelių, Bet džio- 
vinimas, platesnėje skalėje, 
įvairių produktų yra varto- 

jamos tik Šveicarijoje. 
Sudžiovinti < galima labai 

daug j* rių produktu. Pa- 
vyzdžiui, Amerikoje, laike ka- 
rės džiovino paprasta karvių 
pieną. Tam tikru procesu is- 
traukir iš pieno visas vande- 
nines dalis, o maistingos pie- 
no dalįs lengvai buva pavers- 
tos j sausą medžiagą. Reika- 
lu: prisiėjus, ta sausa medžia- 
ga sumaišoma sn vandeniu iv 
pasidaro beveik tos pačios ver 
tčs karvės pienas. 

Išdirbimui alaus kasmet bu- 
vo sunaudojama 3,100,000 Lo- 
ni> anglių. Sulyg išskaitliavi- 
mo, tomis anglimis galima.su- 

į 

džiovinti virš 6 milijonų tonų 
žalių produktų. Be to, Suvie- 
nytose Valstijose yra j 2,500 
jaujų džiovinimui apynių; tos 

jaujos, be abejonės, gali daug 
prigelbėti, taip sakant, pradi- 
niam produktų apdžiovinimui. 

Džiovinimas produktų turi 
keleriopa svarbą. Viena, tas 

išgelbsti produktus nuo suge- 
dimo, taigi ir, dažnai, nuo be- 
verčio produktų sunaudojimo, 
arba išmetimo. Antra, turint 
daugiau produktų vienais me- 

lais sudžiovintų, aglima juos 
užlaikyti tolimesniam laikui ir 
apsisaugoti ateityje nuo sto- 
kos produktų. Trečia, džio- 
vinti produktai nesulyginamai 
lengviau pergabenami į parei- 
kalaujamą vietą. 

Gražiu pavyzdžiu, kad džio 
vintus produktus galima už- 
laikyti ir ilgam laikui, yra ir 
sekantis atsit'Hmas. 

Pas tūla pirklį, užsibaigusi 
burti karei, t.y. 1902 m., liko] 
30,000 svarų džiovintu pro- 
duktu. Jis kreipėsi, siulinda- 
nias sa»V( > džiovintus produk- 
tus, į Įvairius kraštus, bet nie- 
kur nesurado pirkikų savo 

prekėms. Prityrusis pirklys 
dėl to vienok nenuliudo. Jis 
supakavo savo prekes i sta- 
tines ir laukė progos, kada 
galėsiąs jas parduoti. Pra- 
slinkus penkiolikai metu, t.y. 
laike dabartinės karės, jis par 
davė savo prekes, džiovintus 

produktus, Anglijos valdžiai. 
Produktai pasirodė .puikiau- 
siame stovyje, tartum jie butų 
buvę sudžiovinti vos kelios 
dienos atgal. 

1 'ergabenime, džiovinant 
produktus irgi butų didelis 
palengvinimas. 1 'avyzdžiui 
imsinv toki palyginimą. Aš 
Kalifornijos dažnai yra ga- 
benami j rytus įvairus dar- 
žovių daigai. Kad atgabenus 
juos sveikais į rytus, prie 50 
svarų daigų sunaudojama 100 
svarų ledo. Vien tik už per- 
vežimą 150 sv. iš San Fran- 
eisco Į Ne\v Yorką reikia mo- 

kėti £18.00. Bet sudžiovinus 
tuos daigus, pasidarytų pun- 
delis 3-jų svarų sunkumo, ku- 
rio persiuntimas per "pareel 
post" iš San Francisco j New 
Yorką atsieitų vos 36e. Gi 
vertė tinkamu lmdu sudžio- 
vintų daigu pasilieka beveik 
ta pati. 

Šie pora pavyzdžių yra ge- 
ru priparodymu, kokia išeitų 
didelė nauda, jei dalis pro- 
duktų butų sudžiovinama. Gi 
ta lengvai padaryti galima, 
panaudojant buvusius bravo- 
rus. Tas vienas jau liudija, 
jog udarymas bravorų ne tik 

nebūtų 'nelaimė' tūkstančiams 

darbininkų, juose dirbusių — 

kaip apie tai šukatija bravorų 
šalininkai,—bet da daug pri- 
sidėtų prie papiginimo ir pa- 
gerinimo žmonių maisto. 

Pradžioje kiekvienu metų daugelis "atsikrato" nuo 

"blogų papročių," vienok, praslinkus tūlam laikui, ir 
vėl "susidraugaujama." 

I 

įvairios žinios 
ERZBERGERIS PERSERGSTl 

VOKIEČIUS. 

Bcrlinas, gruodžio 30 d.— 
Mathias Erzberger, kalbėda- 
mas šiądien čionai pasakė, I 
kad klausimas apie atlygini- 
mą ilkosi užbaigtas tarp Vo- 
kietijos ir Suvienytų Valstijų 
ir talkininkų ir vokiečių dele- 
gatai pasiraršė taikos sutartį 
su išlyga, kad butų aprube- 
žiavimas atlyginimų. Karės 
nuostolius ir karės išlaidas 
kiekviena tauta turi padengti 
pati per save, nebent yra aiš- 
kiai pažymėta ant notų, kurio- 
mis buvo persimainyta. 

Vokietija buvo priversta ap- 
leisti distriktus. kuriuos ji lai- 

kė užt nus Franeuzijoj ir Bel- 
gijoj ir užmokėti visus nuo- 

stolius civiliams gyventojams, 
kuriuos ije nukentėjo. 

SIUNČIA PINIGUS 
KAIREIVIAMS. 

Xczv )'orkas, gruodžio 30 j d. — Du milijonai doliarių j asignuota užmokėti Amerikos, 
kareiviams Franeuzijoj vakar 
likosi pervežti iš valstijinio iž- 
do ir sudėti ant laivo Levia- 
than, kuris rytoj išplaukia 
Francuzijon. 

VOKIEČIAI "NEUTRALIŠKI." 

Bazei, gruodžio 30 d. — 

Lenku ministerija kreipėsi 
prie Vokietijos valdžios pra- 
šydama, kad ji suteiktu len- 

kanis ginklu ir amunicijos, su 

ukriais lenkai galėtu kariauti 
prieš bolševikus, bet \ okie- 
tijos valdžia atsakė, kad ji ne- 

galinti to išpildyti, nes tas bu- 

tų peržengimas neutrališku- 
nio, kokio vokiečiai prisilaiko 
kaslink bolševikų, sulyg žinių, 
aplaikytų Bazelyje. 

SIN FEINERIAI SUNAIKINA 
PAMINKLĄ. 

Cork, gruodžio 30 d.—Sinn 
Feineriai subatos naktį po to, 
kaip likosi paskelbta pasek- 
mės rinkimų, išsprogdino pa- 
minklą, kuris buvo pastatytas 
pagerbimui kareivių, kurie da- 
lyvavo Boerų karėje Pietinėje 
Afrikoje. 

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

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

Chicago GSothing Go. 
A. Martinkus, Savininkas 

Naujausios mados vyrų 
ir vaikų drapanos, skry- 
bėlės ir čeverykai. 

ig'i2-26 S. Halsted St., Chicago. 
Telephone Canal 3561 

GARBINGAI KRITO VŽ 

LAISVĘ. 
Oficialiuose valdžios praneši 

muose, išleistuose AmerIKos Ka 
rės Departamento Washington€ 
randame .sekančias .lietuviškas 
pravardes paskelbtas: 

P a t ė m i j i m a s. Imame til 
tas pravardes, kurios yra neabe 

jotinai lietuviškos, arb?. kurios 

mums išrodo lietuviškos. Tie, kurie 
pasiduoda kariumenėj, aroa laikę 
registracijos, savo pravardes su 

"slU,"' arba su "\vicz," ant galo, 
yra panašus į lenkus ir jų męs 
negalima atskirti; todėl tankiau- 
siai tokių ir nepaduodame. Lie- 

tuviai privalo savo pravardes lai- 
ke užsiregistravimo, arba jau ir 

kariumenėj, paduoti vieton "ski" 

—"skas," vieton ''vvicz"—"vičius," 
pavyzdžiui: vieton "Rutkowski" 
privalo paduoti "Rutkauskas," vie- 

ton "Jacewicz"—"Jacevlcius." Tuo-' 
met bus lengva juos pažinti. 

* * 

Su rašuose g' r u o d ž.i.o 27 
d. 1918. 

Felix J. Washakas, iš Cliica- 
go, 3140 Lo\ve a ve.—užmuštas 
mūšyje. 

W:lliam Lakevich, iš Ch'cag6, 
1347 \Vcst 14t.l1 St.—sunkiai su- 

ieistas.' 

Stanley Smilgius, iš Kast St. 
Louis. 111.—sunkiai sužeistas. 

SKAITYKITE 

IR 

PLATINKIT 

"LIETUVĄ." 

Savaitraščio Skaitytojau 
Kreipiamės prie Tamstos, senas "LIETUVOS" 

skaitytojau, kuris radai joje artimą draugą ir patikėtiną patarėją. Pranešame Tamstai, kad perkeičiant 26 metus 
tarnavusią lietuvių visuomenei savaitinę "Lietuvą" į dien- 
raštį, taipgi persikeitė ir apmokėjimas už prenumeratą, ir tik tokiu budu jis tapo atsilikusiu, Tcdėl kviečiame 
Tamstą, senas "Lietuvos" skaitytojau, apsi.noket už išti- 
kimai tarnaujantį visuomenei, už sargiai dabojanti Tams- 
tos, skaitytojau, reikalus dienraštį "Lietuvą", nes krasa 
draudžia neapmoketą laikraštį siuntinėt. Nenoretumeme 
Tamstai padaryt nesmagumą, sulaikant dienraščio "Lie- 
tuvos" siuntinėjimą. Drįstame laukt nuo Tamstos greito atsiliepimo, nes, suprantame, Tamsta spėjai apvertint sa- 
vo ištikimą artimą dienraštį "Lietuva". Užkviečiame "Lie- 
tuvos" skaitytojus, Lithuanian Publishing Bendrovės da- 
lininkus, artimus ir pažįstamus tuojaus užsiprenumeruo- ti Dienraštį "LIETUVĄ." 

Laiškus ir pinigus siųskite sekančiu antrašu: 

"LIETUVA 99 

3253 S. Morgan St, 

Dienraščio "LIETUVA" 
K AIN 0 S 

CM1CAGOJE Metams $6.00 
„ Pusei mętų 3.50 j 

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

In Kanadą Metams 7.00 
In Kitas Jalis Metams 8.00 

CHICAGO, 1LL. 
Šitą kuponą i?,pildyk, nukirpk ir draugė su Money Ordsriu, čekiu, 

arba pinigais prisiųsk mums. 

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

Siunčiu Tamistoms$.. ir prašau siuntinei1 

dienrašti "Lietuvą" per met. 
(aut kiek laiko; 

Mano adresas: 

Vardas 
... Pravarde 

Stubos numeris Gatvė 
(arbaboz) 

VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 
Miestas Valstija 



Pr. Mašiotas* 

MOKSLO PASAKOS. 

ŠEŠTOJI PAMOKA. 

Kartą, grįždamas išsimaudęs, mo- 

kytojas užsuko su vaikais Į kalvę. 
Kalvį rado betraukiant ant rato 

įkaitintą ratlankį. 
Vaikai domėjęsi, kam ratlan- 

kį prieš traukiant taip įkaitiną. 
Kalvis striukai pasakė, esą leng- 
viau užtrauki ir geriau suver- 

žiąs, ir toliau šniuokštuodamas 
dirbo savo darbą. Vaikai, ma- 

tyti, ne visai gerai suprato, ką 
jiems kalvis pasakė. Mokytojas 
tai pastebėjo ir pasisiūlė tą dr- 
lyką paaiškinsiąs, tik kitą per- 
pietę, nes turįs tam reikalui šį 
tą ir pasirupin'i. 

Vaikams buvo ne pirmiena, 
kad mokytojas ne viską tuojau 
dėsto, ko jie paklausia, ir sutiko 
laukti iki rytojaus. Tr grįždami 
jau apie ką kita kalbėjosi, apie 
ratlankį tarytum pamiršę. 

Mokytojas namiejt tuojau pa- 
sijieško storo drato, "susilenk? 
lankeilį kaip tik tokio didumo, 
kad ketinis (špyžinis) svarstyk- 
lių svajas kaip tik galėtu pro tą 
lankelį išlįsti. P»e to, surado stik- 
linį vamzdelį, butelį ir kamštį 
tam buteliui užkimšti. Kamštį 
išgręžė ir įstatė į jį stiklinį vam- 

zdelį. Parengęs tą viską, pažiū- 
rėjęs į kabantį sienoje termo- 

metrą, tarė sau: 

— Siu daiktų pakaks visai per- 
pietei. Kad viską išdėsčius tiems 
vaikams Įmanomai... 

Ir, suplojęs delnu į delną, nu- 

ėjo prie knygų. 
iKitą dieną vaikai iš visų pu- 

sių tekini subėgo pas mokytoją 
(Mokytojas, 'padavęs Kaziukni 

dratinį įlankėlį ir svarą, liepė 
pabandyti, ar svaras telpa į lan- 
kelį (žiur. pieš. Xo. 5) iPaban- 

dė Kaziukas, davė ir kitiems 
pabandyti, — lankelis buvo pri- 
taikintas prie svaro, kaip žiedas 
prie piršto. Paskui, įvėres pro 
svaro ausį plonį dratelį, nunešė 
an' ugnies pakaitinti. Atsinešęs 
įkaitusį svarą, vėl davė vaikams 
bandyti, — svaras niekaip ne- 

tilpo j lankelį. 
-**Nuo šilimos išsipūtė, išpur- 

po, — nusprendė vaikai. 
Tuomet mokytojas davė lan- 

kelį ant ugnies įkaitinti, o svarą 
nugramzdino į vandenį, kad at- 

vėstų. Pro [žioruojantį lankelį 
svaras lindo dar geriau, kaip 
pirmį k«rtą. 

— Tai ir ratlankis įkaitinus 
taip pat padidėjo, kaip ir šitas 
lankelis, — nušvitusiu veidu at- 

siliepė Petrukas. 
— Taigi, taigi,—pritarė ir kiti 

vaikai.—Dabar supruni įm: gele- 
žis kaitinama purpsta, ištysta. 
atšalusi—vėl susitraukia, 

— Purpsta, anot jusų kalbant, 
* 

ne tik geležis, bet ir kiti dai- 
ktai,—tarė mokytojas.—Štai tuo- 

jau ištirsim vandenį. 
Ir paėmęs pagamintą tam bu- 

telį, pripylė pilną vandens ir 
užkimšo kamščiu, į kurį buvo 
įkištas stiklinis vamzdelis. Van- 
duo, kamščio spaudžiamas, pa- 
kilo iki pivsės vamzdelio. 

— Dabar,—sako,— pašildysiu 
butelį. Ir įstatė butelį į puody- 
nę karšto vandens. Netrukus 
vanduo stiklo vamzdelyje ėmė 
kilti aukštyn. Iškilo iki pat vir- 
šaus ir not kiek išsipylė (žiur. 
paveikslėlį). 

— Matot, vaikai,—tarė moky- 
tojas,—kad ir vanduo nuo šilu- 
mos pučiasi, purpsta ir netelpa 
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butelyje. Ir butelis jšilęs kiek 
išsipūtė, bet vanduo smarkiau 
purpsta ir padidėjęs šiame bu- 
telyje netelpa... Dar smarkiau 
purpsta gyvasis sidabras. Stai 
čionai turiu stiklo vamzdeli, 
įspraustą Į medinį lovelį, vamz- 

delis iki pusės pripiltas gyvojo 
sidabro (žiur. paveikslėlį). 

— Tai termometras!—atsiliepė 
Petriukas. 

— Taip, tai termometras,— 
patvirtino mokytojas.—Pačiame 

Į vamzdelyje gyvojo sidabro labai 
maza, visas kitas štai čionai, 
apačioje, platumoje, šitame štai 

cibulė'lyje. Tą cibulėlį aš nu- 

Į leisiu j šiltą vandenį, o jus žiū- 
rėkit. kaip kils gyvasis sidabras 
vamzdelyje. 

Tai;. :r padarė. 
— Žiūrėkit, žiūrėkit, kaip sku- 

binasi lipa aukštyn! — sušuko 
'Kaziukas. 1 

Gyvasis sidabras, išpnrpęs nuo 

šilumos, negalėjo tilpti vamzde- 
lio platumoje ir kilo vamzdeliu 
vis aukštyn ir aukštyn. 

Išėmus termometrą iš šilto 
vandens, gyvojo sidabro stiebelis 
ėmė palengva leistis žemyn, 
grimsti į vamzdelio platumą. 

— Taigi matot, vaikai,—t#irė 
mokytojas,—tas gyvasis sidab- 
ras labai jautrus: kiek pašil- 
dytas purpsta, atvėsys tarytum 
eina tirštyn, traukiasi į krūvą. 
Todėl termometras rodo mums, 
kada šilčiau ir kada šalčiai.. Kad 
geriau butų suivaikyti, kiek kada 
šalčio ar kiek kada šilumos, ša- 
lia vamzdelio su gyvuoju sidarb- 
ru ant lentelės užrėžia daug 
brūkšnelių, tokio 'pat atokumo 
nuo vienas kito, ir prie jų staįo 
tam tikrus numerius. Tuos nu- 

merius, štai kaip stato: kai snie- 
gas tirpsta, tai sako—nėra nei 
šilta nei šalta. Tam įstato ter- 

mometrą į tirpstanti sniegą ir, 
kur sustoja paskutinai gyvojo 
sidabro stiebelio viršūnėlė, tenai 
stato o. Paskui tą patį termo- 

metrą stato j verdantį vandenį 
ir, kur stiebelio viršūnėlė susto- 

ja, užrašo 80. Visą tą tarpą 
nuo o ligi 80 padalina į 80 dalių 
ir pažymi tas dalis numeriais. 
Taip pat, tuo pat atokumu, pa- 
žymimos stiebelio dalelės ir že- 
miau o. 

Kai taip padaryta, termome- 
tras jau tii.ka šilumai ir šal- 
čiui rodyti. Taigi, kai stiebelio 
viišunėlė sustoja aukščiau o, 

sakysim ties brūkšneliu, kur už- 

rašyta io. Sako—esą 10 laipsnių 
šilumos; kai žiemą stiebelio vir- 
šūnėlė stovi ties 5 .žejmiau o, sa- 

ko—esą 5 laipsniai šalčio. 
— Šitą štai termometrą,—kal- 

bėjo toliau mokytojas,—aš pa- 
kabinsiu čionai sienoje, galėsit 
įžiūrėti kasdien, kada kiek šilu- 

— Gerai, gerai, subruzdėjo 
vaikai. 

— Žinosim, kada iš ryto ru- 

dinėlė vilktis, kada trinyčiai,— 
džiaugėsi Kaziukas. 

— O aš žiurėsiu, kiek laip- 
snių, kai karvės gyliuoja.—pra- 
juokino visus dručkis. 

Atsiminę savo pareigas, vai- 
kai, nulenkę mokytojui kepures, 
pranyko, kaip gyvasis sidabras. 

(Bus daugiau) 

Svaiginamieji gėrimai iš vaisių 
ir Uogų Vynas Lietuvoje, 

Vienu opiuoju klausimi!, 
kuris reiks spręsti Lietuvoje, 
bus svaiginamųjų gėrimų par- 
davimas ir nustatymas reg- 
lamentacijų jų išdirbimui. 

Žinoma, labai butų malonu 
ir tautai naudinga, jeigu butų 
galima susilaikyti visai nuo 

vartojimo, liet gyvenimo pri- 
tyrimas rodo, kad nesama ke- 
lių, žengiant kuriais galima 
butų visai išvengti to žmoni- 
jos botago. 

Rusai, pilnai sukoncentra- 
vę-sumonopolizavę savo val- 
džios rankose svaiginamųjų 
gėrimų pardavimu ir įvykinę 
gyvenime kuoplačiausia kon- 
trolę spirito ir vyno išdirbi- 
nio, — vienu griežtu Įsakymu, 
artinantis dideliai Eurojx)s ka- 
rei, del žinomų priežasčių pa- 
naikino visa spirito ir degtinės 
monopoliją ir galutinai užd- 
raudė jų pardavimą. Taip pat 
buvo uždraustas pardavimas 
alaus ir vyno. J r kur dar bu- 
vo neuždrausta valdžios, ten 

tą padarė vietinė valdžia bei 
miestų savivaldybės. Uždrau- 
dus gėrimų pardavimą, išdir 
bimas jų irgi visai sustojo. 

Visuomenė, spauda, rimti 
mokslo ir visuomenės darbi- 
ninkai karštai sveikino šį ne- 

paprastą valdžios žygį, buvo 
įsitikinę, kad nuo šių laikų 
Rusija galutinai liausis ne tik 
girtuokliavusi, pilna to žodžio 
prasme, bet ir absoliučiai spi- 
ritą vartojusi. Rodėsi, kad iš, 
tikrųjų tas galės j vykti. Pir- 
mu laiku maž daug taip ir 
buvo. Bet tolimesnis gyveni- 
mas parodė visai ką kita. 

Pardavimas denatūrato žy- 
miai pakilo, skaičius receptų 
"spirito ligonių" žymiai padi- 
dėjo. Prasidėjo į ieško jimas ir 
vartojimas įvairių surogatų, 
ypač darbininkų tarpe. Susi- 
darė ypatinga slapta prekyba. 
Smarkiausia valdžios kova 
su šiais apsireiškimais mažai 
ką gelbėjo. Netrukus sodrius 
griebiasi paprato išdirbinio 
degtinės surogatų. Plačiai iš- 
siplėtojo "braška," o netru- 
kus pasirodė ir miniaturoje 
primityvus degtinės "bravo- 
rai." Valdžios represijos ma- 

žai ką gelbėjo. Sukilus revo- 

liucijai ir išgavus laisvei, ši 
"pramonė" dar plačiau pra- 
žydo. Dabartiniame laike Si- 
bire beveik nėra kaimo, kuria- 
me nebūtų varoma degtinė. 
Kaikuriose vietose t no užsi- 
ima kiekvienas kiemas. 

Tokiu budu girtokliavimas, 
neveizint griežtos su ja ko- 
vos, vargu ar sumažėjo. Bet 
nlogos jo pusės, galima, rados, 
be abejonės spėti, padidėjo. 

Išdirbtas produktas daug 
pavojingesnis sveikatai, negu 
buvusi degtinė, nes nuo jo vi- 
sai neatsikiriamos pavojingos 
sveikatai kitos rųšįs spirito 
(propilo, izoamilo, buiilo 
etc.). Seniau gerdavo suau- 

gusieji, dabar, varant sama- 

gonkai atskirose šeimynose, 
geria ir nepilnamečiai. Patsai 
faktas tokio plataus išdirbi- 
nio naminiu budu jau demo- 
ralizuoja jauną karta. 

Ssniaus žymi dalis spirito 
bei degtinės buvo varoma iš 
bulvių. Dabar gi visa "sama- 
gonka" varoma iš rugių, kvie- 
čių ir kitų javų ir tik atski- 
ruose atsitikimuose, pradeda- 
ma varyti iš bulvių. Grudai 
suvartojami, sulyginus su ga- 
minimu dideliame maštabe 
neproduktingai. Jeigu seniaus 
iš pudo grudų išeidavo kibiras 
spirito 95 nuoš., tai dabar 
gaunama Yz—2A kibiro 30— 

,40 nuoš., tris-penkis sykius 
mažiau. Aišku, kaip tai skau- 
du šalies ukiui. Toksai nera- 

cionalus gručių suvartojimas 
žymiai prisidėjo prie maitini- 
mo krizio ir yra viena svar- 

biausių jo priežastis. 
Jeigu dar atsiminti, kad 

valstybė nustojo biudžeto di- 
delės sumos įplaukų, tai visai 
aišku darosi, kodėl dabar rim- 
ti mokslo vyrai literatūroje 
rimtai išrodėnėja reikalingu- 
mą atnaujinti degtinės par- 
davimą. 

Nurodžius nenusisekusį Ru- 

sijos bandymą panaikinti vi- 
sai girtokliavimą ir net abso- 
liučiai uždrausti svaigalų var- 

tijimą, galima matyti, kad be- 
veik tokie pat vaisiai butų pa- 
našaus eksperimento ir Lietu- 

voije, kuomet girtokliavimas 
gana plačiai buvo įsigalėjęs, 
nors mažiaus negu Rusijoj. 
Buvo žinoma f akų slapto deg- 
tinės varymo ten, dar tuose 

laikuose, kada buvo valdžios 
monopolija. 

Aiškus dalykas, kad užgy- 
nus visai pardavimą bei išdir- 
binio degtinės, Lietuvoje pra- 
žys slapta jos fabrikacija. To- 
dėl reikia statyti klausimą 
ne apie griežto panaikinimo 
svaigalų gėrimo bei jų išdir- 
binio, bet apie tai, kad jis su- 

tvarkyti taip, kad gėrimas 
butų mažesnis, o vaisiai jo 
kaip galima mažinus žalingi 
liaudies sveikatai. Tinkamas 
sutvarkymas turėtų kelti ir 
šalies ūkio pramonę. 

Šiais tikslpis prekyba ma- 

žiaus kenksmingais gėrimais 
turėtų buti visai laisva, žalin- 
gais gi monopolizuota ir par- 
duodama paaugštintomis kai- 
nomis (tiek, žinoma, kad ne- 

išsiplatintų platus kontraban- 
dos gabenimas jų iš užsienių). 
Alus bei vynas turėtų buti 
parduodami laisvai. Kontro- 
liuoti jų kokybes turėtų buti 
jsteigta centralinė labarato- 
rija, kuri kartais darytų ana- 

lizus idant nebūtų leidžiamas 
turgun nesveikas, falsifikuo- 
tas produktas. Tokios labo- 
ratorijos yra įsteigtos dide- 
liuose miestuose užsienuiose 
kontroliuoti kokybei pieno 
produktams ir duoda puiku 
vaisių. 

Palikdamas degtinės bei spi 
rito prekybą plačiaus ir rim- 
čiaus išgvildenti nnisn šalies 
tyrėjams, ypač gydytojams, 
aš norėčiau atkreipti akį, 
kaip į būdą sumažinti degti- 
nės vartojimui, li išdirbimą 
Lietuvoje vaisių ir uogų vyno. 

Ši ūkio sritis Lietuvoje be- 
veik nežinoma. Buvo, liesa, 
atskiri atsitikimai dirbimo šio 
vyno Biržų apielinkėse, bet 
tik savo šeimynos reikalams, 
o ne pramonės tikslams. Tuo 

tarpu, vynas, išdirbamas iš uo 

"gų ir vaisių gali pasiekti ang- 
sto laipsnio ir konkuruoti su 

natūraliu vynu, išdirbamu iš 
vynuogių. Rųšis jo gali guti 
labai įvairios, panašios i to- 
kias pat rųšis tikro vyno. Ga- 
lį buti išdirbamas visai svei- 
kas, gardus gėrimas. 

Franeuzijoje, kuri iš seno- 

vės puikuojasi esanti garsioji 
vynų dirbėja, vaisių bei uogų 
vyno išdirbimas žymiai pra- 
lenkė išdirbimą jų iš vynuo- 
gių, pasiekus 160 milijonų ki- 
birų kasmet, tai yra daugiaus 
negu 3 kibirai kiekvienam gy- 
ventojui. Vokietijoje kasmet 

i skaičius vaisių ir uogų vyno 
irgi didėjo ir pastaruoju lai- 
ku turgus skaito ji dešimtimis 
milijonų kibirais. 

Lietuvoje ši pramone irgi 
gali išsiplėtoti, Užpildyti ne tik 
savo vidurinį turgų, bet gali 
Imti gabenama užsienin ir kai 
])o tokia buti vienu svarbes- 
niųjų baltinių palaikymui mū- 

sų valstybinio balanso. 
Lietuvoje jau dabar esamr 

daugybė sodnų, bet jie silpnai 
eksploatuojami ypaė tie, ku- 
rie toli nuo stočių bei didelių 
miestų. Tokie sodnai kaip tik 
tinkami tiksliam vyno įdirbi- 
mui. 

Klimatas Lietuvos labai tiu 
karnas tolimesniam sodnų 
(obelių, kriaušių, slyvų, vyš- 
nių ) plėtojimui, bei uogų 
(žemuogių, braškių, serbentų, 
agrastų, aviečių) kultūrai. O 
tie kaip tik ir tinka pavieniui 
ir mišinvje i vairiu rusiu vy- t. c C. 

nui. 

Skonis vyno pareina ant 

daugumo cukraus, rūgščių ir 
ekstratinės medžiagos vaisių 
bei uogų suloje. 

nereikalauja brangių įtaisy- 
nių, mašinų. Reikalinga tik 
šiek-tiek specialių žinių ir pa- 
tyrimo. 

Vaisinis ir tinginis vynas 
tinkamai padarytas ir išlaiky- 
tas beveik visai nesiskiria nuo 

vynuogių vyno, įgyja puikų 
aromatą ir spalva. 

Pridedant viena bei kita da- 
li vandens ir tokiu budu re- 

guliuojant nuoš. rūgšties su- 

loje, pridedant didesnį ar ma- 

žesni nuošimtį cukraus ir tin- 
kamai parengiant vaisių bei 
uogų rųšį arba sustačius mi- 
šinį, visiškai galima padaryti 
kokios norima rūšies bei stip- 
rumo vynas. 

Geram šios pramonės išplė- 
tojimui Lietuvoje reikalingų 
žinių teikimui reikalinga pa- 
rengti eile spccialistų-instruk- 
torių, atidaryti keletas pavyz- 
dingų ūkių vaisių vvno išdir- 
binio, įsteigti laboratoriją kul- 

Sąstata įvairių vaisių ir uogų sulos: 

r/c Rukšties 

Vynuogių 
Obuoliu 

Slyvų 
Vengerkų 
Vyšnių 
Agrastų 
Serbentų 
Mėlynių 
Aviečių 
Kriaušių 

0.6 
o-3 
0.4 
o .7 
°-3 
0.8 
1.8 
1.0 

1.0 

1.0 

rt 

0.8 
0.8 

0.8 
1. 

2 
'te 
n 

1.2 

1.8 
0.8 1.6 
0.9 1.0 

r.3 
2.1 

2.9 4.8 
I.I 1.2 

1.5 2.0 

0.3 0.9 

Cukraus. 
CS 

JJi 

•n ^ 

12.0 

5-1 
6.1 
6.8 

7-3 
5-i 

4-5 
4-4 
2.8 

9-3 

17.0 
12.5 
14.7 
11.6 

13-5 
61 

8.3 
6-3 
5-3 

10.5 

b/) 
3 
rt 

G 
26.0 
24.0 
20.0 

12.9 
16.9 
8-3 

12.9 
7.8 
8-5 

*5-5 

Atsižvelgę į šia lentelę ma- 

tome, kad nuoš. cukraus rūg- 
šties suloje kai-kurių vaisių 
(obuoliu) beveik visai nesi- 
skiria nuo vynuogių. Ekstra- 
tinės medžiagos vaisių ir uo- 

loti suloje bekeik visados esti I 

daugiaus, negu vynuogėse. To 
dėl kartais galima vartoti vai- 
sių sula be jokių išmainymų. 
Dažniausiai gi nuošimtis rūg- 
šties ir cukraus reguliuoja- 
mas, pridedant vandens ir cuk 
raus. 

Išdirbimas vyno gali buti 
varomas atskiruose ukiuose. 

turinių mielių išdirbimui ir 
moksliniam tyrinėjimui vyno, 
parengti speciale literatūrą. 
Pageidaujama, kad visais ši- 
tais reikalais rupinanties bu- 
tu įsteigta specialė draugija, 
palaikoma savivaldybių ir ūkio 
ministerijos. Tuomet, galima 
tikėtis, ši nors ir nedidelė, bet 
labai svarbi ūkio srytis suras 
tinkama sau vietą Lietuvoje, 
sumažins liaudyje degtinės 
vartojimą ir suteiks šalies 
ukiui Ciidelį pelną. 

Agr. /. Juodinys. 
["Lietuvos Atstatymas"] 

DABAR ATĖJO VALANDA 
IŠBANDYMO. 

Dabar atėjo valanda išban- 
dymo, per pastaruosius tris 
mėnesius pasirodė, jog Trine- 
rio American Elixir of P>itter 
\Yine (Trincrio Kartusis Vv- 
nas) daugiausiai vartojamas 
Suvienytose Valstijose ir Ka- 
nadoje. Didelis reikalavimas 
šių gyduolių dar šiol buvo 
negirdėtas. Kodėl? Todėl, kad 
šios gyduolės išvalo vidurius, 
kaip reikia. Jos priduoda vi- 
duriams stiprumo dirbti nor- 

maliai, be skausmo ir be atsi- 
kartojimų vidurių užkietėji- 
mo. Šis normalis išvalymas 
vidurių yra ypač šiandien, lai- 
ku epidemijos, reikalingas. To 
dėl atmeskite visas gyduoles 
"taip-pal geras" ir reikalau- 
kite Trinerio American Eli». 
ir of Bitter \\ ine. Visose 
vaistinėse $.10. Jeigu kenčia- 
te reumatiškus skausmus, gat- 
ves skaudėjimą, susisukimą, 
patinimą ir 1.1. Trinerio Lini- 
mentas yra gyduole, kuria ga- 
lima pasitikėti, 35 centai ir 65 
centai vaistinėse; per krasą 
45 cenati ir 75 centai. Męs 
linkime jums Laimingų Nau- 
jų Metų. Joseph Triner Com- 
pany, 1333—1343 S. Ashland 
Ave., Chicago, 111. (Apgars 
IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 

PIMO AMATĄ. 
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Mes mokiname ši puiki) gerai apsimokanti 
amatą i trumpa laika. 
Kirpikal yra labai reikalaujami. 
Vietos nepripildytos laukia. 
Ateik diena ir vakare. 

Master Cutting School 
J. F. Kasnicka 

118 N. ! -Salle St, 

KENOSHA LIETUVIŲ 
AT YDAI. 

Agentas: P. Bei šis, 
182 X. Ho\vland A ve. Šiose 
■vietose galima gauti kas va- 
karas "Lietuvą'': 
S. Džiaugis, 462 Jcnne St., 
J. Gotautas, 253 Mihvaukee 
J. Poteliunas, 353 X. Cihcago 
A. Pelis, 552 Grand Ave., 
St. Jocius, 900 Jenne St. 

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

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

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

£. Kokion vieton grįžtute? 

9. Kuom čia užsiimate? 
10. Kuom Lietuvoj norėtut užsiimti?, 
11. Su kokiu kapitalu grįžtut Lietuvon, t. y. kiek, maž-daug, pinigu s ~ savim 

y. kick, maz-ciaug, pinigij š.U parsivežtut 

Pastaba. Šitas klausimas yra svarbus tuomi, kad galima bu- tų maž-daug sužinoti, kiek kapitalo amerikiečiai parvežtų Lie* tuvon, o tas parodytų kiek jie Lietuvos gerbūvį padidintų. Ši* tas jusų atsakymas bus Redakcijos užlaikomas absoliutiškoj paslaptyj, kiek tas lytisi jusų ypatos. Jeigu kartais nenorėtum jo atsakyti, praleiskit jį nieko nepažymėję. 
12. Kaip greit manytute grįžti Lietuvon? 
Atsakę šiuos klausimus šitą kuponą ir sugrąžinkit "Lietuvos" Dienraščiui, adresuodami taip: 

Statistikos Skyrius, "Lietuva" Daily, 3253 S. Morgan St., Chioago, 111. 
PASIRŪPINKITE, KAD IR JUSŲ DRAUGAI BEI PAŽĮSTAMI JĄ IŠPILDYTŲ. 
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Kaip su Vilnium? 
Du telegramai vakar atėjo apie Vilniaus 

miesto padėjimą. Vienas is Londono, atėjusis 
pirmiaus, perduoda žinią, atėjusią Londonan 
is Kopenhageno; šita žinia skelbia, kad Vil- 
nius tapo užimtas rusiškų bolševikų. 

I 

Antras telegramas, atėjusis keliomis va- 

landomis vėliaus, is Amsterdamo, perduoda 
žinią atėjusią iš Berlino. Sulyg šitos žinios, 
Vokietijos dabartinė valdžia, pasitariusi s.i 

Lietuvos valdžia, nutarė neištraukti savo ka- 
riumenės iš Vilniaus ir gins jį nuo bolševikų 
pasikėsinimo. 

• 

Kuri šių žinių paduoda teisingesnę ži- 

nią, tuo tarpu to negalima tikrai pasakyti. 
Prisieina tik pažiūrėti, iš kur tos žinios pa- 
eina ir tuomet spėti, kuri iš jų gali geriaus 
tikrą dalykų stovį atvaizdinti. 

Pirmoji žinia, skelbiantį apie bolševikų 
užėmimu Vilniaus, yra privatiška, laikraštine 
žinia. Londono laikraščio Mail koresponden- 
tas, esantis Kopenhagene, Danijoj, praneša 
savo laikraščiui apie gandus, kuriuos girdėta 
Petrograde. Petrograde pasklydęs gandas, buk 
Vilnius tapo bolševikų užimtas. Šitas gandas 
pasiekė Kopenhageną ir \l ten tapo perduo- 
tas Londonan. 

Atsiminus, kad Petrogrado gandui, pačių 
bolševikų ne tik kontroliuojami, bet neretai ir 
fabrikuojami, šiame atsitikime gal but tapo 
paleisti pirmiaus, negu bolševikų norai, sulyg 
yilniaus užėmimo, išsipildė. 

Antra žinia, atėjusi iš Amsterdamo, ir 
turinti savo pradžia Berline, išrodo šiuo lai- 
ku daugiaus panaši į teisybę,—ir štai kodėl: 

Viena, ši antroji žinia yra paremta, ne 

paprastu gandu, bet pusiau-oficialio Vokie- 
tijos valdžios organo pranešimu, kuris, be 
abejonės, yra labjaus patikėtinas už paprastą 
gandą. Antra gi vertus, Berlinas, neabejo- 
tinai, turi artimesnius, nes tiesioginius susi- 
nėsimus su Vilnium. Kadangi šita žinia yra 
vėlesnė už pirmąją "aplinkinę" žinią; kadangi 
ji yra pusiau-ofieialės rūšies ir kadangi ji sta- 
čiai sako, kad 'Vokiškoji kariutnenė ir to- 
liaus laikys Vilnių, Lietuvos sostinę," tai i* 
to viso galima manyti, kad jie žino apie ką 
kalba ir kad Vilnius iki šiolei nėra bolševikų 
rankose. 

Žinoma, dalykai gali persikeisti bile va- 

landą,—ypač kad ir vokiškoji kariumenc šią- 
dien yra. toli-gražu ne tas, kas ji pirmiaus 
būdavo. 

Kaip ten neimtų, Vilnius neabejotinai yra 
dideliam pavojuje ir jo likimas nėra užtik- 
rintas. kol Lietuva negaus stipresnės pagelbos 
iš šalies. 

"Didvyriai". 
Apie rusiškus bolševikus buvo rašyta 

daug blogų dalykų. Vieni pranešimai gal 
buvo teisingi, kiti gal perdėti, bet, abelnai 
paėmus, rusų bolševikai išrodo nekokioj švie- 
soj. 

Jų draugai, "kultūriški" Vokietijos 
Spartakai, jeigu tikėti pranešimams, ne- 

daug kuo skiriasi nuo "barbariškų "Rusijos 
bolševikų. 

Štai telegramai praneša apie vokiškTj 
Spartakų mėginimą ginklu nuversti dabarti- 
nę socialistišką Efetfto valdžią Berline. Atsi- 
tikimas buvo prieš pat Kalėdas ir, sakoma, 
per dvi dieni mušiu Berlino gatvėse nema- 
žai kraujo pralieta. Dalykas, j kur j męs no- 

rime atkreipti atydą yra tame, kad Spartakų 
pulkai, kovojantieji su Eberto valdžios pul- 
kais. panaudojo visai nepaprastą budą. Ei- 
dami pasitikti kariumenę valdžios, kurią jie 
norėjo nuversti, jie pirmose eilėse prieš save 

pasistatė moteris ir vaikus, pasislėpdami to-i 
kiu budii už moterių sijonų. 

Męs skaitėme, kad panašus budus varto- 
davo senovės barbarai: Hunai, Gotai, Toto- 
riai ir Amerikos indijonai. 

Nekokia, yra regykla matyti šituos ''mo- 
derniškus didvyrius," mėginančius visą pa- 
saulį užkariauti, bisislapstant už—sijonų. 

Ex-prezidentas Taftas, kalbėdamas 6 d. 

gruodžio Lotos kliube Ne\v \ orke, laike pie- 
tų, surengtų laikraštininkams ir leidėjams, 
kalbėjo apie Tautu Lygą ir apie Taikos są- 
lygas, tarp kurių jis išsireiškė, kad "repub- 
likos privalo but jsteigtos Lenkijoj, Ukraji- 
noj, Lietuvoj ir kitose vietose" po Tautų Ly- 
gos globa. 

— Sulyg Nciv York IVovld pranešimo. 
Gruodžio 7 d. 

Vokietys apie Lęnkų mierius. 

Yaršavoje iki paskutinių laikų vokiečių 
niinisteriu buvo grafas Kesšler, lenkų pramin- 
tas ''Raudonu Grafu". Jis, iš motinos pusės, 
turi savyje lenkų kraujo. 'Karei prasidėjus, 
jis pastojo j lenkišką legijoną ir kovojo prieš 
Rusiją, vėliaus, kaip minėta, jis tapo paskirtas 
V okietijos niinisteriu Varšavoj. 

New Yorko laikraščio Times korespon- 
dentas Berline turėjo su juo ilgą pasikalbėji- 
mą, kuriame, tarp kit-ko, jis paaiškino apie 
mierius Lenkų "Tautinės Demokratijos" par- 

tijos, kuri dabar "runina" Lenkijos politiką. 
— Koki šios partijos yra mieriai?- paklausė 
korespondentas, ir ga^o tokį atsakymą: 

"Ji nori didžiosios Lenkijos nuo jū- 
rių iki jūrių, reiškia—nuo Danzigo iki 

Odesos, su apie 34,000.000 gyventojų, 
tarpe kurių nei pusės nėra lenkų. Jie 
yra vokiečiai, Lietuviai, baltgudžiai, uk- 

rajiniečiai ir žydai. Šio sapno įkūniji- 
mas reikštų sutvėrimą monarchijos, ar- 

ba mažiausiai aristokratiškos respublikos, 
nes lik tokia galėtų išvystyti dominuo- 

jančią kastą (liasą) ir militarišką ga- 
lybę, kuri galėtų laikyti kitas tautas pa- 
vergime. 

"Bet gal net tokioms lenkiškoms jun- 
kerių k a s t o m s nepasisektų. Lenkija 
greičiausiai pasidarytų nesiliaujančios 
revoliucijos šalim ir butų nesiliaujančiu 
pavojum Europos ramybei." 

—Iš New York Times, N. Y. City. 
Gruodžio 22 d. 1918 m. 

Aušta mums naujos gadynes. 
Diena iškilminga; 
Aušta šventė dėl tėvynės 
Vargusios džiaugsminga. 

Brolis broliui ranką spaudžia, 
Ir linksma dainelė griaudžia. 

Liuosa, kai paukštelis. 
Ei, šalin nusiminimas, 
Kurs krutinę laužei! 
Ei, šalin ir nubudimas, 
Ku. s ikis mums griaužei! 

Pražydėjo mums brolystė 
Ir liuosybG išsivystė, 

Atgabena teisybė. 
M ar galis. 

Vincas Krevč. 

Skerdžius. 
(Tąsa) 

— Nenori senis mirti, •— 

juokavo dar vyrai, -— bet, 
brol, norėk-nenorėk, atėjo lai- 
kas, nieko nepadarysi! 

— Tarytai ir pagyveno 
žmogus, o vis gi nori gyventi, 
ir gana! — kalbėjo kitas. 

— Penktą kryželi baigiu, 
o vis viena, kaip vakar gi- 
miau: lyg ir negyvenau: o 

gyltinė gi jau už pcčin stovi, 
— aimanavo trečias. 

Tuotarpu vyrai, pamatę, 
kad Lapinas tikrai menkas ir 
ne juokais rengiasi namon, 
surengė vežimą ir, susidėję 
arkliais, nuvažiavo kunigo. 

Moteros supuolė rengti pir- 
kią, kad priėmus priderančiai 
Dievulį; jos nušlavė visą kie- 

mą, net ir gatvę ties kiemu, 
numazgojo suolus ir skobnes, 
apklostė visa margomis pak- 
lotėmis, pastatė ant sbobnių 
kryželį, patį graiausią, koks 
buvo visam sodžiuje, dvi žva- 
ki, kručkon įsodintas, apkaišė 
skobnes martelėmis, rūtomis 
ir kitais žolynėliais; jos žino- 
jo, kad kunigėlis myli žolynus. 

\T V 

jAcpuumsu ir senio: nup- 
rausė jam burną, apvilko tik 
išvelėtais marškiniais, patalą 
perklojo nauja paklote., ir rim- 
tai laukė kunigėlio. 

Nerimo vien Lapinas. Jam 
buvo labai koktu ir baidėsi, 
kad kunigas nepaklaustų ka- 
takizmo. 

Tuoj atvažiavo ir kunigė- 
lis; sutiko jį, kaip Dievas pri- 
sakė; jisai išklausė išpažin- 
ties, nuramino ligonį, kad ta- 
sai net apsiverkė iš džiaugs- 
mo, pakalbėjo su žmonėmis 
aplink ukį, aplink javus, ap- 
link ligonį. 

— Jus nors gydytoją jam 
parvežtute. 

— Vai, ką, tėveli, jam gy- 
dytojas padarys, kad jisai la- 
bai senas: numirs ir be gydy- 
tojo. 

— Kaip męs buvome maži 
vaikai, jau jisai žilas buvo. 
Męs ir tai jau rengiamės mir- 
ti, o jam tai ir Dievo skirta. 

— Tikrai, jis labai senas, 
— pripažino kunigas — bet 
kad ir gana drūtas: dar pas- 
veiktų. Vyrai kaip ir prižadė- 
jo kunigui, bet nei manyti 
nemanė važiuoti gydytojo. 

— Žinau mokytas, tai jam 
vis kad gydytojas. 

— Gaila, kad męs nepaklau- 
sėme kunigėlio, ar mirs senis, 
ar ne? jisai gi gerai žino. 

— Iš kur tu žinai, kad ži- 
no? — Klausia Kačingis Va- 
lainio. 

— Žinoma, žino! — atsi- 
liepė! moteriškaitė, kuri čia 
pasisukę: — nu gi švenčiau- 
sias parodo. Jei tik ligonis tu- 
ri mirti, tai švenčiausias ima 
ir apsiverčia. Kunigas per tat 

visados sferai žino. • 

— Kt! — nusijuokė Kačin- 
gis, ar boba pliauškina,liežiu- 
viu, ar višta uodega mala. Kas 
tau sakė, kad apsiverčia, gal 
pati matei ?• 

— Tu tik visa žinai, begėdi. 
Tu ir su kunigėliu ginčytis 
nesisarinatiji! — užsipuolė 
ant jo visos. 

Kačingis sumojo ranka ir 
n ii vėjo namon. \ yrai dar pas- 
tovėjo pas vartus susirinkę, 
pakalbėjo, pakaušius pakrapš- 
tė ir nukriko. 

Kaip tik kunigas išvažiavo, 
Lapinas tuoj užmigo. 

— Tai prieš kelionę! kuš- 
tėjosi moterjs. Ir tikrai, j va- 

kara Lapinui aršiau pasidarė. 
Stenėjo, dejavo, blaškėsi ant 

patalo ir vis barėsi klėjoda- 

nicis su liepa. 
Paskum vienok vėl nurimo. 

Moteros ėmė ginčytis ir ro- 

kuotis, kam žibinti naktį li- 

gonį. Kada jau jos užkude- 
kino, .kaip vištos, Lapinas, 
praplėšė akis. 

— Eikit jus, varnos, visos 
sau namon ir duokit man 

nors numirti ramiai! Man 
jus visai nereikia! 

Senis pasistengęs nusigry- 
žo į siena, ir nutilo. Mato mo- 

teros, kad jis akįis pastatė 
stulpai). Let spėjo uždegti 
žvakę ir indėli jam rankon. 

Neužilgo jau nebuvo Lapi- 
no. Numirė jisai, kaip pakirs- 
ta liepa. 

VI 
Apgiedojo, palaidojo Lapi- 

ną vyrai, apkasė ji gilion že- 
mėn ir dabar grįžo namon 

nuo kapinyno. Rytas buvo 
gražus, giedrus, saulė links- 
mai švietė, ant dangaus ne- 

buvo niekur nei debesėlio; tik 
kada ne kada perbėga vėjalis 
— ir vėl tylu. Vienok nelinks- 
ma grįžtamiems nuo kapi- 
nyno. 

J r kas bus linksmas? Tiek 
liūdnų atsitikimų, tiek skaus- 
mo kiekvienam primena kiek- 
vienas kampelis. O kitas kad 
ir svetimas butų, tai tiek pri- 
siklauso, tiek prisimato, kad 
susigraudina, nusimina, kaip 
ir žmogus, kurio tėvai-bočiai 
ir visa giminė čia guli. 

Kiekvienas medis, kievienas 
kampelis čia primena žmogui, 
kad ne nu—ryt ir jis patsai 
atsiguls čia, žemelėn. Ir saulė 
švies, kaip dabar, ir medžiai 
siubuos ir paukščiui čiulbės, 
bet jau jisai nei matys, nei 
girdės, sunkioje žemelėj be- 
gulėdamas. 

Nors vargiai, bi tik gyventi, 
bi tik saule šviesiąja džiaug- 
tis ! 

Grįžta dabar nuo kapinyno 
nubudę, nelinksmi. 

— ko, Jonai, nuiiudai taip? 
Klausia Kimšo Kačingis. — 

Ot, sakytai, kokia graži vieta 
kapinynas, o ne linksma, ir 
gana. — Praeini žmogus, ir 
lyg akmo užgula aut širdies, 
ir guli, kol vėjas neperpučia 
galvos. 

— E, kur ncnuliusi žmogus, 
— kalba Rimšis: •— kad aš 
dabar esu pats seniausias vi- 
sam sodžiuj. Pirmai raminau 
save, kad dar ne mano eilė, 
yra gi senesnių, nei aš. O da- 
bar jau nėr... 

— E, Jonai! Ar tai maža 
mirė jaunesnių nei tu, nei, 
amžiną duok jam atilsį, Lapi- 1 

nas! Ot vyručiai, buvo žmo- 

gus ir nėra jau jo! Kiek dar 
laiko praėjo ,kaip pas Yalainį! 
ant krikštynų juokavo jo! Gy- 
vas buvo, sveikas — ir nėra 
jo! 

— Aš manau, kad jis ži- 
nojo ka. Nemirsiu, — kalbėjo, 
— kol liepa stovės. Ir ri&spė- 
jo Grainis nukirsti, kaip ir 
jisai mirė. 

— Dievai žino, gal ir žino- 
jo. Labai buvo senas žmogus, 
ne musų amžiaus. O pirmai 
tikrai daugiau žmonės žinojo. 

— Nusidėjo Grainis, jei lai 
tiesa. Kad ne jo užsispirimas, 
senis dar gal iglai butų gyve- 
nęs. O dabar viduje vasaros 

paliko mus be skerdžiaus. 
—- Kas jį žinojo, kad tiktai 

jisai mirs? Ar maža jisai pri- 
simelavo, žmogus galėtai pa- 
tikėti? 

— Vis gi liepos kirsti ne- 

reikėjo, brol. 
— Et! — paabejojo Kačin- 

gis — atėjo laikas, ir mirė 

Kaip Jis Kareje Buvo. 
y 
r- 

Rašo A. Lemontas. 

Vagone buvo vietos kaip tik 
atsisėsti, tai kaip čia buvo gu- 
lėti, arba miegoti. Jeigu mė- 

gintum atsigulti, tai vagone vos 

pusė mušu išsitektų, o kitai pu- 
sei prisieitų stovėti. Taip ir 
buvo manyta padaryti: viena pu- 
sė miegos, o kita stovės; paskui 
pirma pusė stovės, o antra gulo 
—"šiitais," vadinasi, pasimainy- 
dami... .liet kuomet atėjo lai- 
kas gulti, tai męs pamatėme, 
kad "šiitas," ką turėjo stovėti, 
neturėjo vietos, kur atsistoti, 
kuomet pirma pusė sugulė. Ta> 
gi turėjome nuo tokio savo 

pliano atsisakyti... 
Vagone buvo tamsu, nors tu 

pasiusk. Aš turėjau "hellova 
tirr.e," pakol patamsyj susigraba- 
liojau savo našulį tarp kitų ka- 
rei viii našulių. O rasti jis man 

reikėjo, nes tik aš vienas turė- 

jau savo našutyj galą žvakės— 
taigi galėjome sau ir šviesą pa- 
sidaryti. 

Vargais-negalais suradau pa- 
galios ir našulį ir žv įkę. Bet 
tas dar neišrišo klausimo apie 
miegą. Taigi męs visi susėdo- 
me ant grindų, atsirėmėm pe- 
čiais ir galva-Į-galvą, laikas nuo 

laiko, vagonui sukrėtus, galvo- 
mis. kai puodais pasidaužydami. 

"Pullmano lova." 
Toks dalykų stovis visai nc- 

; atiko nei man. nei mano drau- 
gui Cooper iš Cassapolis, Mieli. 
M V s sugalvojome "skym.v: mos 

išrišom sa\o našulius, išvyniojom 
savo blankitus (marškas) ir iš- 
tiesėm juos skersai vagoną, 
augščiaus galvų kitų kareiviu. 
T;.s buvo nemenkas "išradimas," 
vertas uipatentavimo: netrukus 
mos savo vagone turėjome dve- 
jas "lubas"—vieni miegojo ant 

grindų, kiti augTčiau ištiestose 
marškose. 

Tokiu bud u męs keliavome per 
tris dienas ir tris naktis. Pie- 
tus ir vakarienės valgėme va- 

liuodami ir, priėmus atydon ap- 
linkybes, kuriose buvome, nuisų 
valgis buvo "skanus."' Musų 
menu tankiausiai susidėjo iš 

"Tiynsų," salmon žuvies, košės, 
tomatų, d/.iamo (konfitūrų) ir 
sausainių (sukuriu). Tuluose, 
iškalno pažymėtuose miestuose, 
nnjs gaudavome karštos kavos— 
tas pasitaikindavo gana tankiai. 

Lyginai nekuriose vietose mus 

išleisdavo iš vagonų pabėgioti 
truputi aplink—kad kojas išsitai- 
syti ir sustingusius nuo sėdėji- 
mo kaulus pamankštyti. 

ApleiZTy 71 ręstą, męs keliavo- 
me i pietus išilgai jūrių krauto 
ict iki miesteliui Larmont, ku- 
*is yra pietinėj Prancūzijos <Ia- 

yj. apie 5 angl. mylias nuo di- 
lelio miesto P>ordeaux (išta'k; 
Bord'o), kur 1914 metais buvo 
i)crsikėlu<5i Prancūzijos valdžia, 
vuomet \okieeiai buvo visai arti 

Paryžiaus -priėję. 

smogus. Apgiedojome, paku- 
lojome ir lauksime dabar, 
veno kito eilė, kuri vėl apgie- 
iosim, vėl palaidosim. Ot, 
laugel žmonės pramanė viso- 
kiu galų, o kad pramanytu 
<as, kaip nuo gyltinės išsisau- 
goti, tai nėra tokio, ir gana! 
Ir ne pramanys niekas, vyru- 
liai! O kad ir pramanys, męs 
iKsulauksim. Kas metai mųs 
vis mažiau: tai vienas, tai 
kitas atsiskiria ir nuveina sau 

namon. 

— Kad nemirtų, kur taptų 
žmonės? Laukuose vietų ne- 

tektų ! 
— Kad gyventų, tai ir 

ankšta nebūtų... Nu, vyru- 
liai, likite sveiki! 

Ir taip skirstėsi vyrai. Ties 
kiekvienu kiemu vienas du 
vyru atsilikdavo, ir grįžtan- 
čių kuopelė tirpo ir tirpo, kol 
gale sodžiaus liko tik vienas 
Rimšis. Ir tasai atsikėlė var- 

ius ir nu vėjo savo pirkelėm 
(Galas) 

Čia męs apsistojome barakuo- 
se, panašiuose j amerikoniškus 
barakus. Skirtumas buvo tik 
tame, kad čia nebuvo elektriš- 
kos šviesos, nei medinių grin- 
dų. Vieton elektrikos, turėjo- 
me lempas, o po kelių dienų 
mums davė taipgi pečius. Tai- 
gi, viską krūvon suėmus, mes 

įsitaisėme pusėtinai parankiai. 
Manėme, kad męs gausime čia 

gero kariško pasilavinimo, bet 
vieton to mus suformavo į darbo 
batalijomis, davė mums "Airių 
arias" (lopetas) ir pastatė prie 
budavojimo geležinkelių. 

Cia būdamas, aš ir Juozas 
[DargisJ gavome pasą (urlio- 
pą) ant 48 valandų—vienų vieš 
na, ką turėjome Prancūzijoj" 
ir galite man tikėti, turėjom 
gerus laikus, nes Bordeaux yra 
apie tokio didumo miestas, kaip 
Bostonas. 

Į frontą!.. 
Taip bedirbdami ir lavinda- 

miesi, męs praleidome laiką net 
iki pradžiai sausio 1918 metų. 
Padėkavonės Dieną, Kalėdas ir 
Naujus Metus praleidome šitoj 
"kempėj." Pagaliaus vieną ga- 
vome orderi supokuoti visus sa- 
vo daiktus ir traukti linkui mu- 
šiu fronto, kur męs turėjome 
pirmiaus pereiti dai er sustip- 
■ "uiį iiiuuuM sysieiną. 

Apleidome Larmohtą apie 6 d. 
sausio ir įsėdome į tokius pačius 
traukinius, kaip kad pirmiaus jau 
aprašiau. 

Keliavome Į šiaui-ryčius nuo 

Bordeaux, pakeliui pervažiuoda- 
mi pusėtino didumo miestus, ka- 
rių \ ardus čia padavinėti užim- 
tu perdaug vietos [mat jie pu- 
sėtinai ilgi J. Kelioms valandoms 
pasilsėti sustojome Dijon mie- 
ste, kuris yra apie 75 angl. my- 
lias Į šiaurius nuo Lvon miesto, 
žinomo visam pasaulyj savo ši1 
kinėmis išdirbystėmis. Po^ 
leidomės tolimesnėn kelionėn ir 

pagalius atvykome į rnusų nau- 

ją "kfmpę'' mažam miestelyj 
Damblain, kuris yra apie 25 
mylias Į rytus r.uo C'iamont. 
Cia išsėdę pešti ėjome apie 10 

mylių Į savo "kompanijos'' kem- 
pę, kuri buvo mums nuskirta 
kaime vardu Chauinontlavillc — 

mažas kaimelis su apie 100 gy- 
ventojų (ramiais laikais). 

Cia męs sustojome tokiuose 
pat barakuose, tik šie barakai 
jau turėjo ir grindis, o musų 
lovos buvo dviem eilėmis su- 

taisytos—vienos augščiau kitų. 
Šioje ''kempėje" tai męs tik- 

rai 'gavome "sustiprintą" lavini- 

mąsi. šito lavinimosi "progra- 
mas" susidėjo iš sekančių "nu- 
meriu:" maršavimas ipekščia, 
manevrai kaip mūšiuose, ir vi- 
suki budai mušimosi tranšejose. 
Nieko tokio nepaprasto mums 

būdavo atsikelti pirmą valandą 
•po pusiaunaktii ir maršuoti pė- 
stiems apie 10 angl. mylių j 
savo lavinimosi tranšėjas ir p* 
eiti per visą procedūrą nuiH 
tų mušiu; valgyti tuomet v a P* 

gėme savo "tield rations," t. y. 
maistą, kuri kiekvienas kareivi-, 
su savim nešasi eidamas inu 

šin. 
Prie Verduno. 

Toks Įtempto lavinimosi pro- 
gramas buvo beveik kasdien, 
nepaisant oro, ir jis tikrai mū- 

sų sveikatą užkietino taip, kad 
jauteisi vyras kaip skambanti 
smuiko styga. O vėliaus, laike 
mušiu su Hunais, pasirodė, kad 

męs buvome išlavinti "iki pa- 
skutinio colio." 

Savaitė laiko pirmiaus negu 
mus pasiuntė j frontą, mums 

davė gerą pasilsėjimą ir goriau- 
sio, kas tik buvo galima gauti 
valgio. Kitą syk ^gaudavome 
net pajaus, pyrago arba blynų. 

Apleidome Damblain pačioj 
pradžioj kovo mėnesio ir išsedo- 
me miestelyj Sommedeau ik' 

v S 

kovo 14 d. Šitas miestelis nč\ 
turėjo civiliškų gyventojų, nes 

buvo tik apie 5 angį. mylias 
nuo mušiu fronto ir apie 10 my- 

lių nuo Verduno. 
[Pabaiga bus]. 



Pasiskaitykite! i— . i 

Liūtas ir Vilkas 
Sens liūtas, pagavęs sav ėdė Cruką. 
Čia mažas šunytis p.ie stalo pribėgo, 
Nuo liūto kąsneli nustvėręs ma/iuką, 
Gardžiai jį suėdė—labili jam pamėgo. 
Gyvuliu karalius dėl ^ito dalyko, 
Ant paiko šunelio suvis nesupyko. 
Regėdams tai vilkas, kad toks lėtas liūtas, 
Durnojo, jog anas suvisai nedrūtas. 
Taip sav padūmojęs, neilgai jis truko— 
Ir liūtui ištraukė net pusę ėruko. 
Bet litits ji sudraskė, jam šitaip tarydams: 
"Apsirikai mane už silpną laikydams: 
Šunytis yr' mažas, o tu jau ne vaikas— 
Kentėk dabar už tai, jog senas, o paikas." 

Vertė P. Armines. | 

Verte M. GRIGONIf 

ŠIRDIS 
j MAŽIEMS IR DIDELIEMS j 

(Tąsa) 
PAVYDAS. 

Apie tėvynės meilę ra>inį, žinoma, visų 
geriausiai parašė Dcrossi. O juk \'otini ti- 
kėjosi pirmąja dovaną gausiąs! AŠ galė- 
čiau mylėti Yotini, nors jisai didus ir vis 
rūpinasi, kad tik gražiaus pasipuošti; bet da- 
bar man bjauru žiūrėti—kam jisai Dcrossi 
pavydi? Jis nori ji aplenkti, kaip Įmanyda- 
mas, stengia:", i, bet niekaip negali, nes.Derossi 
už ji gabesnis. Ir Yotini pirštus graužia. 

Karolis Xobis irgi jam pavydi; bet jisai 
toks didus, kad to neparodo. Yotini, gi, prie 
šingai, nuolat sako, kad mokytojas esąs ne- 

teisingas. 
O kai Dcrossi visados į klausimus atsa- 

ko gyvai ir tikrai, tai Votini palenkia galvą, 
nuduoda, lyg negirdįs, pradeda juokties, bet 
jo juokas šlykštus. Visi tai žino, ir kai moky- 
tojas giria Derossi, tada visi atsigrįžta į Yp- 
i^i, kuris iš pykčio pagelsta: o mažas mūri- 

ninkas rodo jam kiškio snukutį. 
Šiandieną, pavyzdžiui, visai nebegražiai! 

buvo. Mokytojas, i nėjęs klasėn, paskaitė kvo- 
timu ženklus: 

^DEAMIČI 

— Derossi--10 ir pirmasai medalius. 
Votini balsiausiai sučiaudėjo. Mokyto 

jas į jį pasižiurėjo-lengva buvo suprasti. 
— Yotini,--tarė jisai,-neleisk pavydo 

gvva'oi j tavo širdį šliaužti: toji gyvatė grau- 
žia smagenis ir gadina širdį. 

Yisi į jį atsigrįžo, išskirus Derossi; Yo- 
tini norėjo atsakyti ir negalėjo: jisai, kaip 
akmuo sėdėjo, ir jo veidas buvo visai baltas. 

Paskiau, kai mokytojas pradėjo mokyti, 
Yotini didelėmis raidėmis parąšė ant pop.erio 
lapo: 

"Aš nepavyzdžiu tiems, 'kurie dėlei pro- 
tekcijos pirmąjį medalių gauna. \ 

ŠitJį raštelį jis norėjo Derossi nusiųsti. 
Bet jisai pamatė, kad Derossi kaimynai ka 
tai nori sugalvoti, patvloms tarpu savęs kal- 
basi; vienas jų peilaiku išpjovė iš popierio di- 
delį medalių, ant kurio nupiešė gyvatę. Yo- 
tini ir tai pastebėjo. 

Mokytojas kelioms valandėlėms išėjo iŠ 
klasės, ir Derossi kaimynai tuojau atsisto- 
V ir jau norėjo inteikti Yotini popierinį me- 

dalių. Y isi triukšmo taukė. 

Votini jau pradėjo drebėti. Tada De- 
rossi suriko: 

— Duokite man medalių! 
— Taip, taip,-tarė draugai,—tu turi* jį 

inteikti. 
Derossi paėmė medalių ir sudraskė jį j 

gabalėlius. 
Va valandėlę mokytojas grįžo ir toliaus 

mokino. Aš nenuloidau nuo \ otini akių. 
Jisai išraudonavo, kaip vėžys, patyloms 

sugniaužė savo popierį, įsidėjo i burna, su- 

kramtė ir išspjovė pasuolin. 
Išeidamas iš mokyklos, eidamas pro De- 

rossi, jisai sumišo ir išmetė savo rašalo su- 

gertuvėlį. Derrossi mandagiai pakėlė jį, 
indėjo jo krepšeliu ir padėjo dirželį susegti. 

Votini nedrįso Į ji aki*: pakelti. 
V R ANTI MOTINA. 

Vienok Votini nepataisomas. Vakar 
laike tikybos lekcijos, esant direktoriui, mo- 

kytojas paklausė Derossi, ar nemokąs jis at- 
mintinai iš skaitymo knygos dviejų eilučių: 
"1 ur aš nežvelgsiu, Tave matau, o Dieve!" 

Derossi nežinojo. Votini gi pašoko nuo 

vietos, sak\damas: 
—Aš žinau! 
Ir prie to taip nusišypsojo, lyg norėdamas 

Derossi paniekinti. Bet paniekintas jis pats 
liko, nes nespėjo eilių pasakyti. 
1 klasę inbėgo uždususi ir apsnigta Franti 
motina. Jos plaukai buvo sudraikyti, jinai 
prieš save stūmė Minu, kurį iš mokyklos išva- 
rė. Koks baisus buvo reginys! Nelaimingoji 
moteriške puolė ant kelių prieš direktorų, ran- 

kas laužydama ir melždama: 
— O, pone direktoriau, susimylėkite, pri- 

imkite atgal berniuką! Jau trečia diena aš ji 
slepiu namie, bet, gink, Dieve, jei tėvas suži- 
notu: jis jį užmuštų: pasigailėkite, pone direk- 
toriau, aš nebežinau, ką veikti! Vėl jį pri- 
imkite mokyklon! 

Direktorius mėgino ja išvesti, bet jinai 
gynėsi, vis prašydama ir verkdama: 

—" Jei jus žinotumėte, kiek jisai man 
sielvartus suteikia, jus manęs pasigailėtumėte! 
Susimylėkite! Turiu vilties, kad jis pasitai- 
sys. Aš jau nebeilgai gyvensiu, pone direkto- 
riau, nebetoli mano mirtis, bet dar gyva būda- 
ma aš norėčiau jį matyti pasitaisiusiu, nes..— 

verksmas nutraukė jos žodžius,—jis mano stw 

Įnus, aš su skauduliu širdyje turėsiu numirti: 
priimkite jį pone direktoriau. Priimkite jį 
pasigailėdami vargšės moteriškės!—Verkda- 
nia jinai užsidengė rankomis veidą. 

lauu paieuKęs gaivą SIOVCJO. UireKtO- 
rius i jj pasižiurėjo, truputį pagalvojo, pas- 
kiau tarė: 

— Franti, sėskis! 
Tada nuramini?. moteriškė nuo veide 

rankas, pradėjo be į-, ilo dėkuoti, neleizdanu 
direktoriui nė žodžio ištarti, ir nuėjo prie du 
rų, murmėdama be sąrišio: 

— Sūneli mnno, meldžiu tavęs... Bukite 
jam nuolaidesni. Ačiū, pone direktoriau 
jus allikote gerą darbą. Tu gerai elgsiesi 
sūneli? Si.dicv, vaikučiai! Sudiev, pone 1110 

kytojau. Dovanokite vargšei motinai. 
Nuo rlenkseio ji dar kartą metė maldau 

jantj žvil" r.į i sūnų ir išėjo, suimdama save 

skepetą, kuri žeme vilkosi, išblyškusi, susiku 
projusi; męs girdėjome, kaip jinai ant lipynii 
kosėjo. Direktorius pasužiurėjo i Franti, i 
klpsės tyloje suskambėjo jo žodžiai, taip jaus 

mingai ištarti, kad kiekvienas, juos girdįs, pri 
valo sudrebėti: 

— Franti, tu savo motiną užmuši! 
Visi atsigrįžo į Franti. Šisai šyptelėjo. 

(Toliaus bus) 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje, i 

PITTSBURGH, PA. 

Naujienų j8ij tilpo korespon- 
dencija iš įPittsburgo, kuri nu- 

šviečia dalykus netikroj šviesuj, 
todėl bus vietoje tarti keletą žo- 
džiu tame reikale. 

"Naujienų" korespondentas, 
aprašydamas "Aido" choro 'ir pa- 
rapijinio choro koncertus pirmą- 
jį giria antrąjį peikia. Ypač iš- 
giria p. Žiūronu, priskaitant jį I 

prie žymių lietuvių muzikų, gi 
j). Saboniui, parapijinio choro 
vedėjui, duoda menką kreditą 
muzikoje. Yra gi atbulai. P. 
Sabonis suprantąs gerai muziką 
ir turįs gerai išlavintą balsą, gi 
p. Žiūronas, vedėjas aido cho- 

ro, muzikoje yra silpnas; balsą 
turi kiek stipresnį, negu Sabo- 
nis, bet mažiau išlavintą. O stip- 
rumas balso dar nesuteikia mu- 

ziko bei dainininko titulo. Gai- 
dys irgi turi gcr% kakarinę, bet 

jis neprisiskaitomas prie giesmi- 
ninkų paukščiu 

„-a-UAU naujienų" korespon- 
dentas pažymi, kad "Aido" cho- 
ras yra bepartyvis. Tai butų 
smagi naujiena, bet bčda tame, 
kad ji neteisinga. "Aido" choras 
iki vėliausių laikų buvo labai 
partyvis. Aidiečiai giedant Lie- 
tuvos hymuą, net įvairias gri- 
masas moka daryti, by tik pa- 
žeminus lietuvių tautinius jaus- 
mus. Toki dalykai nesivadina 
bepartyviais. Teisybė "Aidas" 
paskutinj koncertu stengėsi pa- 
rodyti, jog esiįs bepartyviu, bet 
tas dar nėra užtektinu liudijimu. 
Ar "Aidas" bus bepartyvis, paro- 
dys tik ateitis. 

Bolševikų konsulis. 

PITTSBURGH, PA. 
Viename susirinkime musę 

bolševikai užsipuolė aut vien) 
L. M. D. veikėju, kodėl jiems 
neišnuomavo sabės ju prakal- 
boms. Čia buvęs p. \ ainorius. 
paaiškino jiems, jog Draugija 
yra nutariusi nenuomuoti salės 
'prakalboms, jei atrodys, kad to- 

se prakalbose bus, taip sakant, 
kedenami valdžios darbai, tat, 
girdi, nieko stebėtino, jei bol- 
ševikiškoms prakalboms nesu- 

teikta salė. Tada bolševikai, 
pribėgę prie Yainorio, grūmoda- 
mi, reikalavo nevadinti ju bol- 
ševikais, nes jie ne bolševikai. 

Smagi tai ižinia ir męs tikrai 
jų nevadinsime bolševikais, jei 
jie nusimes bolševiku kailį. 

Soho bedievis. 

FKANKFORT, PA. 
Visur lietuviai juda kruta, tat 

ir mes nenorime kitiems pasi- 
duoti, ir męs pasirįžome pas;- 

( 
darbuoti dėl Lietuvos laisvės. 

Gruodžio 4 d. susi rinki nv. 

( draugystės "Lietuva"' buvo pa 
1 keltas klausimas ar draugysti 

rems kovą už Lietuvos nepri 
gulmybę. Draugystės nariai pa 
sirodė tikrais sunais savo tėvy 
nes ir paaukavo iš draugystei 
iždo net $500.00. Pavieniai 11a 

riai irgi pasirodė šauniai su avi 

komis. S. Zupkauskas išmet 

net $50.00, Al. L. Reiko\v, $25.00, 
daug pu $10.00 ir mažiau. 

lieto tapo išrinkti kolektoriai, 
kad pavaikščiotu po lietuviškas 
stabas rinkdami aukų. Kolekto- 
riais išrinkta Romanas Dom- 
brauskas ir Alex. L. Reikow. 

Kad pavarius didesnę agitaci- 
ją. buvo surengta prakalbos, ku- 
rios atsibuvo gruodžio 15 d. Kal- 
bėjo gerai žinomi D r. Klimas ir 

p. J. Grinius. Taipgi rinkta 
pi įkalbose aukos ir surinkta ga- 
na gerai. 

Taigi krutame ir m t s lyg tos 
skrusdės kraudami šapelį po 
šapelio ant lietuviško kupsto, ka.l 
tik lietuviai nors sykį susilauk- 
tu šiokios tokios prieglaudos— 
Laisvos Lietuvos. 

A. L. Reikc\v. 

Liftkej imai. 
Nors toli gyvenu nuo Chi- 

cagos ir negaliu gauti greitai 
Dienraščio "Lietuvos," bet vis- 
tiek esu linksmas, kada sulau- 
kiu taip garbinga svetį, Dinc- 
raštį "Lietuvą." Malonu imti 
j rankas ir atskleisti lapus, ku- 
riuose randasi taip džiuginanti 
raštai, kaip tai puikiausi Edito- 
rialai, kurie tikrai nušviečia 
žmogaus protą, vieton nervus 

erzinti netikusiomis, arba pik- 
tinančiomis blevyzgoms kaip tai 
kiti musų dienraščiai daro. Dien- 
raštis "I ietuva*' tikrai nušvie- 
čia teisingus dalykus ir veda 
mušu vi ngenčius prie tikros lai- 

mės. šviesos ir prie laimingos 
ateities mušu Tautai. Taipgi 
kitoki raštai, kurie telpa dien. 

"Lietuva",—kaip eilutės, pasi- 
skaitymai labai žmogui patinka. 

Todėl veliju dienr. "Lietuvai 
kuoilgiausių metu laimingai 
šviesti niusii brolius lietuvius ir 
vesti Į laimingą ir dorą gyveni- 
mą čionai, šioje šalyje, ir taip- 
gi rengti Į prie grįžimo į Tėvy- 
nę, laisvą ir neprigulmingą Lie- 

tuvą. 
O taipgi vieliju, kad dienraš- 

tis "Lietuva" rastųsi kiekvieno- 

je stubelėje mušu vargšų ir ra- 

mintu juos jųjų varguose, lai- 
mėse ir nelaimėse. 

To viso veliju Dienraščiui 
"Lietuvai."' 

Pranas Andrius. 

Brooklyn N. Y. 

Dienraštis "Lietuva" iš vi- 
su atžvilgių svarbus ir save 
turiniu turtingas. Linkiu 
Dienraščiui "Lietuvai'" šimtus 
tūkstančių skaitytojų susilauk- 
ti. Lai gyvuoja Dienraštis 
"Lietuva" šimtus metų! 

Juozus Petrikas. 
SenMton, Pa. 

* * 

Ne tuk-tanti bet šimtus 
> tūkstančių kartų tarame ačin 

už taip puikų"Lietuvos" Dien 
rasti. 

-j Męs trjs lietuviai, cryvenda- 

ui viename bute su džiaug- 
smu skaitome "Lietuvos" 
Dienrašti. Ypač mėgstame 
skaityti gyvenimą mūsų histo- 
riko Simano Daukanto. Juk 
ir kitus męs laikraščius ture-1 
joįr'i, o kodėl jie nepagamino j 
mums tokių skaitymų? 

Kad palaikyt, taip gerą j 
Dienraštį "Lietuva", aš pats 
ir mano draugai jonas Savits- 
kis su Aleksandra Šimkus ta- 

riamės parinkti prenumeratų, 
kad musų Dienraštis "Lietu- 
vą" galėtų amžinai gyvuoti, 
platidamasi po visas lietuvių 
kolionijas. 

/intanas Petravičius. 
Hancock, Alich. 

Tariu širdingą a-'iii 1 Lie- 
tuvos" Dienraščio Redakcijai 
už atspausdinimą .Lietuvos 
žemlapio ir abelnai už gražios 
kalbos vartojimą. Mums, dar- 
bo žmonėms, jūsų Dicnrašt.5-: 
'Lietuva' labai patinka ir lin- 
kime jam kitogeriausio pasise- 
kimo. 

A. V. Gulbinas. 
Chieago. 

* * 

Velijai kuogeriausios ;-as kmes 
"Lietuvos" Dienraščiui ir jo vi- 
sai armijai, prisidėjusiai prie su- 

organizavimo taip svarbaus žy- 
llflllIlllllllllllllHinilIlllllllliiniiniiiiiiiniiii.nl. 

dinio šviesos, kokiu yra "Lietu- 
vos" Dienraštis. 

Linkiu, kad jis prasiplatintų 
po visas lietuvių kolionijas, pla- 
tindamas apšvietimą tarp musų 
brolių ir sesučių. 

J. Kubulius. 
Brooklyn, N. Y. 

NEPATEMYTI GAMTOS 

STEBUKLAI 
Męs matome, šviesią, giedrią dieną, 

męs matome tamsią naktj, matomo 
labai giedras atmainas — iš giedros 
į lietų, p.udrą, sniegą, matome dangą 
bralžan'iuis žaibus, girdime gyvybe 
drebir ntj griausmą. Kas tą viską 
atlieka, daugeliui žmonių yra neži- 

noma, o žinoti privalo kiekvienas, 
ši gamtos visokeriopą atmainą labai 
trumpai ir aiškiai yra aprašyta ir 

paveikslais iirodyta, knygelėje 

3253 SO. MORGAN STREET 
CHICAGO, ILL. 

Apsireškimai 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

Praleiskite Naujų Metų vakarą linksmai 
Atsilankydami j 

Jauni} Lietuviu Kiiubo F 
UNITY CLUB H0USE, p SA S 

3140 ndiana A v*., 

Utarninke, Gruodžio 31d., 1918 m. 

CASH UŽ BONDSUS 
Valdžios Liberty Bondsai perkama už "cash," arba paskoli- 
nams Jums pinigų ant jųjų ant legaliu-išlygų, arba išperka- 
na Jųs įmokėjimą ant bondsų, kontrakto. 

CARL M. WHITE 
56 W.WASH1NGT0N ST., ROOIVl 411 

Reikalaujame 
į darbą 1000 agentų 

po visas lietuviškas kolionijas Suv. Valst. 
Darbas prakilnus, pelningas ^ir paramus 
kiekvienam. Dėl informacijų atsišaukite 

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan St. Chicago, III. 

NOĖDE.klEK AUKAiOSl 

Kitą syk gal butų geriaus rinkti "tiuo nosies"... 
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s VIETINES ŽINIOS » 

Milžiniškas Lietuviu 
Protestas Chicagoj. 

Baisios žinios ateina iš Lietuvos! Vilnius 

tarp dviejų ugnių! Iš vienos pusės bolševikiš- 
kos hordos artinasi prie Vilniaus,: iš kitos 
pusės lenkai siunčia ten savo kariumenę, no- 

rėdami Vilnių užgriebti į savo nagus, neva 

nuo bolševikų jį gindami. 
Žinios ateina, kad Lietuvos valdžia yra 

verčiama bėgti iš Lietuvos sostinės Vilniaus, 
neturėdama priemonių nei savo apsiginimui 
nei apsiginimui Lietuvos nuo šitų Lietuvos 
priešų. 

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

Chicagos lietuviai netylės. 
liauju metų dienoje, v^nicagos lietuviai 

rengia milžiniškiausį mass-mitingą tam tiks- 
lui. Šitas protesto mitingas ataibus svetai- 

nėje Seventh Regiment Armory, 3401 Wenth- 
vorth ave kur buvo pereitą pavasarį Lietu- 
viu mass- mitingas laike Liberty Loan kam- 
panijos. 

Tai nutarė daryti kelios dešimtjs Chica- 
gos lietuviu veikėjų, susiėjusiu vakar po piet 
"Birutes svetainėje prie 3249 So. Morgas st. 

Susirinkimas čia pat išrinko įvairias ko- 
misijas ir pasiėmė ant savo rankų viso šito 
darbo atlikimą. 

Programo komisija praneša, kad yra 
kviečiami vieni iš geriausių kalbėtojų tarp 
lietuvių, amerikonų, žydų ir ukrajinierių. 

Protesto mitingas prasidės 3-čią valandą 
po piet. 

Kas tik skaito save lietuviu, privalo į šitą 
mitingą pribūti. Lai ži»»o Chicaga, lai žino 
Amerika, lai žino pasaulis, ka lietuviai ap:e 
Vilniaus ir Lietuvos žemės pavergimą ma- 
no. Šitame mitinge jie tai išreikš. 

NEPAMIRŠKIT TODĖL! NAUJŲ ME- 

TŲ DIENOJE, SEREDOJ, 1 D. SAUSIO. 
3 VAL. PO PIETŲ. SEVENTH REGI- 
MENT ARMORY. PRIE 34-TOS IR 
WENTHWORTH AVE. 

Svetainė talpina apie 10 tūkstančių žmo- 

nių, bet komitetas bijosi, kad ir ji bus per- 
rr.aža. Todėl nesivėlinkit! 

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

VISI. VISI LIETUVIAI UŽ VILNIŲ 
IR UŽ LIETUVĄ! 

LIETUVIŲ KAREIVIŲ 
ATYDAI! 

Visi lietuviai a f icierai ir ka 
reiviai, esantieji Chicagoje, lai 
susieina j Šv. Jurgio parapiji- 
nę svetainę, Auburn Ave. ir 
32-ras PI., lygiai 2-rą vai. po 
piet, seredoj, Naujų Metų 
dienoj. 

ls čia visi kaeriviai eis j 
Lietuvių iruingą, 7th Regi- 
ine.it Armory. 

IS ERIDGEPORTO. 

Gruodiio 29-ta dieną atsibu /o 

T. M. 'D. 22-ros kuopos meti- 
nis susirinkimas, kariame tapo 
išrinkta nauja valdyba, suside- 
danti iš sekančiu ypatų: pirmi- 
ninku—M. 'K. Šilis; protokolu 
raštininku—Juozas Šuolis; finan- 
sų raštininku—J. J. Papauskas. 

Susirinkimas priėmė raportą iš 
komiteto "Kalėdų Eglaitė 
Nors srsirinkime nebitvo dvie- 
jų narių to komiteto (p. Gau- 
bos ir p. Tomilos), bet p. J. 
J. Papauskas nuo savęs rapor- 
tavo, kad jis vardu T. M. D. 22 

kuopos surinkęs $95. 
Paskui susirinkusieji dar au- 

kavo Xeprigulmybės Fondui se> 

kančiai: 
Po $1.00 aukavo: 

P. Alexas -Bijanskas ir p. J. 
Zorong. Ponas A. Adžgis pri- 
davė surinktų aukų $13.00. 

!Ant galo dar buvo išrinktas j 
komitetas knygų rcviziiai. \ ši 

r 

komitetą įėjo sekančios ypatos: 
I'. Paukštis, ,p. R. Adžgis ir po- 
ni Yarašienė. 

Apkalbėję nariai, kaip prapla- 
tinus 22-ros kuopos veikimą pa- 
linkėję viens kitam laimingu 
Nauju Metų išsiskirstė. 

T. M. D. Narys. 

KUNIGAI BARASI — NĖRA 
ŠIMTINĖS... 

Pereitą nedeldėni pasirodė 
praktikoje, kokia didelė yra nau- 

da iš to, kad aukos Lietuvos lais- 
vei yra renkamas atsikirai į du 
fondus ir koks gražus yra žmo- 
nėms pasimokinimas, o Lietuvai 
džiaugsmas iš to, kaip Chicagos 
nekitrie gunigėKai iš ambonų ir 
nuo estradų persergėjo Savo pa- 
rapijomis, kad, Dieve neduok 
jie nesugriešytų ir neduotų aukų 
Lietuvos laisvei per kokius ten 

"bedievius", — suprask, per tau- 

tininkus, nors tie tautininkai sy- 
kiu darbuojasi už Lietuvos lais- 
vės išgavimą. 

Pereitą nedėldienj, kaip minė- 
ta. visa tai pasirodė, kaip ant 

delno aišku, o atsibuvo tai prie 
sekančių aplinkybių: 

iKaraliaus Dovydo draugija, 
nuo P>ridgeporto, laikė savo su- 

sirinkimą šv. Jurgio parapijos 
svetainėj. Apkalbėjus reikalus, 
iš eilės, pakelta klausimas ii" apie 
paaukavimą Lietuvos laisvės iš- 

gavimui iš draugijos iždo. Dau 

nelis Cbicagos draugijų aukavo 
ir prieš susirinkimą buvo girdė- 
tis, kad Karaliaus Dovydo drau- 

gija. be abejonės, paaukaus m.i- 

xų-mažiausiai šimtą, o gal ir po- 
rą šimtu doliarių, nes šita drau- 

gija turėjo Chieagoj gerą vardą. 
Bet štai kas susirinkime pasi- 

rolė: draugija norėtų aukauti 
ir butų aukavusi, bet kaip čia 
aukauti? Pradėjo nariai svarsty- 
ti. Aukausi, sako, Į vieną fondą 
tai kiti pyks; aukausi Į kitą, tai 
pirmi pyks. Ana, sako, viena 
draugija aukavo tėvynės laisvei 
ir pasiuntė aukas tam pačiam 
tikslui per "Lietuvos" dienraštį, 
tai kunigai barėsi, kam per tuos 
"bedieviais" siuntė. Draugija vie- 
ton padėkos, gavo išpeikimų, iš- 
koneveikimų. Kunigai, sako, fai~ 
tuoja tautininkus, tautininkai 
faitttoja klerikalus | Chieagoj dar 
jų "nefaitavo." Re d a k e i j a j 
tai geriaus ne vieniems nei ki- 
tiems 

Ir nutarė visai aukų neskirti. 
Karaliaus Dovydo draugija yra 

gerai pasilaikanti draugija ir, 
kaip minėta, galėjo paskirti šim- 
tą- kitą, bet apsisaugojimui nuo 

užsipuldinėjimų, velijo nieko nes- 

kirti. 

Lietuvos laisvė nustojo stam- 
bios aukos. O kas kaltas? Ar 
draugija? žinoma, draugija ga- 
lėjo nepaisyti ant "pabarimų" ir! 

paskirti, bet aišku, kad tai yra 
didelis nuopelnas mūsų kunigė- 
liu, kurie pradėjo tautininkus 
akėti "bedieviai" ir agituoti, kad 
žmonės j jų fondą aukų neduotų. 
» Tėvynė-Lietuva Imks jiems už 
tai labai dėkinga, nes per juos 
ji nustoja ne tik šitos šimtinės 
bet daugelio tūkstančių doliarių 
aukų. 

Geras pamokinimas.... 

PLĖŠIKAI APEINA POLICI- 
JOS GUDRUMĄ. 

Nežiūrint taip vadinamu po- 
licijos "lekenČių skvadronų," po- 
licijantų ir dedektyvų vaikščio- 
jančiu po visas miesto dalis, pra- 
citą subatos naktį ir anksti ne- 
dėlios rylą keturios piktadėjų 
gaujos, ištrukę iš policijos ran- 

ku, apiplėšė dvi vietas ir atėmė 
pinigais nuo dviejų žmonių. 

Viena gauja plėšikų važinėjo 
su automobiliu. Sulyg policijos 
raporto, trjs vyrai iššokę iš au- 

tomobiliaus apiplėšė Arthur Moe, 
einanti prie Larrabee st. ir Park 
a ve. Sulyg pasakos paties api- 
plėštojo, "bomai," iššokę iš au- 

tomobiliaus, atstatė Į jį revol- 

verius, atėmė $26 ir raktus, .pa- 
kui, susėdę, nuvažiavo savais ke- 
liais. 

Iš drabužių krautuvės J. A. 
Sverett, prie 2316 W. Mariison 
str. pavogė už $3000, moteriškų 
drabužių. 

Du plėšiku užpuolė ant L. \\ 

Ryan 5525 Kimbark ave., einan- 
čio anksti nedėldienio rytą prre 
Kast 5^>th str., arti Kimbark avc. 

Plėšikai atėmė 90c ir retežėli nuo 

laikrodžio. 
Plėšikai užpuolė namus H. C. 

Birnstein 170 N. Loek\vood avc. 

Paėmė brangių daiktų ir dra- 
bužių vertes "$200. 

Pėtnvčioje buvo mirtinai pri- 
muštas krautuvės laikytojas Pe- 
ter Peterson prie 2414 Cottage 
Grove ave. "Niekadėjai nes.ii- 

sekti. 

MIRTINGUMAS CHICAGO- 
JE- 

Sulyg praeito nedėldienio ra- 

porto, Cbicagoje su viena, die- 
na mirė nuo influenzos 28. o 

nuo .pneumonijos 27 žmryrės ir 

130 -žmonių mirė nuo kitokių 
priežasčių. 

BIRUTIEČIŲ DOMAI. 

'..Šį vakarą "Birutes" nariai ir 
prietcliai sutiks "Birutės" svetai- 
nėj Naujus Metus. 

Apart to, '1 mus gene rak" choro 
repeticija, nes "Birutes'' choras 
dainos 7-th Regimet Armory di- 

džiajame lietuviu Mass-mitinge. 
Todėl kviečiami visi biru- 

tiečiai atsilankyti šiądie 8 vai 
t 

KUOM IR KIEK CHICAGA 
PRISIDĖJO PRIE IŠLOŠIMO 

KARĖS. 

Žemiau telpa žingeidj žinu- 
tė. parodanti skaitlinėmis kuom 
ir kiek Cliicagos miestas prisi- 
dėjo prie išlošimo karės. 

Žmonių Chicago pasiuntė. 
Vyru, sulyg kareiviavimo 

įstatymų 200.000 
Įstojimas j reguliarę armi- 

ją 26414 
Įstojimas j aviatorių, val- 

džios ir signalizacijos 
korpusus 25.000 

Įstojimas j Laivyną 
Jureivių 7,042 
Laivyno rezervą 3,351 
'Naci jonai iai Liuosnoriai 

L.aivyno 1404 
Xacijanalė gvardija i2.oor> 

Išviso vyru 284.283 
•Užmuštų Chicagiečiu ka- 

rės lanke, arba mirusių 
nuo žaizdų 1,131 

iRaudonojo 'Kryžiaus sese- 

rų 2,256 
Y. M. C. A. draugijos na- 

rių darbininkų—vyrų 320 
Y. M. C\ A. draugijos na- 

rių darbininkų—moterių 675. 
Pinigų Chicaga davė. 

Barnis'ų išpirko Liuosybės 
paskolų išviso už $799,825,100 

(Raudonam 'Kryžiui išviso 
suteikė 15.400.000. 

Suvienytam karės darbui 
davė 15.000.000 

W. S. S. išpirko mž 40,000.000 
Išviso $870,225.100 

Abelnos aukos 900-tams 
labdai'mgų draugijų rei- 
kalams Si 50.000.000 

Iš viso Chicaga prisidėjo 
pinigais prie išlošimo 
nares ^1,020,225,100. 

Kiti užrašai. 

Vyrtj kurie tarnauja \Va- 

sbingtone už $1 per me- 

tus "Chicagas davė 136 
Užbaigė karės kontraktų 

už $110.000,000 
Karės kontraktų neužbaig- 

tu, iki 19 <1. lapkričio 
$2,000.000.000 

.Kasmenėsinis užpirkimas 
per "cjuartermaster'' už 

$28,368,010. 
Cliicaga savo marketuose 

pagamino maisto 
3,000.000 fonų. 

•IŠBUVO 65 m. VEDĘ; MIRĖ 
KARTU. 

Semkai Lucas Godic, 03-jų 
melų ir jo pati Mary 84 metų 
amžiaus, išgyvenę drauge 68 
metų, abudu pasimirė praeitoje 
subatoje, iš priežasties senatvės, 
tuom pačiu laiku. 

Jie gyveno prie 1529 Cornell 
Street Jų -sunūs Anthony G. 
•Godic, norėdam.is juos atlanky- 
ti. rado duris už;a!:>cas. Tada. 
pasišaukęs polieijantą iš West 
ChicagoStoties, įėjo Į vidų. Čia 
jis rado savo tėvus ant žemės. 
Tėvas 'buvo numiręs, o motina 
mirštanti. 'Ji tapo nugabenta j 
miesto ligonbutj,. kur tuojaus 
irgi pasimirė. 

SAUGOS HOTELIUS IR 
VALGYKLAS. 

T.cit. Garrick paskelbė, kad 
Naujais Metais demonstracijos 
straikuojančių patarnautojų ir 

virėjų, kurios jeigu butų su- 

keltos aplink Kotelius arba Vai- 

nykias. bus numalšintos. Poli- O-' 

cij;i ir detektyvai saugos !i»>te- 
lius ir valgyklas. 

Kad apsaugoti svečius, mana- 
džieriai hotelių pasikvietė priva- 
tiską dedektyvų agentūrą. 

Koteliai giriasi, kad patarnau- 
tojų štraikas nepakenksęs Nau- 
ju Metų apvaikščiojimui, nes jie 
turi užtektinai vyriškių patar- 
nautojų. 

l'nijistai straikieriai sako, kad 
paskutinėse dienose įstojo Į uni- 
ją 400 naujų narių, ir Naujų Me- 
tų vakaras busiąs išmėginimas 
straiko stiprumo. 

VAIKŲ IŠTVIRKIMAS CHI- 
CAGOJE AUGA. 

"Ištvirkimas vaikų Chicagoje 
šįmet pasidaugino. Karės ap- 
linkybės tam esančios kaltos. 

Kadangi motina tankiai pri- 
versta yra pelnyti sau ir šei- 
mynai pragyvenimą, vyresnis su- 
ims tarnauja kariumenėj, ar- 
ija laivyne, tai mažesnieji vai- 
kai, pasilikę vieni be priežiūros 
įamieje, dažnai pasidaro išdykę- yf liais. 

Tai pasakė teisėjas Arnold už- 
vakar, paskelbdamas metinį ra- 
portą "Jaunuoliu Teismo." 

Tame raporte, tarp kit-ko, tei- 
gėjas praneša, kad iš 14.474 vai- 
ku, buvusių pereituose metuos': 
teisme ir apkaltintų už prasi- 
žengimus, 11,000 buvo tokių, ku- 
rie jau kelintą kartą buvo trau- 
kiami atsakomybėn. 

Sulyg metinio raporto, 398 j 
mergaitės be priežiūros buvo ati- 
duotos j industrijalės mokyklas, 
511 be priežiūros vaikų buvo 
pasiųsti j amatų mokyklas ir 9^ 
abiejų lyčių vaikai buvo atiduo- 
ti i kitas jstitucijas, kaip antri 
j taip vadinamas "namų suradi- 
mo" agentūras. 

Patvirkusių mergaičių, pasiu- 
stu j priežiūros Įstaigas, buvo 
292, o tokių pat bernaičių 483. 

JAPONIJOS DELEGATAI Į 
TAIKOS KONFERENCIJĄ 

CHICAGOJE. 
Japonų delegacija į Taikos 

Konferenciją Francuzijoje, susi- 
dedanti iš 18-kos nariu, po vado- 
vyste Barono Nobuaki Makino 
vakar rytą pribuvo Į Chicagą. 
Iš čia jie važiuoja i Xe\v Yorką. 
iškur apie 4 d. sausio išplauks i 
Europą. 

Nors delegacija aprūpinta Su- 
vienytu Valstijų valdžios ir ke- 
liauja per Ameriką kaip šios ša- 
lies svečiai, bet delei delegacijos 
demokratiškų pažvalgų nebuvo 
daroma iš pusės valdžios jokių 
jų priemimaii ceremonijų. 

Baronas- Makino dar 1S71 me- 

tais drauge su savo tėvų mar- 

quiso Okubo, kaipo atstovai his- 
toriškos misijos, buvo atsilankęs 
Chicagoje. Dabar jis labai įdo- 
mavo didele Chicagos permaina, 
kuri j vyko bėgije 47 metų. 

Baronas ir jo misijos nariai 
atsisakė kalbėti apie tikslą i p 

misijos. \'icton to jie padavė vi- 

riausiojo Japonijos užrubežinių 
reikalų sekretoriaus Josuke Mat- 
suka išduotą raštą, kurio Įialpa 
čia paduodame. 

"Nevalia nei vienam šios mi- 

sijos lytėti tų klausimų, kurie 
bus svarstami Taikos konferen- 
cijoje Versailles. Kiekvienas yra 
užtikrintas, kad Japonijos val- 
džia su visą širdimi palaiko są- 
jungininkų valdžias ir tas šalis, 
kurios trokšta sutverti teisingą 
ir pastovę pasaulio taiką." 

Ankstibesniam pranešime, pri- 
buvus jiems Į San Francisco 
gruodžio 26-tą d.. 

Baronas Makino labai atsar- 
giai pranešė, kad misija važiuoja 

į Yersailles nc su. kokiais rcika-1 Uivimais iš Japonijos valdžios, 
pusės, bet tik "pasitarti." su Ja- 
ponijos draugais. 

Apart Barono, misijoje dar yra 
sekant} asmenįs: Lieutenantas- 
generohs Takeji \ara, lieute- 
nantas-pulkininkas I larushipo 
Xinomiya, lieutenantas-pulkinin- 
ka* iShonroku llata ir kapitonas 
Man z o i'ujicka — šie yra mili- 
tariški atstovai. 

Yice-admirolas lašamu Take-j 
j shita, kapitonas Kichisabnr >' 

Xomura. kapitonas Shinijiro Ya- 
mamoto, patarėjas Xatao Yama- 
ka\va — šie yra laivyno atstovai 
ir "staif" sekretoriai. 

Norman Armour atstovv.s Suv. 
Valstijų valdžios ir kiti Anglijos 
ir Amerikos valdininkai lydėj ) 

misiją. ] 

NAUJI KNYGYNAI CHI- 
CAGOJE. 

Naujais metais Chicagcs 
įvairiuose <listriktito>c bus pa- 
statyta vieši knygynai- Jų tik- 
slas bus pristatyti knygas kiek- 
vienam Chicagos distriktui. Ka- 
da jie pradės veikti, t p i Cliica- 
ga, sakoma, turės geriausią knv- 
gynų sistemą. Suvienytose Val- 
stijose. 

Vienas iš tokių knygynų jau 
nutarta pastatyti atminčiai mi- 
rusio viešojo knygyno ktiygiaus 
Henry K. Legler'io. 

Namas bus prie Monroe ir 

Cra\vford ave. ir atsieis 
$200.000. 

Sulyg pranešimo Carl B. Ro- 
den, sekretoriaus viešojo knygy- 
no 'tarybos, keturi 'panašus na- 

mai kituose distriktuose irgi bu- 
-ią netrukus pastatyti. 

UŽPUOLIMAS. 

X i geiis, nešinąs gažinę paipą, 
jCio užvakar naktį j krautuvę 
.Mrs. Charles Snyder prie 115 
V. 25-tos gatvės ir grasino ją 
užmušti, jeigi'. ji neduosianti pi- 
nigų. Pasigriebęs iš registęrio 
$40, pabėgo. 

Groatcst Akt/ur in t/te 1Vor/cf 

Jom the 
dGoss 

yill Ą/ou J\eed is a Jfoart 
andsl *Dollar 
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LIBERTY BONDS 
Jei jus priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. Eschange kal- 
nas, be komiso. EDVVARD P. GARRITY CO., 
Bondsus galima siųsti regis- Bankera 
truota — 108 So. La Salle St. 
C-o Lithuanian Dopt. Atdara koanį dieną. Nedėliom 10—12 

Lietuvių VaBstijinis 

ŽENGIA PIRMYN SPARČIAI IR KASDIEN 
AUGA STIPRYN IR STIPRYN 

BANKO TURTAS JAU SIEKIA 

$1,218.680.82 
DEPOZITŲ AUGIMAS? j 

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj $ 16,754.95 
Rugpjučio 4, 1917 288,556.89 
Gruodžio 31, 1917 418,661,63 
Liepos 2. 1918 600,079.07 
Lapkričio 2, 1918 7^5.523-56 
Gruodžio 28, 1918 909,825.70 
Visas turtas siekia .-$1,218.680.82 

Po naujų metu perkelkit savo pinigus į Universal c 

State Bank. Ant pinigu, padėtų iki sausio 15 d., gau- \ 
site nuošimti už visą mėnesi, t.y. nuo Naujų Metų. 

"ŪNIVERSAL STATE BANK I 
3252 S. HALSTED ST. Kamp, 33. Chicago, 111. Į 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto | 

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

Metinis Vakaras 
DRAUGYSTES DAKTARO VINCO KUDIRKOS 

(NAUJŲ METŲ VAKARE) 

M. Meldažio Svetainėje 
2242 Weat 23rd Place 

Seredoj, Sausis-Jaiiuary 1 d., 1918 
Svetainė atsidarys 4 vai. vak. Lošimas prasidės lygiai 5 vai. Inžanga 35c. ir augščiau 

Scenoje statoma G. Gejermano 3 veikmių drama, didelis veikalas 

U I 

Veikalas DU KELIU perstato gyvenimą, dviejų gunigų Olandijos žem&je, maža- 
me pajūrio sodžiuje, kurie i« pat mokyklos laikų buvo iriausiais draugais, bet pa 
tapusiu kunigais apslrenka skirtingus kelius: vienas pasišvenčia idėjai ir sekdamas 
Kristaus mokslą išreiškia pilną artimo meilę priimdamas j savo namus nelaimingą 
moteriškę ir suteikdamas jai krikščionišką pagelbą, laike jos sunkios ligos. Galop, 
jis lieka atstatytas nuo kunigystės per savo drafugą kunigą, kuris visai nepaiso arti- 
mo meilės ir Kristaus mokslo, o vien tik tarnauja Romos trustui. 

Taigi, gerbiamieji, turėsite puikios progos išgirsti karčius ginčius kunigu ta>-pe 
ir rasite daug pamokinančio moters asmenyje, kaipo apsišvietuslo šių dienu darbi- 
ninko, kuris moka apginti savo teises ir laisvę. 

Perstatimui šio veikalo surinktos geriausios spėkos, k. t. Stasiūnas. Buragas, 
Dundulienė, Novikaitė ir kiti, todėl užtikriname, kad atsilankusieji šin vakaran bu- 
site pilnai užganėdinti. Po perstatymui—šokiai. Muzika Brolių Sarpalių. P. S.—Kas norite matyti veikalą, tai malonėkite nesiveluoti, nes programas prasidės lygiai 5 vai. šokiai, kurie nenori klausyties programo. gali ateiti kadir 8 vai., nes 
apie tą laiką programas jau bus pasibaigęs. Kviečia visu KOMITETAS. 
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