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Prezidentas Wilsonas 
Italijoj. 

v 

/. 
Lietuva Pavojuje. 

\ 

Talkininkai grūmoja Vokietijai. 

darbas Taikos Konferencijai. 
PRE7IDENTAS WIT.SONAS 

ITALIJOJ. 

Rymas, Sausio 2 d.—Pre- 
zidentas W'lsonas ir jo par- 
tija pirbuvo šiądien Modane, 
ant Francuzijos-Italijos vube- 
zVl\9. 

Karališkas traukinis, ku- 
riuomi prezidentas važiuoja 

j likosi sutiktas kunigaikščiu 
Lante, kuris atstovauja kara- 
lių Victor Emmanuel. * 

Francuzai ir Italai valdi- 
ninkai ant rubeiaus sveikina 
prezidentą. Miesto gyvento- 
jai susirinko prie stoties ir 
surenge širdinga pasveikini- 
mą. 

t Thomas Nelscn Page, ame- 

bos ambasadorius Italijoj, 
nilitališkais ir laivyno pa- 

i,va ais apleido Rymą vakar 
va., ire, kad pasitikti prezi- 
dentą Wilsona ant rubežiaus. 
Ryme daromi yra prisirengi- 
mai pagerbimui prezidentą, 
kada jis pribus Ryman. 

Ryme prezidentui Wilsonui 
bus suteiktas titulas "piliečio 
Rymo." 

I Visas miestas yra papuoš- 
stas Amerikos ir talkininkų 
vėliavomis ir paveikslais pre- 
zidento Wilsono, Wishirigto- 
no ir Linkolno. 

LIETUVA PAVOJUJE. 
i / * 

y ar Sava, Sausio 2 d. (by 
the Associated Press) Padė- 

) jimas Lietuvoje o ypatingai 
VMniuje yra baisus. Bolše- 

# vikų agentai platina savo pro- 
pagandą po visą šalį. Gaujos 
plėšikų ir valkatą terioja salį. 
Bolševikų kareiviai žengia 
Vliniun. Vokiečiai, kaip ma- 

tosi, nedarys jokio pasiprieši- 
nimo bolšcikams ir perduos 

,miestą nors Vilniuje randasi 

apie 5,000 vokiečių Vareivių. 

y Lenlcų komitetas (?) atsi 

y lanke pas vokiečių komanduo- 
'oją Col. VVerner ir prašė jo, 

[ »,ad jis parūpintų ginklus len- 
kams (?) ir eitiems su ku- 

^^ri.'is jie galėtų g'nti miešti 

y /tuo bolševiku. 
Col. Werner atsakė: 
"Berlinas davė mums, pri- 

sakymus kaip tik priešingus. 
\Ięs ne norime but beždžio- 

nėmis iškasti kaštanus iš ug- 
niies dėl Arglų. 

i Aš apgailestauju jusų mo- 

t erįs, dukteris ir vaikus, bet 

ši šalis turi buti sunaikyta." 

TALKININKAI GRŪMOJA 
VOKIETIJAI. 

Kopenhagenas, Sausiu 2 d. 
-- Žinios iš Berlino j laikraš- 
tį P o 1 i t i k e n praneša, kad 
talkininkų taikos sutarties 
komisija persergeja Vokieti- 
ją, kad jie pertrauks prelimi- 
nariškas taikos derybas, jei- 
gu radikalai (spartakai) pa- 
ims Vokietijos valdžią į sa- 

vo rankas. 

DARBAS TAIKOS KONFE- 

RENCIJAI. 
Paryčius, Sausio 2 d.--Da- 

bartiniarne laike yra dvide- 
šimts šeši teritoriališki keblu- 
mai Europoje, neskaitant Azi- 

joj ir Afrikoj, kurios Taikos 
konferencija turės išrišti. 

Tie keblumai galima sufor- 
muluoti sekančiai: 

1. Aaland šalos, kurios pri- 
klauso Rusijai ir kurių Šve- 
dija reikalauja. 

2. Holgoland, dabar pri- 
klausanti Vokietijai, kaip at- 

rodo, Anglija norės, kad butų 
priskyrta prie jos. 

3. Danija reikalauja, kad 
Schleswig butų atimta nuo 

Vokiečių ir sugrąžintas Dani- 
jai. 

4. Kaip atrodo, tai Belgija 
rengiasi pareikalauti nuo Hol- 

landijos Limburgo. 
5. Luxemburgui bus paves- 

ta nutarti prie ko ji nori pri- 
sidėti prie Francuzijos, Belgi- 
jos ar tapti neprigulmingu. 

6. Francuzija nori, kad bu- 
tų neutralizuota kairisis kran- 
tas Raino upes. 

7. Francuzija reikalauja 
prijungimo Saare baseino prie 
Lorraino 

8. Italija reikalauja dalies 
Aus .rijos T.yroliaus. 

9. Nesutikimai Italijos ir 
Jugo-SUvijos už Dalmacijos 
pakraščius. 

10. Juęo-Slavija reikalauja 
šiaurines dalies Albanijos, Ita- 
lija reikalauja Valonos ap- 
skričio ir Grekija pietynes Al-] 
banijos, tuom pačiu laiku Al- 

banija reikalauja neprigulmy- 
j bes. \ 

11. Grekija reikalauja visos 
Trakijos priskaitant Konstan- 
tinopolį. 

12. Grekija, Serbija ir Bul- 
garija reikalauja nustatymo 
užganėdinančių rubežių Ma- 
kedonijoj. 

13. Atrodo, kad Jugo-Sla- 
vija reikalaus priskyrimo prie 
jos dalies nuo Graz iki upei 

Kas buvo, kas nebus, 
O Lietuva nepražus. 

Danub, kad rubežiai susijung-! 
tų su Slovakiją. 

14. Vengrai smarkiai pro- 
testuoja prieš Slovakija. 

15. Lenkai, Chechai ir Vo- 
kiečiai visi reikalauja Silezi- 
jos. 

16. Aneksacija Temesvaro 
likosi paskelbta Jugo-Slaviju 
ir Rumuniju, tuom pačiu lai- 
ku Vengrija tam priešinasi. 

17. Rumunai užėmę Tran- 

sylvaniją varo lauk Vengrus. 
18. Rumunai ir Rusinai 

mušasi už Bukovina. 
19. Bulgarija reikalauja 

nustatymo patogių rubežių 
Dobrudžijoj. 

20. Rumunai užema Bessa- 

rabiją, kurios Ukrajina rei- 
kalauja. 

21. Lenkai ir Rusinai mu- 

šasi už rytinę Galiciją. 
22. Lenkai ir Vokiečiai mu- 

šasi už Poznaniu. 
23. Lenkai reikalauja klo- 

nio Vistulos ir Danzigo nuo 

Prūsijos. 
24. Lenkai reikalauja ryti- 

nes Prūsijos. 
25. Lenkai reikalauja Lie- 

tuvos, nors Lietuva reikalau- 

ja neprigulmybes. 
26. Bolševikai užema Bal- 

tiko provincijas, kurios rei- 
kalauja neprigulmvbės. 

Dėl visų viršminėtų terito- 
riališku keblumu nčra išras- 

• M 

ta "vaistai," bet geriausiai, 

tai kad butų pavartotas ple-| 
biscitas, sulyg korespondento 
Mowrcr nuomonės. 

YANKIAI PAĖMĖ 13 MIESTŲ 

Archangelskas, Gruodžio 31 
d. (suvėlinta). Vakar Ameri- 
kos kareiviai paėmė kaimą 
Kadis ir šiądien pastūmėjo 
savo linija pirmyn 2 milias. 

Savo žengime pirmyn One- 
gos upes apskrytoje, 339 
Amerikos regimentas paėmė 
13 kaimų smarkiame mūšyje. 
VOKIEČIAI APLEIDO RYGĄ 

Kopcnhagcnas, Sausio 2 d. 
Žinios iš Berlino praneša, kad 
Vokiečiai buvo priversti ap- 
leisti Rygą, nes didele bolševi- 
kų armija artinasi prie Ry- 
gos. 

PERMATOMI FRANCUZIJOS 
REIKALAVIMAI. 

Paryčius, Sausio 2 d.-Ko- 
respondentas Paul Mowrer j 
laikraštį D a i 1 y N e \v s ra- 

šo: 

j "Iš pasikalbėjimų su įvai- 
riomis ypatomis ir peržiurė- 

Ijęs įvairias kalbas ir doku- 
mentus aš jaučiu, 11<! aš galiu 
nušviesti nors dali Prancūzi- 
jos padėjimą taikos derybose. 

Oficiališkai nieko nebuvo 
ir nėra pranešta, bet galima 
spręsti, kad Francuzija rei- 
kalaus teritoriališkai sekan- 
čiai*. 

1. Pilnas pripažinimas jos 
teisių prie Alsaso ir Lorraino. 

2. Prijungimas Saare ba- 
seino sulyg istoriškų ir eko- 
nomiškų pamatu. 

3. Neutralizacija kairiojo 
kranto upes Raino. 

4. Aprihuotas protektora- 
tas ant Lysijos, Lebanono, 
Cicilijos, Paleistinos ir Armė- 
nijos. 

Pripažinimas neapribuoto 
protektorato Morokkoje. 

6. Dalįs Vokietijos kolioni- 
jų. 

PADEREWSKI VADOVAUJA 
LENKAIS. | 

Amsterdamas, Sausio 2 d. į 
—Berlino laikrašts Tageb- į latt. praneša, kad Ignac Pade- 
rewski vadovauja lenkais mu 
šiuose prieš vokiečius Pozna- 
niuje. 

Kitas pranešimas sako, kad 
I 

* jis apleido Poznar.iu ir išva- 
žiavo Yaršavon. 

SUNAIKINA BOLŠEVIKŲ 
ARMIJA. 

Vladivostokas, Sausio 2 d. 
—Paimdami Per, \ Uralu kal- 
nuose, Gen. Gaida, vadovau- 
damas Cccho-Slovakus ir Si- 
ro kareivius, beveik visai su- 

naikino Trečią arim ją bolševi- 
ku, kur jis paėmė 31,000 ne- 

laisvių. 
Generolo Gaidos kareiviai 

paeme apginkluota traukinį, 
nuo kurio Nikalai Lenin, bol-' 

ševiku premieras vadovavo 
operacijomis. Permo apskry- 
tije. 

Leninas patsai ką tik sus- 

pėjo pabėgti, bet keletas nariu 
jo partijos likosi paimti nelais- 
vėn. 

Prie 31.000 kareiviu paimtų 
nelaisvėn, generolas Gaida pa- 
ėmė 5,000 geležinkelio vagonų, 
120 lauko kanuolių, 1,000 
kulkasvaidžių, 30 automobilių, 
keletą apginkluotų traukinių 
ir keletą tūkstančių arklių. 

Kareiviai Gen. Semenovo, 
anti-bolševikiško vado, Chi- 
tos apskrityje, paėmė Verch- 
ne l'dinsk. 

NESIŲS EKSPEDICIJOS 
RUSIJON. 

Londonas, Sausio 2 d. — 

Laikraštis Mail rašo, kad Ru- 
su reikalai suteikia Anglijos 
užrubežių reikalų departa- 
mentu neramumą. 

Reikalingumas nustatymo 
aiškios talkininku politikos 
kas link Rusijos būtinai reika- 
lingas ir yra nutarta, kad Ru- 

I su klausimas bus pirmutinis 
lapsvarstonias Taikos Konfe- 
rencijoj. 

Manoma, kad visos talki- 
ninkų tautos didžiumoje yra 
priešingos prieš ginkluotą in- 

tervenciją. 
Anglijos valdžia taipgi yra 

nutarusi, kad ekspedicija yfa 
negalima, bet ii nori, kad Ru- 
sijoj butų suorganizuota tvir- 
ta valdžia, bet dabartiniame 
laike tas nėra galima. Tuom 
pačiu laiku amunicija ir in- 
struktoriai yra siunčiama iš 
tikimoms Rusų armijoms Si 
bire ir Archangelsko fronte. 

Nesenai likosi pasiųsta 
daug maisto šiaurinėn dalir 
Rusijos del civilių žmonių 
kurie gyve ,i talkininkų kont- 
roliuojamu distriktuose. 

DAUG RUSŲ IŠMIRĖ. 

IVsahingtonas, Sausio 2 d. 
— Žinios atlaikytos šiądier 
valstijiniame departamente 
praneša, kad Rusų karės be 
laisviai grįžtantieji iš Austro- 
Vengrijos ir Vokietijos yra 
sutinkami bolševikais ir ji 
kalbina juos, kad belaisviai 
prisidėtų prie l)olševikų armi- 
jos. jiems siūlo $150 mė- 
nesinės algos, valgis, ir dra- 
panos. Sulyg šių žinių, la- 
bai mažas skaitlius nelaisvir 
prisideda prie bol.evikų. Vi- 
soje Rusijoje labai didelis 
neužsganėdinimas jaučiamas 
prieš bolševikus. 

Nežiūrint to, bolševikai 
sustiprėja po to, kaip jie pa- 
ėmė miestus Kazan ir Sa- 
mara nuo Chechų. Menas 
nelaisvis praneša, kad tyfui 
užėjus Rusų belaisvių stovyk- 
las Vokietijoj, beiaisviai mi- 
rė po 500 j dien.į. Praneša- 
ma, kad apie 750,000 belai- 
svių mirė nelaisvėje. 

v NUTEISĖ KUNIGĄ. 

Londonas. Sausio 2 d. — 

Rev. Artluir Braund likosi 
nuteistas užmokėti pinigišką 
bausme šiądien pasiremiant 
rautišku apsiginimo aktu tiž 
fai, kad jis dalino cigarus Vo- 

kiečių belaisviams. 

Lietuvių Pildomojo 
Kom teto Pranešimai, 

IVashuKjton, D. C., gruo- 
Jžio 31 d.—Valstybės Depar- 
tamentas 26 d. gruodžio pra- 
nešė Lietuvių Pildomamjam 
komitetui, YYashingioue, ga- 
vęs iš Lietuvos Žydų kable- 
;ramą, kurioje jie nusiskun- 
džia kad, padėjimas mokyklų 
sietuvoje abelnai esąs kirtiš- 
.as. Žydai guodžiasi neturi lė- 
ni ir jei nesulauks pagelbos iš 
Amerikos, mokyklas Mariam- 
polyj ir kituose Lietuvos mie- 
stuose turės uždaryti. Pana- 
šiai, bc abejo, bus ir su Lie- 
tuvos mokyklomis. 

Gruodžio 26 d. gautas per 
(Sercetary of State) Yalsty- 
oės Sekretorių kablegrama p. 
Pakšto adresuota Lithuanian 
National Council, kurioje pra 
nešama, kad Dunaburgas ir 
Švenčionis paimti rusų-bolše- 
vikų. Vilnius dideliame pavo- 
juje. Lietuvos rėdąs krausto- 
si iš Vilniaus. Vokiečiai vi- 
;as komunikacijos priemones 
)aveda bolševikams. Ginklu 
lietuviams vokiečiai neparduo 
la. Lietuvių rėdąs keletą kar- 
tų kreipėsi ir vėl kreipiasi prie 
Amerikos, šaukdamiesi pacrel- 
bos. 

Paryžiaus lietuviai kable- 
'•rama iš 22 d. gruodžio, ad- 
resuota kun. J. Jakaičiui i 
\Vorcesterį, praneša, kad Lie- 
uvių Informacijos Biuras Pa 
•yžiuje susideda iš sekančių, 
'.augiausiai Paryžiuje jau nuo 

-enai apsigyvenusių lietuviu: 
uin. A. YilitnavičiadS, inžinie- 
iaus Galvanausko, p-lės Pouv 
•eau (prijaučiančios lietuvių 
:udėjimui irancuzės), k*ygi- 
•įinko P. Pautieniaus (ilgius 
netus gyvenančio Paryžiu- 
:e) ir provizoriaus Platakio. 
Saukiasi piniginės pagelbos. 

Lietuvos valdžios pasiųsta 
'cablegrania su pasveikinimu, 
V*ad ten visos Lietuvos dalis 
susiliejo ir visos Lietuvių par- 
tijos dirba vienybėje. 

Dagirdę, kad Lietuvai grę- 
r. pavojus iš pusės rusų bol- 
evikų, taipgi ir iš pusės len- 
;ų, kreipėmės Į Valstijos De- 
partamentą, į Karės Depar- 
amentą ir i kitas interesuo- 
as Įstaigas ir asmeniškais pa- 

aiškinimais ir memorandu- 
mais. prašydami pagelbos. 

Pildomasis Komitetas, 
Kun. J. Žilius, 

Sekretorius. 

INFLUENZOS PASEKMES. 
Nezc York, Sausio 2 d. — 

Sulyg apsaugojimo kompani- 
jų, kurios išmokėjo daugiaus 
negu 52,408,591 pasiuertinių, 
daugiaus negu 120,000 ypatų 
mirė Suvienytose Valstijose 
nuo infliuenzos ir pneumoni- 
jos nuo lapkričio 1 dienos iki 
gruodžio 21 d. 

KARĖS DEPARTAMENTO 
PRANEŠIMAS. 

IV oshiny tonas, Sausio l d. 
—Kares departamentas pra- 
nešė šiądien, kad 7,447 ser- 

gančių ir sužeistų amerikos 
kareivių atgabenta iš Francu- 
cijos per vieną savaitę. 



AM, LIET. TAUTINES TARYBOS REZOLIUCIJA,! 
Lietuvių tautu apsisprendusi. 

>ra laifva ir suverene, su'yg 
Prezidento \Yilsono paskelbtų 
principų ir sulyg ?avo hi»t.orinivt 
ir tautinių teisių, etnografinės? 
rybose. 

Etnografinė Lietuva susideda: 
i) iš Didžiosios Lietuvos, t. y. 
Kauno, Vilniaus, Suvalkų ir Gar- 
dino gubernijų, kurių gyvento- 
jai, net ir vartojantie kitas, ne 

vien lietuvių, kalbas, jaučiasi 
Lietuvių tautos nariais; 2) iš 
Aiažosios, arba Rytinių Prūsų, 
Lietuvos, kurios gyventojai yra 
nusprendę (prisidėti prie Didžio- 
sios Lietuvos. 

Lietuvos žmonės yra demokra- 
tinių įs.tikinimų, sunkaus darbo, 
trokštantie tvarkos, lygybės prieš j 
įstatymus visų Lietuvos gyven- 
tojų, neskiriant rasės,, lyties, kai- 
bos ir religijos. 

Pastarais ketveriais metais Lie- 
tuvos irti o n ė.u nešė suriku mili- 
tarės Vokietijos jungą ir buvo be 
veik viso pasaulio užmiršti ir 
apleisti. Taip nusilpnintą Lietu- 
vių, tautą šiandien nori išnaudo- 
ti ir pavergti taip pat ir ki- 
ti kaimynai, be Vokiečių, būtent 
Lenkai ir Didieji Rusai, kaip 
Bolševikai, taip Imperialistai ir 
Kadetai. 

Kadangi. Vokiečių armijai 
esant Lietuvoje ir atsitraukiant 
iš jos. Lietuva neturėjo laiko 
nei'galimybės suorganizuoti savo 

arniijos, neigi pasigaminti ginklu 
namų tvarkai .užlaikyti in šaliai 
apginti nuo agresyvių kaimynų; 
ir 

Kadangi Bolševikai iš rytų ir 

Spartakai iš vakarų, turėdami 
vienokius anarchijos siekius, kė- 
sinasi paskandinti šalj ramiu gy- 
ventojų kraujujc ir išplėšti iš jų 
paskutinj turtą, likusi nuo pa- 
starųjų keturių metų Vokiškųjų 
rekvizicijų; ir 

Kadangi, iš antro pusės, visos 
Lenkų partijos kitaip Lietuvai 
laisvės nepripažjsta, kaip tik są- 
jungoje su Lenkija,—gi Lietuviai 
tokioje unijoje mato tiktai paver- 
gimą savo tautai,—ir Lenkai vi- 
somis jiegomis stengiasi Įvesdinti 
savo armiją Lietuvon, jos paver- 
gimo tikslu, ,po priedanga gali- 
mo jos nuo P.olševikų; ir 

Kadangi Lenkų vadai, kaip 
Paderevvskis, Dmovskis ir kt.. 
informuodami pasaulio presą, nu- 

rodinėja, kad visa Lietuva turin- 
ti buti inkorporuota tiaujon Len- 
kijon; Lenkų militariai vadai grū- 
moja net su ginklu atmušti Lie- 
tuvos sostapilę Vilnių ir okupuo- 
ti Lietuvą,—gi su tuo Lietuviai 
negali sutikti ir niekados nesu- 

tiks, todėl 

Męs, Amerikos Lietuviu Tau- 
tine Taryba, savo susirinkime, 
30 d. sausi'6, 1918 m., 320 Fifth 
A ve., Xc\v York, X. Y.,— 

1.—'Griežtai ir visomis savo 

išgalėmis protestuojame prieš 
Rusijos Holševiku, Imperialistų 
ir Nacionalistu užmačias bei Len- 

kų neteisėtą veržimąsi Lietuvon, 
kas nesutinka su Prezidento 
VVilsono paskelbtais tautų lais- 
vės principais; 

2.—Prašome Suvienytųjų Val- 
stijų valdžios ir žmonių umu la;- 

ku duoti Lietuvos gyventojams 
pagalbą: 

a) Suteikiant ginklų ir amu- 

nicijos Lietuvos armijai ir mi- 

licijai, organizuojamai Lietu- 
voje ; 

b- Militarei komisijai išty- 
rus dalyku stovį,—ipasiunčiant 
Lietuvon reikalingą militarį 
kontingensą,—jei ne kitaip, tai 
sudarius iŠ Lietiniu, tarnau- 

jančiu Suv. Valstijų armijoje, 
lietuviškus pulkus; 

c) Sulaikant Lenkų veržimo- 
si Lietuvon, kurio aiškiu tik- 
slu yra užmetimas nepageidau- 
jamos Lietuviams Lenkų ari- 
stokratinės globos. 
3.—Matome, jog suteikimas 

tokios pagalbos Lietuvai leistų 
jai sutvirtėti ir atgaivinai savo 

kulturinį gyvenimą: tas taipgi 
sudarytų pertvarą tarp Rusijos 
Holševizmo ir Vokietijos Spar- 
takizmo, kas prigelbėtų tų šalių 

|tvarkai nusistovėti ir jų rekon- 
strukcijos darbui. 

4.—Nutariame, kad ši rezoliu- 
cija butų pasiųsta S. V. Prezi- 
dentui \Vilsonui, Senatui ir At- 
stovų Butui ir paskelbta Ameri- 
kos presoje. 

■ ■ 

I 
VIEŠAS PROTESTAS. 

Abiejų Tarybų bendrame po- 
sėdyje, 27 d. lapkričio, 1918 m., 

buvo nutarta, kad kiekviena srio- 
vė, agituodama už savo frondą, 
privalo vengti agitacijos prieš ki- 
tos sriovčs fondą ir neprivale 
kenkti kitai sriovei rinkime aukų. 
Pastaruoju laiku, vienok. Katali- 
kų sriovė,—kaip jos spauda, taip 
jos organizacijos ir paskyrus as 

mens—netik nebando vengti agi 

tacijos prieš Tautininku sriovėp 

Xeprigulmybės Ponelį, bet n«t 

organizuotu -b u du jį voda. 

Štai, Newarke, N. j., kaip pra- 
nešama laikraščiuose, katalikų 
sriovės veikėjas J. Bielskis, kur.* 

yra Amerikos Lietuvių Taiybos 
ir Informacijos Biuro nariu, nuo 

estrados agitavo prieš Nepr. 
Fondii,—ir, rodydamas, žmonėms 
Neprigulmybčs/ Fondo paliudiji- 
mą, ragino areštuoti Neprig. 
Fondo aukų rinkėjus. "Draugo"' 
X 300 kataliku Inf. Biuro 

straipsnyje grasinama patrau- 
kimu teisman anglių,e kurie 
renka aukas Į kitus fondus, o ne į 
Tautos Fondą; kadangi šiuo laiku 
įtemptu aukų rinkimu užsiima 
tiktai Neprigulmybžs Fondas ir 
Tautos Fondas, tad aišku, jog 
toks Informacijos Riuro grasini- 
mas yra atkreiptas j Neprigul- 
mybės Fondo rėmėjus. 

Informacijos Biuro vedėjai, pp. 
K. česnulis, J. Kaupas ir j. Biel- 

skis, .patja dalyvavo bendrame 
Tarybų posėdyje 27 d. lapkričio, 
tad negalėjo nežinoti apie nu- 

tarimą nekenkti kitos sriovės 
fondui, agituojant iui savąjį. 

Akyvaizdoje to, kas viršui 
pasakyta, Amerikos Lietuviu 
Tautinė aryba, savo susirinki- 
me 26 d. gruodžio, 1918 m., visą 
tai apsvarsčiusi, rado reikalingu 
viešai ir griežtai užprotestuoti 
prieš tokį nesąžiningą minėtųjų 
katalikų veikėjų elgimąsi ir prieš 
laužymą bemlro Tarybų posė- 
džio nutarimų. 

Amerikos Lietuvių 
Tautine Taryba, per 

iP. Norkus, Sekret. 

GARBINGAI KRITO Už 

LAISVĘ. 
] 

Oficialiuose valdžios praneši 
muose, išleistuose Amerikos Ka 

rės Departamento Washingtone 
randime .sekančias .lietuviškas 
pravardes paskelbtas: 

Patėml j I m a s. Imame til 
tas pravardes, kurios yra neabe 

Jotinal lietuviškos, arba kurios 
mums Išrodo lietuviškos. Tie, kurlt 

paBiduoda kariumenėj, arna laika 
registracijos, savo pravardes su 

"ski," arba eu "wicz," ant galo, 
yra panaSijs 1 lenkus ir ji; męs 

negalime atskirti; todol tankiau- 

siai tokių ir nepaduodamo. Lie- 

tuviai pflvalo savo pravarde lai- 

ke užsiregistravimo, arba jau ir 

kariumenėj, paduoti vieton "ski" 

—"akas," vieton ''vricz"—"vičius," 
pavyzdžiui: vieton "Rutkowskl" 
privalo paduoti "Rutkauskas," vie- 
ton "Jacewlcz"—"JaceviciuB." Tuo- 
met bus lengva juos pažinti. 

* * 

S u r a š u o s c g r u* o c' ž i.o 31 
d. 1918. 

John M. Lapass, sardžanta;-, 
iš Chicago, 119 E. 36th place. 
—sunkiai sužeistas. 

Frank J. Kūrent, sardžanta? 
iš Chicago 3006 South Unior 
Ave.—sunkiai sužeistas. 

KENOSHOS LIETUVIAMS. 

Gen. Agentas: P. Beišis 18: 
N. Hovvl A ve. 

Šiuose vietose galima gaut 
kas vakaras "Lietuvą:" 
S. Džiaugis, 462 Jenne st. 

J. Gotautas, 253 Mihvaukee Avc 
J. Poteliunas, 353 X. Chicago st 

! A. Pelis 552 Grand st. 

St. Jocius, 900 Jenne st. 

BIZNIERIAI! 

Visados 
Garsinkiles 

Dienraštyje 

Apgarsinimas 
Atneš 

Rezultatus 

3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL \ 

Lietuvos Neprigulrnybes Fondas 
307 W. 30th Street. .New York, N. Y. 

/ 

1ERBIAMIEJSE: 

Sunaudokite mano duoklę $ 

KOVAI Už LIETUVOS NEPRIGULMYBE 

Su pagarba, 

NAUJU METŲ ŠVENTE... 
S. L. A. 208 MOTERŲ LUOPA 

RENGIA VAKARĄ 
Subatoj, Sausio-Jan. 4, 1919 

Mildos Svetaineje, ant 3 Lubu, 3142 Halsted st. 
7:30 valandą vakare 

Inžanga ypatai 35 centai 

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- 
rašti, taipgi persikeitė ir apmokėjimas, už prenumeratą, ir tik tokiu budu jis tapo atsilikusiu. Todėl kviečiame 
Tamstą, senas "Lietuvos" skaitytojau, apsimoket už išti- 
kimai tarnaujantį visuomenei, už sargiai dabojantį 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 Bendroves da- 
lininkus, artimus ir pažįstamus tuojaus užsiprenumeruo- 
ti Dienraštį "LIETUVĄ." ~ 

Laiškus ir pinigus siųskite sekančiu antrašu'- 

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan St, CfflCAGO, 1LL 

Dienraščio "LIETUVA" 
-KAINOS == 

CHICAGOJE Metams $6.00 
M Pusei mętų 3.50 j 

In Kitus 5uv. Valstijų Miestus 
Metams $5.00 
Pusei Iiietų 3.00^ 
in Kanadą Metams 7.00 
In Kitas Šalis Metams 8.00 VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

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

"LIETUVA" 3253 So, MoTgan StM Chciago, 111. 
GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 
I 

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

Mano adresas: 

Vardas _ Pravardė. — 

•Stubos numeris Gatve 
(arbabo*) 

Miestas ..... ...... Valstija ... 



IT ...į; 4f-.j ; Pr. Mašiotav 

MOKSLO PASAKOS. 
iHg'ViP.a. 

AŠTUNTOJI PASAKA. 

\w Kitą perpietę mokytojas nieko 
/^vaikams nedėstęs, vyresniuosius 

tuojaus prie darbo pristatė. Druč- 

j /kiui liepė iš medžio malunui 
/ sparnus padaryti, ne kaž kokius, 

bet paprasčiausius, kaip vaikai 

papratę dirbti. Pats su kitais pa- 
dirbo lankelį, išdegino dvi skyleli 
malūno volui įstatyti Kaziukui 
įsuke lopetėlę išdro/ti. Kai vis- 

ką tą cudėjo, pasidarė toks prie- 
taisas, kaip štai čionai parodyta 

Uuodegą tyčia įstatė ne sta- 

čiai, bet j šoną nusukęs. Tą visą 
.prietaisą pakabino svirtie ant tvir 
tos virvelės; kitą tokią virvelę 
apvyniojo ant volelio ir paskui, 
kiek atitraukęs visą prietaisą į 
šalį, urnai stipriai patraukė tą 
virvelę. Sparnai ėtnė smarkiai suk 
tis, visas piietaisas pradėjo plau- 
kinėti j ratą po *virną. 

Ar matot, — paklausė, — kaip 
malūno sparnai gerai traukia vi- 

są prietaisą ? 

Vaikai apstoję žiurėjo, kaip 
: prietaisas lakstė ratu po svirną, 

aVimis jį lydėdami. Negalėjo ge- 
rsi i Supaisyti, kaip čia yra. Tik 

i sfr'.aigi nušvito Jurgiukui akys, 
teartum jis butų kokj smagu daik- 
•tą ąYSiminęs. 
f —-Tokių sparnelių esu matęs, 

— sušuko jis. 
•Ir papasakojo, kaip pernai pa- 

va^$r| buvęs pac dėdę. Gyvenąs 
prifc pat Du-bysos. Tai ponas 
Rpfuba parsigabenęs, iš Rygos 
rodosi, laivą su tokiu prietaisu, 
stj sparnais. Iš užpakalio žemai 
tik Aparnai buvę prie laivo-pritai- 
s/U. Nuleidus laivą j vandenį, kai 

►sparnai ėmę suktis, laivas ėję3 
prlis vandenį taip greitai, kaip 
irti u ♦" deniui ne pa vary- 

J —0 kas tuos sparnus suko? 
; —paklausė vaikai. 

— Gi ne žmogus: tokia garinė, 
ne garinė, kaž kokia mašinėlė, 
t*.iri buti, kaip geležinkelio ma- 

šinos ratus kad suka,—paaiškino 
t Petriukas.' 

j — Taigi matot,—iprc')ilo tuo- 

(met, matyti, Jurgiuko pasakoj i- 
i rmu labai pradžiugintas mokyto- 

jas,—taip pat raikv darni orą, katp 
anie vandeni, ir musų malūnėlio 
sparnai traukia (gal ir stumti) 
visą prietaisą. Reikia tiktai, kad 

» prietaisas ore galėtų kyboti. Dėl 
to, virvelės vietoje turėtų buti 
pritaisyta toki? paklodė, su kokia 
vakar bėgiojot. Tie sparneliai 
butlj jusų kojos ir neštų paklodę, 
o .paklodė kiltų aukštyn ir keltų 
Yisą prietaisą. Taip ir įtaisyti 
aroplanai. Tik ir paklodė, arba 
tikriau kelios paklodės tenai daug 
didesnės ir už mūsiškę geresnės 
ir spardai platesni, stipresni ir 

j ne virvelė, bet gera mašinėlė juos 
r 

suka. 
Ir tokia uodega yra?—pa- 

ausė Kaziukas.—-Mat jis tą uo- 

degą-lopetėlę drožė, tad jam pir- 
miausia uodega ir parupo. 

— Toji lopeta aroplanui taip 
pat reikalinga, kaip paukščiui uo- 

dega, arba laivui vairas,—aiškino 
mokytojas.—Be uodego.., be vai- 
ro nepakreipsi nei laivo, nei aro- 

plano. kur panorėjęs. 
;— Aroplaną įtaiso ant ratelių, 

kjjid galėtų ir žeme pabėgėti,— 
Įkalbėjo toliau mokytojas, j laik- 
rodį pasižiūrėjęs.—Pastato aro- 
Į 
i i 

planą lygioje vietoje, paleidžia 
mašinėlę, sparnai ima suktis ir 
stumti aroplaną, <d paklodės iš- 
kelia jį i orą,—ir plauk sau, klau- 

sydamas, kaip mašinėlė tarškia. 
Tik žiūrėk, kad neapvirstum, ar 

mašinėlė nepaliautu sukusis,— 
tuomet sveikas dingęs—nugriūsi, 
kaip pašautas paukštis... Bet 
saulutė jau toli iš pietų. Ko nc- 

pabaigėm šiandie, pabaigsim ki- 
tą dieną. 

Ir atsisveikino tam kartui su 

piemenukais. 
.Seniai iš tolo tik žiūrėdavo, k Jį 

mokytojas su vaikais ištaiso. Iš 
pradžių, būdavo, vienas kitas, pro 
šalį eidamas, sustos, paklausys, 
ir eina savo keli't, ranka moste- 

lėjęs. Esą ponui ne laukas žiū- 
rėti, tai ir prasimano, kaip laikas 
dildyti. Paskui ir nebesustoda- 
vo, tarytum nematydavo. 

Tik senis Rimka, mokytojui at- 

sisveikinant, smagiai jam ranką 
paspaudęs prabilo: 

— Visai, ponuli, sužavėjai mu- 

šu piemenukus. Tik tiek, kai 
nuo ganiavos neatitraukdavai. 
Xa, ir sodams ir paukščiams bu- 
vo šią. vasarą ramiau: šiaip tai, 
būdavo, atsidėjęs turi saugoti, 
kad neišdykautų, ko nepadarytu. 

Piemenukai ne taip rainiai sj 

mokytoju atsisveikino. Mokyto- 
jas, atsinešęs fotografijos prie- 
taisą, pasakė: 

— Štai, vaikai, išmokot foto- 
grafuoti, tai jums tą prietaisą pa- 
lieku. 

Vaikai sucipo iš džiaugsmo, šo- 
ko mokytojui prie rankų. Pa- 
sKtn : 

— Tegu Jurgiukas valdo, tegu 
Jurgiukas,—sušuko visi:—jo pir- 
štai lipšnesni. 

— Tegu Jurgiukas,—pratarė 
mokytojas,—o naudokitės visi. 
Kiti prietaisai ir reikalingi šiam 
dalykui daiktai, žinote, svirne. 

Ir, pirmutinį Jurgiuką apkabi- 
nęs, su visais paeiliui išsibučia- 
vo. 

Sėdusj į ratus mokytoją paskui 
toli lydėjo vaikai žvilgančiomis 
akelėmis. 

Mokytojas, sugrįžęs prie savo 

darbo į gimnaziją, nusipasakojo, 
kaip .piemenims fiziką dėstęs. 
Mokiniai išklausė to visko, kaip 
įdomios įpasakos. Bet paskui ir 
jiems tas darbas parupo. Kli 
mas, tas pats, kurs savo išsišoki- 
mu buvo mokytoją piemenų mo- 

kyti pažadinęs, pirmutinis pake- 
tino eiti jo pėdomis. 

Je! laikraščiai neprasimano, 
Klimas savo sodžiuje paskui visą 
universitetą žmonėms įtaisęs. 

^ę. HftoHlS & EW1IIC i% v 

Frederick H. GUlett iš Mas- 
sachusetts bus sekamu pirm- 
sedžiu atstovių buto paskyri- 
mo komitete. 

Iš Lietuvių Gyvtnimo Amerikoje. 
ROCHESTER, N. Y. 

Paskutiniu laiku čia įvyko 
dviejos prakalbos. Gruodžio 
21 d. prakalbose, kurias su- 

rengė L. N. F. 15 skyrius, 
kalbėjo p. J. \V. Liutkauskas.] 
Tai prigudęs kalbėtojas ir 
kalba jo rimta, pamokinanti. 
Kiekvienas pasiklausęs jo kal- 
bos įgauna patriotišką upą, 
bet netampa, fanatiku. 

Gruodžio 29 d. buvo kitos 
prakalbos, kur kalbėjo kleri- 
kalų tarybos narys p. Smiku- 
tis (gal Šimutis? Red). Jis 
irgi bandė sukelti klausyto- 
juose patriotišką upą, bet su- 

kėlė tik fanatizmą, neapykan- 
tą prieš kitų pažiūrų žmones. 
Liginai tokios taktikos seniau 
laikydavosi lenkai šovinistai 
ir jie išauklėjo savo pasekėjus 
į žmogžudžius. Kunigėliai, 
bukit atsargesni, nes galimas 
dalykas, kad jusų avelės taps 
vilkais. 

Paukštelis. 

NENORIME KITŲ GLOBOS. 

Burlington, N. J. Nors tai 
nedidelis miestelis, bet jame 
lietuvių yra gana geras skait- 
lius. Cia yra lietuvių visokių 
pažiūrų ir katalikų ir tauti- 
ninkų ir socialistų. 

Pasibaigus karei ir. pradė- 
jus darbuotis dėl Lietuvos lai- 
svės kitose vietose, to judėji- 
mo banga palietė ir mus. Ir 
męs sujudome šį ta veikti. 

Tautininkai su katalikais 
ėmėsi rinkti aukas kovai už 
Lietuvos laisvę. Gi sociali- 
stai pradėjo kenkti aukų rin- 
kiniui. Jie ėmė [kalbinėti lie- 
tuviams, kad Lietuva jau lai- 
sva ir nieko jau nereikia da- 
ryti, tik rašytis prie sociali- 
stų kuopos ir laukti kol bol- 
ševikai neįvykdins Lietuvoje 
rojiško gyvenimo. 

Kad geriau įtikinus lietu- 
vius, jog 7 ietuva jau laisva, 
socialistai parsikvietė iš New 
Yorko kalbėtoją J. Jukeli. Šis 

skėtrojosi, šukavo, norėdamas 
įtikitinti susirinkusius, kad 
kovoti už Lietuvos laisvę jie- 

reikia, nes ji jau laisva. Gir- 
di, tik reikia remti rusų bol- 
ševikus, o jie suteiks Lietuvai 
laimės, kokios lietuviai nei 
nesitikėjo. 

Bet žmonės tiems gražiems 
žodžiams matyt, netikėjo, nes 

išėję iš prakalbų, vietoje 
džiautis teikiama bolševikiška 
laime, kalbėjo, kad svetimo- 
mis rankomis tik žarijas grai- 
byti gerai. 

Ne, vyrai, lietuvių šiądien 
jau neprigausi. Męs gerai 
žinome, ką reiškia kitų globa. 
Užtektinai esame gyvenę po 
rusų, vokiečių ir lenkų globa. 
Ir jei męs sakome, kad nori- 
me laisvės, tai sakome, kad 
kiti į musų reikalus savo na- 

gų neprivalo kišti.—Męs rei- 
kalųlaujame Lietuvai Nepri- 
gulmybės. 

Dar pridursiu, kad musų 
kolionijos socialistai myli va- 

dinti kitus tamsunais. Gi 
daugelis jų subatvakarius pra- 
leidžia saliunuose ir prisigėrę 
kimba prie kiekvieno, ypač 
merginų; ištisas naktis pralei- 
džia su kazirėmis, ir panašiai. 

Well, broliai socialistai, to- 

kį "šviesų" gyvenimą pasilai- 
kykite sau, nes męs jo visai 
nepageidaujame. 

< Socialistų N. 

GARDNER, MASS. 
Gruodžio 28 d. T, M. D. 

30 kp. surengė prakalbas.- 
Kalbėjo gerai žinomas p. 
Martus. Jis gana gražiai 
apie Lietuvos reikalus. 

'Aukų surinkta į L. N. Fon- 

da $50.38. Aukavo sekan- 
čiai: 
Po $10.00: 
M. Stakėius ii* Ign. \ ingris. 
Po $5.00: 

Adomas Padalevičius ir 
Fab. Tauginas. 
Po $1.00: 

Kl. Ilendrikis, Ant. Balse- 
vičius, L. Redeekienė, P. Rai- 
zis, Ant. Pauža, F. Tautcris, 
Jur. Dagelis, B. Čekatauskas, 
Yir. Klibas, Ona Krisiunaitė, 
Ona Urboniutč, M ar. Manai- 
čiutė. jonas Naudžiūnas ir 
Juozas Šerkšna. Kiti auka- 
vo mažiau doliario. 

Atsilankius p. Martui, pas 
mus susitvėrė nauja A. L. T. 
S. kuopa Valdybon kuopos iš- 
rinkta: ])irm. K Tauginas, 
sek. Sim. Mačionis, ižd. Ig. 
Vingris, komiteto nariais M. 
S^takėnas Ad. Padalevičius ir 
T. Budris. Linkėtina naujai 
kuopai kuogeriausių pasek- 
mių. 

Amerikos lietivuų darbinin- 
kų kooperatyve bendrovė, ku- 
ri čia gyvavo apie dešimts me- 

tu, dabar subankrutijo. ji 
laike mėsos ir kitų valgomųjų 
daiktų krautuvę. Gaila, kad 
lietuviškoms Įstaigoms taip 
menkai paseseka, nes tas at- 

graso kitus nuo ėjimo pra- 
monėm 

Reporteris. 

•KELEIVIO" REDAKTO- 
RIAUS INTRIGOS. 

Gardner, Mass• Gruodžio 
29 d. "Lietuvos Simu" drau- 
gystė surengė prakalbas. Kai 
bėjo "Keleivio" redaktorius p. 
St. Michelsonas. Laukėme 
nuo redaktoriaus lietuviško 
laikraščio, kad jis pasakys ką 
nors naudingo, kad jis pamo- 
kins lietuvius, kaip reikia ko- 
voti už Lietuvos laisvę. Bet 
apsirikome,—jam toki dalykai 
nerupi. 

"Lietuvos Sunų" draugystė 
sukvietė savo narius, kad pa- 
mokinus juos, kaip reikia ant 
svieto gyventi. 

Sušaukė juos, kad papasa- 
kojus jiems, apie tą kraštą, 
kuriame juos motina ant ran- 

ku išliūliavo, dažnai, gal ne- 

miegodama per ištisas naktis. 
Sušaukė juos, kad priminus 

jiems apie jųjų kūdikystės 
dienas, kuomet jie, it tie 
čiulbanti pavasario paukšte- 
liai, krykštavo ant gimtojo 
kalnelio, gelsvas smiltis be- 
žarstydami. 

Sušaukė juos, kad priminus 
jų jaunystės dienas, kuomet iš 
jų krūtinių, it tų paukščių 
giesmininkų, skrido skardus 
dainos balsas po tyrą Lietu- 
vos padangę. 

Sušaukė pagaliaus juos, 
kad priminus jiems apie tėvą, 
močiutę, kur rauda, it ta rai- 
ba gegutė kukuoja, ar gal jau 
ilsisi augštame smilčių kalne- 
tyje» 

Bet pakviestas kalbėtojas, 
vieton pasikalbėjus su Lietu- 
vos sunais apie brangius jųjų 
sielai dalykus, jis sušuko: 

"Lietuvos sunųs! Atminki- 
te, kad Rusijoje yra bolševi- 
kai. Lietuvos sunųs! džiaug- 
kitės, nes rusai bolševikai 
Lietuvą užvaldys". Ir pana- 
šias mintis jis skėpino klausy- 
tojuose. 

Visus tuos, kurie darbuojas 
dėl apgynimo Lietuvos nuo 

lenkų ir rusų. "Keleivio" re- 

daktorius išvadino Judošiais. 
Ir taip, brolau, jei' chr tavo 
širdyje yra kibirkštis meilės 
link gimtinio krašto, ir tu no- 

ri, kad Lietuva butų laisva, 
t. y. kad ji nelauktų nuo ki- 
tų malonės, kaip kad buvo 

iki šiolei, bet pati spręstų apie 
.savo reikalus, tai tada, brolau 
sulyg "Keleivio" redaktoriaus 

i tu esi Jtidošius. 
Lietuvos sunųs, ar jus ti- 

kėjoties kada nors, kad jusų 
pasamdytas kalbėtojas, jus 
pačius išvadytų judošiais? 
Tai ištikro grubijoniškas el- 

giinasi. 
To dar rmaža. Jis netik el- 

giasi grubijoniškai, bet tamę' 
yra kas tokio slapto, panašu 
j lenkiškas intrigas. 

Tą priparodysime faktais. 
Gruodžio 28 dieną telegra- 

mos pranešė žinią, kad lenkai 
rengiasi užpulti Vilnių. Tą 
pačią dieną, t. y. Gruod. 28, 
laikraštyje "Boston Ameri- 
can", tūlas daktaras Yazlos 
apskundė pasauliui lietuvius, 
kurie buk rengia žydų pog- 
romus lenki joje. 

Bet "Keleivio" redaktorius 
ponas St. Michelsonas nei pu- 
sę žodžio neužsiminė apie len- 
kų taisomas kilpas niusų tė- 

vynei Lietuvai. Vieton to jis 
išvadino Judošiais tėvynainius 
lietuvius. 

Suvedus viską krūvon, "Ke 
leivio" redaktoriaus p. St. Mi- 
chelsono kalboje matosi lenk- 
bernio dvasia. Tas kvepia se- 

novės bajorpalaikių intrigo- 
mis, kurie dėl savo ypatiško 
pelno pardavė Lietuvą lenkiš- 
kon vėrgijon. 

Gėda "Lietuvos Sunų" drau- 
gystei, kuri leidžia dergti, 
purvinti savo gražų vardą, 
kiekvienam, kas tik turi gera 
kakarinę. Jei 'Lietuvos Sunų' 
draugystė ištikro yra bureliu 
Lietuvos Sunų, tai ji privalo 
sekančiame savo susirinkime, 
tą užreikšti viešai ir užkirsti 
kelią kiekvienam neprausta- 
burniui dergt jos gražų var- 

da. M. StakčnciS' v 

NEWARKAS PROTESTUOJA 
PRIEŠ LENKUS. 

Angliškas laikraštis "New- 
ark Evening News," gruod- 
žio 31 d. paduoda gan įdomią 
žinute apie Newarko lietuvių 

įveikimą. 
Gruodžio 29 d. vietos lietu- 

viai , rašo laikraštis, turėjo 

didelį susirinkimą. Vedėju su- 

į si rinkinio buvo Petras Luskis, 
sekretorius Mikolas Truska. 

Tame susirinkime priimta 
rezoliucijos dėl lenku noro į- 
siveržti i Lietuvą, kurie grą- 
sina užimti net Lietuvos sos- 

tinę Vilnių. 
Rezoliucijose paliesta kele- 

tas klausimų. 
1. — Kad Suvienytos Vals- 

tijos suteiktų Lietuvos orga- 
nizuojamai milicijai ginklus, 
idant galėtų ginti šalį nuo už- 

puolikų. 
2. — kad Suvienytos Vals- 

tijos pasiųstų Lietuvon savo 

kariumenę sulaikymui lenkų 
ir bolševikų veržimosi j tą 
šalį. 

3. — Kad butų leista Ame- 
rikoj gyvenantiems lietuviams 
turėti susinėsimus su Lietuva. 

4. — Kad S. V. Preziden- 
tas ir Kongresas pavartotų 
savo įtekmę, kad sulaikius, ga- 
limą praliejimą kraujo tarp 
lenkų ir lietuvių. 

i Nutarta rezoliucijų kopijas 
pasiųsti: Prezidentui \Yilso- 
nui, Valstybės Sekretoriui, 
Pirmininkui komisijos užru- 
bežinių reikalų ir New Jersey 
valstijos senatoriams ir kong- 
resmonams. 

Iš susirinkimo matosi, kad 
lietuviai niekuomet neužgirs 
bile kokio politiško vienijimo- 
si tarp Letuvos ir Lenkijos, 
nes paskutiniai lenkų žings- 
niai baido lietuvius nuo lenkų. 

Ctaa^s»it< i* isiur Jas! s i -SoiSafiL 
"Lietuvą" galite pirkti kiekvie- 

ną dieną sekančiose vietose, kux 
randasi "Lietuvos'' Dienraščiu 
stotjs Chicagoje: 
3903 S. Halsted St. 
Halsted Ir 31st. St. N. W. 
Halsted ir 18 St. 3. W. 
633 W» 18 St. 
Halsted St. Ir 14th St 
Halsted ir Maxwell St. S. E. 
Halsted St. ir 12 St. N. W. 
Jefferson ir 12 St. 

Halsted ir VanBuren St. 
Halsted ir Jacksou Blvd. 
Halsted ir Madison St. 

Halsted ir Milwaukee Ave. S. B. 

Chi. ave., ir Milwaukee Ave. S. B 
Racine ir Milwaųkee S. E. 

Noble ir Milwaukee N. E. 

Divisira ir Milwaukee prieš Bankg 
Robey, North Ave., ir Milwaukee 
Paulina Ir Milwaukee 
Lincoln ir Milwaukee 
Adams lr LaSalle 
26th St. lr Western Ave. 
556 W. 35th St. 

Wabash lr Polk St. N. W. 
VanBuren lr \Vells N. \V. 
State St. lr 18 St. S. W. 
Madison lr FrankUn S. E. 
Wells lr Jackson Blvd. S. E. 
^Vas'alngton lr Clark N. E. 
3013 S. Kedzie Ave. 

Homan ave. ir 12 St.. prieš Searl 
Rouback 

4638 W. 22n'd St. prieš Westei* 
Electric 

2246 S. Leavitt St. 
2214 W. 23 St. 
Kedzie ir Arthingtou prieš Se-r-j 

Rouback 

VanBuren ir Franklin 3t N. E. 
VanBuren ir ClarU St. N. W. 
Wellfi ir "anBuren St. 
State ir VanBuren St. N. W. 
Madison lr State N. W. 
We8tern Are. ir Milwaukee 

DRAUGAS NELAIMĖJE! 
Muinlrrini. ntTltnnlkai, aadejai. f«l>rik"S ir *inu visokio 
darbininkai, dirbimu viduj ir laukt, y»a amžiui draugai 

PAIN-EXPELLER 
■Ton suvirš penkios-deiimtyi metu 
ktip šita pluki gyduole yra var- 

iuojamu su (erlnusionis pasek- 
meius. išgydymui rumatiziun, 
fkMimiu krutlneje. šonose ir rau- 

menyse. neuralgijos, streuu di«- 
gimq. šnKlo ir kosulio. 

JS'enpstRttuk pirkdamos plciug vaistu didelese bonkose. RelkaUuk gerlauaiu. Kuomet pirkii 
l'aln-Ezpeller, persitikrink Hr yra IKARA. vaisbnženklis ant br.koiuk.i. :1j centai ir 60 centai už 

boukatę. GAuiiainof visos© Aptlekose, ar tiesiog is Iftbortorijog. A ^ 

F. AD. RICHTER & C0.f 74—80 Washington St.f Ncw York, N. Y. 

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

Todėl išpildykit šitą blanką ir pasiųsskite 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 v 

2. Adresas 

3. Pavieni, ar vedęs. Jeigu vedęs, tai kiek šeimynoj? 
4. Amžius jusų 
5. Ar grįžtut Lietuvon po karės, jeigu Lietuva gautų laisvę? 
6. Air grįžšit Lietuvon po karės, jeigu Lietuva negautų pilnos laisvės? 
7. Iš kokios vietos paeinate iš Lietuvos ? 

8. Kokion vieton grįžtute ? 

9. Kuom čia užsiimate? 
10. Kuom Lietuvoj norėtut užsiimti? 
11. Su kokiu kapitalu grįžtut Lietuvon, t. y. kiek, maž-daug, pinigų su ^ savim parsivežtut 

Pastaba. Šitas klausimas yra 9varbus 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., Chicago, III. 
PASIRŪPINKITE, KAD IR } USŲ DRAUGAI BEI PAŽĮSTAMI JĄ IŠPILDYTŲ. 
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Prenumeratos kalua apgarsinimų skyriuje. Apgar 

slnlmt) kaina suteikiama pareikalavus. 

Prisiųsti RedakiJjon lr nescnaudoti rankraščiai gra- 

žinami atgal tik tada, kada jų gražinimo reikalaujama, 

rankrašti Redakcijon siunčiant, ir kuomet grąžinimo lė- 

šos prie rankraščio yra pridėto*. 
Prenumeratos, apgarsinimų ir kitokio bizni* relka 

lai3 reik kreiptis laiškais i Dienraščio Admir.l,itaracij<t 

Korespomdenoijas, žinias ir straipsnius reik adresuoti 

Dienraščio Redakcijos vardu. 

Joki raštai, be padavimo rašėjo tikro vardo-pravar 

dSs (apart slapivardds) ir adreso, negali butl sunaudoti. 

Asmeniškai Redaktorių galinga matyti nuo 11:30 ik* 

12-tal išryto ir nuo 5:30 iki 6 vakare. 

Amerikos Lietuviai ir 
H I p 

Lietuva, 
Žinios apie veržimąsi Vilniun ir Lietu- 

von bolsevi-kų iŠ vienos pusės, o lenkų iš kitos 

pusės sujudino iki širdies visus Amerikos lie- 
tuvius. 

Visur rengiama mass-mitingai, iš visur 
siunčiama protesto rezoliucijos ir pržtšymai, 
idant Amerikos valdžia šiokiu, ar kitokiu 
budu suteiktų Lietuvos monėms pagelba. 

Rezoliucijos su protestais ir prašymais 
yra geras ir reikalingas dalykas. Bet vien- 
tik iomis užsiganėdinti buti: permaža. 

Dalykai Lietuvoje priėjo prie to, kacf 
aišku, jog vien tik žodžiais ir straipsniais ne- 

apginsi Lietuvos nuo priešų, kurie veržiasi 
•Lietuvon su ginklais. 

Lietuvos apsigynimui dabar rcikahnga 
yra armija, o armijos užlaikymui yra reika- 

lingi pinigai. Štai šiais dalykais Amerikos lie- 
tuviai ir privalo stoti Lietuvos žmonėms pa- 
gelbon. 

Vos pasklidus žiniai apie Vilniaus pa- 

ėmimą, męs jau gauname laiškų, kuriuose 

mūsų žmonės bara musų vadovus, kodėl jie 
nesirūpina, neprašo Amerikos valdžios, idant 

ji leistų čia organizuoti lietuviškus pulkus. 
Tūkstančiai lietuvių, esančių Amerikos 

armijoj, arba iš jos jau paleistų, stotų iš sykio 
j lietuviškus pulkus jx) Amerikos vėliava, jei- 
fu valcižia teiktųsi juos pasiųsti ginti Lietu- 

vą—tokiu budu ir Europą—nuo bolševikų vil- 
nies, besiveržiančios į vakarus. Tą męs girdi- 
me ir nuo pačių lietuviškų tik-ką paleistų ka- 

reivių. 
Xaujų metų dienos protesto mitinge Clii- 

cagoje, kuomet pasirodė svetainėje "kompa- 
nija" lietuvių-kareivių. publika iškėlė jiems 
niilzimsktausiH oraciją. 

Apie susirinkimą kelių lietuviškų pulkų 
Amerikoje nebūtų jokios abejones. Vienatinis 
trukumas-finansirrs tokių pulkų aprūpinimas. 
Suv. Valstijų valdžia laiko savo kariumenę 
Archangelske; taipgi siųs, turbut, Vokietijon 
ir Lietuvon. K<xlė1 ji galėtų buti priešinga 
tvėrimui ir užlaikymui lietuviškų pulkų, kurie 
nuvyktų palaikyti tvarką ir,atlaikyti bolševikų 
ir kitokių trukšmadarių bangas ant Lietuvos 
rubežių ? 

Męs manome, ji nebūtų priešinga. Bet 

ji pirmiaus turėtų išgirsti pačių lietuvių norą. 
Todėl yra geistina, yra reikalinga, idant 

siunčiamose valdžiai rezoliucijose butų ne vien 
prašymas užtarimo ir apgynimo, bet idant 

*taipgi butų išreikštas prašymas leisti tverti 
lietuvių pulkus čia Amerikoje tuo tikslu, idant 
ijie butų pasiųsti Lie'uvos. 

Tik tuomet Amerikos Lietuviai atliks 
savo užduot j ir savo tėvynės ir civilizacijos 
apgynime. 

Svetimoj spaudoj apie 
Lietuvius. 

Senatas pripažįsta Lietuvių tautą. 
-Sekanti rezoliucija, įnešta senatoriaus 

Loclge Suvienytų Valstijų Senatan, tapo se- 

nato priimta: 
"Lai buna nutarta, kad Senato nuo- 

mone Lietuva privalo but atskirta nuo 

Rusijos ir privalo but jai duota neprigul- 
mybe, ir kad tokios pačios teisės privalo 
but taipgi suteiktos Lietuviams ir Estams 
Visos šitos tautos privalo turėti laisvę ir 
neprigulmybę, nes jų posesijos ant Bal- 
tiko krantų padaro jų neprigulmybę did- 
žios svarbos išlyga ateinančiai pasaulio 
laisvei ir ramybei.'' 

IŠ Herald Shamokin, Pa. 
Gruodžio 18 d., 1918 m. 

Apie Lietuvos Klausimą. 
Keliuose Amerikos laikraščiuose tilpo ži- 

nomo bostoniškio laikraščio Christian Scicnce 
\lonitor specialė korespondencija, prisiųsta 
jam iš Londono, Anglijoj. Straipsnis, užvar- 
dintas antgalviu "Lithuanians Seek Full lnde- 
pendence" (Lietuviai jieško pilnos neprigul- 
iiiybės), yra suviršum špaltos didumo. Dides- 
nę jo dalj užima sutraukotos žinios apie Lie- 
luvos politišką istoriją. Pradžia gi apibudina 
Lietuvos klausimą sekančiai: 

"Dikčiai girdima, kalbama ir rašo- 
ma apie Lietuvą šiądieninę, vakarykščią 
ir rytojaus. Vienok yra sunkus dalykas 
paprastam nespecialistui tikrai sekti tau- 

tinį judėjimą Lietuvos šalies, kuri mato- 
mai sudarė vidurinę Rusijos dalį prieš 
karę. Ir a. faktas, kad Lietuva mainė 
savo ruležius šimtmečiais, pridengdama 
savo rubežiais kitas šalis ir pati būdama 
kitų pridengta (overlapped). Pastarųjų 
laikų žemlapiai tapo sutaisyti, idant pa- 
rodyti istorišką, politišką ir etnišką teri- 
torijos charakterių, o lietuviai daro pas- 
tangas parodymui, kad jie yra skirtina 
rasė su žinomais politiškais rubežiais ir 
atskiru tautiškumu. 

"Vienok yra nuo pat pradžių aišku, 
kad Lietuva ir jos žmonės yra varžymosi 
obuoliu tarp vakarinių, pietinių ir ry- 
tinių kaimynų. Pavyzdžiui, jeigu patyri- 
nėti Lietuvos rubezius, buvusius pirm 
Liublino Unijos 1595 metų, tai pamaty- 
sim, kad tų dienų šalis tęsėsi nuo Rygos 
iki Odesai, tai yra nuo Baltiko jūrių iki' 
Juodųjų jūrių ir jon įėjo Ukrajina ir da- 
lįs Lenkijos. Jus rasite, kad rytinis rube- 
žius ėjo pusėtinai arti nuo Maskvos, o 

vakarinė linija arti Karaliaučiaus ir Var- 
savos. 

"Kaslink dabartiniu kalbos rubežių, 
tai beveik negalima jų sekti; bet lietu 
viai, kaipo rodosi, pusėtinai gerai susitai-j 
ke, kaslink dabartinių etniškų šalies ru- 

bežių; ir šie rubežiai kaip sykis yra ypa- 
tingos šiądien svarbos. Šiuose rubežiuo- 
se šiądien randama kalbinių kylių Vokie- 
čių, lenkų ir Lietuvių, kaip lygiai dide- 
lius plotus, apgyventu0 baltgudžių, ku- 
rie sakoma esą daugiausiai Lietuvių kil- 
mės, surusinti ankstyvesniais amžiais. 

"Pirm Lietuvos prijungimo prie Ru- 
siškos Imperijos, ji turėjo ilga istoriją, 
pilną keitimųsi ir permainų. Šviesiaplau- 
kiai, mėlynakiai lietuviai yra Indo-Ari- 
janiškos padermės ir neskaito save gimi- 
ningais nei slavams, nei teutonams. Pe- 
reidami iš Azijos į Europą apie 2,000 
metų pirm Krikščioniškos eros, jie visu 
pirminausiai apsigyveno išilgai Juodųjų 
jūrių kranto, netoli nuo jpuolimo i1 jas 
Dunojaus upės (Dabartinėj Bulgarijoj 
ir Rumunijoj). Bet jie likosi kitų rasių 
nustumti į šiaurius ir pagalios nasiekė Bal 
tiką, kur jie galutinai apsigyveno. Jie kai 
bėjo kalba analogiška Sanskritui. Išpra- džiu jie gyveno giminėmis pakol trylik- 
tame šimtmetyj grasinantieji jiems pa- 
vojai privertė juos susirišti krūvon. Jie sudarė suvercnę didžia kunigaikštystę, bet buvo į "įversti vesti nesiliaujančias kares prieš lenku ir rusinu kunigaikščius 
pietuose ir prieš vokiečius siauruose ir 
vakaruose. Tryliktame šimtmetyje, kuo-] 
met totoriai užplukdė Rusija ir išnaikino 
ja, baltgudžiai, Raudonieji Rusai (rusi- nai) ir Ukrajiniečiai pateko po Lietuviais 
ir tokiu budu tapo paliuosuoti nuo toto- 
rių jungo. 

"1569 metuose įvyko Liublino Uni- 
ja, kuomet Lenkija ir Lietuva tapo su- 

jungtos krūvon. Vienok Lietuva nieka- 
dos nebuvo Lenkijos apimta, bet užlai- 
kydavo savo locn.'į armiją, finansus, ad- 
ministraciją ir teismus." 

# 

—Monitor, Boston, Mass. 
Gruodžio 25 d., 1918 m. 

AUGŠTAIČIU VAIZDELIAI. 
Kaip jis augo.. Jo tėveliai. 

Tėvelis. 

J ii buvo dešimts šeimynos, u 

visi jį, kaipo patį maž%jį, labai 

mylėjo ir lepino. Tik vienas Tė- 
velis jo niekados nemielavo, ne- 

bučiavo, s<u juo vaikiškai nežeidė. 
Labai gerai, jei kartais ant ke- 
liu pasisodino. Tečiau jis ome 

jautė, jog niekas jo labiau nemy- 
lėjo. Kiek kartų, būdavo, pra- 
vers gryčios duris, vis žvilkte- 
rės ton kertelėn, kame jis ką- 
nors krausto. Ir nuo to vieno 

Jo žvilkterėjimo pasidarydavo 
jam taip saldu, tai.p gera, kad 
nors mirk ant vietos. Visas 
nušvitęs, pradžiugęs, dėlto ne- 

puldavo aut tėvelio visomis ke- 
turiomis, kaip ant Motutę; tik, 
visas savo įpramonėles užmiršęs, 
įsižiūrėdavo ramu u Jo veidan, ir 
niekur daugiau nebenukreipdavo 
akiu, kol tik Tėvelis gryčioje bu- 
vo. 'Kartais, lyg meilės jausmo 
nukreipdavo žnuŠ;Čp. pgsjblCFC] 
priveiktas, prikrizdavo prie pa- 
galvės, bet ir tuomet tebesistebė- 
davo su pasigerėjimo džiaugsmu 
ant lupelių ir visame veidelyje. 

Motutė, su juo žaizdama, kar- 
tais, 'būdavo, prikiša Tėveliui: 

— Kad tu, tėvai, išmarinęs 
visą penketą sunn, nė šito ne- 

myli, nėkados jo nepamieluoji... 
Bet kai jo nėra, didele pagar- 

ba balse ir veide persako, būda- 
vo, kaip, sūnų nebetekęs, ko galo 
negavęs. 

— Niekam n epas i skusdavo. 
Bet kartais eis, eis, užsimislijęs. 
ir brinkt ant žemės... Neduok. 
Dieve, vyriško širdies skausmo! 
—Pabaigdavo savo pasaką apie 
išmarintus vaikus, lyg palygin- 
dama "vyrišką"—tylų skausmą 
su savo balsiu, ašaringu. 

Tėvelis buvo, stogo pečių augš- 
tai praplikusia kakta, žilais plau- 
kais. Ūsus netik karpė, kaip ir 
kiti jo amžiaus lietuviai, bet ir 
skute ligi nosiai. Panosėje palie- 
kama kuokštelė. lyg patemdamu 
viršutine lupą, darė visą jo budą 
geru, nebaisiu. Rodės, ji reikalin- 
ga, kad atsigėrus tabakos, butų 
kas rūpestingai išdulkinti ir raudo 
ua skarele iššluostyti, idant vei- 
das ir drapanos visados butų 
svarus, nesučitir^*. Septintą de- 
šimtį eidamas, Tėvelis nekiek 
nebuvo raukšlėtas; raukšlėjosi 
tik ties kelmuotais ančakiais nu > 

mirkčiojimo paraudusiom blak- 
stienom. 

Buvo rimtas, o bijoti niekas 
Jo nebijojo, nei paukščiai, nei 
gyvuliai, nei piemenėliai. Bet 
ir pajuokti ar paniekinti niekam 
neėmė noras. Gal nebuvo už ką 
Jis šlovinti: viešai nesidarbuoda- 
mas, negavo progos daug geni 
kitiems daryti; bet nebuvo uz 

ką ir keikti: lygus buvo sau-žmo. 
gus, savo vargu ir nupesčiu pa- 
tenkinąs nemažą savo šeimynėlę 
ir ant nieko svetimo ne.pasigvie- 
Šęs. l>'iekam nieko bloga neda- 
rė. nė keikties nemokėjo. Visus 
Jam kuo-nors neintikusius vadino 
vienodai—šeimomis. Pristigęs 
kantrybės, kreitėjo aiškiai, 'barė- 
si piktai, anot to, tik nerūsčiai, 
ir tuoj skubinosi namo ant savo 

"močią." Radęs, jai išliedavo vi- 
są savo kartėlį. 

— Xii sakyk tu man, neklau- 
symas! Įsakiau rciškiai, ir bū- 
ro ko čia neklausyti... Šeima! 

Tuojau siekė liemenės kišenėn 
Labokos, kurios iš visti plaučių, 
net užsimerkdamas, patraukys 
kėlė jau visai nurimusį veidą. 

Nemokėjo nė džiaugties balsiai. 
Reikė labai juokingo pasakymo, 
kad Jo lupų krašteliai iškryptų. 
Tai pajutęs, tuoj siejeė tabokos, 
kurios gerokai patraukęs, ir vėl 
nurimdavo. 

■Vaikščiojo visados vienodai, 
vidutiniška*', nei skubydamas, nei 
tingėdamas. Re darbo nėkados 
tiesiojo. Laukų darbo nedirbo, 
bet namie visa padarė. Ejo ir 

ėjo visą dieną aplink kluoną, žar- 
dus, klojimą, daržines, dienadar- 
žj, klėtis, vis ką-nors papešioda- 
mas, pataisydamas, pagrė'bstyda- 
mas, pašluostydamas, kad risi 

butų tvarkoje ir čielybėje; džio- 

vino šieną, sėmenis, vėtė javus. 
Žiemą dirbo ūkio padargus, in- 

dus, skrynias, šėpas; buvo na- 

gingas; sau visa pasidirbo, už 

pinigus niekam nieko. Abliuoja 
būdavo, Tėvelis, neskubydamas, 
ar atsisėdęs ką skaptuoja; o jisai 
kumšteliais smakrą parėmęs, iš- 
tisomis valandomis, žodelio ne- 

ištardamas, iš už varstoto, seka 
Jo darbą ar prie šlaunies prisi- 
glaudęs, narplioja skiedeles. 

Štai Tėvelis medžiagą ir pa- 
dargą <^eda šalin, siekia liemenėn 
tabokos; atsivožęs tošinę tabo- 
kinėlę, kalena viršeliu, pirštais 
subrauko gailius miltelius, semia 
gerą žiupsnį, pusę intraukia, gi- 
liai atsuluzdamas. pusę pasituri 
ant kelio nuleistoje rankoje at- 
kartoti. Pajutęs inbestas i savo 

veidą akeles, kartais labai ge- 
rame upe, kyšteli savo suspau- 
stus pirštus ir jam panosėn. Ma- 
žiems taip netinkamas pavaišini- 
mas taip ji prajukdindavo, kaip 
vėliau jokis juokdarys nebetesė- 
jo. 

Mylėjo jis savo Tėvelį ir vin- 
gė Jo per visą Jo ilgą 85 metu 

amžių, ilgainesuprazdamas, už ką. 
Vėliau tik suprato, jog tarpe vi- 
su kitų pagirtinųjų privalumų, 
kurie vergė jo širdį, galingiau- 
sias buvo pilnumas širdies dau- 
gybe neišaikvotų jausmų. Tasai 
tylus vyras buvo lyg tyli sietu- 
va, pilna paslapčių; gal slėpė 
savo gelmėje perlus, o gal ir bai- 
dyklės. « 

Šilta, graži vasaros diena. 
Tėvelis \ ietnnarškinis ant prie- 

klėčio plaka dalgę; jis taip-tpat 
vienais baltiniais, kaip ir visados, 
stovi prie šlaunies, prisiglaudęs 
ir, rodos, tūkstantį metų sektų 
be nuobodžio tą \ ienodą plaktu- 
ko taukšėjimą. Dyvai? Nedy- 
vai: juk lai Tėvelis dirba. Kai 
lovelio nėra ir jo namie nėra. 

Štai Tėvelis pabaigė plakti; 
apžiurėjo asmenis, dalgės virkš- 
čią, pamėgino, ar tvirtai pririštas 
buožakys; paprastu luidu atsigė- 
rė tabokos ir, dėdamas tabokinėlę 
atgal, sako: 

— Ar nori obuolio? 
Obuolys jam ne ntuujiena: Jis 

sodelio viešpats; bet norėdamas, 
kad Tėvelis kuoilgiattsia su juo 
pabūtų, ima ploti rankelėm ir, šo- 
kinėdamas iŠ džiaugsmo, šaukti: 

N'oliu. uoliu, uoliu!!! 
Tėvelis keiias. Neskuby damas 

jieško aut skiedyno ilgos žal- 
gos. Radęs tinkamą, perskelia 
laibgali, įspraudžia vagelj,—tai 
žnyplės. Jei tesi iškelti aug- 
štyn, jis dideliu rimtumu, it kry- 
žių j kapus nerdamas žingsniuoja 
giedodamas .pirma Tėvelio; jei 
nepakelia, žeme velka, apžergęs- 
raitas. Susidaro procesija ant 

minkštąją obely. 
Saulės pusėje sustoję, abudu 

akylai apžvelgia visą obelę, beg 
nepagelto dar bent vienas alyvi-, 
nis obuolys, prieš-pat saulę be- 
sikaitindamas. Antai, pačioje 
viršūnėje, kaip vaškas tvyska pil- 
nas, dviejų jo kumštelių dydžio, 
akiui, netik gomuriui mielas 
obuolys. Akelės užsidega sma- 

guru. Tėvelis siekia žnvplėmi-. 
ir nepasiekia. 

— Eikš, sako, aš tave pake! i 

siu, o tu mušk virpčiit, kad tasa-< 

gražulis nukristų. 
Atsisėdęs ant Tėvelio .pečio 

f nusitveria karti, iškelia augštvn 
«. bet kad reikia suduoti, karteU 

ten krenta, kur pati nori, nu 

mušdama keletą visiškai žalių 
obuoliukų. 

— Xu, dar kartą! 
Kelia dar kartą, l>et rankelės 

dreba, juokas krutinę kutena — 

leidžia, ir vėl pro šalį... Sidabrinis 
juoko balselis skamba po ma- 

lonu sodelj. Tėvelis, apsime'zda 
mas piktu, dideliu paniekinu 
meta jį nuo pečio žemėn. 

— Et, kad iš tavęs tai da 
nieko nėr gera! Žiūrėk, k;cl- 
obuoliu išgadinai, o reikiamo;'; 
nenumušei... 

— Tai ką ^i darysiva?—Klau 
sia vaikas jau rimtai susirupinę- 

— Nežinau—šaltai atsako Tė- 
velis ir siekia tabokos. O ^elto- 
/rv J-y. 

našai tebetvyska viršūnėje obe- 
lės, lyg meiliai tyčiodamasis iš 
stovinčių žemėje. 

Vaikiukas pradeda norėti jj nu- 

siraškyti ne tiek, kad norėtu jo 
pavalgyti, kiek kad įveikus at-j kaklų pasipriešinimą. Ima ne-; 
ramiai dairyties aplink, jieškoda- ' mas priemonių, šit vidury kie- 

Įmo po puikiu, kaip kėtis, ap- 
skritu žilvičiu, kur gražiu laiku 
iš laukų grįžtanti šeimyna va- 

karieniauja, stovi ilgas suolelii. 
— Tėvei!—umai sušunka ber- 

niukas, gudragalvodamas: geriau 
aš Tamstą pakelsiu... 

— >T kelk,—vis šaltai sakn 
Tėvelis. 

Juokdamas bėga berniukas 
kieman, verčia suolelį augštyn 
kojomis ir tęsia atatupstas sodan, 
kaip skrudelė šapą. Tėvelis ap- 
simeta nematančiu to juokingo 
vargo; tabokos pirštais pasisė- 
męs, dairosi ipo medžių viršūnės, 
kaip žvaigždes skaitydamas. 

štai vargų negalais vaikiukas 
atkeliauja lig pat obelės Tėvelis, 
ant suolelio pasistojęs, viena ran- 
ka lengvai jžardo j žnyples šakelę 
su geltonuoju; šakelę trekš, su- 

kama. obuolys šliukšt per lapu? 
ir bubt po kojų, net persprogo 1 

ir sultis itiško. Kad nebūtų vai- 
kas pasisukęs, butų, kaip tam 1 
tinginiui, j pat dantis inkritęs: 
tik krimsk. 1 

Kaio paukštinis šunaitis ant 

pašautą paukšti, vaikiukas pui 
ant nukritusį obuolį, griebia 
abi sauji ir, vypsodamas ii. 

džiaugsmo, augštai prieš Tėvelį 
rankeles iškeldamas guosliai ri- 

tinėja švelnų kamitolj. O Tė- 

velis, jau nuo suolelio nužengę 
ir žnyples savo pečio atsiėjęs, į 
sunų žiuri ir kišenėn tabokos sie- 
kia. 

— Tėveli! pirma Tamsta atsi- 

k.'įsk!—Sako sūnelis, stengdama- 
sis trumputes savo rankeles kuo- 

aitgščiausia iškelti. 
— Et, dantų nebeturiu... 
— Turi, turi! Pagrauik tuo 

iltiniu!—Neatlyžta sūnelis. 
Toks sumaningas ir neveid- 

mainas pakvietimas perveikia Tė- 

velį, ir Jisai ima žando pašaliu 
griaužti obuolj, o sūnelis, ran-, 
keles užpakalyj sunėręs ir ųf 
vėlę augštyn atmetęs, žiuri, ka 

io tėvelis vaišinas—obuolį abliu 

ja. 
Bent kiek paabliavęs, gal< 

<yšteli obuolį sunui atgal, atv 

sindamas: 
— Valgyk sau pats. 
— Dar dar, Tėveli!—>Nenoi 

vaikiukas imti. Bet paima, nu- 

iuzdamas, kad jau raškymo ts- 

:orija pasibaigė, ir Tėvelis tikrai 
raukiasi į pertrauktą savo dar-- 
>a. 

• 

Ne Nėra ir nebuvo visame 
>asaulyje geresnio tėvelio už jo 
tevelį! 

/ 

Moderniška Pramonė. 
Raportai prisiųsti j Federališką Departamentą Darbo 

\Yasliingtone rodo, jog vienoj dirbtuvėj išOhio valstijos, 1 

vidutiniškas našumas produkcijos pakilo nuo aštuonių šmotų 
(pisių) iki penkasdešimtis penkių į valandą. Rodos tai ne- 
mtas daigtas, jeigu greta tu raporto nebūtų darodimas su 

pilnu paiškinimu, kaip šis pakylimas buvo atsiektas. 

Tyrinėjimą parodė, jog darbininkai nebuvo kaip rei-i 
•ciant mokinami darbo, kuris jems buvo užduotas atliktii 
Poliaus, buvo atrasta, jog tankus mainymas darbininkui 
įuo vieno darbo prie kito, buvo priežastimi žemo našumo \ 
)rodukcijos. Invesdami gerus mokintojus, kurie kiekvieną .J žingsnį, kiekvieną judėjimą, veikimą išmieruoja, išrokuoja. 
Viskas kas veda prie pagerinimo darbo metodos, taip pat 
)alengvina darbininkui. 

Su pagerinamu darbo sąlygų, skaitlius tų, kurie mai- 
tosi nuo vieno darbo prię kito, gerokai sumažėjo, tokiu budu 
>atyrusių darbininkų skaitlius padidėjo. Su padidėjimu skait 
iaus i>atyrusių darbininkų produktiviškumas abelnai pa- 
<ilo. Pakylimas produktiviškun>o veda prie pakėlimo algi#' 
vurios duoda didesnį užganėdinimą darbininkui.. Tai gali- 
na labai gerai suprasti, kaip vienas dalykas logiškai veda-^ )rie kito. Todėl, tai yra labai malonu patėmyti, jog šitoks 
apsireiškimas yra naudingas kaip darbdaviui taip ir darbi- 
įinkui. Nekuriu nuomone, jog brangos algos ir išlaidos pa- gerinimui Jarrbo sąlygų reiškia nuostoli darbdaviui, pasi- 
rodo klaidinga. 

Patyrimas rodo, jog pastovus darbininkas turi tikrą 
vertę darbdaviiu. Darbo našumas daug nukenčia, nustojant 
kiekvieną patyrusį, mokantį savo darbą darbininką. Tai nei 
išvengiamas dalykas nes, darbininkas nepratęs tam tikro, 
larbo, dirab išlengvo, gaišindamas kitą darbininką, kuris i 
seka paskui ji. Moderniška pramonė, kur pagaminimas vie-| 
no kokio nors daigto yra išdalytintas į laipsnius ir visokius \ 
veiksnius, vra kaip lenciūgas, kuris yra t iap stiprus, kaip 
yra stipri jo silpi.oji grandis. Kuomet ji yra lygiai pastip- ritna kaip kitos, tuomet visaslenciugas yra sustiprintas. 

-Kaip šis mainimosi darbininkų nuo veno darbo prie kito gali buti išvengtas? Ponas Tohnias E. \Vilsonas, kuris 
yra prezidentu "paeking house" \Vilson ir Co., tvirtina, j,0g 
.ižganėdintas darbininkas niekuomet nemes savo darbo, į ir 
odėl viskas kas yra daroma linkui jo užganėdinimo užtilk 
•ina, jog darbininkas laikysis darbo ir neis jieškoti kito. ^ 

jau kelis kartus męs esame atkreipiu atydą visuoniC'- 
įės. j tuos darbo sąlygų pagerinimus, kuriuos męs esame* 
vedę mūsų dirbtuvėje. Paskutinis pranešimas Wilsono ir 
3o. buvo, jog kiekvienas darbininkas, kuris dirba šešitts 
nėnesius be pertraukos, gaus gale metų dešimts nuošimčių 
įuo uždirbtų pinigu, tai yra už kiekvieną šimtą doliarių 
iždirbtų jis gaus dešimts doliarių dovanų. Pagaliaus Ponas 
A'ilsonas sako, kad jotikslu yra suvienyti ankštai kompaiiK 
ą ir darbininkus, Netolimoj ateityj Ponas \Vilsonas žada 
šdirbti plianą, kuris duos darbininkams progą nužeminto 
11 iskainomis ir ant prieinamų sąlygų pirkti serus. Tokiu 
nidu darbininkai liks bendrais savininkais dirbtuvės. Užįin- 
eresuotas darbininkas, kuris irgi jaučiasi savininku, įies 
tiri šėrąs. žinoma, kampanija pasitiki tokiu darbininkų, »ies 
os pasisekimas reiškia didesnį peną. \ 

Toliai plianas užtikrintų kompanijai ištikimus dar|)\. linkus, kurie neturėtų jokio išrokavimo mainyti darbą, lies 
j aip darydami jie vistiek nieko nelaimėtų, o sau labai laiiū 
pakenktų. CApgars.jį 



PASISKAITYKITE! 

IV. Daina 
(Imituota). 

Leiskit į tėvynę, 
Leiskit pas savus! 
Ten pradžiugs krūtinė, 
Atgaivins jausmus. 

Pirm negu aušrelė 
Skaisti užtekės, 
Jums nauja dainelė 
Mano suskambės. 

Čia jausmai man žuva, 
Kalinyj' širdis; 
Leiskit j Lietuvą,— 
Akjs ten nušvys! 

Medžių kad užimąs 
Giedančiam pritars, 
Šventas įkvėpimas 
Jums dainas sutvers. 

Svetima padangė 
Nemaloni, ne! 
Tėviškę aš brangią 
Vis regiu sapne. 

Nemuną dabina 
Puikesni žiedai; 
širdį ten ramina 
Meilesni balsai. 

j EDEAMIČJ Vertž M. GRIGONĮ 

SIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 

VILTIS. 

ENRIKO, puikus tai buvo tavo pasielgi- 
mas, kada tu, grįžęs iš tikybos lekcijos, taip 
meiliai apkabinai savo motina. Taip, pra- 
kilnius žodžius tau mokytojas pasakė. \ ieš- 
pats suvienijo mus ir nepei skirs mušu ainž.i 
nai, kai aš mirsiu, kai tavo tėvas mirs, nesa- 

kyšime męs tų baisių žodžių: mama, tėveli, 
/Enriko, aš tavęs niekados nebepamatysiu!— 
męs susitiksime antrame gyvenime, ten, kame 
tasai, kas daug kentėjo, už kentėjimus apturės 

i •žmokflsnį, ten, kame tasai, kas daug mylėjo 
ant žemės, vėl atras- tusias sitlcs, kurias jis 
mylėjo, atras jas ten, kame nėra nei nuodė- 
mės, nei '.iudėsio, nei mirties. 

"Bet męs privalome užsitarnauti tąjį gy- 
venimą. Klausyk, sūneli mano: kiekvienas ta- 
vo geras darbas, kiekvienas tavo pasielgimas 
su tais, kuriuos tu myli, ir su draugai"*, vis 
tai naujas žingsnys i dangų. Į geresnį gyve- 
nimą kelia tave kiekviena nelaimė, kiekviena 
kančia, nes kančia užmoka už tavo klaidas, o 

ašara nuplauna dėmę. 
"Tegul tavo tikslu buna kasdieną geres- 

niu tapti, negu. vakar buvai. Sakyk sau kas 
as: šiądieną aš noriu atlikti tokį darbą, ku- 
ntano sąžinę patenkintų ir už kurį mane 

J tėvas pagirtų; tokį darbą, kuris priverstų vie- 
i ną mano draugų, mokytoją, brolį, arba by i, 

man® labiaus pamylėti. Ir melskis, kad i)i 
vas padėtų tau tą sumanymą įvykinti. Sakyk 
O Viešpa ie, aš noriu buti geras, doras, drą- 
sus, mandagus ir širdingas—padėk man! Su- 
teik, Viešpatie, kad eidamas gultų aš galėčiau 
'avo motinai pasakyti: Mama, šiądieną tavo 
uinus labiaus užsitarnavo pabučiavimą, negu 
.vakar. Visados mąstyk, Enriko, apie tą idea- 
linę, kuri tu gali antrame gyvenime likti, ir 

! melskis. 
"Tu negali įsivaizdinti, kaij» aš jaučiau 

save laiminga, kada aš matau, kai mano kū- 
dikis meldžiasi. Tu meldiesi, o aš mąstau: 

■.Negali Imti, kad nebūtų tokios esybės, kuri 
įato ir girdi jį iš augštybių. Ir mano dar 
lesnis lieka tikėjimas į tai, kad yra aug.ščiau- 
•i palaima ir begalinė, meilė, aš myliu tave la- 
:«.is; noriai darbuojamos, kantriaus kenčiu, 
lingai atleidžiu ir ramiai apie mirtį mąstau. 

"O, didis ir geras Dieve! Koks džiaugs- 
is—po mirties išgirsti savo motinos balsą, 

/ivo vaiką sutikti, pamatyti mano brangųjį 
; ,11 r i ko ir apkabinti jį, netnątant apie persi- 
> gyrimą, buti su juo visados, visados, amžinai! 

"O, melsk tai, visi melsimės, mylėsime 
ifeits kitą, atliksime gerus darbus ir laikysime 
įmušti širdyje tą stebuklingą viltį, mano mie- 

mano brangus berneli. Tavo mama." 

TEISINGA DOVANA. 

Šiadieną mokykloje dovanas dalino vy- 
riausias mokyklų inspektorius — žila barz- 
dai ponas, juodai apsirėdęs. Pabaigoje lekcijų 
ji* atėjo kartu su direktoriumi ir atsisėdo gre- 
tai, mokytojo. Jis klausinėjo bent kelius moki- 
ni 3>s, pa>kiau pirmąjį medalių davė Derossi. 
T>Jicš dundant antrąjį medalių, jis išklausė, 
k,*f jani pusbalsiai mokytojas ir direktorius 
krjdbėjo. Mums žingeidu buvo, kam jis duos 
ail^ąjį 

Pagaliaus inspehiorius balsiai tarė: 
— Antrąjį medalių už namų rašinius, už 

lekcijas, už gražir.raštį, už elgimąsi užsitarna- 
vo Petras Prekossi. 

Visi pasižiurėjo į Prekossi, ir matytks 
buvo, kad visi už jį džiaugiasi. Prekossi taip 
sumišęs atsis'ojo, kad nebežinojo, kas daryti. 

— Eik cm,—tarė inspektorius. 
Prekossi pašoko iš suolo ir nuėjo prie 

mokytojo skobnio. Inspektorius atydžiai pa- 
sižiurėjo į tą išblyškusį, lyg vaškinį veidelį, 
i mažą kūną, tėvo drabužiuosna, lyg maišan, 
inkištą, pažvelgė į tas gTas ir liūdnas akis, 
kurių berniukas nedrįso pakelti, bet kuriose 
matėsi ištisa kentėjimo tragedija; paskiau, pri- 
segdamas prie krutinės medalių, maloniu bal- 
su tarė:' 

— Prekossi, aš tau duodu medalių, kurį 
tu pilnai užsitarnavai. Aš tau duodu jį netik 
už.mokslą ir rūpestingumą, bet ir už tavo ge- 
rą širdį, už tavo tvirtybę, todėl, kad tu geras 
sunus. Ar netiesa,—pridūrė jisai, kreipda- 
masis į v'są klasę,—kad jis ii už tai užsitar- 
navo? 

— Ta)p, taip,- męs visi vienu balsu at- 
sakėme. 

Prekossi patlarė tokį judėjimą, lyg norėtų 
ką tai nuryti, paskiau dėkingu ir meiliu žvilg- 
sniu j mus visus pasižiurėjo. 

— Eik, mano mielas berneli,—tarė in- 

spektorius,—tegu tave Dievas saugo. 
Mokslas pasibaigė, laikas namo keliauti; 

mūsų klasė pirmiaus kitų išė jo. Išėję iš, kla- 
sės, męs pamatėme apačioje, prie pat durų, 
Prekossi tėvą, kalvį. 

Jo veidas, kaip paprastai, buvo išbalęs 
ir paniuręs,' plaukai ant akių kabėjo, kepurė 
ant pakaušio—jis vos ant kojų laikėsi. Mo- 
kytojas tuojau ji pastebėjo ir ka tai inspek- 
toriui pasakė. Inspektorius skubiai atrado 
Prekossi ir, paėmęs už rankos, nuvedė pas tė- 
vą. Berniukas xvisas drebėjo. Mokytojas ir 
direktorius irgi ten nuėjo, ir daug berniukų 
aplinkui apspito. 

— Tamsta- šito berniuko tėvas?—-link- 
smu, draugišku balsu paklausė inspektorius. 
Ir nelaukdamas atsakymo, tęsė:—Kartu su 
tamsta džiaugiuos. Žiūrėkite, tamstos sunus 
iš penkiasdešimts penkių draugų gavo antrąjį 

I medalių. Jis labai protingas ir rūpestingas 
berniukas, kuris augštai pakils; jis geras ber- 
niukas, ji visi draugai gerbia ir myli; tam- 
sta gali juo didžiuoties. 

Kalvis, kuris išsižiojęs jo klausėsi, pasi- 
| žiurėjo j inspektorių i direktorių, paskiau pa- 
[sižiurėjo i Minų, kuris priešais jo palenkta 
galva stovėjo ir visas drebėjo—ir lyg pirmą 
kart butų atsiminęs apie tai, kiek dėlei jo su- 

į nus kentėjo, supratęs jo angelo kantrybę, jo 
karžygišką tvirtybę, jisai ant savo veido pa-, 
rodė iŠ karto beminti nusistebėjimą, paskiau 
Ofilų gailestį ir liūdesį ir, pagaliaus, staiga su- 

čiupo sunaus galvą ir ją prie savo krutinės 
priglaudė. Aš pakviečiau Prekossi, kad ket- 
verge kartu su Garrone ir Krossi pas mane 

t ateitų; kiti jam ranką spaudė, jo medalių čiu- 
jpinėjo, glostė jo pečius, visi jam meilų žodelį 
I 'arė. C) nustebęs tėvas į visus žiurėjo, vis dar 

^lauždamas prie k. «iinės galvą savo berniu- 
) ko, kuris verkė. 

GERI NORAI. 
Prekossi medalius sukėlė mano sabinės 

[graužimą. Aš dar nė karto neužsitarnavau 
jo! Paskutiniu laiku aš mokinuosi blogai ir 
pats savimi nepatenkintas; nepatenkinti mani- 
mi mokytojas, tėvas ir mama. Už tai aš ne- 

begaliu linksminties taip, kaip seniaus, kada, 
būdavo, rūpestingai pasidarbavęs, pašoksiu iš 

j vietos ir bėgu žaisti su tokiu džiaugsmu, lyg 
mėnesį nebučiau žaidęs. Taipogi nebejaučiu 
aš dabar }.okio malonumo, kaip seniaus būda- 
vo, sėsdamas už skobnio su savo namiškiais. 
Koks tai šešėlis ant mano sielos guli, vidujinis 
balsas vis kartoja:—Negalima tokiu buti, ne- 
galima. 

Kiek kartu vakarais matau aš, kaip gat- 
\e darbininkų būriai iš darbo grįžta. Jų tarpe 
daug berniukų matyties. Visi jie nuvargę, bet 
linksmi, skubinasi namo valgytų, kalbasi bal- 
siai, juokiasi ir mostikouja juodomis nuo ang- 
lies arba baltomis nuo vapnos rankomis. Ir 
kada aš pamąstau, kad šitie berniukai, visą 
dieną dirbę ant stogų, prie krosnių, tarp ma- 

šinų, vandenyje, po žemėmis, valgo šautą duo- 
ną, tai man darosi gėda, kad aš tuo pačiu lai- 
ku tiktai pritepiau bent keturius puslapius. 
Ak! aš savimi nepatenkintas! Aš aiškiai ma- 
tau, kad amno tėvui tai nemalonu ir jis norėtų 
mane barti, bet gailėdamas manęs, nieko ne- 

sako—laukia. Branguti mano! o pats jisai 
tai daug darbuojasi! Visa, kas yra mūsų na- 
muose: drabužiai, valgis, knygos, žaislai—visa 
tai tavo, mano gerasai tėveli, visa tai tavo 
darbo vaisiai, o a^ nedirbu. Kiek tu dėlei to 

rupesnių, nesmagumų turėjai, o aš nesidar- 
buoju! Kaip neteisingai, kaip bjauru! Xuo 
šios dienos aš noriu taip mokvties, kaip Star- 
di: sugniaušiu kumščius, sukasiu dantis ir iš 

visos širdies ir visti jiegų imsiuosi darbo; aš 
rupjsittos jveikti snaudulį vakarais, anksti kel- 
siuos, be atilsio kalsiu, griausiu tinginystę, pa- 
vargsiu, bet kentėsiu, gal ir apsirgsiu, kad 
tik galėčiau nusikratyti tą suglemžusią ir be- 
valios esybę, kuri mane žemina ir kitus griau- 
dina. Su naujomis jiegomis į darbą! į dar- 
bą visa siela ir visais dirksniais! T darbą, po 
kurio poilsis man pasirodys toks saldus, žaidi- 
mai malonus, vakarienė linksma, į darbą, ku- 
ris sugrąžjs man mielą nusišypsojimą moky- 
tojo ir brangų mano tėvo pabučiavimą! 

> 

MAŽUTIS GELŽKEL1S. 
VAKAR pas mane buvo svečiuose Pre- 

kossi ir Garrone. Nemanau, kad kunigaikščiu 
vaikams geresnį priėmimą suteikia. Gorronc 
pirmą kart atėjo, nes jisai truputį meška ii 
gėdinasi tai, kad jisai toks didelis, o dar tre 
čioje klasėje. Kai jie suskambino, męs visi 

įuėjonie durų atidaryti. Krossi neatėjo, nes 

jo tėvas po šešių metų galt] j;ale ii Amerikos 
jrįžo. 

Mama pabučiavo Prekossi, tėvas perstatė 
jai Garrone sakydamas: 

— Štai žiūrėk: jisai netiktai geras ber- 
niukas; tai karžygis ir geras žmogus. 

O tasai palenkė savo didelę nuskustą gal 
»-ą ir nusišypsojo. Prekossi atėjo iTiedalių pa- 
sikabinęs; jis buvo linksmas, nes jo tėvas vėl 
pradėjo darbuoties ir jau šešta diena nebege- 
ria, nuolat ij su savimi kalvėje laiko, žodžiu, 
iitas žmogus virto, 

Męs pradėjome žaisti; aš visus savo daik- 
us ištraukiau; Prekossi nustebęs atsistojo prie 
raukinio su garvežiu, kuris pats bėga, jei jį 
tžsuki; ji? niekados nieko panašaus nėra ma- 
ęs,jis neatitraukė akių nuo raudonų ir gel- 
011 ų vagonų. Aš jam daviau raktelį, kad jisai 
ats užsuktų; jis atsiklaupė ir, žaislo užimtas, 
langiaus nelxipakėlė galvos. Aš niekados ne- 
:smu matęs, kad jis taip linksmintųsi. 

f » 
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Kalėdų Eglaite. 
DETROIT PRISIUNČIA DAR 

ARTI $700.00. 
Detroit, Mieli, Lietuviai savo 

aukomis atbaigė ir perviršyjo 
$10,000.00, "Kalėdų Eglaites" 
aukų Lietuvos Laisvei. Jie pas- 
kutinėmis dienomis, rodos žino- 
dami, prisiuntė $691.25, kad 
jiems tektų garbe už pribaigiiną 
dešimtstukstantinės. Ir neapsi- 
riko. Patįs chieagiečiai vargiai 
butu įstengę tai padaryti, l'žtai 
detroitiečiams reikalinga širdin- 
gai padėkoti. Apart šių aukų 
detroitieeiai jau ir pirmiau puo- 
ši "Kalėdų Eglaitę" Lig šiam 
laikui jie yra suaukavę viso 

$927.85. 
Štaį Detroito lietuviai aukau- 

tojai: 
Po $25.00 

Konradas »Sansaitis, Pranas Žie- 
lia, Juozas Kudis, Ceslavas Va- 
linskas. 
Po $10.00: 
Adelė Žukauskienė Vincas Žu- 
kauskas, Juozas Gudina?, Pranas 
Mosteika, Vlądislavas Milkewicz, 
Tarnas Burbas, Antanas Mika- 
lauskas, Jonas Linkievičius Rla- 
dislavas Lankelis, Vincas Rupš- 
laukis (\Y. S. S.), Vincas Ru- 
daitis (W. S. S.), Ignas Maski- 
liunas (W. S. 5.-), Pranas Bal- 
sevičius, \"incas Kirtiklis, A. J. 
Lirnan. Povylas Masiliavičius, 
Kazys Povilaįka. 
Po $5.00: 
Vincas Žemaitis, Vincas Burba, 
Juozas Skatulas, Juozas Satne- 
lionis, Pijus Virbickas, Mateu- 
šas Juodžiukonis Kazimieras 
Norkus, Krisius Bjskelionis, Pet- 
ras Deltuva, Juozapas Kelbaitis, 
Leonas Grcpelis, Adolfas Sčc- 
gauskas. Antanas Kvietkauskas, 
Motiejus ir Marijona Prokevi- 
čiai, Adomas Meškauskas,* Juoza- 
pas Varanečkas, Endrius Bart- 
kevičius, Jonas Jonavičius, Vin- 
cas Buikšnis, (W. S. S.) Jonas 
Jurgaitis, Bladas Jurgelevičius, 
Rapolas Musteikis, Kastantas 
Anevičius, Pranas Kudelis, S. ir 

iM. AmbroĖiai, Adomas Rasimas, ' Vincas Kad vili, Adomas Sudinas, 
Juozapas < Satulaitis, Antanas 
Raulinaitis, Janas Banionis, Izi- 
dor'us Naujokas, Motiejus Va- 
čiunas, Vincas Verbickas, Vin- 
cas Malkauskas, Venclovas Bu- 
tcika, Stanislavas Jasavičius, M. 
Jagmis, Juozapas Kiburis, Pet- 
ras (iributis, Juozas Budila, Mo- 
tiejus Valiauga, Stanislavas Ja- 
ceviėiits, \"jktoras Jacevičius, 
I'etras Masionis, Kazys ir Mari- 
jona Gaurauskai, Jonas Simit- 
revičius, Simonas Urbonas, Juo- 
zas Kudirka, Antanas Kuneaitis. 
P o $3.00: 
KazysAsmega ir Juozas Pcčiu- 
kevičius. 
P o $2 00: 

P. Jarackas, A. Genaitis, A. 
Barzdaitis. J. Meškauskas, '/. 

Sadauskas, A. Šlapikas, F. A. 
Druktcinis, I). Macijauskas, J. 
Petranauskas, M. Vadopal, St. 
Markūnas, A. Mazūras, J. Ma- 
jauskas, S. Siciunas, S. Juod- 
ivelkis. X. Zinkevičius, C. Judic- 
kas, J. Ganiprauskas, P. Vilius, 
J. Radzevičius, J. Jarackas, J. 
Janonis, J. Rimša. 
Po $1.00 
K. Paugonis, E. Paugonicnė, P. 
Žcmnickas, N. Astrauskas, J. 
Liogas, iŠ. Švedriš, M. Sideravį- 
čius, S. Ralis, A. Sideravičuis. 
U. Burbienė, M. Karpavičius. 
J. Prasauskas, S. Astrauskas, A. 
Mikionis, D. Pangonis, J. Pran- 
ckevičius, S. Rakinas, 1' Krivic- 
kas. J. Salasevičius, M. Jurkša, 
I. šešelgis, Z. Yižauskienė, P. 
Griunas, A. Rukštcla, S. Bižaus- 
kas, J. Savickas, J. \raitekunas, 
P. Babinas, J. l>ilaitis, J. Saka- 
lauskas, P. Parulis, A. Gulbužis. 
T. Kaslaįtis, P. Kaslaitis, K. 
Marcinkevičius, K. Galauskas, J. 
Vaitkunas, S. Gečas, J. Tama- 
šiunas, J. Jasiulionis, P». Mažeika, 
R. Čepalionis, P. Paulauskas. A. 
Mickis, J. Naužius. J. Kirlaitįs, 
A. Abišala, J. Stepulionis, J. Ta- 
tnonis, K. Belickas, K. Rakštis,, 

S. Markevičius, K. Krikščiūnas, 
A, Gaižauskaitė, J. Sakackas, K. 
Stepanauskas, K. Sanraitis, M. 
Lamžienė. V. Tašius, I'. Klivai- 
tis, V. Lenkaitis, P. Gervilas, M. 
Gulbis, 1'. Kazickas, P. Dugnaus- 
kas, P. Gu.ncevičius, P. Dugnic- 
kas, V. Bįkelionis, A. Petraška, 
J. Burauskas, M. Puodžiukai- 
tienė, M. Mačiulienė, O Pilipai- 
tis, M. Dorinienė, A. Suliauskas, 
V". Buteikis, K. Andrasas, J. 
Adomaitis, Y. Pasauckas, J. Yer- 
blogevjčius. S. Yaiciakauskas, S. 

[Savickas, F. Sietz, T. Savickas. 
P. Kraučukas, B. Norkevičius, 
A. Prisgintas, P. Maskauskas. 
J. Jakniunis, P. Bareikis, J. Sta- 
nevičius, K. Skipulis, S. Ycno- 
berskis, K Barajkis, K. Kavaliū- 
nas. P. Kranciukas. A. Papolis. 
J. Prisgintas, P. Miškauskas, A. 
Eidymtas, J. Eidymtas ir J. Pit- 
Ti. 

Smulkiais S1.25. 
Mateušaiį Grigas prie pirmiau 

aukautų dar dadėjo $15.00. 
Viso $091.^5 

v 

lš pirmiau pasiųstų 236.60 

N įso 1 927*85 
Kalėdų Eglaitės Komitetas. 

[$691.23 gauta. Redakcija]. 

V. Petraitis, Pittsburgli, 
Pa., $3°°- 

Antanas F. Žilinskas, Parnas- 
sus, Pa., $5.00. 

A Gurdkaunis, Lisbon 
Me., $10.00. 

(p. Gurdkaunis yra geras far- 
merys. bet podraug ir geras tė- 
vynainis. Vienos karvės pelną, 
jis paskyrė Lietuvos Liuosybės 
iškovojimui jr štai už parduotą 
jos veršį prisiuntė $10.00 .Kaip 
gaila, kad ta karvutė neatvedė 
keliu veršių j vietą vieno, vis bu- 
tų buvus didesnė auka. Palauk- 
sime ir pamatysime kįek ta kar- 
vutė duos pieno. Mat, sulyg p. 
Gurkdaunio žodžių, ir pelnas 
mio pieno eis Lietuvos laisvės 
jiaudai). 

Petras Miliauskas, \Vorland. 
Wvo., $50.90. 

H 

.,«« ... "-••• »;-• 

LINKSMI YANKIAI GRĮŽTA NAMO. 
Šie kovotojai už deinokra tyby neseniai sugrįžo iš Francu/.ijos į Dėdės Sanio žemy. Ji.', 

nepaisant žaizdų, krykštavo pa matę Didijj Xe\v Yorka. Nemažiau jie džiaugsis pamate ir tė- 
vų stubelę. 

Chicagojc : 

(Pasidarbavįmu p. Bugailis* 
kio aukavo sekantieji-:' 
Stasys Budrikas $2.00 
Mykolas Vasiliauskas.... $1.00. 
Aleksandras Izdanauskas. .$1.00. 
iv. Dominiko Nr-ja ....$10.00. 
>v. Dominiko Dr-jos nariai 

Laukavo $10.00. 
(po $1.00 aukavo B. Butkus, 

J. Vaišnoras', V. Butkus, J. Gi- 
janskas, J. Budris, P. Klimans- 
kis ir A. Bugailiškis. 

Smulkiais $3.00 
Viso nuo Dr-jos .... $20.00). 
Juozas Tumšis, Rostland-Gii- 

cago $20.00. 
Vincas Gritėnas $10.00 

Lietuvių (Savįninkų) Kepėjų 
/Draugija $100.00. 

(pridavė p. P. Pivarunas). 
Viso aukų šioje atskai- 

toje $913.-25. 
Pirmiau paskelbta .. $9.478.25. 

Visų aukų Chicagos "Kai. 
EgP." $10.391.50. 

"Kalėdų Eglaitė" 
3253 S. Morgan St. 

Ch/'cago, 111. 

GERAI PAŽĮSTA. 
— Ar, tamsta pažįsti poną Au- 

kštakelnevičių iš Žagariškių? 
— Aš jį gerai pažįstu, — ji? 

man skolingas tris šimtus rublių. 
— O, aš ji dar geriau pažįstu, 

prabįla greta stovįs žmogus, nes 

jis man skolingas penkis šimtus 
rubliu. 

— Aš norėčiau visam pasauliui 
daryti tik gerą. 

— Jeigu taip, tai duok mano 
broliui darbo. 

— Kodėl ne. O kuom gali už- 
siimti Tamstos brolis? 

— Jis yra graborius. 

TELBPHONE: 
YARDS 155 

YARDS 55! 

Rci. Phoae Drovtr 7781 

LIETUVIŠKA APTIEKA 
F. A. JUOZAPAMS, R. PH. 

DRU6 STORE 
Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kampas 36tos Gatves 

CHICAGO 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

I iHA5TER STCThT } 1 "S 
Męs mokiname ši puikt} gerai apaimokanfi 
araata i trumpa laik^. 
Kirpikai yra labai reikalaujami. 
Vietos nepripildytos laukio. 
Ucik diena ir vakare. 

Master Cutting School 
J. F. Kasnicka 

118 N. l.aSalle St, 

NEPATEMYTI GAMTOS 

STEBUKLAI 
Męs matomo šviesi#, giedri# dicn#, 

męs matome tamsi# naktĮ, matomo 
labai giedras atmainas — iš giodnw 
i lietų, audr#, sniog#, matome dangų 
braizančuis žaibus, girdime gyvybe 
drebinantį griausmą. Kas t# visk# 
atlieka, daugeliui žmonių yra neži- 
noma. o žinoti privalo k'ekvienaa. 
ši gamtos visokeriopą atmain# labai 
trumpai ir aiškiai yra aprašyta ir 

paveikslais išrodyta, knygelėje 

1'lUlįįUS Kiųsiilie 

'LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

Apsireiškimai 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 



VIETINES ŽINIOS 
LIETUVIŲ PROTESTAS 

PRIEŠ LENKUS. 
Xau>jvi Metų dienoje, nežiūrint 

didelio šalčio ir slidumo. milži- 

niškoje svetainėje "Seventh Hc- 
giment Armory,"' prie \Ytnt- 
worth a.e., ir 35-tos gatvės, apie 
10,000 lietuviu vienu galingu bal- 
su sušuko lenkams: "Salin lenku 

imperialistai! Xeatiduosime Vil- 
niaus"! 

Svetaine- buvo papuošta ame- 

rikoniškomis ir lietuviškomis vė- 

liavomis. Prišakyje kabojo dide- 
lės iškabos su sekančiais ang- 
liškais parašais: "iScli Determina- 
tion for every Nation.—President 
\V. \Vilson."—"Vilna thc hcart 
of Lithuania protests Polish an.l 
Bolshevik.i' .nilitary invasions" 
Po dešine kita angliška iškabsi 
su sekančiu parašu kabojo: 
"Poles, hands off Vilna"! Po kai- 
re: pusei, lietuviška iškaba me- 

tėsi \ akis: "Salin lenkų imperi- 
jalistai! Neat'duosime Vilniaus"! 

Advokatui F. P. Hradchuliui 
atidarius Mass-mitinga, p-lė M. 
Rakauskaitė akompanuojant p. 
St. Šimkui padainavo "Star Span- 
gled Ranner" ir "Lietuva, Tėvy- 
nė Musų." 

(Pirmas kalbėtojas buvo p. St. 
Kodis ir kalbėjo angliškai. Pa- 
aiškinęs susirinkimo tikslą, kal- 
bėtojas stipri,.* balsu uzreiškė: 
uMvs lietuviai nenorime, kad 
vietą vokiečių imperijalizmo už- 

imtų lenkų, arba koks kitas im- 
perializmas". 

Pask"i teisėjas Mc Goorty an- 

gliškai kalbėdamas, sveikino lie- 
tuvius su Nau'ais Metais, linkc- 
damac kad šiai; 1919 metais vi- 
sos ta .tos didžios ir maios gautų 
savo apsisprendimo teisę, nes 

prezidentas, apskelbdamas karę, 
užtikrinęs visoms tautoms liuo- 
sybę. 

Teisėjas pasveikino lietuvius 
iucč užlaikynu savo senobinės kal- 
bos ir kulturos. Priminė lietu- 
viai atsižymėjusius didvyrius kaip 
Adomą Mickevičių, Tarną Zaną 
ir Tadą Kosciušką, "šis pasku- 
tmis—kalbėtojas sakė—kovojo už 
Šios šalies liuosybf šalc Jur- 
gio Washingtono—tai buvo jusu 
Lietuviai tautietis!" 

kompozitores St. Šimkus pa- 
sakė karštą kalbą. Priminė kal- 
intojas, kaip senovėje lenkai per- 
sekiojo lietuvius: "Gyvendami 
mUsų žemėje, ponai lenkai engė 
biiunais musų žmones. Ponai 
lėbaudavo, gyvendami dvaruose, 
o lietuviai skurdo bakūžėse, sa- 

manotose '^r1 -lami sprandus po 
iponų bizuii^.s,"—sakė kalbėtojas. 
Toliau primir » kalbėtojas, kad 
net Bolševikai nėra lietuviams 
taip baisus, atsimintus lenkų pri- 
spaudimą Lietuvoje. 

Kalbėtojas, priminęs, kaip len- 
kai skerdžia žydus, paaiškino len- 
kų 'gudrybę susirinkusiems, delko 
jie tai-o veržiasi į Vilnių, maž- 

daug šiais žodžiais: "M* žirto- 
rne, kad sausio mėnesyje 'bus su- 

šauktas Lietuvos jsteigirmas su- 

sirinkimas Vilniuje. Užtai len- 
kai veržiasi j Vilnių, kad lietuviai 
negalėtų to susirinkimo jvykdin-į 
ti. Lenkai mat nori parodyti pa- 
sauliui, kad jie valdo Vilnių, o 

ne lietu :ai." 

Drąsino kalbėtojas Metuvius 
stoti liki paslaitiniui už savo že- 

mę. "Salin lenkai nuo Lietuvos! 
—urbaigė kalbėtojas. Iš publi- 
kos pasipylė ovacijos ir didžiau- 
si plojimai. 

Sekantis iš eilės kalbėtojas bu- 
vo p. Karosas, kareivis nesenai 
sug»yžęs iš Dėdės Sam'o armi- 
jos. 

Kalbėtojas pabriežė, kad ir lie- 
tuviai prisidėjo prie sutriuškini- 
mo vokiečių militarizmo. Ro- 

"dydamas j svetainėje esančius 
lietuvių kareivius, kurių būrys 
f.t .prie kalbėtojų platformos, 
kalbėtojas pasakė, kad Amerikos 

armijjojt dešimtimis tūkstančių 
lietuvių kareivių. 

Kalbėtojas nurodė, kad lenkai 
seka vokiečių pėdomis, ir patįs 
net-rč.l: n:i liuosybės, jau kitus 

nori pavergti. Toliau maž-daug 
šiaip kalbėtojas tęsė savo kalbą. 
"Kadangi, neatsižvelgiant i žiau- 

riausius persekiojimus, lietuviai 
išlaikė savo kalba, budą ir kul- 
tūrą, taigi jie, lietuviai, užsitar- 
nauja .buti laisvais. Kol Lietuva 
nebus laisva, tol pasaulyj nebus 
taikos! Lietuva turi buti Laisva 
ir Neprigulminga!" užbaigė susi- 
judinęs kalbėtojas. Iš publikos 
vėl pasigirdo ovacijos ir trukš- 
mingas delnu plojimas. 

Paskui dar kartą St. Šimkus 
kalbėjo, l'abaigoje savo kalbos 
pranešė susirinkimai i, kad šios 
dienos rezoliucija bus pasiųst'* 
bevieliu telegrafu prezidentui 
Yv'ilsonui j Prancūziją. 

Didžiausios ovacijos pasigir- 
do sušukus kalbėtojui: "Šalin 
lenkai iš Lietuvos ir Vilniaus"! 

Rezoliuciją perskaitė p. J. J. 
1 fcrtmanavičius. Jos turinis til- 
po vakarykščiame "Lietuvos" 
Dienraščio numeryj. Ji tapo 

vienbalsiai atsistojimu visu atsi- 
lankiusiu j mass-mitingą priimtą' 
ir ta patį vakarą telegrafu buvo. 
pasiųsta .presidentui \V. \Vilsonui 
j Paryžių. 

Labai smagų i spūdi' j publiką 
padarė pribuvęs po vadovyste 
p. K. Kaspučio buvys lietuvių 
kareivių, ką-tik paleistų iš Dė- 
dės Sam'o armijos, arba esan 

Čių Chicagoje ant urliopo. Jie 
priešakyje publikos užėmė pus- 
račiu garbingą gvardijos vie'ą 
abipusiai kalbėtojų platformės. 

Programą puošė. Visi parapi- 
jiniai Chicagos chorai po vado- 
vyste p. A. Pociaus kartu daly- 
vaujant ir "Vyčių" chorui. Jie 
padainavo Senobinę lietuvių ka- 
rės dainą: "Eina garsas fttio 
Rubcžiaus" ir "Kur bėga Šešu- 
pė,"—šią paskutinę, prašant pub- 
likai, pakartojo. 

"Birutės" choras, vadovaujant 
kompozitoriui St. Šimkui (padai- 
navo jo komponuotus veikalus: 
"V nas žodis ne šneka"', "Či^onė- 
lir " ir Laikas Namo brolučiai." 
Ši paskutinė labai sužadino .pub- 
liką. U v. gausius plojimus Biru- 
tiečiai sudainavo "Lietuviais esa- 
me męs gimę." 

Ant galo užtraukė jungtiniai 
ChkagiečiŲ chorai, vadovaujant 
solistėms: p-lei Marionai Rakau- 
skaitei ir ponei Pocienei, o akom- 
ponuojant pijanu St. Šimkui ir 
pritariant visai publikai, "Star 
Spangled Banner" ir "Lietuva. 
Tėvynė Musy." 

YedC,as susirinkimo, advokatas 
F. P. Bradchulis, padėkavojęs 
publikai už taip skaitlingą atsi- 

lankymą, u/darė susirinkimą. 
Vietiniai anglų laikraščiai įdė- 

jo šio susirinkimo aprašymus. 

IŠ TOWN OF LAKE 

Paulina Makarienė, 45 me- 

tų amžiaus, gyvenanti prie 
4515 S. \Vood st., pasimirė 
gruodžio 29 dieną 1918. 

Palaidojimas atsibuvo sau- 

sio 2 dieną po Naujų metų. 
Laidojo J. E. Eudeikis. 

Paliko vyrą ir du vaiku: 
vienas sunus yra daktaru 
Amerikos armijoj, o duktė 
muzikos mokytoja. 

IŠ WEST FUL/LMAN ILL 

Sausio 5 d. 1919 m. čianykštė 
3. L. A. 55-ta kuopa laikys me- 

tinį susirinkimą, 3-čia valandą 
popietų p. J. Gruzdžio svetainč- 

je* 
Malonėkite visi nariai ir narės 

susirinkti, nes bus renkama kuo- 

pos valdyba ateinantiems 1919 
metams. 

Taipgi meldžiu atsivesti kuo- 

daugiausia naujų narių. 
A. Statkus, organiz. ir turtų 

LIETUVIAI S. V. KAREIVIAI 
Visi kareiviai, kurie dalyvavo- 

te proteste Naujų Metų dienoje, 
pribukite Nedėlioje. 2-oje vai. p. 
p. į "Fellowship House" 831 W. 

33 r d PI. (arti Halsted) apkalbė- 
jimui svarbių dalyku. Atveskite 

taipogi kitus kareivius. Neuž- 
mirškite. 

C. Kasputis. 

SOCIJALISTŲ BYLA. PASI- 
BAIGSIANTI SUBATOJE. 
'Gali buti. kad penkių socija- 

listų apkaltintų prieš teisėja 
Landis už peržengimą "espionage 
act" byla pasibaigs šią subatą. 

Prisiekdintieji teisėjai (jury) iv 
Naujus Metus perleido u/raky t i 
hotelyje po priežura maršalo. 
Valdžios advokatai sako, kad jie 
turi aiškius darodimus prasižen- 
gimo kaltininkų. 

TURĖJO NUKIRSTI RANKĄ 
SU KIRVIU. 

Edmundston, N. B. Canada. 
Nauju Metų dienoje, arti mie- 
stelio Glendync, "Trans-Conti- 
nental traukinis, vežantis karei- 
vius nusirito i ežerą Long. 

Tarp sužeistų yra kareivis 01- 
son iš Chicagos. Kad ištraukus 
jj iš po sudužusių vagonų, anot 

angliškų laikraščių pranešimo 
reikėjo jam kairiają ranką s'i- 
kirviu nukirsti. 

CHICAGOS GATVĖS VADJ- 
SIS SĄJUNGININKŲ KARVE- 

DŽIŲ VARDAIS. 
Proponuoja miesto valdybai 

užgirti sumanymą apie užvardi- 
jimą Chicagos gatvių ir bulvarų 
Sanjungininkų gei.erolų vardais. 
Ir taip, tuojaus Ciiicago susi- 
lauks Foch bulvaro, Ilaig avenue 
ir King Albert gatvės. Toliau 
busę pavartoti ir sekanti vardai 
(paminėjimui gatvių: Joffrt-, Pe- 
tain, Gonraud, Castlenau, Cle- 
menccau, Byng, Rauiinson, 
Smnts, Diaz ir kiti. 

Suvienytose Valstijose dabar 
randasi apie 1400 suimtų priešo 
kanuolių. Proponuojama tomis 
kanuolėmis papuošti tas gatves, 
kurios priims aukščiau minėtų 
vadų vardus. 

"JEAN CRONES" VEL PASI- 
RODĖ. 

Garsius laike Chicagos Arkivy- 
skupo Mundelein'o bankieto, lai- 
kyto 1916 metais užnuodytojas 
zupės "Jcan Crones" tapo iper 
dedektivus vėl suareštuotas. 
Šiuom kartu jį suareš.tavo \'or- 
folk Va., kur jis dirbo prie lai- 
vų už mechaniką po vardu 
George \Vylie. 

Dedektivas W. T. Mc.Carthy 
gyveno dvi 'sąvaiti su George 
VVylie iki jj neištyrė. George 
VVylie aprašymas atsako visiems 
"Je'-n Crones" ženklams, net ir 
randą ant dešinio antakio turi. , 

NUŠOVĖ SAVO ŽMONĄ IR 

JOS MEILUŽĮ 
Naujų Metų naktj, Kensingto- 

no .policijos leitenantui Mathew 
Homer ramiai, sėdinti prie savo 

deskos įėjo jo draugas Stanislaw 
Rumshus, (matyt lietuvis), 
v — Sveikinu su Naujais Me- 

tais—pasakė leitenantas, siekda- 
mas cigarą paduoti savo drau- 

gui. 
— Bereikalo—atsakė jo drau- 

gas Rumshus. 
— Aš ką-tik nušoviau savo pa- 

čią ir bordingierių ir mano vai- 
kai matė tai.—Aš atėjau į poli- 
ciją pasiduoti. — 

Rumshus dirba Pullman Co. 
ir gyvena prie 10623 S. State 
St. 

Kada jis parėjo namo rado sa- 

vo ipačią drauge su 'bordingieriu- 
mi Nicodemus Sl:ultos ant so- 

fos. Su'lyg Rumshus žodžiu, jo 
pati taip pasakius: "Nic yra 

daug gražesnis už tavę ir jis daug 
daugiau pinigų uždirba." "Tas 
buvo man perdaug, aš negalėjau 
iškęsti išsiėmiau revolveri ir abu- 
du peršoviau." 

Shultos buvo peršautas du kar- 

tu, tapo nugabentas Į Pullman 
ligonbutį ir esąs kritiškame pa- 
dėjime. 

Rumshienė buvo lengvai stižei. 
sta. Jų du vaikai John ir Stan- 

ley laike tragedijos buvo kam 

baryje. 

j (Angliški laikraščiai aprašycla- 
■ mi tragediją nemini kokios jie 
tautos. Iš pravardžių negali- 
ma atskirti. Ciali būti, kad ir 

grekai). 

LAIŠKAI KRASOJE. 
Šie laiškai prisiųsti lietuviams 

iš Kur >pos, randasi Vidurinies- 
tyje Centralinyje paetoje ]>ric 
Adams ir Oark gatvių. Norint 
gauti laišl'ą, reikia parašyti ant 

popieros yfatos vardą j kurią yrn 
laiškas adresuotas, vardą pavar- 
dę ir padui tą numeri ir tą popie- 
rą paduoti l/entralinėje paetoje. 
Adams Street Sparne. 

>iuomi kartu yra sekančioms 
ypatoms laiškai. 

4 205 B arberi s H en ry. 
4256 Morckuiitt? Jonas (2). 
4259 IVardostis Piotr. 
105 Vzimapis Damn;:!:as 

(gal Žemaitis). 

IŠ BURNSIDĖS. 

Smagu Burnsaidiečiams žinoti, 
kad j u kaimynas viengentis Ir 

tautietis p. S. Vilimaviėius, su- 

grįžęs iš Dėdės Sain'o kariumc- 

tiės, nupirko aptieką ir tikisi sa- 

vuosius tautiečius dabar geria;i 
užganėdinti. 

Aptieka randasi Burnsidėje prie 
lSo. Cottage Grove A ve. 

Olginas. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 

Męs neesame bankeriai, bet męs garantuojame Tamstai suCS- 
dymrj, į>t)% ant Tamstom pinigu, nusiperkant sau drabužius pas mus. 

Vyrams Ir vaikinams padarome ant orderio naujus Blutus Ir over- 

kotus nuo $30.00 Iki $60.00 už pusę kainos. Truputčlj nešiotus lb' 

$25.00 Iki $60,00 ant orderio darytus siutus ir overkotus parduoda 
nae po S5.ro lr br&nglau. 

Naujas ir truputei} dSvgtas kelines nuo $1.00 lr brandaus. 
Valkv liūtai n&O lkl $7.60: Skrynios lr valytai. 

S. G O R D O N 
1415 EOUTH HALSTED STREET CHJCAOO, ILU 

gtoras tdawe kasdieną ir vakarais lkl 9 vai. Subatomid eutj 

atdaraa iki 11 vai. vakare Nedėldleniai&—lkl * vai. vakare. 

SANDARIEČIŲ ATYDAI. 
Amerikos Lietuviu Tautinė* 

Sandaros _'5 kuopos susirinkimas 
Įvyks 3 dieną Sausio, 7:30 valan- 
dą vakare, Fellovvship Svetainėje 
831 AV. 33rd T Mace. Malonėkite 
visi nariai atsilankyti, nes tai bus 
metinis susirinkimas ir aptars 
daug svarbiu reikalu. 

A.L.T.S. 25 kp. Valdyba. 

A T Y D A 
SLA. 36 KUOPOS NARIAMS. 

\ icta kuopos susirinkimam 
metams liko perkelta i Bi- 

rut<"s" svetainė, 3240 So. Mor- 

gant St., Chicago, 111. Metinis 
susirinkimas pripuola X edC-liuj 
Sausio 5-to, 1 vai. po pietų. \ isi 
nariai be skirtumo privalo pri- 
būti ant šio susirinkimo. Moke- 
stis kaip galima užsimokėti u:< 

metus ar nors u/, pusė metu. 

Dabar su Naujais Metais yra 

geriausiai paduoti aplikacija į 
S. T.. A. narius. Susivienijimo 
nariai gal savo vaikus nuo 2 iki 
18 inetų amžiaus insuruoti Į Su- 

sivienijimo ant $100.00 ,už 3c i 

savaitė mokesties ir ant $150.00 
už 5c. savaitvnės mokesties. 

Balchunas, 
Fin/Sek. 36 kp. 

3200 Lovve ave., Chicago, 111. 

Didelis Rožinis Balius 
Parengtas 

Chicagos Lietuvių Pašelp. Kliubo 
CIIK'AGO L1THUANIAN* BEN'F.FIT CLUB 

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

PRADŽIA fi VAI.. VAKaRF. INžANT.A 25c YPATAI 
Nuoširdžiai kviečiame visus lietuviu* ir lietuvaites, senus ir jaunus atsilan- 

kyti ant mūsų didelio n>/.ini"» baliaus, kur Kalėsite linksmai praleisti laika ir prie 
Keros muzikos pasišokti. Kviečia visus, Komitetas 

Pradėk Naujus Motus su tobulu akiij rc- 
Rėjimu, taip. ka<l nif-k<» nepralcistumci per vi 
sus metus, kas tau gali būti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akiu ir 
galvos skaudSjimus, trumparegystS arba toli 
regystė prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš ein:|t kur kiuir. Egtamiuaciju I>VK.\I. 

JOHN SMETANA 
SAKIŲ SPECIALISTAS 

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

3čios lubos, virš Platt'o aptiekus. Tėmykite 
į mano parašu 

Valandos: nuo 9to? vai. ryto iki 8 vai. vak. 
N'edėlioj, nuo V vai. ryto iki U vai. dieną. 

Išgydė Jo Patruksmą. 
Aš buvau bjauriai patrukęs bekeliant skry 

nf keletas metų atgal. Daktarai sakė. kad vie- 
nitėle tnano viltis pagijimui, tai — opera- 
cija. Trusai man nepagelbėjo. (ialutlnnal aš 
Nugriebiau ka tokio kas mar.e visiškai iš- 
gydė. Daug met\) praslinko, o patrūkimas 
nesugrįžo, nors dirbau sunku darbą kaipo 
karpenteris. Neturėjau jokios operacijos, ne- 

sunaikinau jokio laiko, neturėjau nesmagu- 
mų. Aš neturiu nieko pardavimui, bet suteik- 
siu pilnas inofrmacijas kaip tu gali rasti 
pilna išgydymą, be operacijos. Jeigu tu rašysi 
man, Eugene M. Pullen, Carjientcr 660 E. 
Marcellus Ave., Manas<]uan, K. J. VcTik 
iškirpk šj pranešima ir parodyk jj kitiems 
kurie yra patiukc, — tu gali išgelbėti gy- 
vasti arba bent sustabdyti kančias patrūkimo 
ir rupntis, ir pavojus operacijos. 

SKAITYKIT IR 

PLATINKIT LAIKRAŠTI 

"LIETUVA" 

i Sitiomi pranešu gerbiamiems savo kostumleriams, kad esu užor- 
deriavęs dėl Jusų daug ir labai 

KALENDORIŲ 
kurie bus gatavi dėl Jusų ant Naujų Metų. Jie turėjo buti gatavi 

i dabar, bet spaustuvė, pas kurią daviau orderj, yra taip -užimta, 
kad niekaip nesuspėjo anksčiau juos padaryti. Todėl meldžiu 
manęs nepamiršti su jusų Kalėdiniais pirkiniais. Kaip visuomet, 

\ taip ir šįmet, turiu kuopuikiausių tavorų dėl Jusų, kaip tai: če- 
verykų, Marškinių ir abelnal vyriškų reikmenų už prienamitusas 
kainas ir su inandagausu patarnavmu. 
giai parduodame. Visa6 Išpardavimas tęsis dabar 

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

Atydai tu kurie dar netur 
"Lietuvos" Dienraščio seru: 

i 

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

kėti, Dienraštis "Lietuva" jau leidžiamas. 

Bet dar randasi geras skaitlius lietuvių ku- 

rie tiktai norėjo prisidėti prie šio prakil- 
naus darbo, bet del šiokių ar tokių priežas- 
čių nesuspėjo šėrų nusipirkti. 

Siuomi pranešame visiems tokiems tėvyn- 
ainiams, kad dar turime pardavimui apri- 
buota šėrų skaitlių iš šios Bendrovės "Trea 

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

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

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

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 

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

Gtbiaraieji:- 
Su Siuomi prisiunčia $ k/ūpo pilną užmokestį ui 

Serus "Lietuvos" DieuraS<*io Bendrovės •• Lithuanian 
Publishing Co. 

Malonėkite prisiųsti man šėrus. 
Su pagarba, 

ADRESAS: 
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