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Yankiai mušasi su bolševikais. 

Neužganėdijimas Anglijos laivyne. 

Švedija kariauja su bolševikais. 
* 

SERBIJA GRŪMOJA 
NAUJA KARF 

Paryčius, sausio 4 d. —Dr. 
M. R. Yesmitch, Serbijos ir>i- 
nisteris Francuzijoj, pasikal- 
bėjime su Associated 
Press korespondentu sią 
dien, pasakė: 

"Jeigu sutartis slaptai pa- 
sirašyta 1915 metuose tarp I 
Rusijos, Francuzijos, Angli- 
jos ir Italijos, kurioje paveda- 
ma po karės Italijos kontrolėn 
r>tjnj pakraštį Adriatiko, jei- 
gu ši sutartis bus patvirtinta 
Taikos Konferencijoj, tai ser- 

bai vėl kariaus, kariaus iki 
gabi. 

Serbija neįiengė šion ka- 
rėn, kad tapti vergu kokios 
nors tautos. Ji negali sutikti 
kad It.lija turėtų kontrolę 
apie apkalbamą teritoriją." 

YANKIAI MUŠASI SU 
BOL5EVIKAI3. 

Archangelskas, sausio 3 d 
Mušis apie kaimą Kadis, ku- 
rį Amerikos kareiviai paėmė 
nuo bolševikų gruodžio 30 d., 
tęsiasi. Amerikos artilerija 
biskį pasivarė pirmyn ir be 

paliovos bombarduoja prieše 
pozicijas. 

Bolševikų kariumenė, kuri 
yra beveik tris sykius didesnė 
negu amerikonų, bando at- 

stumti atgal/ bet Amerikos 
kareiviai, nors ir nuvarginti 
labai penkių dienų mušiu ir 
dideliu &Jčiu. rulaiko juos. 
Mušis daugiausiai yra klau- 
simas kas geriau* ir ilgiaus 
gali pakęsti Arktiko šaltj- 
au Irą, 

Amerikos kareiviai, ženg- 
dami pirmyn užeina daug pa- 
slėptų mašininių kanuolių po- 
zicijų, miškuose, vieną iš to- 

kių vietų sulaikė amerikonus 
net per penkias valandas, pa- 
kol jit neapsupo ir paėmė ne- 

laisvėn. 

Daug keblumo suteikia ir 

transportacija amunicijos, dau 

giausiai ji yra pervežama ant 

rogių ir kareivių pernešama, 
fkusai ūkininkai pervežiotojai 
amunicijos, kaip kada, iš bai- 
mės atsisako ir nori grįžti at- 

gal, bet liekasi priversti ke- 
liauti podraug su Amerikos 
kareiviais. 

Ant Vologdos geležinkelio 
fronto bolševikai tęsia bom- 

bardavimą. Amerikos patro- 
liai sulaiko bolševikus Onegos 
apskrityje, bet aaleidžiama 

I 

yra, kad Amerikos kareiviai 
pasitrauks iš labiaus išsikisu- 
sių vietų j artimesnius užim- 
tus kaimus. 

NEUŽGANĖDINIMAS ANG- 
LIJOS LAIVYNE. 

Londonas, sausio .4 d. — 

Trumpas Anglijos kares de- 
partamento pranešimas, išleis- 
tas šį vakarą pranešąs apie 
''užganėdinanti susitaikymą," 
yra pirmas oficiališkas pa- 
tvirtinimas pa3kalų apie se- 

riozišką neramumą tarpe Ang 
lijos kareivių, grjžtančių į 
frontą Francuzijon po atsi- 

lankymo Anglijon. 
Karės departamento prane- 

šimas skamba: 
"Neramumas, kuris buvo iš 

kilęs paskutiniose dviejose die 
nose tarp kareivių grjžtančių 
Francuzijon, kurie buvo pa- 
leisti atsilankyti Anglijon, "- 

kosi užganėdinančiai užbaig- 
tas po ilgos konferencijos tarp 
vyriausiojo aficieiaus ir at- 

stovų kareivių. 
Karės departamento atsto- 

vai ir demobilizacijos valdi- 
ninkai darbo ministerijos ty- 
rinėja kiekvieną atsitikimą at- 

skirai Folkestone. 
Kaip pasekmė keblumo bu- 

vo atrasta reikalinga laikinai 
uždaryti Folkestone kaipo por 
tą gabenimo kareivių. Taipgi 
deportacija kareivių likosi ati- 
dėta." 

Tai yra pirmas sykis isto- 
rijoj Anglijos kariumenės, kad 
neramumai tarp kareivių li- 
kosi išrišti arbitracijos keliu 
tarp "atstovų kareivių" ir vy- 
riausio aficieraus. 

Paskalos apie neužšiganėdi- 
nimą armijoj ir laivyne iš prie 
žasties negreitos demobiliza- 
cijos vaikščioja per keletą pa- 
skutinių dienų. 

Laikraštis E v e n i n g 
Standard šiądien praneša, 
kad Anglijos laivyne yra ne- 

užsiganedinimas. 
Pervežimas kareivių gv.trdi 

jos brigados į Cologne likosi 
atidėtas paskutiniame momen- 

te šiądien dėlei "transportinio 
neramumo." 

ŠVEDIJA KARIAUJA PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS. 

Londonas, sausio 4 d.—Te- 
legramas iš Stockholmo pri- 
neša, kad švedų kariumenė iš 
3.000 kareivių likusi pasiųsta 
pagelbai estonam^ 

i Laikraštis Daily T e 1 e 

g r a p h praneša, kad Libava, 

Vienatinis būdas apsaugoti jį. 

lt*! 

Ryga ir Yindava likosi už- 
imti su tikslu, kad šie miestai 
lepakliutų bolševikams, nes 

jie žengdami per Kurliandiją 
artinasi prie siu miestų. 

2iniuq iš Kopenhageno pra- 
įeša, kad trįs iš penkių Ang- 
lijos kariškų laivų, kurie at- 
plaukė Helsingforsan, palydė- 
jo Finliandijos transportinį 
aivą su kareiviais Revelin. 

Daugiaus negu 10,000 finų 
prisidėjo prie liuosnorių ar- 

mijos pasipriešinti bolševi- 
<ams. Raudonoji gvardija ran 

dasi tik už dvidešimts šešių 
mylių nuo Revelio ir sumušė 
Baltosios gvardijos pastiprini 
mus.'' 

Rusų be vielinio telegrafo ži 
riios praneša apie čielą eilę 
pasisekimų bolševikų armijos. 
Anot to pranešimo, Raudono- 
ji gvardija paėmė Novo Gro- 
dek, Minsko gubernijoj, tuom 

pačiu laiku Ukrajinos bolše- 
vikai paėmė Homelį. 

Ofensyvo judėjimas bolše- 
vikų tęsėsi Revelio ir Rygos 
apskričiuose, kur jie paėmė 
geležinkelio stot j Nasvencha- 
ny (gal Švenčionių). 

Bolševikai taipgi paėmė ke- 
letą kaimų Sibiro fronte prie 
Ufa-Starlitamak augštumos. 

Bolševikų kariumenė, kaip 
pranešama, randasi pakraš- 
čiuose Vilniaus. Miestai ant 

geležinkelio tarp Minsko ir 
Brest-Litovsk likosi užimti 
bolševikais. 

Bolševikai degina namus ir 
užmušinėja ukininkus, žengda 
mi pirmyn. 

Didžiausios minios pabėgė- 
lių pribuna Vilniun kasdien. 

LENKAI TTŽEMĖ VOKIEČIŲ 
TVIRTOVĘ. 

Berlinas per Kopcnhageną, 
sausio 4 d. —Žinios iš Pozna- 
niaus šiądien aplaikytos pra- 
neša, kad lenkų karinmenė už 
ėmė Skalmierzyce, Vokietijoj, 
ir sugricfvė tvirtovę Skalmie- 
rzyce yra didelis Vokietijos 
miestas ir randasi 130 mylių 
atstume nuo Berilno. 

SOVIETAI PASKYRS 
MERGINOMS VYRUS. 

Londonas> sausio 4 d. — 

Žinios iš Kopenhageno j E x- 

c h a n g c T e 1 e g ra ph pra- 
neša, kad niiet>To Taryba Pet- 
rogrado nutariusi, kad visoms 
nevedusioms merginomis nuo 

18 iki 45 melu senumo Tary-i 
ba p? skirtų vyrus. į 

Vaikai nuo tokių sąjungų! 
bus paimami nuo tėvų ir jų 
auklėjimas ir apšvieta bus kon 
trolėje sovieto valdžios. 

Septyniolika bolševikų areš- 
tuota, kada jie bandė pereiti 
rubežių pasakoja, kad Petro- 
grade yra apverktinas, padė- 
jimas, žmonės ant gatvių mir- 
šta iš bado. Vienatinis mais- 
tas, kokį galima gauti tai avi- 
žos. Brangenybė neišpasaky | 
ta, taip, silkė dabar kaštuoja! 
20 rublių, 

VOKIEČIAI ŠAUDO 
Į VAIKUS. 

V ar sava, sausio 4 d.—Šią- 
dien likosi pa'skelbta čionai, 
kad keletas vaiku, kurie pa- 
rodavo Poznaniuje pagerbi- 
mui Ig. Paderewskio, likosi 
užmušti, kada vokiečiai ati- 
dengė ugnį ant jų iš mašini- 
niu kanuoliu. ^ c 

Penkios kulkos pataikė kam 

barin, kuriame Padere\vski bu 
vo, bet jis likosi nesužeistas. 

JAPONIJOS TAIKOS 
REIKALAVIMAI. 

Tokio, sausio 4 d.—Japoni- 
jos laikraščiai, diskusuodami 
Lygą Tautų pataria, kad Ja- 
ponija reikalautų Taikos Kon 
ferencijoj, kad butų nuimta 
drausmė ant Japonijos imi- 
gracijos Kanadon ir j Snvie- 

Įnytas Valstijas. 

STREIKAS BERLINE. 

Amsterdamas, sausio 4 d. 
Apskaičiuojama, kad apie 
100,000 patarnautojų ir virė- 
jų streikuoją Berline. Visi 
viešbučiai likosi uždaryti. Ma 
noma, kad streikas likosi iš- 
šauktas spartakų. 

| "HELLO, LONDON; NEW 
YORKAS KALBA." 

Londonas, sausio 4 d. — 

Visai netolima ateitis, kada 
žmogus sėdėdamas prie savo 

staliuko Londone, galės kal- 
bėtis su savo draugais Ne\v 
Yorke bevieliniu telegrafu. 
Pakol taika bus pasirašyta, 
męs jau kalbėsimės per At- 
lantika bevieliniu telegrafu. 
Ypatos galės, gali buti, ne- 

šiotis savo kišeniuose lengvus 
bevielinio telefono aparatus. 
Šie galima vartoti pasikalbė- 
jimui su aviatoriais, kada jie 
skraidžioja padebesiuose. Ka- 
da kariški aprvbavimai bus 
nuimti, galima bus pradėti ta 

daryti. Ypatos vienu laiku 
galės kalbėtis su Rymu, Mask 
.a bei Mebourne. Tiktai vie- 
10 dalyko trūksta, tai gauti 
-eikalingiis leidimus pabuda- 
-oti įsodinimą ir gauti žmo- 

nes, kurie atliku darbą," — 

okj pranešimą šiądien išleido 
lodfrey Isaacs. galva Marco- 
11 bevielinio telegrafo. 

POPIEŽIUS APDOVANOJA 
WILSONĄ, 

Rymas, sausio 4 d. —Šią- 
lien popiežius Benediktas įtei- 

kė Prezidentui Wilsonui pui- 
iai mozaišką paveikslą Šven 
;o Petro, kuris yra apkainuo- 
jamas $40,000. 

Kardinolas Gasparri, popie 
žiaus valstijinis sekretorius, 
padovanojo Prezidentui WU- 
sonui dvi kopijas atmainymo 
Kanon įstatymo (Canon law) 
sustatytų kardinolo Gasparri. 
Viena kopija yra surišta bal- 
tu pergaminu ir sulaiko sa- 

vyje autografišką paaukavi- 
ma Prezidentui Wilsonui. Ki- c 

ta kopija yra padengia rau- 

donu odu ir padėtas parašas' 
"Pagarba Princetono Uni- 

versitetui nuo Pietro kardino- 
lo Gasparri, Vatikanas, Ry- 
mas." 

Prezidentas \Vilsonas pasa- 
kė širdingą, ačiij popiežiui ir 
kardinolui už jii dovanas. 

"NAUJAS MOKSLO BUDAS." 

Londonas, sausio 4 d. — 

l Londonu laikraštis T i m e s 

paduoda sekama žinutę apie 
rusu bolševiku nauja mokslo C Ji, 

systemą: 
"I z v e s t i j a aprašo nau- 

ją systemą apie gatvinį uni-1 
versitetą, kuris "išrastas" ir, 
bandomas įkūnyti gyveniman i 
\*ernezho (gal Voronežo?) i 

miesto Tarybos. 
j Sienos gatvių išlipdytos ap- 
garsinimais su paveikslais ir 

trumpa biografija žmonių, pa- 
sižymėjusių kokioje nors ša- 

koje, kaip tai: ekonomijos, li- 
teratūros, istorijos, mokslo ir 
t.t. ir trumpą sutrauką svar- 

besnių dalykų iš kiekvienos 
mokslo šakos. Organas bolše- 

vikų valdžios, aprašinėdamas 
apie tai, sako: 

"Kiekvienas pilietis vietoje 
to, kad praleisti keletą metų 
universitete, galės įgauti ge- 
nerališką žinojimą apie svar- 
besnes mokslo šakas iš tų ap- 
garsinimų/' 

VOKIEČIAI BUDAVOJA 
SUBMARINAS. 

Londonas, sausio 4 d. — 

Kada talkininkų laivyno komi 
sija aplankė Vokietiją, tai ji 
rado, kad vokiečiai budavoja 
šimtą septynias dešimts naujų 
submarinų. Talkininkai neda 
ro jokio pasipriešinimo tam, 
nes yra reikalinga, kad dar- 
bini n1-ai turėtų darbo. Kada 
'submarinos bus užbaigtos, jos 
bus perduotos talkininkams. 
Apskaičiuojama, kad vokie- 
čiai laike šios karės pražudė 
202 submarinas. 

WILSONAS PLIANOJA ANT- 
RĄ KELIONĘ EUROPON. 

Rymas, sausio 4 d. —Pre- 
zidentas Wilsonas apleido Ry- 
mą ir išvažiavo Paryžiun de- 
vintą valandą šj vakarą. 

! Prezidento partija, nesiti- 
kima, kad pribus Paryžiun 
anksčiaus utarninko ryto, nes 

Prezidentas \Vilsonas su savo 

partija aplankys Genoą, Mi-| 
laną, Turiną. 

Visi mano, kad Prezidentas 
Wilsonas apleis Brest, Fran- 

'cuziją, apie vasario 15 d. ir 
keliaus atgal į Suvienytas 
Valstijas ir :grįž atgal Eu- 
ropon prie užbaigimo taikos, 
apie vidurį birželio mėnesio. • 

GORKY IŠRINKTAS PET- 
ROGRADO SOVIETAN. | 

Zuri'ch, sausio 5 d.—Žinios 
iš Rusijos, aplaikytos čionai 
praneša, kad Maxim Gorky, 
tymus rusų rašėjašir revo- 

liucijonierius, likosi išrinktas 
nariu Petrogrado sovietan. 7a 
nios lapkričio mėnesyje pratie- 
sė, kad Maxim Gorky, kuris 
oirmiaus lmvo priešingas bol- 
ševikams, vėliau prisidėjo prie 
ių ir užėmė vietą apšvietos 
lepartamente. 

LENKAI ŽENGIA PIRMYN. 

KopciiJiagcnas, sausio 5 d. 
"''inios iš Rerlino praneša, kad 
lenkai žengia pirmyn, užimda- 
mi naujus miestus. Organi- 
zavimas liuosnorių armijos su 

laikymui lenkų nepasisekė. 

VOKIEČIAI PARDUODA 
i GINKLUS. 

Varšava, sausio 2 d. (su- 
vėlinta).—Traukdamiesi atga! 
vokiečiai pardavinėja ginklus 
per Kareivių Tarybas ukinin 
kailis ir bolševikams, sulvg p;i 
sakojimo grafo \Yankowicz, 
dvarininko Minsok gubernijos 
kuris su savo šeimyna pribu- 
vo YarŠavon. Vokiečiai afi- 
cierai, anot jo pasakojimo, va- 

gia apginkluotus automobilius, 
arklius ir kitokia medžiagą. 
Vienoje vietoje jie pardavė 30 
automobilių \\i 60,000 rublių. 

Grafienė O'Briern de La- 
ccy, kuri pribruvo iš Barano- 
vičių praneša, kad toje apie- 
linkėje labai yra vargingas 
padėjimas turtingesnios klia- 
sos, nes privatiška nuosavy- 
bė daugiaus toje vietoje ne- 

ekzistuoja. 

KANSAS CITY STREIKAS 
UŽSIBAIGĖ. 

K misas City, M o., sausio 5 
d.—Darbininkai Kansas City 
Raihvay Kompanijos, kurie 
streikavo nuo gruodžio 11 d., 
šiądien nubalsavo grįžti prie 
darbo tuojaus. 

Jie tą padarė, kada jiems 
pranešė, kad jų reikalavimas 
pakelti algas bus peržiūrėtas. 

D AUGI AUS AEROPLANŲ 
PERDAVĖ AMERIKONAMS. 

Cobicnz, sausio 2 d.—šešiao 
dešimts vokiečių aeroplianų li- 
kosi priimta šiądien ameriko- 
nais. Vienas šimtas daugiaus 
aeroplianų, kurie bus perduoti 
amerikonams, likosi atvežti ir 
vra išbandomi vokiečių orla;- 
vininkų, pirm negu perduos. 
Visi jie yra nauii. 

EX-KAIŽERIS SERGA. 
Amsterdamas, sausio' 4 d. 

žinios praneša, kad likosi pa- 
kauktas specialisas iš Benino 
prižiūrėti buvusį kaizeri, ku- 
ris labai susirgo influenza. 

HERTLING NUM'.P*. 
Londonas, sausic K d.—Ži- 

lins, atlaikytos Londone pra- 
neša, kad Count George F. 
con Hertling, buvęs Vokieti- 
jon imperiališkas kancleris, nu 

virė. Kancleris Hertling bu- 
co pirmas Vokietijos steitsma- 
nas, kuris atvirai užreiškė, 
'kad taika be ^neksiių ir kon- 
IribucijiĮ." Bet kada jam li- 
kosi išdėstyta Anglijos pre- 
miero Lloyd George ir Pre- 
zidento \VilsoRfi iaikos plia- 
įai, tai jis savo kalboje reich- 
stage sausio 25 d. 1918 m. 
pasakė "niekam nenusileisti, 
<ad gauti taiką." 

ORAS. Į 
Chicagojc ir apiclinkčjc. — 

f1 a 11 e d ė 1 y j e: Daugiausiai 
lebesiuota su išlengvo kjlan- 
:ia temperatūra. U t a r n i n- 
ke: Abelnai paėmus giedra ir 
qlčitiu. Vidutiniški vėjai pie- 
lų pusės. 

Saulėtekis 7 v. 18 m.; Sau- 
lėleidis 4 v. 34 m. Mėnulis 
nusileis 8 v. 44 ni. vakare. 

Buvo aukščiausia tempera- 
tūra 22 laipsniai 8 vai. vak. 

Buvo žemiausia temperatū- 
ra 13 laipsnių 1 vai. rytm. 



Kaip Bolševikiška Epidemija Auga. j 
Jus niekados negirdėjote, 

kad kas sveikata užsikrėstų, 
— ar girdėjote? Bet liga už- 
sikrėsti yra visai lengvas 
daiktas, ir išrodo juo leng- 
viau yra liga užsikrėsti, juo 
ji yi<i škaradnesnė. 

Xe vien su kuno ligomis 
panašiai būva. Išrodo, kad 
taip buva ir su proto" ligo- 
mis." Geru dalyku, geromis 
idėjomis, geru protu dar nie- 
kas iki šiolei neužsikrėtė. Kol 
šitų gerų dalykų žmogui ma- 
katilčn pripila, ima metų-me- 
tus mokyklų mokinimo. Bet 
kaip rodosi, nėra nieko leng- 
vesnio, kaip užkrėsti žmones 
blogomis idėjomis. Gal jau 
žmogaus pati prigimtis yra 
taip sutaisyta, kad jis grei- 
čiaus yra palinkęs prie blogo 
negu gero, greičiaus prie pa- 
kvaiši ui dalykų negu prie 
protingų 

Kaip ten nebūtų apie bol- 
ševizmą iki šiolei męs žinome 
štai ką: 1) kad jis nėra tokia 
palaima, kurios žmonės lauk- 
tu su išskėstomis rankomis 
2) kad jis yra užkrečiamas, 
nelyginant, limpami liga, ir 
3„)rkad jis turi ypatybę platin- 
tis, nelyginant, epidemija. 

Kokiu bud u jis platinasi? 
Iš Rusijos jis visti pirmiau- 

siai pradėjo platintis Lenki- 
joj ir todėl galima spėti, kad 
tokiais pat budais jis mėgins 
platintis ir Lietuvoj. Todėl 
gal but žingeidu bus ir lietu- 
viams žinoti apie tai. kaip 
šitos naujos visuomenines li- 
gos bacillos kimba ir platina- v' 

si.. 

Lerkija, anot vieno laik- 
raščio korespondento, 1x>lše- 
vizmo perai platinasi sekan- 
čiu budu: 

44 Lietuvos 
»»'"'"iiiMM»»iiiimniiiiiHiiiiMllllinillMllJJlll>llll||||illjjllllUl 

rius 
Šį metą dienraštis "Lietuva" išleidžia Sieninį Kalendorių, kuris, kaip ir 

pirmiaus buvo, yra pritaikytas kasdieniniam gyvenimui. Apart paprastų mčnesi- 
V 

nių dienų šis kalendorius pažymi Amerikoniškas šventes, paduoda Lietuvos svar- 

bias istoriškas datas ir katalikiškas šventes. 
Kas užsirašys dienraštį "Lietuva" nemažiaus, kaip ant 3 mėnesių ir jau 

pirmiau užsirašiusiems, prisiųrme šitą kalendorių Dykai. 
Del brangumo popierio ir paties darbo, šių kalendorių spausdinsime apri- 

buotą skaitHų, todėl jų ant ilgo neužteksime. Užsirašykite "LIETUVĄ", 
Užsisakykami "Lietuvą", adresuokite taip; 

if ■ ■E"avaai«f&99 LIETUVA 
3253 S. Morgan St., CH1CAG0. ILL 

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS — 

CHiCAGOJE Metams $6.00 
„ Pusei metų 3.50Ū 

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

!n Kanadą Metams 7.00 
In Kitas Šalis G Metams 8.00 
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Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge 8u Money Orderiu, čekiu, 
arba pinigais prisiijsk mums. 
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VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

" ~ ii-- "* 

į "LIETUVA" 3233 So. Morgtn St., Chciago, UI. 
i GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuutmeti 

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

Mano adresas: 

Vardas Pravarde 
\ 

Stubos numeris 'Gatvė 
(arbaboi) 

Miestas Valstija 

''Atnešė juos — pasakoja 
tasai korespondentas — tūks- 
tančiai sugrįžusiu kareiviu ir 
emigrantu, kurie bolševikiš- 
kam susikimšime gyveno, jo 
mjazmais kvėpavo, jo valgį 
valgė ir savo hadą. išdidumą, 
gabštumą ir tuštybę užganė- 
dindavo. Nepamirškite, kad 
tarp tų, kurie dabar grįžta 
Lenkijon, yra čieli būriai ru- 

siškos revoliucijos samdinių, 
kurie už daužymasi automo- 
biliais po miestą, už rėkavi- 
mą mitinguose, už bankų Įli- 
pimą, už namų plėsimą, už 

buržujų smaugimą, imdavo 
karališką pensiją, gyveno iš 
banditiškos žaislūs Rusijoj ir 
iš tos pačios žaislūs nori gy- 
venti Lenkijoj. 

"Atnešė šitas bolše\ ikiškas 
kibirkštis pagalios ir specia- 

, liškai išsiųsti Lenino ir 
Trockio valdžios agentai, ku- 
rie valkiojasi po visą šalį, 
kaip. pavyzdžiui, pagarsėju- 
sia "kamisorius" Leszczyns- 
ki; jįe atsiveža su savim mili- 
jonus bolševikišku rublių ir 
rengia suglaustą, kaip kur 
jau sakoma iki smulkmenų 
apmąstytą organizaciją per- 
vedimui komunistiškos revo- 

liucijos. 
"Bet svarbiausiu laktu yra 

tas. kad nauja "raudonoji 
armija." susidedanti isdalies 
iš belaisvių arba dezerterių 
— taipgi išlavintų kareivių, 
— dalinai gi iš darbininku 
be darbo, gaunančių algas, 

(išlengvo išsidirbinėja iš be- 
tvarkės gaujos.ir tampa pus- 
milijonine armija, kuri mil- 
žiniškuose senovės fronto san- 

dėliuose turi užtektinai gink- 
lu ir amunicijos, idant kai- I * J 

įpvnėse šalyse remti bolševi- 

kiška judėjimą ginkluotu įsi- 
kišimu į tas šalis. Trockis nė- 
ra vien "doktrynierius" ir 

"apmokamas parsidavėlis," 
bet yra tamprus vadas ir or- 

ganizatorius, kuris puikiai sil- 

pninta, kad bolševikiška Ru- 

sija, apsupta tvarkingomis ir 
nekomunistiškomis šalimis ki- 
tu tautu, Tttrėtų subyrėti į dul- 
kes jeigu ne šiądien, tai ry- 
toj. Todėl jis svajoja apie su- 

bolševikinimą visos Europos." 
Juozas Šalmas. 

IŠ TAUTINĖS TARYBOS 
VEIKIMO. 

Dabar svarbiausis laikas 
darbe už Lietuvos neprigul- 
mybę. Lietuva yra dideliai ".e 

pavojuje. Gautas kablegra- 
mas iš Šveicarijos, kad bolše- 
vikai jau užėmė Šventorius 
(Svencianus) Vilniaus rėdybo 
je. Lietuvos Taryba priversta 
pasitraukti iš Vilniaus į Kau- 
na. 

o 

.Iš kitos pusės lenkai ver- 

žiasi ant Vilniaus ir Lietuvos, 
kad neva ginti Lietuvą nuo 

bolševiku, bet kad užimti Vil- 
nių. 

Sužinota, kad tensai jei ne 

geruoju, tai kardu nori pri- 
jungti Lietuvą prie busimo- 
sios Lenkijos. 

Tautinė Taryba jau išnešč 
rezoliucija protestuojančią 
prieš lenkus ir bolševikus. Ta 
rezoliucija pasiųsta Europon 
Prezidentui \Yilsonui ir įduo- 
ta S u v. Valstijų valdžiai \Va- 
shingtone. Joje prašomos Su- 
vienytos Valstijos pagelbo? 
Lietuvai kaip prieš bolševi- 
kus, taip ir prieš lenkus. 

Dr. J. Šliupas vėl nuvyko 
VYasliingtonan ir stojo dar- 
ban. Yra pilna viltis, kad jie 
gaus pasą išvažiuoti Europon. 

P-as T. Naruševičius neuž- 

ilgo išvažiuos. Jo vieton pa- 

Ši fotografija parodą sceną, kaip Ryme apvaikščiota pergale Vokiečiu. 
* 

kviestas \Vashingtonan dirbti i 

p. B. K. Balutis iš Chicagos. 
vienok dar nuo jo negauta ži- j 
nia, kad ar jis paims tą darbą, 
ar ne. 

Po kokio mėnesio laiko p. 
J. W. Liutkauskas išvažiuos 
po kolionijas sakyti prakalbas. 
Pirmiausiai vyks vakarų link. 
Kolionijų veikėjai atsiliepkite 
į T. T. sekretorių reikale ren- 

gimo p. LiutkauskuJ prakalbų. 

Kolionijos taipgi privalo 
dabar įtempti visur veikimą. 
Reikia kad visose kolionijose 
butu sušaukti mass-mitingai 
ir išneštos rezoliucijos kaipo 
protestas prieš bolševikų ir 
lenkų veržimąsi j Lietuvą. To 
se rezoliucijose reikia prašy- 
\ Su v. Valstijų valdžios, kad 
ji užtartu Lietuva, kad ne- J u 

leistų nei lenkams, nei bolše- 
vikams jąją ardyti. Reikia, 

kad pati liaudis, masės pasi- 
rodytų, kad jos tikrai stovi 
už Lietuvos neprigulmybę. Ką 
vienos tarybos veikia, to dar 
neužtenka, Reikia žmonių 
balso. 

P. Norkus, 
T. T. Sekretorius. 

NAUJAS A. M. MAR- • 

TAUS PRAKALBŲ MARŠ- 
RUTAS. 

Žinomas visuomenes veikė- 
jas, šios karės laike a t vyku- 
sis iš Lietuvos ir parašiusis 
knygą apie dabartinį Lietu 
vos padėjimą, p. A. 'M. Mar- 
tus, sutiko važinėti su pra- 
kablomis po Naujosios Ang- 
lijos lietinių kolionijas ir 
aiškinti .švynes Lietuvos 
padėjimą bei tai. kaip Ame- 
rikos lietuviai turi atsinešti 
linkui kovos dėl demokrati- 
nės Lietuvos respublikos. 

Geri). A. M. Marius kal- 
bės sekančiose vietose: 
Providence, R. I. Saus. 6' '19 
Eastliampton, Mass. S. 7, '19 
Holyoke, Mass. Saus. 8, '19 
Westfield, Mass. Saus. 9, '19 
'l'hompsonv.ille, Ct. S. 10, '19 
Manchester, Ct. Saus. 11, ?19 

Hartford, Conn. S. 12, '19 
2 v. p. p. 

Ne\v Britain, Ct. Saus. 12, ?19 
7:30 v. vakare. 

Ansonia, Ct. Sausio 13, '19 
Union City, Ct. Saus. 14, '19 
Stamford, Ct. Sausio 15, '19 

Šių kolionijų veikėjai nuo- 

širdžiai prašomi kuoeeriau- 
siai išgarsinti p. Martaus 
prakalbas ir visi .šių kolioni- 
jų lietuviai prašomi atsilan- 
kyti pasiklausyti ir prie ko- 
vos u y. demokratinės Lietu- 
vos laisve prisidėti, nes da- 
bar yra neišpasakytos svar- 
bos momentas nuteriotos Lie- 

tuvos. prisikėlimo. 
Minėtu kolionijų lietuvių 

draugijos pažymėtose dienose 
prašomos dalyvauti čia pa- 
skelbtame parengime ir ne- 

rengti kitokių pramogų at- 
skirai. Ta k yra nuteriotos 
Lietuvos žmonių prašymas, 
kurį jie perduoda su Lietu- 
vos Neprigulmybės Fondo 
ir Amerikos Lietuvių Tauti- 
nės Sandaros pagelba. 

Jeigu kas norėtų surengti 
prakalbas čia nepažymėtose 
kolionijose, malonėkite kreip- 
ies prie K. Jurgeliuno šiuo 

adresu: 
>66 \\\ Broad\vay, So. Bos- 
on, Mass. 

PAAUKAVO $25,000. 
1 Easton, Pa., sausio 3 d.— 
Šiądien likosi paskelbta, kad 
Cyrus H. McComrick padova- 
nojo $25,000 Lafavette uni- 
versitetui. 

i DŽI/'JGIASI PATIKĘS l NARLAIVĘ. 
La:vo patarnautojas--— 

Pone, nelaimė! Musų laivą 
sustabdo vokiečių narlaivė. 

Jūrių liga sergąs keleivis: 
—Ar taip, tai puikus dalykas, 

į Nors bent valandėlei apsistos 
| laivo supimas. 

TEISME. 
— Pone teisėjau, ką nori j da- 

ryk su manimi, tik mano 

pačią paliuosuok. 
— Tvlčk. ne tavo dalykas nu- 

rodinėti teismui, ką jis turi da- 
ryti. Jųs abu eisite i cypę; vienok 
sėdėsite atskvrose kamaraitėje. 

— O. jei taip, tai ačių Dievui! 
O aš maniau, kad mudviem ir ka- 
lėjime prisieis sykiu gyventi. 

Jis— Magdut, daiciskįme. kai 
tu numirtum pirma už mane. jir 
lauktai manęs anoi pusėj grabo. 

Magdė— Aš rr.islinu taip, -nes 

į dar mudu niekur neišsirehgfm, 
■ kad aš tavęs nebučiau laukusi. 



I 

I 
Pr. Mašiotai 

MOKSLO PASAKOS. 

f Penktas burtas. 
Kai vaikai aprimo, Stasiuka? 

atsinešė lėkštelę, įpylė kiek van- 

j^į;ns ir sako: 
— Perpilkit sitį Į sti- 

kl'r.^ .yajiirdinę lėkštelės iš vie- 
tos. 

— Ir tc burto, turbut, niekas 
nemokam,—atsiliepė Petriukas 

Stasiukas,* atpjovęs kamščio 
galą, paguldė jį ant vandens, o 
ant kamščio padėjo poperio gru- 
mulėli ir uždegė. Paskui, už- * 

vožęs degantį poprriuką stiklių •, 

palaikes ją ant ugnies, paleido 
ant lėkštelės, Vanduo greit sti- 
sisiurbė visas po stikline. 

— Čionai, matote, toks bur- 

(fas,»— paaiškino Stasiukas:—Įkai- 
tes oras ^aptirpo, pasipūtė, kaip 
tešla .nuo mielių, ir geroka jo 
dalelė išsipylė iš stiklinės, o 

kaip atvėso kiek ir suslugo, tai 
j jo vietą vanduo įsikraustė 
(žiu.;, paveikslėli). 

Burtas šeštas. 
Stasiukas padėjo ant staltiesi 

du variniu pinigu, tarp jų mažą 
sidabrinį ir užvožė stikline taip, 
kad stiklinė stovėjo ant varinių 
pinigų. 

— Šitą sidabriniuką,—sako,— 
išimsiu iš po Stiklinės, nei pini- 
gėlio, nei stiklinės nepalytėjęs. 

— Jei ne rankom, tai kuo kitu 
paimsi, ar pastūmėsi, — atsiliepė 
Tam1.kas. 

— Nieko nepajunrlinsiu,—pa- 
aiškino Stasiukas,—gana bus pa- 
kaukus, pats išeis. 

—: Put, put, put!—-pašaukė Sta- 
siukas, pakrapštė greit nagu 
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staltiesę ties stikline (žiur. pa- 
veikslėlį). kai patrauks nagu stal- 
tiesę—pinigėlis paslenka pirmyn, 
paleisi— pinigėlis nė krust. Taip 
palengva pinigėlis pats ir išlindo 
iŠ po stiklinės. Vaikams tas bur- 
tas' taip patiko, kad ilgar negalė- 
jo nurimti: juokais, vis kartojo: 
put, put, put. 

Burtas septintas. 
Kai vaikai gana atsijuokė, Sta- 

siukas atsinešė adatą, orisipyle 
stiklinę vandens ir tarė: 

— Dabar .parodysiu jums, kaip 
adata ant vandens plaukia. 

— Tur but, medinė tavo adata 
—•atsiliepė Juozukas. 

— Ne, ne medinė, o tikra plic- 
► ninė. Pažiūrėt 't. kad netikit,— 
pasiūlė Stasiukas. 

Adata tikrai buvo plieninė, 
tik taukais ar sviestu sutepta. 

Paėmęs a latą ant šakutės, Sta- 
siukas palengva nuleido ją gul- 
sčią ant vandens. Adata plaukė.. 

^:aip medinė. 
— Šakelė čionai ne būtinai rei- 

kalinga — paaiškino Stasiukas, — 

galima ir pirštais padėti, tik gul- 
sčia. Kai nuleisi j vandenį stačią 
ar laikysi vieną galą žemiau, tai 
tuojau nuskęs. 

Burtas aštuntas. 
Iki vaikai bandė dėstyti aria-, 

tą ant vandens, Stasiukas pasiė- 
mė dvi stiklines—vieną pilną van 
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dens, antrą tuščią. Pilnąją padėjo 
aukščiau, ant knygų, tuščiąją 
ant stalo. 

Dabar, nepajudinę stiklinių, 
perpilsim vandeni iš vienos j an- 

trą. 
— Aš tai ^aliu padaryti,—at- 

siliept- Juozukas. 
Pagriebė urnai stiklines, tuš- 

čiąją pastatė ant knygų, pilnąją 
greta ant stalo. 

Štai. jau perpyliau,—tarė. 
— Perpylei, tai perpylei. tik 

kam rankoms ėmei,—atsiliepi" S*a 
siukas. 

— Aš geriau .padarysiu. 
Išsitrauki" iš kišenės seno pan- 

čio galą, suvilgė ji ir vieną galą 
nuleido j vieną stiklinę, kitą j 
kita žiūrėk paveikslą). Pilnoji 
stiklinė ėmė palengva tuštėti, 
vanduo pančiu siurbėsi Į tuščią- 
ją stiklino. 

— Pančio vietoj galit paimti 
gelumbės, ar milo atkarpą, irgi 
tiks,—pridūrė Stasiukas. 

Burtas devintas. 
— Vanduo negreit persipils iš 

vienos stiklinės į kitą. Tuo tar- 
pu imsiu ką kitą. 

— Petriuk, sukeisk kryžium 
dlt pirštu ir nusigręžk j kitą pu- 
sę. 

Taip pasakęs, Stasiukas padė- 
jo ant stalo medinę kulkelę, Pe- 
truko ranką pridėjo prie kulkelės 
ir liepė rutuliuoti kulkelę. 

— Kiek kulkelių rutuliuoji, Pc 
trink ?—paklausė. 

— Ugi dvi,—atsakė Petriuką?. 
— Kaip dvi, kad tik vieną?— 

sušuko vaikai. 
— Žinoma, dvi!—ginčijosi Pe- 

triukas. 
— Aiškiai dvi užčiuopiu. 
— Tai pasižiūrėk. 
Petriukas atsigręžė ir savo 

akim nenorėjo tikėti. 
Pabandė kiti. Ir kitiems ro- 

dėsi, kad pirštais paliečia dvi kul- 
keles. Suglaudę pirštus, kaip pa- 
prastai laikoma, jautė tik vieną 
kulkelę. 

Burtas dešimtas. 
— Ar esat girdėję, vaikai, Vil- 

niaus varpus skambant? — pa- 
klausė Stasiukas, 

— Negirdėjom,—atsiliepė vai- 
icai. 

— Tai duosiu paklausyti, 
Stasiukas ,pasiėmė sidabrini 

šaukštą, užnėrė ant koto siūlą, 
o galus abiem rankom įsikišo j 
ausis. Linguodamas, svyruojan- 
čiu šaukštu belrlė į stalo kraštį. 

— Ar tai taip Vilniaus var- 

pai skamba?—ėmė klausinėti nu- 

siminę vaikai. 
— Taip, taip,—šypsodamas ta- 

rė Stasiukas,—tik paklausykit 
taip. kaip aš klausau. 

Vaikai paskui kits kitą, įsiki- 
šo siūlo galus j ausis, beldė šauk- 
štu j stalą. Visi girdėjo gražų 
varpų skambėjimą. Tu j tarpu 
grjžo namo Kurklių mokytojas. 
Pamatęs Kairiuos šviesą, užsuko 

pasižiūrėti, ko taip ilgai nemie- 
ga. 

— Kągi čionai veikiat, vaiku- 
čiai?—paklausė, 'nėjęs į pirkią 

— Vilniaus varpų klausomės, 
—atsiliepė vaikai.—Prašom pasi- 
klausyti. Štai Stasiukas parodys, 
kaip reik klausyt. 

Mokytojas padarė, kaip Stasiu- 
kas parodė. Vilniaus varpai jam 
labai patiko. 

Jau buvo vėlu, laikas skirsty- 
tis. Ir Stasiukas jau nebegalėjo 
daugiau burtų atsiminti. Vaikai 
sujudo keliauti namo. 

— Palūkėkit, dar turiu jums 
po dovanėlę,—sustabdė iuos Sta- 
siukas ir išbėgo iš pirkios. 

Lietuvos Nepribulmybes Fondo 
Askaita už Gruodį 1918m. 

NEVY BRITAI \\ CONN. 
LXF. 17-tas skyrius prisiuntė. 
Aukavo: J. Skritulskas $150.00; 
A. Morisas $i2=;.oo; J. Tutlis 
ir M. Salickas po $ 100.00; M. 
Daunis, J. Malaška ir SLA. 34 
kp. po $50.00; V. Zimitravičius 
ir V. Cibulskas po $30.00; K. 
Snopis, P. Montvila, i', Pilkio- 
nis, K. Giedraitis, V. Drobni.s, 
A. Mikalauskas, J. Mikalauskas 
ir A. 

% Vikritas po $25.00; J. 
Valinčius ir J. Oenčkas po $20; 
A. Valinčius ir A. Rupeika po 
Si 5.00; J. Maksimavičius, \\ 
Kupstas, P, Norkevičius, \ Yi- 
tukyrias, J. Mitu/a, J. Juškialis, 
f. Grimaila, R. Petrauskas, T. 
Petravičius, M. Kalninkas, J. 
Savulis, A. A/.ukas, K. Tešere- 
kis, J. Valinčius, A. Gicavičins, 
J. Beniušas J. Ziminskas, J. Pu- 
stelninkas, K. Makiavičius, A. 
Karaliūtė, A. Stoėkus, J. Vy- 
šniauskas, M. R. Malinauskas, A. 

J. Laurin, A. Petrauskas, J. Ar- 

žuolaitis. P. Puolionis, A. Ra- 
manauskas, V. Kalinauskas, A. 
Griška. V. Masaitis, M. Sutkus*, 
M. 1 .aliukas, A. Čaškiavičius, A. 
Juškis, J. Blužas ir A. Liškaus- 
kas po $10.00; T. Zdanpnkas 
$7.00; K. Pagigulas, M. Savuli-:, 
A, Mikalonis, J, Yisalga, J. La- 
savičia, S. Brazauskas, J. Balita, 
J. Jurkiunas, A. Kačkus, M. Gu- 
džiūnas, T. Dulniskas, A. Ma- 
zuronis, A. Milius, S, Stanke- 
vičius, P. Bagdonas, P. Yyš- 
niausskas, T. Miknevičius, J. 
Budreckis, J. Radzevičius, I. 
Vaznialis, J. Staneliutė, J. No- 
vogrockis, J. Prabulis, J. Baliu- 
kas, K. Baikauskas, K. Miku!- 
skas, P, Bitinas, A, Limanaitis, 
M, Karašauskas, J. Bražinskai, 
A. Krušinis, A. Bandavyžis, J. 
Vasiliauskas, A. Stoskeliūnas. 
V. Savickas, J. Kuckailis, J. 
Dranečckas, F Vadv:lavieius, j. 
Radzevičius, R. Juška. M. Ma- 
ieika, A. Pranaitis, S. Scasnavi- 
če, J. Stemkialis, J. Milukas. K. 

Danisaviče, M. Truckis, A. Ja- 
kas, J. Sujeta, A. Navickas, V. 
Ramanauskas, A. Dalangauskas, 
P. Rudminas, M. Juozupavičia, 
I'. Paleckas, J. Vinikaitis, P. 
Stankevičia, J. Poškus, J. Ku- 
metis. J. Buriskis, P. Skripka, 
A. Meškis, P. Laukaitis, J. Gry- 
bauskas. V. Šimkevičia, T. Rač- 

kus, K. Krikštanavičia, L. Ra- 
manauskas, V. Budrikas, j. Nor- 
kevičius, B. Ivanauskas, J. Ru- 
činskas, J. Lazackas, K. Senic-1 
kas, J. Gudžinskas, B. Ciriškiavi-; 
čius, I. Jurkinas, J. Andriiče- 
kas, J. Lemežis, J. Zabiickas, V. 

J. Stankus, A. Razulavičius, J. 
Klimas, A. Aržuolaitis, P. Juk- 
niavičius. P. Daugavtckir, A. 

Rėkus, P. Kupstas, P. žalf/luo- 

Po valandėlės atsinešė pinti-1 
nėlę gražių raudonu obuolių. 

— Juk jau, tur but, daugiau 
nebepasimatysim. Mano vakaci- 

jos jau baigiasi. Poryt keliausiu 
iš čionai. Štai atnešiau jums po 
obuolį. 

Ir padalino visiems, gerai kiek- 

vieną obuolį apžiūrėjęs. 
— Kas gi čia?—sušuko Kaziu- 

kas, apžiūrėjęs savo obuolį.— 
Ant mano obuolio žaliai para- 
šyta raidė K. 

— O ant mano P!—sušuko Pe- 
triukas. 

— -Ant mano J! aš Juozas. 
Ir visi pradėjo skaityti savo 

raides. 
— Kaip gi tu, Stasiuk, tas rai- 

des Įrašei?—ėmė klausinėti vai- 
Kai. 

Sfasiukas papasakojo. Iki obuo 
liai buvę dar žali, iškirpęs iš po- 
perio pirmutines raides savo drau 
gų vardų, (Užlipinęs jas ant gra- 
žiausių obuolių iš saulės pusės. 
Obuoliai nuo saules aplinkui nu- 

raudo, o po raidėmis paliko ža- 
lia. 

— 'pai ir visas 'burtas,—nusi- 
juokė Stasiukas 

Vaikai gražiai atsisveikino su 

Stasiuku ir prašė, kad ir kitę 
vasarą { Kurklius atsilankytų. 

(Pabaiga.) 

nis, P. Giivlinas, F. Bražinskas, 
A. Masilonis, P. Jakubvinis, 1*. 

|Meškialis, J. Supis;, J. Mockcvi- 

į oi vis. iŠ. Kriščiūnas, V. Kriščiū- 
nas, -M. Kaveckis, M. Xaimanas, 
P. Grimaila, J. Lastauskas, J. 
šugžda, P. Devukaitis, I'. Bar- 
kauskas, J. Liutkauskas, K. 
Kanblis, į\ Teniukas, A. Baka- 
nas, A. Launikonis, J. Pikutis, 
P. Cmevičiutė, J. Ma%uronis, \'. 
Toconis, A. Šv.irinas, A. Zika- 
rus, J. Kovas, A. Miežlaiškis, L. 
Mandžiauskas, J. Pašvienskis, A. 
Kazakiavičia, W. Y Burkl, A. 
Ausianka, P. Pilipauskas, M. 
Tumbelavičius, J. Miežlaiškis, A. 
Normantas, J. Pisaravičius, A. 

Pauža, J. Vidutis, P. Sakalau- 
skas, L. Skritulskas, A. Labutis, 
A. Sivokas, V. Nevulis, \*. Ali- 
šaivckas, A. Snarskis. K. Žaga- 
rinskas, S, Pajaujis, L. (jrab- 
lauskas, A. Jonuška, J. Bauža- 
vice, S. Slimkauskas, V. Mar- 
teckis, J. 2vinaki$, V. Kiškiu- 
nas, V. Gilaviėius, J. Lukašavi- 
oius, \*. Pleškaitis, A. Bičkau- 
skas, A. l'akutka, S. Fa!'ia/i- 
čius, J. Nevulis, A, Dangavec- 
kis, I'. Dzidzavičius, J. Selves- 
travičius ir K. Grigučiutė po 
$5.00; L. L'. N. Kliubas $5.45; 
L. Draučekas $4.00; M. Valu- 
konis, J. Sangala, A. Budrikis, 
J. Radauskas? ir Kuckaitis po 
$3.00; St. Dambrauskas, A. Ka- 
tauskas, F. Braiinis, K. įSita- 
vias, M. Mičuloniutė, J. Birvi- 
das, J. Aukščiunas, S. Stoškisvi- 
čia, J. Samaška, B. Salaveičikas, 
J. Linikas, J. Stankevičius, M. 
Arbačauskas, S. Balinskas, R. 

Samuoliutė, A. Jakulevičius, S. 
Kvaratiejus, A. Vosilius, 1". Dži- 
kas, F. Vadvilavicius, J. Tešer- 
skis. J. Baironas, J. Skarmalius, 
A. Cekanavičius, J. Celiešius, A. 

Cibulavičius, P. Macijunas, K. 
Leiauskas, P. Mikėnas, F. Jo- 
nušonis, T. Lažufrskaitį T Šun- 
šinskas, J. Račkąuskai, S. Mi- 

kalkevičius, J. Giedžua, S. Jonu- 
sonis, J. Lukašavičius, M. Jonu- 
sonis, K. Lumas, J. Kardokas ir 
K. Katauskas po $2.00; K. Jo- 
nušonienė, M. Jonuškiut;*, M. 
MasČiškienė, J. Babir.icnG, J. 
Pazniekas, J. Urbonas, D. Lau- 
rinavičius, Stankevičii A. Man- 
kevičius, J. Valukonis, A. Piel- 
kus, V. Pikutis, J. Pikulienė, K. 
Gudaitis, J. Kavaliauskas, P. Ka- 

valiauskas, P. Bernotas, S. Yaz- 
nis, A. Normantas, A. Mazilau-' 
skas, T. Čekanauskas, O. Gri- 
gutis, 'P. Lasiavičius, A. Sta;,- 
kiavičius, J. Busilas, K. Vesal- 
ga, A. Biiis, J. Radzevičius, P. 
Juknevičius, J. Rizauskas, R. 
Bračiulienė. T. Danisavičius, J. 
Jonušonis, A. Čarniauskas, A. 
Baliukas, S. Vinikaitis, K. Povi- 
lauskas, S. Spadulis, j. Čaponis, 
J. Gudauskas, A. Pinkas. S. Luk- 
šis, J. Rasilavičia, K. Sauka. V. 
Navickas, J. Malinauskas, V. Oš- 
kinis, V. Matus, j. Kučkailis, 
A. Kardokas, A. Gražulavičius, 
P. Kadžiauskas, E. Kazlauskas, 
J. Zamaitis, V. Džervis, P. Ze- 
lonis, V. Barisaą, F. Gradeckas, 

| J. Danisavičius, T. Bakša, K. 
Ivanauskas, J. Lemežis, J. Lab- 
lackas, V. Pečiulis, A. Zimitra- 
vičiutė, E. Zimitravičius, E. W. 
Ribbe ir W. Brustain po $r.oo; 
A. Čaponis, T. Rameinas, A. 
Sausnavičius, M. Nišaika, A. 
Kundrotas, P. Varnaitė, J.. Jakas, 
J. Jankeliūnas, J. Rugas, Var- 
naitis, P. Stoskeliūnas, T. Gri- 
gas, J. Gerdis, A. Rudminas, T. 
Bačunas, M. Milukas, A. Jase- 
litinas ir P. Danilavičius po 50c. 
Viso $2,309.50. 

PONORA, PA. LNF. 18 sky- 
rius padėkavonės Dienoje surin- 
ko (vardai paskelbti Tėv." No. 
50-me). 

Viso $130.50 

CICERO, ILL. SLA. 194 kp. 
pasidarbavimu surinkta, (vardai 
paskelbti "Tėv." Xo. 50-me) 
viso $27.10. 

PHILADELPHIA, PA. Auku 
nuo K. Yklikausko už pard.iotus 
Esperanto kalbos vadovėlius. 

\'iso $7-°° 

JACKSON, MICII. SLA. 2»j 
kuopa aukavo S5.(K) kuopos na- 
riai ir pašaliniai smuikavo $-7-oo. 

Viso $32.00 
SU. ClllCAC;, ILL. SLA. 

74 kuopos mėnesinė nok esti c 
?4-3°- 

WIL KES- B A R R E, PA. J. j. 
Nienius užsimoka i 1000 po $10.- 
00 už 1917 m. $10.00 

WJ LKES-P.ARRE, PA. j. v 

1 

RAC1NE, \VIS. A. Dulkin- 
tas, J. Bakutis ir Kasparaitis į 1000 po $10.00 u/. 1919 m.; A. 
J. Klapatauskas, P. Kreučionis, K. Monkeviče, E. Grimai ir lg. | Vaineikis po $5.00; J. Pilipavi- čius, A. Yarkalis, J. Ryškus, J. Mežinis, F. Pluonis, A. Vaičius 
ir B. J. Putrimas po $2.00; J. Lokas, K. Vilkonis, J. Lokas, A.' 
Bobelis, J. Bernotas, A. Gudziu- 
nas, A. Gomolski, T. Balčaitie- 
nė, J. Lokauskas, M. Kaupas, \Y. J. l.iulevich, P. Rugis, St. 
Tarvid, J. Gutovski, j. J. Bal- 
čaitis, J. Malzinskas, A. Krakis, 
F. Molis, A. Krakis, A. Saltonas, 
T. šlušnis, A. Kenauskas, A. Ci- 
vas, A. Žvinis, A. Medžis, J. 
Rankėla, R. Medzis, D. Gališau- 
skis, A. Dokšus, F. Zakutovskis 
ir A. Tvirbotas po $1.00. Viso 
100.00. 

įSOMERVILLE, COXX. SLA. Į 264 kp. aukavo $10.00; V. Pa- | 
ciunas D. Paciunienė, L'. Zuba- 
vičiutė, M. Olšauskienė ir H. Ko- 
beckienė, po $5.00; P. Paciuniu- 
tė ir M. Patrimantienė po $2.00 ;i 
E. Junienė, E. Liugienė ir L. 
Sasnauskas po $1.00; 

Viso $4-OD i 

RACIN'E, \VIS. SLA. 100 kp. 
aukavo $25.00 

S E ATT L E, \VASH. A. Šla- 
pikas. aukavo $10.00 i 

I KEW YORK, X. Y. SLA. 12G 
l kp. aukavo $100.00; A. Tems 1 

$20.00; A. Kačerauskas $6.00; K. 
Celetlinas $5.50; O. Kalish ir J. j Yolskas po $5.00; K. Raudonienė 
$1,00; K. Dzevečka $2.00. Viso < 

$I44-5°- •' 

XEW YORK, X. Y. SLA. 
Pildomosios Tarybos nariai ir 
Centro darbininkai aukavo: T. 
Paukštis, St. Gegužis, A. k>. Stri- 
maitis ir l)r. F. Matulaitis po 

($25.00; V. K. Račkauskas $20.00; 
S. E. Yitairi* ir M. L. Vasiliau- 
skas po $10.00; J. Baniulis $7.69; 
J. Danielius, P. Jurgeliutė, S. 
Astn'mskas po $5.00; T. Astram- 
skas $3.00; M. Kačergiutč $2.50; 
II. Miliauskaitė, P. .c-k>andra- 
vičiutė ir M. Auiiiu: po $2.00. 
Viso $174.19. 

ROUNDUP, MOXT., W. 
Morknnas $5.00; J. Ašmantas, 
K. Jenčius ir j. iStieponas po 
$1.00. Viso S8.00. 

iiURNS, O R L. Liudvikas 
Sveistris $10.00; P. Veukus 
$5.00. 

Viso $-.5.00. 
XK\\'ARK, X. J. Per vietinį 

L. N. F. sky.ių surinkta aukų 
$1007.00 (vardai paskelbti "Tėv."j Xo. 52). 

ELCO, PA. Krikštynose pas 
Galinius aukavo: Antanas Ši^- 
dinis $2.<x); P. Karsonas, U. Sa- 
linienė, S. Salinis, Y. Galinis, 
Y. Valatka, K. Savickas, P. Ivro- 
likauskas ir A. Bračiulis, po 
$1.00: M. Jesiunskis, J. Savickie- 
nė ir A. Flobt po 50c. 

Viso $11.50. 
TAMAQUA, PA. Liet. Loka- 

las L". M. \V. of A. 2547 $;Q.oo; 
SLA. 204 kp. $15.00; DLK. Vy- 
tauto Pašali). Dr-ja, A. J'.rma* 
las ir P. B. Beilis po $10.00; Y. 
Petkevičius $6.00; T. Vilkaitis, 
\. Gurauskas, J. Bartnickas. A. 
Kirtiklis ir "Tamaqua Even»ng| 
-ouner laikraštis po $5.00; K. 
Grabauskas, A. Cernauskas, A. 
V'enskunas ir Harry A. Lock- 
.vood po $2.00; M. Sarakiutė, M. 
Vaičiulioniutė, O. Virbickiutč, A. 

stanikiniufė, U. Subatienė, M. 
.jillienč, J. Kemzūra, J. Džiau- 
kis, J. Jekubynas, J. Stankevi- 
čius, J. Jogis, A. Andriukaitis. 
M. Andriukaitis, L. Andriukai- 
tis, M. Milbutas, J. Gudišaus- 
cas, M. Buragis, A. Nuklys, M. 
Vitkauskas. J. Gurnavičius, S. 
Mališauskas, T. Simanaitis, T. 
Punskas, K, Juškauskas, P. Bis- 
cis, J. Mikalauskas, J. Valenti- 
įas, J. Minkevičius, H. 2ugzda, 
L Grazdikas, J. Vasiliauskas. 
\. Smulkinskas, P. Valiukevi- 
čius, P. Ivaškauskas, VI. Jerma- 
as, J. Jermalas, A. Žerdecka:;. 

T. Ambrulevieius, J. Andriukai- 
tis. ]'. Karužas, Y. Šilkas, 
Kalvinskas, A. Gruzdys, J. Liut- 
vinas, K. Kilkiauskas, M. \". 
Vilkaitis, J. Jakimavičienė, J. Ja- 
kimavičius, J. Urbanavičius, J. 
Katalynas, 1. Jušinska«, V. Gu- 
rauskas, M. Rudžius, V. Palec- 
kas, K. Dalbokas, J. Balsaitis. 
J. Koleinikis, A. Vailionis, P. 
Urbonas, J. Katkevičius, J. Bis- 
kis, J. Matkauskas, A. Apona- 
vičius ir J. Bergeris po $1.00; 
Smulkiu $4.1". 

Viso ^202.1; 
(Bus daugiaus) 

*. —J t ,WI 

Prauek Naujus Metus su tobulu akių re- 
gijimu, taip. kad nieko nrpraleistumei per vi 
sus metus, kas tau gali buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių 'r 
galvos skaudėjimus, trumparegyste arba toli- 
regystė prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland A ve., Chicago 
Kampas lRfcn (latvės. 

3£ios lubos, virš Platt'o aptiekus. Tėmyklte 
• mano parašu 

Vai*n los: nun *.tos vai. ryf> iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj, nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dien*. 

Dr. Virginia Narbott 
Physician & Surgeor 

3001 West 2211d Street 
21 u Marshall Blvd. 

Ofiso valandos: 
2 Iki 4 po piet 
7 ifad 9 vakare 

Tel. Lawndale 660 
Gyyenlmat: 

iteL Rockwell 1681 

fSSIMOKYK DRAPANŲ KJR- 
PIMO AMATĄ. 

< tIASTER 5T5TEI1 } \ 1 

<y»- 1 "Y 
kfes mokiname ii pulVtj gerki apsimokant ant) i trumpą la&ę. Ktrpikal yra labai reikalaujami. 
Hctos nepriptLdyt^s laukia. 
\ltik diena ir vakare. 

Master Cutting School 
J. F. Kuaklca 

118 N. USalle St, 

Ar čia busit, ar Lietuvon Grįžšit? 
Lietuviams yra svaifru ir žiageidu žinoti, kiek Lietuvių į&da po šios karfis grįžti atgal fcietttvom "Lietuvos" Dienraštis norėtų šitas žinias surinkti, ka4 šitą klausimą išrišti. 

Todėl išpildykit šitą blanką ir pasiųsskitc ją atgal. Jusų var- dai ir jusų čia paduotos iiaios bus užlaikomos vięn tik Redąk- cijos žiniai ir nębus nei atskirai garsinamos- nei niekam iš- duodamos. Todėl galite rašyti atvirai ir su $ilnu pasitikėjimu. 
1. Vardas-Pravardė 
2. Adresas 
3. Pavieni, ar vedęs. Jeigu vedęs, tai Mek šeimynoj? <•.«•>* 4. Amžius jusų 

<5. Ar grįžtu t Lietuvon po kares, j^igu Lietuva gautų laisvę? 6. Ar grįžšit Lietuvon po karės, jeigu Lietuva negautų pilnos larsv<* ?... 7. Iš kokios vietos paeinate iš Lietuvos? 

8. Kokion vieton grįžtute? 

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

Pastaba. Šitas klausimas yra svarbus tuomi, kad galima feu« tų maž-daug sužinoti, kiek kapitalo amerikitčiai 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 raanytute grįžti Lietuvon? 

............ .., Atsakę šiuos kkusunus šitą kuponą ir sugrąžmkit "Lietuvos'' Dienraščiui, adresuodami taip: 
Statistikos Skyrius, • 

"Lietuva" Da%, 3253 S. Morgan St, Chieago* HL 
PASIRŪPINKITE, KAD IR J "SŲ DRAUGAI B*"* ♦ISHAMI JA IŠPILDYTŲ. 
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E&1TOK, B. K. BALUTIS. 

6UBSCRIPTI0N PRICE: 

la CJhicąio, by mali — 

One y«ar 
81a montba 
Three moatha 

Ui Cfcitmgo, oy cam 
Om cujry __ 

Per montfc 

ta the ūvitod Sttiee, by mali— 
One year 
Siz momthfl 
Three saontha 

In Oanada, one y«ar 
la all other countrea, per yeai 

"Llcttrra" etaa kasdien, išskiriant nedėldlenlufl. 

LddtfeU: Lietuvos Dtenradc.^ Benrovė. Reaktorius 

Adv. Bronį tu K. Baluti®. Adresas visome karaapondeo 
clj atris: 

Llthuanlan Publiahing Co. 
3263 So. Morgan SL, Chlcage, I1L 

Telepbcnaa Balevard 4260 

Preuumeratos kaina apgarsinimų skyriuje. Apgar- 

sinimų kaina suteikiama pareikalavus. 

Prisiųsti Redakcjon ir nesunaudoti rankraščiai gre- 

tinami atgal tik tada, kada jįj gražinimo reikalaujama, 

raakražt] Redakcljon siunčiant, ir kuomet gražinimo lė- 
$ 

6oa prie rankraščio yra pridėtos. 

Prenumeratos, apgarsinimų ir kitokio blznle reika- 

lais reik kreiptis laiškais i Dienraščio Admlnlstaraclje. 

Korespondencijas, iinlas ir straipsnius reik adresuoti 

Dienraščio Redakcijos vardu. 

Joki raštai, be padavime raščjo tikro vardo-pravar* 

dės (apart slapivardės) ir adreso, negali butl sunaudoti. 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 iki 

12-tai išryto ir nuo 5:30 iki 6 vait&re. 

Daugiaus aiškumo. 
Šiame numeryje telpa laiškas kun. Yili- 

mavičiaus iš Paryžiaus Įdomiausia jame ži- 

nia—jeigu tokias žinias galim^įdomienris va- 

dinti—yra apie bu r j kokių ten lietuvių, kurie, 
gyvendami užrubežije, esą intrigavo ir intri- 

guoja—nei mažiau, nei daugiau—kaip *ik su 

ginkluota pajiega nuversti Lietuvos valdžia ir 

valdymo vadžias pagriebti j savo rankas. Va- 

dinasi, rengiamas yra Ouc d'ctcit, pilnoj pras- 
mėj to žodžio,—jeigu tikėti tam pranešimui. 

Dalykas išrodo tiesiog neįtikėtinas. 
Rašytojas savo laiške nei neįvar- 

dija nieko, nei jokių prirodymų savo tvirti- 
nimo parėmimui nepaduoda. 

Kaip žmonės privalo į tokius da-ykus žiū- 
rėti? Vieni gal tikės, kiti gal ne. Pasekmėje 
gali js panašios rųšies išeiti tik didelė žmonių 
demoralizacija. Tokios misterijos Lietuvos 

politikai negali išeiti ant svr'katos,—tai aišku. 
Pastebėtinas dar vienas dalykas, kad visų 

tų misterijų upeliai, kaip rodosi, plaukia iš 
vieno šaltinio — iš Šveicarijos. 

Lietuvių Komitetai Šveicarijoj daug yra 
pasidarbavę, bet podraug ten ir įvairių intri- 

gų yra gimę. Atsimename pereitų metų suli- 

kti skundą, mestą ant kun. Viskonto, ap- 
kaltinto išdavystėje. Kun. Vilimavičiaus pra- 
nešimas kvepia tokios pačos rūšies sensacija. 

Kas nors Šveicarijos šaltinyj nėra taip, 
kaip turėtų buti. Reikėtų daugiaus šviesos 
mesti į tą sopulingą Lietuviškos diplomatijos 
vietą. 

"Lietuva yra Ju"„. 
Pagalios po ilgu intrigų, po begalinio 

monkiaviino apie pripažinimą Prezidento Wil- 
sono principo apie tautų saviapsisprendimą, 
Lenkai "paleido katę iš maišo." 

Lenkijos premiera*, Andrzej Moraczevv- 
ski, Naujų Metų dienoj, Yaršavoje išdėstė 
savo valdžios programą. 

"Teritoriališkai—sako Moracze\vski~mes 
norime to, kas mums priklauso etnografiškai. 
Męs nenorime, kas yra vokiška, arba ukraji- 
niska, bet męs manome, kad Lietuva yra mūsų 
šiame sense.'' 

i'itais žodžiais, Lenkijos premieras ma- 

nąs, k?.d Lietuva privalo priklausyti Lenkijai,. 
nes ji etnografiškai, t. y. tautiškai esanti len- 
kiška. 

Aišku, kaip ant delno... "Lietuva yra 
musn"... 

Taip, ji bus justi, bet pirmiaus jus turė- 
site pereiti per krūvas lavonu. Lenkiškai pa- 
razitai ncčiulps lietuvio krauio, kol tik io kru- 
tinioj kvapo tesės. 

Laikas pagalvoti. 
Pereitą subatą iš New Yorko išplaukė 

francuzišku laivu amerikoniškų lenkų bata- 

lijonas iš 1,554 vyrų, idant prisijungti prie 
lenkiškos armijos Lenkijoj. 

Lenkai visur ir išvisur savo pajiegas stip- 
rina. Ką lietuviai daro? Ar ilgai jie dar po- 
lemikos ir partijinius barnius vadžios? 

Laikas butų apie tai rimtai pagalvoti. 

Svetimoj spaudoj apie 
Lietuvius. 

Mažo s Tautos. 
Viena iš didžiausių problemų taikos kon- 

ferencijoj vra užtikrinimas pastovumo tarp 
mažų tautų. Ne kas kitas kaip nesutikimai, 
esantieji tarp Balkanų tautų, užliepsnojo visa 
pasauli 1914 metais. Dabar daug* daugiau 
mažų neprigulmingų tautų tapo sutverta. 

Nekurios jų susideda iš trukšmingų žmo- 
nių, pripratusių prie kariavimo ir turinčių, 
priešingas ambicijas ir senobinius nesutikimus. 
Nebent jos gali gyventi ramybėje viena su 
kita, gali atsirasti provokacijų, vedančių prie- 
pasaulinės kares, net serioziškesnių negu pir- 
miaus. 

Kariškosios jiegos sutverė šias naujas 
neprigulmingas viešpatijas: :Lenkija. Čeclio- 
Slovakiją, Vengriją, Finliandiją, Ukrajiną, 
LictuvV, nekalbant apie keletą tautų naujai 
suformuotų Azijoj. 

Šitoms tautoms, tik-ką besirengiančioms 
lipti pražūtingu taku sasivaldymosi, kuriame 
jie neturėjo išsilavinimo, privalo but duota 
suprasti, kad karės nebus toleruojamos. Jei- 
gu jos turi nesutikimus, tai jos privalo ati- 
duoti juos tarptautiškam teismui. O jeigu 
jos neatiduos, tai jų nesutikimai privalo but 
išrišti tarptautiška jiega, atstovaujančia vi- 
sas viešpatijas.'' 

— Iš Eacjlc. Butler, Pa. 
Gruodžio 26 d., 1918 m. 

Vilnius—ne Lietuvos Sostinč. 

Vokiečių laikraštis Tacglische Rttnd- 
sclmu, patalpino tūlo Friedrich Hussong'o il- 
gą straipsnj apie Vilniaus lietuviškumą. Len- 
kų Dzicn-nik vzviqskozvy su pasigerėjimu pa- 
duoda keletą ištraukų iŠ to straipsnio. Anot 
jo Hussong rašąs sekančiai: 

"Vilnius buvo vakarine sostine galingos 
Lietuvių viešpatijos; šiądien Vilnius guli ana- 

pus rytinio Lietuvos rubežiaus.*** Jeigu šią- 
dien lietuviai reikalauja Vilniaus sau. tai per 
ta reikalavimą kalba visas lietuviu tautinio c o 

klausinio tragizmas, nes nori savo sostine tu- 
rėti miestą, kuris neyra lietuviškas. 

"Jšsiplėtojimas pereitais amžiais, įtekme 
svetimų jiegii padarė pilną permainą tautinio 
fronto. Iš visų pusių svetimas tautiškumu 
ir kulturiškumu gaivalas, kasėsi po lietuvyste, 
taip kad šiądien lietuvystė randasi nesulygi- 
namai aršesnėse sąlygose negu ji buvo ka- 
daisi. kuomet pirmus žingsnius statė ant isto- 
rinės arenos. 

"Vilnius, kadaisi vakarinis sostapilės 
miestas galingų Lietuvos valdonui j rytus — 

prapuolė, randasi už kalbinio Lietuvos rubc- 
žiaus, pastojo lenkišku miestu, kiek jis nėra 

žydišku. Lietuviai čia sudaro tiktai men- 

kutę saujalę, menkute mažumą sykiu su toto- 

rais, baltgudžiais ir vokiečiais. 
"Šiądien medinių ir nutrinių priemiesčių 

žymė yra rusiška, senojo mieste* žymė yra 
lenkiška, bet visų pirmiausiai tasai baisus 
Ghctto žydiškas, Tik lietuviško nieko nėra. 
Visomis kalbomis skamba miestas—tik lietu- 
viškai nekalba. x 

'Ne,—čia nėra Lietuvos sostinė! Čia 
abelnai nėra lietuviško miesto. Jeigu nauji 
lietuviai, nepaisant to, taip tvirtina, tai iš- 
priežasties svajojančio pamišimo, kuris maišo 
sapnų atsiminimus su naujai užstojusios isto- 
rinės opokos reališkumu. 

Šitas Vilnius, viduje naujos Lietuvos ru- 

bežių butų polionizacijos [lenkinino] centru, 
skaudžia žaizda ant naujos lietuvystės kuno. 

''Gal jis yra centru lietuviškos kulturos? 
Kiekur jos nesusitiksim, nes ji negalėjo užsi- 
laikyti prieš viską pergalinčią lenkišką kul- 
tūrą, neigi priei rusiško pergalėjimo bruta- 
liškumą. Muravjev-Korikas, Lietuvos bude- 
lis, likosi ir Lietuvos literatūros budeliu. .Lie- 
tuvių literatūra net iki pradžiai karės [?] 
buvo kontrabanda daiktų iŠ Tilžės. 

"Ne, tas \ ifnius nėra tautiniu ceiltru, 
nėra širdim lietuvių liaudies kulturos/' 

—Sulyg Dsiennik Zu'iųskozvy, Chicago- 
Sausio 2 d., 1919. 

f 

Vaižgantas. — 

Motutė. 
(Pabaiga) 

uieuri vidurvasario diena, bau- 
iė liepsną svilina. Vos tik per- 

žengsi slenkstj, tuoj apsipili di- 
deliais lašais prakaito! Pakelsi 
akis augštyn—saulės spinduliai 
kriste krenta; apsidairysi aplink 
—oras mirgėte mirga. Žemė, vi- 
suomet šilta ir drėgna, dabar 
atmuša saulės spindulius ir tą 
pasiskolinta kaitrą iš apačios 
kepina. Veltui mojuotumei, pa- 
keldamas vėjo sraują: srauja tik 
labjau svilįs veidą. Ak, vėjeli! 
papūsk mieliausias, nudžiovink 
prakaitą nuo žmonių veido, 1111- 

kratyk dulkes nuo milėpusių me- 

džių lapų, pievos žolelių! Vel-I 
tui šauktumei—vėjelis apkurto.] 

Vienaip tegali nors kiek pa- 
sigcl'bėti nuo tos inkyrios kai- 
tros—kame paunksnyje, ,po pa- 
stoge, kur neinkrenta nė vienas 
spindulys, kristi nuo aslos, iškur 
dar nevisiškai iščiulptas drėgnu- 
mas, ištiesti rankas ir kojas ir 
nebekrutėti. Kas gyvas gali, taip 
ir daro. Paukščiai sulindo Į 
tamsius medžiu lapvnus, žvėris 

\ drėgnus tankumynus, j olas, 
šunis j paklėtcs: ir tos niekuo- 
met nepailstančios vištos, dabar 
smčlin parsikasusios, guli ant 
šono, kaip nebegyvos. Vieni 
žiogeliai po žolynus bečirška, ir 

juo giedriau, juo garsiau. Ir 
dar vienas vabalėlis, tariamasis 
gamtos karalius—žmogus nerim- 
sta. 

Ak, nejiuok'us, kaimyne, pra- 
mindamas jį gamtos karaliumi! 
Pažiūrėk jį pabarėje: viskas pa- 
klusnus po jo kojom gula, jo ga- 
.vbc pripažįsta. Iš geros valios 
gyvi, nei negyvi daiktai vergijoti 
nebepasiduoda: galingas teprivei 
kia. Žmogui ir kaitra nė po kam 
Štai, kas tik iš sodiečių pavaldo 
pjautuvą ar vienrankę dalgy, ku- 
liu išvirto pabarėli. Pagaliau* 
ir mažieji: vieni pietus išvežė, 
kiti prie nešėjų prikibo. Namie 
pasiliko pačios vieros ūkininkės 
prie senų-seuų senelių ir mažų- 
mažų maželių, o kame tokių nė- 

ra. ir pačios, pietus sutaisiusios, 
išbėgo 'papiaųti, papiauti. valan- 

dėlę ir vėl bėgtinai namo grįžti 
kiaulėms lapų skintų ir vaka- 
rienės virtų. 

Musų gyvenimo durįs atdaros: 
tai ženklas, jog namai netušti, 
llors jokios gyvos dusios nesire- 

gi. Inėjęs het nameliu išgirstu- 
mei gryčioje žolių vartymą, pla- 
taus dalgiuios peilio brykšėjimą 
ir nebalsingą giesmę. 

— Šventas Die-ve, šven-taĄ 
» 

tvirtas.—silpnu gerkliniu baisa 
traukia Motutė giesmę, brykšėdn- 
ma .peiliu jos taktan. 

Pabaigusi saują, ištiesina susi- 

lenkusiu nugarą, silpnon krūti- 
nėn giliai patraukia kvapo, atsi- 
kosa. prie naujos saujos lenkias, 
ir vėl veda savo giesmelę, per- 
traukdama gilią tylą. 

Štai paskutinė sauja supjausty- 
ta, lapai j pintinę subraukti. Mo- 
tutė šluosto savo prikaiščiti peilį, 
atsiremi? alkūne lango ir susimą- 
sto... Veidas aptemo: atminimas 

pergyventų vargų netikėtai tam- 

siu šešėliu per galvą peršliaužė. 
Norėtus kam persisakvti, tik nė 

vieno namie nebliko; nėra nė ma- 

žojo. Visas sodžius tyli, kaip 
kapai: net klaiku. 

Tap—tap—tap—tap, iš kažin- 
kur žeme atėjo smulkus žing 
sniai. Motutė krūpteli, instikti- 
vai glaudžias [>rio sienos; bet u- 

mai jos veidas nušvinta: pažino 
sūnelio žingsnius per kluoną ir 

kiemą. Saldi meilė pražydo ant 

jos lupų. veido ir akyse ir pada- 
rė ją beveik gražia. 

Taip nūdieni padangė: tai tam- 

siu debesėliu apsiniaukia, tai vėl 

saule nušvinta. 
Greitai linksmesnė nuo lango 

pašokusi, vikriai ima lapus doro- 

ti. o tasai vikrumas reiškia, jog 
dar netaip sena, kaip veidas ro- 

do. 
Pulte inpuola gryčion 'beriliu-? 

kas. 
— Motut, duok'duonos: valgyt, 

uždusi siu balsu, vos šypterėjęs i 
linksmą iiianią; ir, nelaukdamas 

ką patiekiant, kimba į stalčių. 
Sekės: yra kaž kokiu du kąsniu! 
Tuoj vieną šmakšt už ančio, an- 

trą kapt j dantis ir 'marš atgal 
pro (.kris. 

Motutė nesuskubo nė žodžio 
ištarti, o sūnelis jau butų ir vėl 
išnykus, kad nebūtų pat duryse 
už marškinėlių nusitvėrusi. Truk- 
telėjo nenuorama, 'bet per nevalią 
iš Motutės veržties pasirodė ne- 

padoru, ir jis, apsimesdamas ra- 

miu, nors tankus alsavimas reiš- 
kė didžiausią nekantrybę, kemša 
burnon duoną. 

— Palauk tu, skrusdėle! Argi 
indygtas? 5fei valandėlės nepaės- 
ti.. Niu, kur tu visą dieną lak- 
stai. nė valgytų nepareidamas? 

— Buvau pas pjovėjus... 
— O delko plaukeliai šlapi?— 

jNriduria Motutė, neintikėdama 
ir sunaus galvelę glostydama. 

— Maudėmės Malaišojc... 
— Kame gi pjauna? Ar jau 

daug nuvarė? 
— Užlankyje. Lig kalno.. 

Leisk. Motut, neturiu laiko! 
— Nors gi pietų pavalgvk. 

Štai viralo, štai pieno, kokio tik 
nori: saldaus, rugusio su Smeto- 
na. su varške. Cial mėsos kąsne- 
li? — ir jau buvo besiekianti pe- 
čiuje stovinčio indo. 

Mėsa pakvipo, atminus švie- 
žią varškę, seilės berniukui dryk- 
telėjo, ir jis jau-jau buvo besu- 
tinkąs pavalgyti. Tik staigiai at- 

minė, jog, kol motyna paduos ir 

jis pavalgys, išseis geras ber- 
tainis, o čia sėbrai, ulyčgalyje 
belaukia, šmukštelės, nekantruo- 
dami. kur šalin, nė žymės nepa- 
likdami. Iš j ii to neilgai lauksi! 

Mintis, jog sėbrai be jo ga'i 
ką nuspręsti ir pavis vieni kur 
nukeliauti, net visą kiuią užtir- 
pino. Nebeatmindamas tad nei 
padorumo, nei smaliugų, trum- 

pai taręs: — Nenoriu! — spru- 
ko pro duris stačiai per sodeli. 

Nustebusi Motutė net rankom 
sau per šlaunis pliaukšterėjo. 

— Grįžk, mardva, tuojau val- 
gytu !. -- sušuko, išsivijus. Bet 
sunus jau buvo iš pažemio ko- 

kią dešimtį žaliu-žaliausių obuo- 
liuku nusitraukęs ir ant augštoc 
statinės tvoros, kaip katinas, pa- 
sikoręs. 

Štai ir už tvoros, prie pat sė- 

bru, ir pačiu laiku, nes jau jau 
buvo, kaip kregždės, pakilę j 
(irau/es lėkti, puikion ant kal- 
no girelėn. Tečiau išvydę, iš so- 

do iššokanti drausa, susiturėjo \ 
ir godulingai apstojo. 

Krikščioniškiausiai pasidaliję^ 
su jais žaliais skunynais. jau 
drauge šovė pamiškl-n, iš vienos 
ranki s kązdanias duonos, iš an- 

tros — žalio obuolio. Ir galėjj 
kiekvieną intinkinėti. jog visa- 
me pasaulyje nėra gardesnio val- 

gio už rupią Tugirę duoną su 

žaliu obuoliu, l'ent vėliau jam 
niekas nebepataisė tokio gra- 
žaus ir skanaus stalo, nei sodžiu- 

je, nei miestuose. 
a. » 

— Parbėgi, nenuorama, nors 

vakarą! Sutiko Motutė par- 
bėganti sunų. -prieš pat saulė.? 
užsileidimą. — Visą dieną neval- 

gęs! Kuo tu ir gyvas beesi per 

vasarą? — Aimanavo, ant prys- 
suolo atsisėdusi ir jo plaukelius 
maloniai glostydama. — Kaip i'\ 
tu. sūneli, palieki mane vieną? 
Aš—sena, dieglį gavau, lapus ir 

vandenį benešdama: o kad ta 

Imtumei buvęs, ant lazdos butu- 
va pasisvėrę ir gražiai, lengviai 
parsinešę.... 

Ir taip jam gaila Motutės, tan 

baisus tas dieglys pašonėje, joj 

negali rasti žodžių save išpeikti 
už tokį užsimiršimą. Kuonę su 

ašaromis glaudžiasi prie jos šon<>. 
tvloriis melzdmas dovanoti, už- 
miršti. 

Motutės širdis tai ir be žodžiu 

supranta. Karštai spaudžia vai- 

kelį prie išdžiuvusios savo kn- 

tinės; bučiuoja vienon akin, pan- 
kui antrou, o jam taip gera, taip 
gera ir taip ramu tame mo- 

ty uos glėbyje, jog. rodos, nėkad 
nebeatsitrauks nuo jos. Bet tc- 

užšvieėia n tą sviesi saulelė—a L- 

sikartoja griežtai ta pati istorija: 
tas pats badavima-:, tas pats iš- 
metinėjimas, na, ir toks-pat gai- 
lėjimosi už prasikaltimus. 

— Ak, jau gyvulius atgena! 
Susimildamas, kurk kaminą, va- 
karienei virti.. Tatai su tavimi 
besėdžiant, nei karvėms, nei kiau 
lėms padėta., nė mergaitė nei 
viena iš lauko padėtų neatbėga., 
ką aš viena bedarysiu?.. Tiek 
darbo, tiek darbo....— Kalbėjo 
nudegusi, sukiodamosi j visas 
šalis. 

Tcčiau i-iurčk: viskas atsirado Į 
savo vietoje, viskas įvyko tin- 
kamu laiku; ir gyvuliams paduo- 

1 ta užkfisti, ir karvės pamelžta, 
ir pienas sukošta, ir baltai užlie- 
ta vakarienė laukia darbininku 
iš lauko sugrįžtant, ir jam atski- 
rai dar balčiaus užlietas bliudžiu- 
kns ar šiaip jau skardinėlė pieno, 
kurį jis neperlabai mėgo. 

liet jau menkas bėra vaikiuke 
valgymas. Blakstienos, kaip švi- 
ninės, žemyn krenta, akis vožia; 
suvargusios kojelės stingsta api- 
ma toks negalėjimas, jog, rodos, 
jokiuo gyvu budu nė per kiemą 
nebepereis. Ir krenta vargšas 
ten. kame atsiradęs; prie slenks- 
šio ant sprysko, pašalėje ar }jry- 

čioje ant suolo. 
Ir vos tik per mažą-mažą akių 

plyšelį bemato, kaip šeimyna ii 
lauku grįžta; senieji, sunkiai dū- 
saudami. sustingę, išlengvo prie 
stalo slenkias; jaunieji klykau- 
dami. besimaitedami. 

Mažuoju niekas nesirūpina, ir 
jam dyvai, jog gali būti toksai 
pusvalandis, kad niekas ant jį 
nežiūrėtu, niekas nekalbintų, re- 

kaikintų ir nesikultų su juo. Bet 
nepyksta. Minga ant kieto, be 
pagalvės, kaip stovįs, gerai žino- 
damas, jog Motutė, šeimyną pa- 
v lgidinusi, suras jį, maloningai 
paims lėpstantį glėbin ir. kalbė- 
dama šimtus lepnių žodelių, nu- 
neš pataisytan guolin. 

'i"; ip ir yra. Jis vis tai jaučia, 
bet maž besupranta, nebepagab 
nė rankos už Motutės kaklo už- 
nerti. Širdis tik salsta, salsta 
nuo Motutės glamonėjimų, pas- 
kui nuo Aniolų draugystės, ku- 
rie per kiaurą, naktį vediiojas jį 
po vėsias gireles, po puikiausias 
jų aikštes ir pakalnes, rodydami 
stebuklingai puikius augmenis ir 
raudonus paukščius. 

Visuotinas Suvažiavimas 
BIZNiERiU 

šaukiamas 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES 

įvyks 

11 ir 12 Sausio, Sub. ir Ned., 1919 
Wor!d-Pulitzer Bldg. New York City 

Park Row prie Brooklyn Bridge 
Šio pirmojo visuotino lietuvių biznierių suva- 
žiavimo tikslai: 

1) Aptarimas bendro veikimo pienų ir įstei- 
gimas 

a) "Transfer llouse" New Yorke 
b) Nustatymas "Foreign Exchan- 

ge" reikalų ir 

c) Įsteigimas lietuvių bankų Nevv Yorke ir Brooklyne, 
2) Užmezgimas ryšių tarpe b»zni§rių 

ir pramonininkų. 
Suvažiavime p. ROMANAS KARUŽA, pir- 
mininkas LIETUOS ATSTATYMO BEND- 
ROVĖS skaitys rerferatą temoje:— 

"Nauji apsireiškimai Amerikos Lietuvių 
ekonominiam judėjime ir jų reikšmė letuviam 

v Amerikoje ir Lietuvoje". 
Suvažiavimas prasidčs lyi/iai 10 vai ryle. 

Sausiu 11 dieną. 
Mananti dalyvauti praneškite 
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 
320 Fiftli Avcnuc, NEVV YORK, N. Y. 

Kareivio Pabarimas.' 

Pranas Bajoras, žinoniaj 
Amerikos Lietuvių rašytojas 
dabar esantis su Amerikos ar- 

mija Prancūzijoj, išreiškia^*'' kia nuomonę apie amerik. 

čius, laiške, rašytam save 

draugui ir tilpusiam "Tėvy- 
nėj": 

"Kaip kada gaunam "Tė 
I vynę" ir "Dirvą." Pa?* 

skaitau smagiai. Smag 
kuomet užeini aprašymus £ 

rų darbų, bet liudfia, bega 
liūdna beskaitant apie jusi 
lietuviai, nesutikimus. Jų* 
broliai, vis dar nemetate s^r 
vo seno papročio šalin, v 

dar niekais užsiimate: g' 
čijates, pešatės už nieki 
kaip ir kituoniet... 

"Juk tik reikia atsižvelk 
ti, kiek mažai lietuviai, bt 
siginčydami, nuveikė. Ypa 
dabar, kuomet paskutinė 
landa j mažųjų tautų duris 
klabina, reikėtų visus mai- 
možius-nesusipratimus ati4 
dėti šalin ir išvien veiktu, 
Ką dabar pražiopsosite vie 
na valanda, tai vėliau šiii^ 
mečiais nebus galima atitai- 
syti. Reikėtų lietuviams— 
tautininkams, katalikams, I \ # socialistams ir kt.—susivie- 
nyti ir išvieno veikti. T# 
padaryti dar nepervėlu; gė- 
riau vėliau, negu nieka<į. 
—O, kaip blogai SLA. Sei- 
mas pasielgė, nepaskirdą- 
mas aukų Lietuvos reika- 
lams. Vis tai mažų žmcn 
nelių darbai. Nemažai nu| 
sistebėtų lietuvių tokiu pa- 
sielgimu kitos tautos, suži 
nojusios apie tai. Męs ren- 

gėm Lietuvių Dieną ir ki- 
tokiais budais pas svetimuo 
sius pinigų ubagavom, o pa- 
tįs tą svarbų reikalą aplen- 
kėm, kitą—d?ug nienkestieis 
vertės—augščiau pasistaty- 
dami. Istorikas, apibrieždri- 
mas šių dienų Lietuvos pa^ 
dėjimą, manau, tokį pasiel 
girną ne menkai paplaks." 



PASISKAI T Y K IT E! 

Tėvynes Meilė. 
Myliu aš tėvynę— _ 

k &alį didžiavyriu, 
^ Kur žyd', išsiplėtus 

'r"~ liųjų girių. 
iviyliu aš senelių 
Kaulus tarp kurgano: 
Jie turtas tėvynės 
Numylėtos mano. 

Man meilus laukeliai, 
l^ai puikiai žaluoju.; 
Ežerai kai šnokščia, 
Upės tyvuluoja. 

Tinka man darželiai, 
Myliu kožną žiedą, 
Myliu paukštužėlius, 
Ką sodnely gieda. 

Meili man kalbele. 
Nors vargdieniai šneka. 
O gi tos dainelės, 
Ką girdėti teko, 

Kaip dūšiai malonios, 
Kaip širdin įsmenga! 
Neužmiršt' jų niekas, 
Kam girdėti tenka. 

Meili mano šalelė 
Ir meilus namelis, 
Kur gyven matutė, 
Brolis ir tėvelis. 

Myliu aš tėvynę, 
Myliu ir mylėsiu, 

į Nors ir dėl tos meilės 1 

Daug ką nukentėsiu. 

M. Dagilėlis. 

Verte M. GRIGONĮ 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 

DARBO AUKOS 
Nobis ir Franti—gera pora: nei vieno, 

nei antro niekiek nesugriaudino šios dienos 
atsitikimas gatvėje. 

Isėje' iš mokyklos mudu su tėvu stovėjo- 
va ir žiurėjava, kaip antraklasiai, atsiklaupę, 
apsiaustais ir kepurėms trynė sniegą, kad 

lengviaus butų čiužinėti. Tuo laiku męs pa- 
stebėjome gatvės skubinančiu žmonių burj 
kuriu veidai atrodė susirūpinę ir išsigandę 
visi pusbalsiai kalbėjosi. Viduriu gatvės ėic 
trjs mestasargiai, paskui jų du žmogų nešt 
neštuvą. L visų pusių pradėjo berniukai bėg- 
ti. 

Minia artinosi. Ant neštuvo palenkęs 
galvą gulėjo žmogus, kaip numirėlis, išblyš- 
kęs, ant jo sudraikytų plaukų matėsi kraujas: 
tai;>ogi kraujas tekėjo iŠ burnos ir ausų; sale 
neštuvo ėjo moterškė vaiku nešina; jinai, 
lyg beprotė, vis rėkė: 

— Jis numirė! numirė! numirė! 
Paskui jos su knygomis po pažastimi ėjo 

berniukas ir verkė. 
— Kas atsitiko ?—mano tėvas paklausė. 
Ka-kas pasakė, kad tai esąs murinikas. 

kuris iš ketvirtojo gyvenimo statomojo name 

nukritęs. 
Žmonės, nesą užsimušusįjį, valandėlei su- 

stojo. Daug1 kas nusigrįžo. Aš pamačiau, 
kad maža su raudona plunksna mokytoja ve- 

da matio pirmosios klasės mokytoją, kuri apal- 
po. Tuo laiku aš pajutau, kad kaz-kas ma 

r.c alkūne pastūmėjo: tai buvo mažas mūri- 
ninkas; jisai buvo išbalęs ir visas drebėjo. 
Jis, turbut, apie savo tėvą mąstė. Aš irgi apit 
ji pamaniau. 

Aš mokykloje esmių ramus, nes žinau 
kad mano levui negręsia joks< pavojus; jis 
sėdi namie už rašomojo skobnelio; bet kaij 
turi kankinti mintįs mano draugus, kurių te- j 

vai darbuojasi ant aukščiausių tiltų, arba prie 
masinos *atii; vienas nevikrus judėjimas, vie- 

nas neteisingas žingsny s, ir jų jau nebėra! 
Tą pat jaučia vaikai kareivių, kurių tėvai ka- 
riauna. 

Mažas mūrininkas žiurėjo ir > is labiau? 
^drebėjo. Mano tėvas tai pastebėjo ir tarė 
mm: 

— Eik, berneli, nabo, tuojau eik pas 
savo tėvą ir jį sveiką atrasi; eik. 

Mažas mūrininkas nuėjo, kas žingsnys 
atsigrįždamas. Tuo laiku minia toliaus ėmė 
keliauti, o moteriškė vis teberėkė draskančiu 

j sielą balsu: 
— Jis numirė! numirė! numirė! 
-- Ne, ne. iis nenumirė,-iš visų pusių 'jai 

kalbėjo. 
Ret jinai neklausė ir plaukus rovė. 

t 
* 

š\ > 

Staiga aš užgirdau kasžin-kiend nepaten- 
kinta balsą. 

— Tu juokiesi!—ir pamačiau barzdota 
žmogų, kuris žiurėjo j šypsojantį Frailti. Ne- 
pažįstamasai vienu užsimojimu nubloškė nuo j 
galvos jo kepurę ir suriko: 

— Nusiimk kepurę prieš sužeista darbi-j 
ninką, niekše! 

Minia jau nusitolinu, tiktai viduriu gat-| 
vės tęsėsi ilgas kraujo kaspinas. 

KALINYS. 

Aš noriu papasakoti nuostabiausi šių me- 

tų epizodą! Vakar rytą tėvas pasiėmfc mane 

su savimi j Monkalieri, kame šiai vasarai no- 

rime vasarnamį išnuomuoti, nes Kiere šiemet 
negyvensime. Vasarnamio raktai buvo pas 
sodžiaus mokytoją, kuris buvo namų savinin- 
k » sekretorium. Jis parodė mums vasarna- 

mį, o paskiau pasikvietė į savo kambarį atsi- 
gertų. Ant skobnio, tarp stiklinių męs pama- 
lėme apvalią medinę rašalinę, labai keistai 
išpjaustytą. Pastebėjęs, kad mano tėvas į 
ją žiuri, mokytojas mums tarė: 

— Aš šitą rašalinę labai branginu—jei 
žinotumėte, iš ko aš ją gavau! 

Ir jis mums papasakojo, kad l'cli metai 
atgal jis Turine tarnavęs ir vieną žiemą vaikš- 
čiojęs įkalėjimą prasikaltėlių kalinių mokytų. 
Jisai mokindavęs kalėjimo koplytėlėj, visai ap- 
skričioj, kurios augštose ir plikose sienose bu- 
vę iskirsti mažučiai ketvirtuoti langeliai, o 

juose geležinės štangos. Už kiekvieno lange- 
lio buvo kalinio kambarėlis. Jis mokindavęs, 
vaikščiodamas po šaltą ir apytamsią koplytėlę, 
jo mokiniai, sąsiuvinius prie štangų prišlie- 
ję, stovėdavę prie langeliu. Tamsumo i matėsi 
tik išblyškę, paniurę veidai, sudraikytos žilos 
barzdos, piktos akįs galvažudžių ir vagių. 
Jų tarpe, 78 numeryje, buvęs kalinys, kuris 
visų geriaus ir rupestingiaus mokinęsis. 

Tai buvęs dar jaunas žmogus, juoda barz- 
da, greičiaus nelaimingas, negu ištvirkęs dai- 
lydė. Labai inpykęs, jis oblių kirtęs į galvą 
savo šeimininkui., kuris senai prie jo neteisin- 
gai kibęs, ir ji užmušęs, jį pasmerkę keliems 
metams į kalėjimą. Per tris mėnesius jis 
išmokęs skaityti ir rašyti, nuolat skaitęs ir 
<uo (langiaus skaitęs, tuo daręns geresnis ir 
vis didžiaus apgailestavęs savo pasielgimą. 

Vieną kart, kada jau baigėsi lekcija, jis 
)rie langelio pasišaukęs mokytoją ir pranešęs 
įam, kad ant rytojaus jį iš Turino į Venecijos 
kalėjimą išvešią. Atsisveikindamas, jis pra- 
tęs pavelyti jam jo ranką pačiupinėti. Mo- 

ias ištiesęs jam ranką, tasai ją pabu- 
\ci sakydamas: 

— Ačiu! ačiu~ir išnykęs. 
Ant mokytojo rankos ašaros pasilikusios. 
Nuo to laiko jis daugiaus tojo kalinio ne- 

natęs. Praslinkę šeši metai. 
— Tą kalinį aš jau buvau pamiršęs,—tarė 

nokytojas,-tik štai vakar ryt ateina pas ma- 
te nepažįstamas žmogus, ilga juoda barzda, 
au pradėjusia žilti, menkai apsirėdęs, ir klou- 
ną: 

— Jus toks tai mokytojas? 
-- Taip, o jus kas ?—klatisiu aš. 
— AŠ kalinys N78,-atsakė jisai,—penki 

netai atgal jus išmokinote mane skaityti ir 
•ašyti ir, ar atmenate, paskutinę lekciją jus 
stieset man ranką? Aš jau pabaigiau kalėti 
:r štai atėjau... pra'yti, kad jus paimUimėte iš 
nanęs mažą daikteli, kurį aš kalėjime padir- 
bau. Malonėkite atminčiai pasiimti, pone mo-' 
cy tojau! 

Dėlei nustebimo man žodžių stigo. Jis 
^amąstė, kad aš nenoriu iš jo dovanų imti, 
r taij) Į mane žiurėjo, lyg norėtų pasakyti:— 
\~ejaugi šešerių metų kančios neištenka mano* 
aukoms nuplauti ? 

To veidas tokį nusiminimą roc ė, kad aš 
uojau ištiesiau ranką ir paėmiau tą daiktą: 
kai jis. , 

Męs atydžiai apžiūrėjome rašalinę: daug 
riuso reikėjo padėti, kol vinies galu ją pa-1 
lirbo; ant rašalinės buvo išpjaustyta plunksna, 
keršai sąsiuvinio paguldyta, aplinkui buvo 
>arašas: "Mano mokytojui.—Atmintis N78 
-šeši metai!" O apačioje mažomis raidėmis: 
mokykis u* turčk vilties7'... 

Mokytojas (langiaus nieko nebesakė, ir 
nęš išėjome. Bet visą kelią is Mcmkąlicri į 
Turiną nenuėjo man nuo minčių tasai kali- 
lys, pro langelį žiūrįs, su mokytoju atsisvei- 
kinimas, toji kalėjime padirbta rašalinė, kuri 
laug ką sakė. Aš ją net sapnavau ir šįryt iar apie ją mąsčiau, visai nesitikėdamas, ką nokvklo j c s' žinosiu. 

Atsisėdęs naujon vieton, greta Derossi, 
ir išrišęs mėnesinių egzaminų uždavinį, aš 
uojaus papasakojau savo draugui apie kalinį ir rašalinę, apie kurią pasakodamas, visas 
smulkmenas išdėsčiau ir parašą: šeši metai! 

Tuos žodžius užgirdęs, Derossi net pašo- ko ir pradėjo žiūrėti tai į mane, tai j Krossi, daržovių pardavėjos sunų, kuris priekyj mū- 
sų sėdėjo, į uždavinį įsigilinęs. 

(Toliaus »us) 

Paprastas atsitikimas šiuose laikuose. Vaikai pabuda- 
voję "boba" pagavo dieduko pipkę ir papuošė savo "bo- 
butę." 

Popiera iš Lapų. 
.Kaip Europoje, taip ir 

Amerikoje, 'paskutiniais lai- 
kais jautėsi didele stoka po- 
lieros. Ypač sunkiame padė- 
iiine radosi Prancūzija, kuri 
prieš karę popierai medžia- 
gos daug gaudavo iš Austri- 
jos bei Vokietijos. 

Prieš karę Prancūzija gau- 
davusi iš centralių valsti jų net 

pusę milijono tonų popierinės 
košės į metus, kas sudaryda- 
vo apie pusę popierinės me- 

džiagos, reikalingos Francu- 
zijoje. Karei gi prasidėjus 
Francuzija turėjo pasigamin- 
.1 visą popierai medžiagą na- 

mie. 
Ir Prancūzijoje užstoje po- 

pierinis badąs. Francuziški 
laikraščai priversti buvo su- 

mažėti; kiti gi visai paliovė 
ėję. 

Rodėsi, kad su popiera bus 
nemažai keblumo ir po karei, 

'nes karė išnaikino daug girių 
todėl bus stoka medžio įdir- 
bimui popieroS. 

Teisybė, popiera yra dirba- 
ma ne tik iš medžio, bet ir iš 
kitokios medžiagos, — pavyz- 
dini iš linu, vilnos, vatos ir 
kitų daiktų, bet šiuo laiku po- 
pieros dirbtuvės, didžiumoje, 
yra pritaikintos dirbimui po- 
pieros iš medžio, tad jos nega- 
li naudoti kitokios rūšies me- 

džiagos. Be to linai vilna ir 
vata labai reikalingi ir apsi- 
rengimui. 

Naujas išradimas. 

Prancūzijos Mokslo Aka- 
demijos narys, Edmoncl Per- 
ricr, pranešė minėtai mokslo 
akademijai apie naują išradi- 
mą, kaip sunaudoti nukritu- 
sius medžio lapus. Jis savo 

pranešime remiasi pasekmin- 
gais toje srytyje tirinėjimais, 
kuriuos padarė Madam Ka- 
ren Bramson. 

Poni Bramson išrado pras- 
tą ir lengvą budą, kaip iš nu- 

kritusių medžio'lapų padaryti 
popierinę medžiagą (košelę). 
Jei tas išradimas turės gerą 
(pasisekimą, tai popieros sto- 
kos klausimas bus lengvai iš- 

I rištas. 
Išdirbinius popieros iš lapu, 

kiek galima spręsti iš prane- 
šimo, nėra sunkus. Reikia su- 

džiovintus lapus lik sutrinti 
į dulkes ir atskirti minkštą- 
sias lapo dalis nuo lapo pie- 
veles, grobelių ir narvelių 
ir mędžiaga dirbimui popieros 
beveik gatava. Ta.., sulyg iš- 
radėjos, galima lengvai pa- 
daryti. 

Be to, ši medžiaga tinkan- 
ti ir gyvulių maistui, tik esą 
reikia ją kiek daugiau išva- 
lyti ir pridėti prie jos neku- 
riu maisto dalių. 

Lapų dulkės taipgi tinkan- 
čios ir kurui, tik reikia pridėti 
kiek medžio anglies ir iš 

mišinio padirbinti plytas. Tas 
panėši j lietuviškų durpių dir- 
bimą. 

Nauda iš lapu. 

Pasklydus žiniai apie ši iš- 
radimą, franeuzai, vienas po 
kitam, pradėjo gvildenti klau- 
simą, kokia nauda gali buti 
iš lapų, tinkamai sutvarkius 
jųjų naudojimą. 

Mokyklos direktorius Grig- 
non'e tvirtina, kad Francu/i- 
joje kasmet pusta be naudos 
virš triji\ dešimtų milijonų 
tonų lapų, apie jųjų tinkamą 
sunaudojimą reikia rūpintis be 
atidėliojimo. 

Aprūpinimui Prancūzijos 
popiera prireiktų suvartoti 
vos apie keturis milijonus to- 

nų lapų. Iš likusių gi galima 
gaminti kurą ir gyvuliams 
maistą. 

Surinkimas lapų duotų ne- 

mažą uždarbį moterims, se- 

neliams, vaikams ir paliegu- 
siems kareiviams, t. y. tiems, 
kurie negali atlikti sunkesnio j 
iziško darbo. 

Reikia dar pabriežti, kad 
lirbtuves, sutvarkymui lapų, 
>arankiau turėti pamiškėse. 
Tas mažintų susikimšimą 
žmonių miestuose ir gerintų 
cvčpuojamąjj orą. 

Lapų industrija, kaip ją ga- 
lima pavadinti, tiktų ir Lie- 
tuvoje, kur išnaikinus vokie- 
čiams girias, reikės kuom nors 

pavaduoti stoką medžio. 

Kas sutverė Dan- 
gų ir Žemę. 

Mokykloje prieš pat tikybos 
lekciją, besibelsdami mokiniai 
islėjo ant mokytojo stalo ra 

'vilą. 1 nėjęs mokytojas kn- 
įigas, kurs girdėjo mokiniv 

besibeldimą, piktai pažvelgė : 

nokinius. Šie gi suprato, jop 
'ainigas besirengiąs juos baus 
^i už padarytą blėdį ir visi 
sulinko prie knygų. 

Kunigas, matydamas, kac 
jojo pasirodymas padarė tok, 
didelį efektą j vaikus, ir no 

rėdamas ii padidinti, rūsčia 
užklausė vieno iš mokinių: 

— Pasakyk man, kas sut- 
vėrė dangų ir žemę? 

Vaikiukas, kurio galvoje 
sukosi iliintįs apie paletę ra- 

salą ir užkluptas netikėtu 
klausimu, kurio gerai nenu- 

girdo, nusigandęs atsakė: — 

tai ne aš, tėveli.. 
— Kaip tai ne tu?! — ne- 

mažai nustebintas keistu at- 
sakymu, kunigas dar rūsčiai, 
užklausio mokinio. 

— I aip, tai aš, tėveli, — 

verkšnodamas atsakė vaikiu- 
kas — bet daugiau to neda- 
-ysiu. 

Nosis ir Gerklė 
Akis, Ausis 

1 A K Y S 

Gydau kreivas akis labai speciale gydy- 
\ niu metodą. Galiu pagelbėti nuo galvos skau- 

dėjimo ir pritaikyti kuomet reikalinga akinius. 
A K Y S 

Galiu išgydyti Catarrah ir pagelbėti nuo 

varvančių akių. Galiu taipgi pagelbėti nuo kur 
tumo, paeinančio nuo Catarrah. Ateikite pa- 
simatyti su manim pakol dar ne vėlu. 
NOSIS 

\ Aš esu specialis nosies gydytojas. Pra- 
\ šalinu įaugimus nosyse, taipgi atitaisau kum- 

pą nosį. Jeigu negalite kvėpuoti, ateikte ir 
Į leiskite išegzaminuoti. 
! GERKLĖ 

Prašalinu tonsulus ir gydau Catarrarh 
gerklės ir krutinės. Ateikite ir duokite išeg- 

| zaminuoti jūsų priežastį. 
Aš esu specialis operatorius akių, ausų, 

}' nosies ir gerklės. 
j 21 metai ant Stote gatves. 

Atdara Nedėldieniais ir vakarais iki 7 vai.. 

| Franklin 0. Carter M.D. 
120 S. State Street 

\ala4idos: 9—7. Nedėliomis: 10—12 

I VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMA8! 
Męs neesame benkeriai, bet inęe gvarantuojame Tamstai su86- 

dymę 6X)JC ant Tamstom pinigii, cusiperkant sau drabužius pas mus. 
Vyrams lr vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir over- kotus nuo 130.00 iki §50.00" uz pusę kainos. Truputėlj nešiotus i_U' 
$25.00 iki $60.00 anc orderio darytus siutus ir overkotus parduoda 
nac po $5.ro ir brcugiau. 

Naujas ir truputėlj dgvgtas kelines nuo $1.00 ir fcran^iaui. VnJki; siutai $^.G0 iki $7.50* Skrynios ir valjTial. 
S. GORDON 

1415 SOUTH HALSTED STREET CHICACO, ILU 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Suoatom-d eatl 
i atdaras iki 11 vai. vakare Neččldieni?i!&—lkl vai. vakare. 

Stasio Šimkaus Muzikos Mokykla i • 

| MOKINAMA: 

! 1 Pianu Skambint 
2 Muzikos Teorijos 
3 Daiuoti iš gaidų ir t.t. 

Kreipkitės: Utarninik is, 
Kctvergais ir Subatomis, 
nuo 3 iki 10 vL vakaro 

3249 S o. Morgan Street Chicago, 111 
"Birutės" Svetainėje, šale 'Lietuvos" Dienraščio 

Reikalaujame 
i darbą aientų 

\ J 

po visas lietuviška' kolionijas Suv. Valst. 
Darbas prakilnus, pelningas ir paraus 
kiekvienam. Dėl informacijų atsišaukite 

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

Keturių Veiksmiu Drama 

Valkata 
PUIKUS VAIZDELIS 
Labai tinkanti perstatymui 

Lošime 
Dalyvauja 4 vyrai ir 

3 moterįs. 
KAINA 35 CENTAI 

Užsakymus su pinigais siųsti 

"LIETUVA" 
1253 So. Morgan St. Chicago, II). 

~DR. O. C. H E l N E 
DENTISTAS 

OFISAS; H>bį. 31 Ir S». HilsMSI. j 
(Sjm nu ilrf (pliilni). CHIM60. ! 8^- * 

NEPATEMYTI GAMT03 

STEBUKLAI 
Męs' matome šviesią, giedrią dien.% 

m$s matome tamsią naktį, matomo 
labai giedras atmainas — iš giedros 

lipti.i, audri}, smogų, matome dangų 
oraižar^uis žaibus, girdime gyvybe 
irebinantj griausmą, ilas tą viską 
itiieka, daugeliui žmonių yra neil- 
.įoma, o žinoti privalo kiekvienas, 
ši gamtos visokeriopą atmainą labai 
rumpai ir aiškiai yra aprašyta ir 

paveikslais išrodyta, knygelėje 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Sviete 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

'LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN STREEV 

CHICAGO, ILL. 



Nedėliojo, 5to sausio, "Fellow- 

ship House"—atsibuvo pirmai 
susirinkimas buvusių S. V. karei- 

vių lietuvių. 
Paskutiniai atsitikimai Lietu- 

voje aiškiai parodo, kad kol męs 
Lietuviai neturėsime organizuo- 
tos spėkos, visoki nųtsų maldavi- 
mai, demonstracijos ir net "re- 

voliucijos" bus beveik be jokių 
pasekmių. Ypatingai palaikymas 
oiais laikais idėjos Lietuvos Lie- 

tuvių Valstybės, be tam tikro:'. 

Organ>zuous kariškos pajieges. 
išrodo absurdas. Būrys gerai ma- 

nančių lietuvių kareivių ♦r.m tiks- 
lui padarė pirmą susirinkimą. Pu- 
vo atstovai beveik nuo visų ša- 

kų kariškos organizacijos: nuo 

pokštininku, raitelių, artilerijos, 
inžinierių ir nuo inedikališkc 
korpuso. 

Pirmininku šio susirinkimo iš- 
rinktas Kazys Kasputis, buvusis 
nuo "i^ental Detarhment, North- 
\vestern University", Chicago, 111. 

Raštininkas yra—Leonas Mc- 
iinis, buvusis raitelis ir artileris- 
tas. 

Kasierius—Juozapas Bernotas, 
buvusis pėkstininkas. 

Susirinkimas vesta til.rai ka- 
reiviškai. Daug nekalbėta, kaip 
aplamai ant lietuviškų susirinki- 

mų, bet tuojaus prieita prie tiks- 
lo. 

Pirmiausiai sutverta draugija 
buvusių lietuvių kareivių, tiks- 
lu organizuoti lietuvių jaunuo- 
menę fiziškam išmankštinimui 
ir papratinimui prie disciplinos, 
kurių mums labai trūksta. Svar- 
biausis tikslas gi tos naujos or- 

ganizacijos yra tvėrimas lietu- 
viu milic.jos, su pagelba S. V. 
valdžios, kuri atsakančiai įlavin- 

tų ir apžiūrėtų, miliciją pasiųstų 
Lietuvon. Tarr tikslui buvo su- 

statyta rezoliucija, kuri tą pa- 

čią dieną buvo išsiųsta p. tttke- 
riui, S. V. Karės Sekretoriui ir 
visiems S. V. senatoriams. 

Tarp kitų dalykų taip-pat vien- 
balsiai nutarta, kad lietuvių ka- 

Teivių organizacijoje politikos ir 

tikėjimo klausimams vietos ne- 

bebus, kaip tai abelnai yra vi- 
sur kareivių organizacijose. Lie- 

tuvių kareivių cvbalsiu yra: — 

"Lietuva—lietuviams". 
Nutarta tein-pat priimti lietu- 

vius, kurie nebuvo kariumenėje, 
bet nori p \silavinti karės mok- 

sle. 
Ateinantis susirinkimas nutar- 

ta laikyti ateinančioje Nedėlio- 

je, Vieta dar nepaskirta, apie 
tai bus pranešta laikraščiuose vė- 

liaus. 
Ateinančiam susirinkimui kvie- 

čiama .visi lietuviai kareiviai ir 

civiliai, kuriems rupi I :etuvos 

padėjimas. 
Ten buvęs. 

KAREIVIŲ REZOLIUCIJA. 
Siame susirinkime kareiviu 

priimta ir Karės Sekretoriaus 
prisiųsta rezoliucija skamba se- 

kančiai : 

RESOLUTION 
Honorable Baker, 
Secretary of \Var, 
"VVashington, D. C. 
Sir, 

At a reunion of discharge.l 
American Army and Xavy men, 

of Lithuanian descent, heKi ,at 
FffIowship House, 831 W. 33rd 
PI., in Chicago, 111 the follovv- 
ing resolutions \vas ttnanimously 
passed:— 

WHRREAS, the last ne\vs in- 

dicate that the Bolsfiewik forces 
froin R«ussia are invading the 
Litfruanian State on one hand, 
and the Polish imperialist agi- 
tators threatening with an un- 

coflicitea military invasion of 

•Lithuania on the other hand, and, 

MVKEREAS, not only the born 
democracy of Luhuania fcascd 
on the ideals of the American 
sense of order, justice and liber- 

ty, is thereby l»eing threatened 
'but also the realization oT thi. 

tprinoiples oi selfdetermination oi 
nationalities, as annuncia.ed by 
our (ireat President Woodrovv 
\Vilson, is actually being obs- 
tructed, and tlie very slability 
of ihc futurc pcacc in tlie Mid- 
\Vestern Europc is bHng endati- 

gered, and, 

VVHERF.AS, \ve strongly bclievo 
that only a pronipt and adequate 
help antį intervcnation on th%» 

part oi this great democracy 
can bring the ordcr and chcck 
a threatening cliaos, 

ITHEP.EFORE, BE IT RESOL- 
VED, that \vc the discharged 
me.nbers of thc United States 
Army and Navy, of Lithuanian 

extractions, are hereby pledgin? 
all \vc are \vorth to\vards brin*; 
ing an order and insuring tlu 
jnsticc to all, and, 

FURTHER BE IT RESOL- 
VED, that, it" consistent, we ra- 

rjuest and beseach the United 
States Government that thc opor- 
tunity be gi" en us to start thc 
\vork of reeruiting a r. d creatin,^ 
a military forcc, composed of 
Lithuanians resided in thc Unitc.l 
States, and, 

BF. IT ALSO RESOLVED, 
that the said amry, under the 
supervision, comand and gnidan- 
ce of the United States autho- 
rities, after a through preparation 
be sent. to Lithuania to help to 
stetn the chaos and establish 
the ideal of American democracy, 
toward vvhich ideal the people of 
Lithuania are unceasingly stri- 

ving and struggling. 

Ctiairman, 
(Sign) C. Kasputis, 
Xorth\vestcrn University 

Lake and Dearborn St^ 

Secretary, 
(Sign) L. Mezinis, 

3328 So. Morgan St. 

IŠ PRIDGEPORTO. 

Amerikos Lietuviu Tautinės 
Sandaros 25 kuopa naio Bridge- 
porto turėjo savo metini susirin- 
kimą pėtnyčioje, Fe!lowship sve- 

tainėje. 
Buvo šiems metams valdyba iš- 

rinkta iš sekančių ypatų: 
Pirmininku A. Lukas, sekreto- 

ee ponia Žolpienė, kasieriumi, 
tas pats kaip ir pirmiau S. Va- 
lančiauskas, organizatoriumi R. 

Adžgis. 
Taipjau išrinkta komitetas 

peržiūrėti knygas iš dviejų ypa- 
tų, M. J. Damijonaitis ir J. Stan- 
kus. 

Kadangi šalts»« „.as didžiumą 
narių tą vakarą nuo susirinkimo 
sulaikė, o esant svarbiems rei- 

tą ir laiką laiškais. 

kalams, nutarta sušaukti kitą su- 

susirinkimą. Valdyba praneš na- 

riams susirinkimo vietą ir laiką 
laiškais. 

IS SUSIVIENIJIMO LIET. 

ORGANIZACIJŲ SUSI- 
RINKIMO. 

Susivienijimas Lietuviškų Or- 

ganizacijų nuo Town of Lake 
3 d. sausio š m. J- J- Alijošius 
svetainėje turėjo iš eilės savo 

antrą susirinkimą. 
Į šį susirinkimą atsilankė apie 

50 delegatų nuo 24 katalikiškų 
ir tautiškų draugijų. 

Atidarius .pirimninkui Jonui 
Balniui susirinkimą, tuomlaikinis 
raštininkas, J. J. Palekas, perskai- 
tė protokolą, kuris buvo vienbal- 
siai be pataisymų priimtas. Pas- 
kui raštininkas J. J. Palekas trum 

pai paaiškino naujiems delega- 
tams tikslą susivienijimo. Sulyg 
jo žodžių, Susivienijimo Organi- 
zacijų tikslas yra, surasti budus 

pasekmingesniam lietuvių darba- 
vimusi Lietuvos reikaluose. 

Buvo išklausyta nuomonė nuc 

delegatų draugijų. Visi pritarė 

Susivienijimui, nekurie reikalavo 
kad kuodaugiausiai toj srytyje 
darbuotis, — .i<l susivienijimas 
j v y k t u k uogr eiči au sia i. 

Nauja valdyoa. 
Naujienv-j nji<) metams tapo 

išrinkta ir nauja valdyba su- 

sidedanti iš sekančių asmenų: 

Pirmininku Jonas \ iskonta? 
pirm-pagelbininku — Petras l'i- 
vorunas, protokolų raštininku— 
Antanas Kareiva, finansų raš- 
tini įku—Kazvs Baltikauskis. iž- 
d'ninku—Jtiiozas Balandis ir mar- 

šalka—Kazys Zajauskas. 
Į presos komisiją išrinkti: 1. 

Palėkus ir J. Balnis. 
Paskui kilt) įvairus sumanymai 

ir nutarimai, tarp kurių sekantie- 
ji nutarta įkūnyti: 

Susivienijimą praplatinti tarp 
visu Chieagos draugijų. 

Susivienijimas mano statyti sa- 

vą svetainę. Cliict.gojc lietuviams 
savo svetainė labai reikalinga. 

Kasierius kol kas nutarta pa- 
dėti po $500. kaucijos. | 

Nutarta parengti iškilmingą s.j 

prakalbomis vakarą, kad supa- 
žindinus publiką su tikslu susi- 
vienijimo ir kad atsiekus geriau 
savo tikslą. 

J. Palekas jnešė sumanymą, 
kad pusę pelno to vakaro pasku- 
ti Lietuvos reikalams. Tą susi- 

rinkimas vienbalsiai priėmė. 
Parengimui vakaro tapo išrink- 

ta komisija, susidedanti iš se- 

kančių ypatų: J. Palekas, P. Pi- 
v'orunas ir T. Ivanavičius. 

Interpeliuos Pildomąjį Komitetą 
Washingtone. 

A. Kareiva padavė sumanymą, 
kad susivienijimas nuo draugijų 
vardo paprašytų Pildomojo Ko- 
miteto Tarybų \Vashingtone, kas 
iki šiam laikui yra nuveikta Lie- 
tuvos reikaluose ir kas turi buti 
toliau veikiama. Kad Susivieni- 
jimas užklaustų atstovus Wa- 
shinngtone laišku. 

Sumanymas pavesta presos ko- 
misijai, idant ji susirašytų su 

Pildomuoju Tarybos Komitetu 
\\ asiungtone. 

Kadangi nebuvo atsakančiai 
aišku presos komitetui, ką Susi- 
vienijimas ypatingai nori išgirs- 
ti nuo \Vashingtone esančių at- 

stovu, tai presos komisija prašė 
susirinkusių tai paaiškinti. 

P. F'ivorunas patarė paklausti, 
kodėl iki šioliai fondai nesusivie- 
nijo, uoto New Yorko seime ap- 
sireiškė noras taip padaryti. Ta- 
me pačiame seime buvo nutarta 
renkant aukas atskiriems fon- 
dams ne tik vieni kitiems ne- 

trukdyti, 'bet dar duoti ir kreditu 
tam tikrais paliudijimais aukavu- 
sioms ypatoms Į bile katrą fon- 
dą. Taigi Pildomojo Komiteto Ta- 
ryba apsiėmė tokius paliudijimus 
pagaminti ir kodėl iki šiolei ne- 

pagamino. Apart to, nekurie na- 

riai Pildomojo Tarybų Komi- 
teto, važinėdami po kolionijas, 
grasina priešingo jiems fondo 
aukų rinkėjus suareštavimu. 
"Tai-gi reikia jų paklausti, dfel- 
ko jie taip. daro? Tegu duoda 
mums paaiškinimą"—sakė dele- 
gatai. 

Ponas J. J. Elijošius taipgi kal- 
ba apie lietuvių miliciją maž-daug 
tą pati patarė daryti, pridurda- 
mas, kad kait) visos draugijos 
Chicagoje susivienys, tada pa- 
siųsti jų vardu kelis atstovus j 
VVashingtoną, kad ištyrus, kaip 
reikalai Lietuvos stovi. "Reikėtų 
meisti Amerikos valdžios,—sako 
jis,—kad ji leistų mums Ameri- 
koje lietuviams organizuoti mi- 
liciją, kurią butų galima pasiųsti 
j Lietuvą, kad apgynus musų 
brolius nuo lenkų ir bolševikų". 

Nutarta agituoti per laikraš-l 
,ius. kad kitos Chicagos draugi- 
jos organiznotusi, vienytusi savo 

kolionijose, o paskui prisidėti! 
prie Susivienijimo. 

Tapo išrinkta komisija agita~ 
cijai tarp draugijų kitose Chi- 
eagos kolionijose iš sekančių ypa- 
tų: 

J. Alijošiaus, A. Kareivos, Ba- 
landžio ir P. Pivaruno. 

J. J. Alijošius ir J. Viskontas, 
pirinininl'as Susivienijimo, ragi- 
no atstovai draugijų užsirašyti 
laikraščius ir skaityti pranešimus 

draugijų J. Yiskontas patarė vi- 

siems skaityti "Lietuvos" Dien- 

rašti. 

Sekantis susirinkimas Susivie- 

nijimo Lietuvišku Organizacijų 
atsibus 17 d. sausio J. J- Alijo- 
šiaus Svetainėje, prie 45tos ir 

WooJ St8 tą vai. vakare. 
Rep. 

BIRUTĖS KONCEERTAS. 
"Birutė'* rengia didelį koncerti 

19d. Sausio-Jan., Bohemian Slo- 

vak American Svct., 1440 X. 18 
St. Kad perai prisirengus prie 
šio koncerto, reikalinga, kad 
kiekvienas "b' rutictis" lankytu 
visas dainų repeticijas. Taip jau 
norintjs įsirašyti draugijon, ma- 

loniai kviečiami atsilankyti "l!i- 
nntės" svetainėn (3249 S. Morgan 
St.) truputi prieš 8 vai. Choro 

repeticijos įvyksta du sykiu sa- 

vaitėje — Utarninkais ir Suba- 
tomis, lygiai 8 vai. vakaro. — 

L. jžilvičiute, Sekr. 

KUNIGŲ PERMAINOS. * 

Antvvskupis George \V. Mun- 

delcin paskelbė sekančias jper-i 
mainas lietuviu kunigu Chica- 

ffoje: 
Kun. J. B. Kloris, buvęs asis- 

tentas Aušros Vartų parapijos, 
paskirtas klebonu i Waukegan, 
111. 

Kun. Pranas F. Meškauskas, 
M. J. C. (Tėvas Marijonas) pa- 
skirtas klebonu j Aušros Vartų 

parapiją j vietą ten buvusio 
Kun. F. Serafino. 

& T AT Y S RUŠĄ PRIEŠ 

TEISIU. 
Stasys Rumšus, gyvenantis 

prie 10623 So. State st., tapo re- 

komanduotas pastatymui prieš 
Grand Jury, knri ištirs ir 

nutars, ar Stasys Rumšus priva- 

lo Imt atkilioms teismui už žmog- 
žudystę, ar no. Kaip jau pirmiaus 
buvo pratiesia, pus kumšti buvo 

burtlingieriiitn tūlas Micholas O. 
Schultz. Naujų Metų vakare ki- 
lo muštinės delci Tiorboros "Rum- 
šienės. Rumšienė buvo pašauta 
rankon. o Schultz tapo tain, su- 

žeistas,kad nuo žaizdos mirė. 
Subatoj buvo Koronieriaus 

"džiurės" tyrinėjimas apie prie- 
žastį mirties minėto Schultz ir, 
sulvg tardymo, Rumšas tapo re- 

komenduotas ci r a 11 d I u r v 
» 

Į ištyrimui. 

IŠ S. L. A. 36 SUSIRINKIMO. 
S. L. A. 36 kp. laikė savo me- 

tini susirinkimų 5 d. sausio 1191 
m., "Birutės" svetainėj, 2349 So. 
Mo»*gan st. 

Vienu iš svarbiausių klausi- 
niu buvo paskirstymas aukos 

i^J00-00, kurie pereitame susirin- 
kime buvo padalinta perpus po 
$150.00 i Lietuvos Neprigulmy- 
bės Fondą (tautininkų) i Lie- 
tuvos Laisvės Fondą (kurį kon- 

trolioja (irigaitini;:i socialistai). 
Šiame surinkime tautininkai 

pareikalavo atšaui.ti tą nutari- 
mą, motyvuodami, kad toks nu- 

tarimas nelogiškas ir nesutinka 
su kuopos narių dvasia. Mat to- 

kia auka paskirta po atsišaukimo 
SLA. Centro Valdybos, kuri ra- 

į gino kuopas prisidėti prie kovos 
už Lietuvos laisvę. 

Kuopa aukavo minėtus $300.0*5 
tik su mintimi prigelbėti kovoje 
■uy. Lietuvos laisvę. Gi, Lietuvos 
Laisvės Fondas nėra dar kovo- 

jęs už Lietuvos laisvę, ir dabar 
pakol kas, nekovoja už išliuo- 

savimą tėvynės, todėl nariai 
ir reikalavo atšaukti pereitame 
susirinkime padarytą nutarimą 

Tame klausime kilo daug ir 

karštų ginčių. Mat keliolka so- 

1 cialistų (bet ne tikrųjų, tik Gri- 

gaitinių) stengėsi auką palaiky- 
ti L. Laisvės Fonde, l'o 
^inčų minėtas nutarimas tapo 
atšauktas ir, vėliau, visa auka, t. 

i y. $300.00, paskirtą j iJet-uvos 
Xc p r igu 1 m y bė s F oiul ą. 

Iš kitų svarbesnių nutarimų 
vra prolekcijos (užkirta komisi- 
jos plianas), prelegentais bus pp. 
Kasputis ir Jurgelionis. Taipgi 
nutarta surengti v<.i'.v :ką va- 

karei}. 
Šiame susirinki!!'." 

lėtas naujų nriri** :i per pereitus 
metus prisirašė j pusė šimto na- 

rių. 
Veteranas. 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S.HalstedSt. 

Prasideda 7 riUndt kai uksm 

Subatomi Ir nedtllomi 2 ra', po pirtį 
/ 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir kares mokesti 

I 
Dienrašti "Lietuvą" 

Užsirašykite pas 
A. SIRATAVIČIŲ. 

Mu-sų agentas p. Antanas Sira- 
tavičius likosi sužeistas Fugpiu- 
čio 17 d. 1918 anglių kasyklose 
arti W. Frankfort, 111., todėl jis 
nebegali panirt žemelės gilumon, 
nebegali anglis kasdamas, pelnyt 
sau duoną. Jis dabar užrašinėja 
dienraštj "Lietuvą", renka jam 
savo pragyvenimą. Jis lankosi 
artimose nuo W. Frankfort, 111. 

j lietuviškose kolonijose. 

» 0. 

KENOSHA LIETUVIŲ 
ATYDAI. 

Gen. Agentas: P. Beišis, 
182 X. Ho\vland Ave. Šiose 

i vietose galima gauti kas va- 

!karas "Lietuvą": 
S. Džiaugis, 462 Jenne St., 
J. Gotautas, 253 Mihvaukee 
J. Poteliunas, 353 N. Cihcago 
A. Pelis, 552 Grand Ave., 
St. Jocius, 900 Jenne St 

Šiuomi pranešu, gerbiamiems savo kosturaieriams, kad mano 

Kalendoriai 
Jau Gatavi 

ir meldžiu ateiti jų pasiimt 

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

Atydai tu kurie dar netur 
"Lietuvos" Dienraščio šeru: 

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

kėti, Dienraštis "Lietuva" jau leidžiamas. 

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

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

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

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

Llttiuanian Publishine Co., 
3253 So. Morgan St.f Chlcago, III. 

Gebiamieji'.- 
Su Siuomi prisiunčia J kaipo pilną užmokestį už 

iėrus "Lietuvos" DieuraSčio Bendroves •• Lithuanian 
Publishia£ Ca 

Malonėkite prisiųsti man Seras. 
Su pagarba, 

ADRESAS: | 

Lithuanian Publishing Co, 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, iLL 
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