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"Ateitis Darbininkams" 
—sako Wilson 

Bolševikai stiprėja vakaruose. 

Spartakai užgriebe spaudą. 

Vokietija kariaus su bolševikais. 
-ATEITIS DARBININKAMS", 

—VVILSON. 

Milanas, Sausio 6 d.— 
Prezidentas \Vilsonas kalbė- 
damas Milane šiądien laike 
banketo, kurį surengė Milano , 
miesto valdyba, pasakė, kad 
darbininkų kliasos pasaulio 
reikalauja nuo ateinančios 
taikos konferencijos,, ne tik 
taikos sutarties, bet ir už- 
tikrinimų teisybės ir ateities 
Jis užreiškė savo pasitikėji- 
mą. kad socialis pasaulio su- 

rėdymas guli ant didelių mi- 
nių darbininkiškių kliasių ir jis 
dar sykj atkartoja savo per-' 
sitikrinimą, kad taika turi bu-: 
ti padaryta su tų klasų senti- 
mentais omenyje. 

BOLŠEVIKAI STl'RĖJA 
VAKARUOSE. 

V ar sava, Sausio 6 d. 
Vilnius, Lembergas ir Kij&- 
vas yra užrašomi krauju. 

Bolševikai jau Vilniuje ir 
jie naikina ir degian tą mies- 

tą. Daugelis mažesnių mies- 

tukų vakariniame krašte Ru- 
sijos yra sunaikinami bolševi- 
kais. Sulyg ištikimų praneši- 
mu, bolševiku žiaurumai ^er- 

t' 

viršėja viduramžių žiaurumus. 
Lenkai daro smarkų pa- 

sipriešinimą apginti Lember- 

gą, bet Ukrajinos bolševikai 
prigelbstant Vokiečių kanuo- 
lėms, kurios yra Vokiečių ka- 
reiviais prižiūrimos, išlengvo 
naikina miestą. Miestas yra 
apgultas. Apskaitliuojama, 
kad bolševikų armija suside- 
da iš apie 50,000 karerivių 
po vadovyste Holubovicz, uk- 
rajiniečio, kuris buvo pirm- 
sėdžiu Ukrajinos delegacijos 
Brest-Litovske. Visai mažas 
skaitlius civilių gyventojų ga- 
lėjo apleisti miestą, nes gele- 
žinkeliai yra labai blogame 
stovyje. Lenkų kareiviams 

padeda apginti miestą civiliai 
gy/entojai, tarp jų daug ran- 

dasi moterų. 
Arcivyskupas Lembergo 

praneša, kad moterįs paimtos 
bolševikais nelaisvėn yra tor- 

turuojamos ir kankinamos. 

Bolševikų žiaurumas, anot 

arcivyskupo, negalima suly- 
ginti su jokiais kitais žiau- 
rumas; 

Kievas sostinė Ukrajinos, 
kuris buvo ramus per pasku- 
tini menes j, pereina \ bolše- 

vikų rankas. Separatistų va- 

das, Petlura, pranešama susi- 
taikė su Trockiu ir Leninu fr 

Rusų bolševikų kareiviai žen- 

gia piet-vakaruosna. 
Sąlygos sutarties tarp Pet- 

luros ir bolševikų valdžios yra 
kad šios dvi valstijos palai- 
kys savo savitarpinias nepri- 
gulmybės, ir kad nebūty 
daromos kliūtis skleidimui bol 

ševikiškų idėjų. Vokiečių ka- 
reiviai Ukrajinoj, atrodo ,ne- 
galėjo išvežti savo amunici- 
jos ir didžiausi sandeliai amu- 

nicijos vertės ant 18,000.000 
rublių Kieve pakliuvo bolše 
vikams. 

Šiaurinėje daliję, Lenkui 
bando- sulaikyti uolševikus ir 

'apginti Vilnių. Popiežiaus de- 
legatas Vilniuje, Magistrai 
Ratts, pasiuntė Ryman prane 
šimą, nušviesdamas padėjimo 
Vilniuje ir apielinkėse, pra 
šydamas intervencijos talki 

ninku ir protekcijos prieš bol- 
ševikus Lietuvoje, kur randa- 
si Lenkai Rymo-Katalikai. i 

SPARTAKAI UŽGRIEBS i 

SPAUDĄ. 

Amsterdamas, Sauaio 6d.—! 
Associated Press, praneša,] 
kad Spartakai padare antrą į 
bandymą užgriebti Bėrimo 
valdžią i savo rankas ir uiė-' 
mė kontrolę Wolffo biuro, 
pusiau oficiališka žinių agen-1 
turą. 4 J 

Paskutnė telegrama aplai-| 
kyta čionai iš Wolffo agentu-į 
ros praneša apie užėmimą kon 
toro9 spartakais. Privatiškos1 
žinios praneša, ka spartakai 
užėmė kontoras apie pusę tu- 
zino didžiųjų laikraščių, kaip 
tai Tageblatt, Vossische Zei- 
tung ,Local Anzeiger, Vor- 
vvaerts ir Morgen Post, Pra- 

|nešant, kad visi šie laikras- 
'čiai ne išeis rytoj, išskiriant 
Vorvvaerts, socialistu laikraš- 
tis, kuris bus išleistas komi- 
tetą revoliucioniškų darbinin- 
kų. Kontora Wolffo agentū- 
ros likosi uždaryta Sparta- 
kais. Žinios iš Poznaniaus 
praneša, kad orlaivių stovyk- 
los Lavicoje likosi paimtos 
Lenkais šturmu nedėlioje. Vo- 
kiečių garnizonas ir daug or- 

laivių likosi paimta lenkais po 
smarkiam mušiul. 

VOKIETIJA PERTRAUKS 
RYŠIUS SU BOLŠEVIKAIS. 

Londonas, Sausio 6 d. — 

Oficialiskas Vokietijos prane- 
šimas, aplaikvtas šiądien be- 
vieliu telegrafu praneša, kad 
Vokietija randasi risti arti 
prie pertraukimo diplomati- 
kų ryšių su bolševiku valdžia. 

Pranešimas skamba: 
"Žengimas pirmyn bolše- 

viku įr buvimas Berline M. 
Ractek (bolševikų žvalgas) 
beveik privedC* prie diploma- 
tiškos karts su Rusija ir mįii- 
tarisku karč k^tik likosi pra- 
šalinta. Vokietija yra privers- 
ta reikalingumu, bot ne su 

tikslu kad pataikauti talki- 
ninkams, smarkiai pasiprie- 
šinti bolševikams, kad apsau- 
gojus tavo mtGfofi^s." 

BOLŠEVIKŲ ŽIAUP.UMAa, 

Sn tolkinmtrę armija Diri- 
po$ frvnUz ęau&iu 4 — 

(suvėlinta). Prirodymai, kad 
bolševikai užmušinėja ir su- 

piaustą talkininkų sužeistus 
ir užmuštus, likosi aplaikyti 
šiądien vyriausioj kvateroj. 
Savo pranešme leitenantas 
Col. Corberly, kuri9 buvo ko- 
manduotojum Amerikonų ka- 
riumenės apielinkSje Shen- 
kursk lapkričio d.—-Sulyg 
pranešimo, Amerikonai nu- 

kentėjo. Patrolis susidedantis 
iš 60 amerikonų kareivių ir 
dviejų aticierų likosi apsup 
cas rugsėjo 29 dieną bolše- 
vikais, kurig skaičius niekia 
apie 700 žmonių. Laika rnašio 

^epį^ų Ąmerikos kareiviai li- 
kosi uimusti ir iiptyni pra- 
puolė be iunių. 

Žemiau yra paduodamas 
leitenanto Col, Corberly pra- 

I tiesimas, kuris parodo feol**- 
v ikų iiaurum^. 

Po muši© lavonai Am«d 
<os kareivių rasti, tokiam* 
padijiraet vardai afcra paduo- 
dami :. 

I "No, l,T~ L«CtW«t*^ 0t|fr 
r/a suskaldyta su kirtii. 
1 No, 2. — Korporalaa, jil- 
; /a taip suskaldyta kirvii, kad 
tik dalis veido pasiliko, 

No. 3. — Korporalas, gal- 
va suskaldyta su kirviu, ran- 
kos ir kojos sulaužytos. 

No, 4 — Kareivis, galva su- 

skaldyta su kirviu. 
No. 5 — Kareivis, falva 

suskaldyta ir gerklž perpjau- 
ta, kaip atrodo, su kirviu". 

Kada apie šiuos ėiaurumu9 
sužinoja Amerikoa kareiviai j 
jiems pridavė energijo* ir ji«; 
dabar kariauja Bn bolševikais 
su inirtimu. 

VOKIEČIŲ Al...a J A NS 

EKZISTUOJA, 
Basei, Sausio 6 d, — Ber- 

lino laikraitb Norddtmch* 
Allgemein» gtiktng praneš 
kad burnei Vokietijon truiijt 
daugiaus ne ekaittuoja, naa 
150 divizija jau tikcmi demo- 
bilizuotos. Demobilizaci ja li- 
kusios kariumančs, laikraštis 
priduria, odn^ dideli* grei- 
tumu, 

GREKIJA RETKALAUjA PA- 
LIUOSAVIMO MERGINŲ. 
Soloniki, Sausio 6 d.—Ži- 

nios iš Sofijos praneša, kad 
Grekijos militariška misija 
Bulgarijoj pareikalavo, kad 
tuojaus. butij paliuosuotos 
Grekes mergfnot, kurio# bu- 
vę ilgibente* ?l rytinei Ma- 
kedonijos b ym 
laikomės BdfMftjt}. 

Gimė Spalio 27,1858. Col. Theodore Poosevelt. Mirė Sausio 6, 1919. 

ROOSBVĘLT NUMIRS. 

New York, N. Y. sausio 
6 d. — Pulkininkas Thcodore 
Rooseveit numirė šiądien 4 

;?(*!. iš ryto namuose, 
Oyęttr B*y. 

žinias apie mirtį čionai ap- 
laik« p-lė Josephine Striker, 
pulkininko sekretorė, telefonu. 
Pranešdama apie mirtį pul- 
kininko Roosevelt p-le Stri- 
ker pasakė. 

f'Mrs. Roosevelt pašaukė 
mane ant telefono, prieš sep- 

tyntą valandą iš ryto, pra- 
nešdama, kad pulkininkas mi- 
rė anksti iš ryto. Ji man ęie- 
davė jokių smulkmenų ir aš 
tuojaus išvažiuoju j Oyster 
Bay. Ktda Mrs. Roosevelt 
pasekt man, kad pulkininkas 
numlr/L tjU u •nenorėjau tam 

tikfci". 

POLITIŠKA KARJERA ROO- 
SEVELTO. 

Theodore Roosevelt, kuris 
buvo žinomas kaipo "typiš- 
kiausis Amerikonas" mirė 
šiądien ir jo smertj apgailes- 
tauja visa Amerika. Jis bu- 
vo vienas iš didžiausiu ir ga- 
biausių vyrų Amerikos. 

T. Rosevelt gimė spalio 27 
d., 1858 m., mirė sausio 6 d., 
1919. Savo politiška karjera 
pulkininkas Roosevelt pradėjo 
anksti. 

1882 m. jis pasižymėjo New 
Yorko Icgislaturoj. 

1886 m.—Sumuštas majo- 
ro rinkimuose Ne\v Yorke. 

1893-5 m—Policijos komi- 
siionierius New Yorke. 

1898 m.—Rezignavo iš lai- 
vyno pa^elbininko sekreto- 
riaus urMo, kad suorganizuo- 
ti Rough Rider regimentą. d?l 

(karės su Ispanija. Paskirtas 

pulkininku to regimento. 
1899-1900 m.—Gubernato- 

rius Ne\v Yorko. 
1900 m.—Išrinktas vice-pre 
zidentu Suvienytų Valstijų. 

1901 m. — Užėmė vietą 
prezidento Suvienytų Valsti- 
jų, kada prezidentas McKin- 
lev lioksi nušautas. 

1904 m. Išrinktas preziden- 
tu Suvienytų V alstijų. 
1912 m.—Suorganizavo pro- 
ęresistų partiją ir likosi no- 

minuotas ant prezidento,—bet 
likosi sumuštas. 
1916 m.—Nominuotas progre 

sistų partijos ant prezidento, 
bet atsisakė -ir prisidėjo prie 
republikonų partijos. 

/ 

SUKILIMAS VARŠAVOJ. 
Varšava, Sausio 6 d. — 

šiądien buvo padarytas ban- 

dymas konservativų ir libera- 

lų partijomis nuversti Pilsud- 
skio valdžią. Še>i nariai, kaip 
pranešama, Pilsudskio vald- 
žios likosi suareštuoti. Kaif 
atrodo, tai bandymas iš dalies 
pasisekė. 

ORAS. 

Chicagoje ir apielinkėje.— 
Utarninkc: Sniegas su veju, 

j vakarą šalčiau. 

Seredoje: Giedra ir šalčiau; 
vidutiniški vėjai iš pietvakarų 
pusės. 

I Saulėtekis 7 v. 18 m.; Sau- 
lėleidis 4 v. 35 m. Mėnulis 
nusileis 10 v. 35 m. vakare. 

Buvo aukščiausia tempera- 
tūra 30 laipsnių 3 vai. po piet 
žemiausia 18 laipsnių 3 vai. 
rytmetyje. 



EBERTAS REZIGNAVO. 

Amsterdamas, Sausio (xl.— 
Berlino laikraščiai pranešė 
šiądien, kad kancleris Ebert, 
Philip Scheidemann ir kiti so- 
cialistiški nariai Vokietijos ka 
binete, įteikė savo rezignacijas 
Cjfitrališkai Tarybai Sovietu. 
LENKAI VAROSI PIRMYN. 

Berimas, Sausio 5 d. — 

(suveikia). Lenkų kareiviai 
u ž ė r.i o. geležinkelio stotį 
Chroschnikr v „iuriose my- 
liose nuo Bentscheno ir pa- 
siuntė ultimatu na Vokiečių 
komanduoto j ui Bentschcne 
reikalaudami, kad jis pasi- 
duotų. Ultimatumas likosi at- 
mesta ir Vokiečiai *?itis Bent- 
schen neatsižvelgiant ant nuo- 

stolių, sulvg pranešimo laik- 
raščio "ageblatt.. 

Bentschen yra miestas ne- 

toli rubežitj, tarp provincijų 
Poznanius ir Brandenbui gas 
ir randasi apie keturiasde- 
šimts tris mylias nuo Pozna- 
niąus. 

Užėmimas Bentschen Len- 
kais pasta./tų pavojingan pa- 
dejiman Berliną ir šiiurinę 
dali VoHetijos, nes perkirstų: 
komunikaciją tarp Berlino ir 
Silezijos. Kabinetas užbaigė 
savo pasėdžius apie lenkų si- 
tuaciją, ir prisakė karės mi- 
nisteriui, kad butų pavartoti 
reikal: įgi budai sulaikymui 
lenkų. Kada prisirengimai bus 
užbaigti, kas manoma bus atei 
nančioje sąvaitėje, kabinetas 
pareikalaus, kad butų suor- 

ganizuota liuosnorių armija 
apginimui Voke t i jos rube- 
žų. 

PASKYRŽ $too,ooo.ooo. 
Washinytona$, Sausio 6d— 

Prezidento VVilsono prašymas 
kad kongresas paaky r tų $100,- 
000.000 pagelbai Europoje, r- 
skir'ant Vokietija, likosi už- 
tvirtintas šiądien atstovų bu- 
to apskatliavimo komitetu. 

BOLŠEVIKŲ PINIGAI 
SUV. VALST. 

Xcii' York, Sausio b d. — 

Justicijos departamento agen- 
tais, kurie daboja vokiečių 
šalininkus, likosi paskyrti su- 

ardyti penkias bolševikų gru- 
pas. Plėtojimas bolševizmo 
likosi pripažintas "grasinan- 
čiu." 

Alfred L. liecker, pasiun- 
tinys vyriausio valstijinio ad- 
vokato, pranešė, kad agentai 
Lenino ir Trockio su $500,000 
randasi Suvienytoje Valstijo- 
se. Tie agentai vaikščioja po- 
dirbtuves ir platina bolševiz- 
mo propagandą. 

jų tikslas yra sutraukti krū- 
von visus anarchistus ir kai- 
riuosius socialistus ir susivie- 
nyti su \Vorker's Defense 
l.'nija ir kitomis panašiomis 
Įstaigomis, kad paliuosuoti iš 
kalėjimo Emma Goldman, 
Alcxander Berkman ir kitus 
politiškus kalinius. 

Justicijos departamente ran- 

dasi surašas "raudonųjų" agi- 
tatorių, kurių skaičius siekia : 

apie 2,000. 
Jie daugiausiai darbuojasi 

Nevv Yorkc, Chicagoje, Bosto- 
ne, Philadelphijoj, Detroite ir 
kituose miestuose. 

D AUGI AUS YANKIŲ 
GRĄŽINAMA. 

IVashingtonas, Sausio 6d. 
— Likosi pranešta, kad laivai 
Huntington ir St. Upuis ap- 
leido Brest sausio 2 d. ir pri- 
bus Ne\v Yorkati sausio 15 d. 
su apie 3,000 kareiviais. Geti. 
Pefshing pranešė karės de- 
partamentui, kad jis tikisi, 
kad iki kovo 1 dienai galės 
paskirti dar 100,000 kareiviu, 
kurie bus grąžinami atgal 
trumpame laike. 

Karės departamentas mano, 

kad bėgyje .šio mėnesio galės 
pargabenti apie 200.000 karei- 
vių. 

EX-KAIZERIO SUNUS 

DIRBA. 

Paryčius, Sausio 6 d. — 

Žinios iš Berlino j laikraštį 
Matin "praneša, kad ketvirtas 
sunus e x-Kaizerio, princas 
Augus t \Yilliam pastoja dar- 
ban prie vokiečių automobilių 
firmos. 

ŠVEDIJA DAWVAJS TAI- 

KOS KONFERENCIJOJ. 
Stockholnias, Sausio 6d. — 

Iš ištikimų šaltinių šiądien 
sužinota, kad Švedija bus at- 

stovaujama Taikos konferen- 
cijoj. Pianešama, kad Norve- 

gija irgi dalyvaus taikos kon- 

ferencijoj. 

90.000 Minų. 
Vienas jūreivis, laiške savo tė- 

vui, rašo gan daug žingeidžių 
dalykų. Ypač apie išdėstymą per 
S. V. laivyną minų Žieminėje ju- 
roje (j iiemius nuo Vokietijos). 

Suvienytų Valstijų laivynas 
turėjo Seotlandijos pakraštyje 
dvi stovi, iš kurių kasdien Ameri 
kos kariški laivai pasiimdavę į 
1,500 minų ir jas iš dėstydavę 
Žieminėje juroje. 

Viso minų buvo išdėstyta, Vien 
tik per amerikonus, j 90,900. Mi- 

nos buvo išdėstytos penkiomis, 
beveik paralelėmis, eilėmis ap'.e 
100 vardų mina nuo minos. Pas- 
kutiniais laikais Vokietijos laivy- 
nui buvo, bekeik, visiškai atskir- 
ta kelias į pasaulį. 

Minų išdėstytojai taisydami 
pinkles kitiems ir, patįs btulavę 
nemažame pavojuje. 

Jie bile laiku galėjo but už- 

pulti per vokiškąjį laivyną, po 

kurio, galima sakyti, nosia buvo 
taisoma jam grabas. Bet minų 
išdėstytojai visada turėdavę stip- 
ru sargą—Anglijos skraiduolių 
(kritizerių) eskadrą. 

Antra minų išdėstytojų baidyk- 
le buvo Vokietijos narlaivės, ku- 
rios mokėdavę pralįsti apačia ii 

stipriausiom eskadros ir dažnai 
atsirasdavę visai netikėtoj vietoj. 
Apgynimui huo narlaivių, minų 
išdėitytojai buvo lydimi per nar- 

laivivj naikintojus. 
Bet didžiausiu dė4 mifiti 

dėstytojų pavojumi buvo vokie- 
čių minos, kurių irgi nemažai 
esą buvę Žieminėje juroje. Turė- 
ta daug vargo, kad išsaugojus 
nuo tų mirties tašekiių. 

Jei dar pridursime kad. prie 
mažiausio apsirikimo galima už- 
rioglinti ir ant savosios minos, 
kurią, dvi trjs difcnos atgal esi 
pats padėjęs; tai turime pripažin- 
ti, jog nemažai teikėjo turčti pri- 
gudimo, kad išvengus kokios-norsi 
nelaimės. 

Bet Suvienytu Valstijų tniuų 
išdėstytoj vi tlotilija, atliekant pa- 
vestu jai užduoti, nenustojo nei 
vieno savo laivo, nors jau buvo 

! suspėjusi išdėstyti tokį didelį 
skaičių vandeninių minų. 

TIKISI GAUTI PASĄ { 
LIETUVĄ. 

(Iš kareivio laiško). 
Igrfas Miletž [?], lietuvis 

Amerikoniškoj armijoj Pran- 
cūzijoj, rašo savo laiške, kurį 
gavo jo draugas, aptiekorius 
A. Kartanas Cihcagnje, se- 

kančiai : 

"Tik-ką užbaigiau blynus 
kepti. Skaniai pavalgęs, jau- 
čiuosi gerai, tai noriu ir jums 
pasakyti, kad turiu gerus lai- 
kus. 

"Aš dirbu prie aficiero. 
Gaunu daugiaus mokėti ir ma 
žai dirbu. Aficieras yra la- 
bai geras žmogus: mani "lai- 
kina,*' o aš jį ir "laikinu." 

"Miestas, kuriame dabar 
[lapkričio 20 d.] stovime, yra 
labai šokiečių sudaužytas. Da- 
bar aš noriu jums pasakyti di- 
delę liaujieiią. Aš tikiuosi 
gauti p a s.ą nuvažiuoti Lie- 
tuvon. Mano aficieras sakė 
ftiatl, kad kaip tik greit galės 
leisti ant p asų, tai aš busiu 

Wesifrn No\vypapcr Cnton 
>111 

Šis paveikslas parodo didelę krūvą kurpių kurias žvdų 
patalpines organizacijos surinko, kad pasiųsti jas nuo ka- 
rės nukentėjusiems žydams. 

pirmiaitsis. Gaila, kad ne- 

daug pinigų turiu—tik $60.00, 
bet tikiuosi pasiskolinti nuo 
savo aficicro ir važiuosiu Lie- 
tuvon. Juk netoli—tik skersai 
Vokietiją ir į 24 valandas ti- 
kiuosi pamatyti Lietuvą, jei- 
gu t ii; pasą gausiu. Butu 
puiku, ar ne?" 

GARBINGAI KRITO UŽ 

LAISVĘ. 
Oficialiuose valdžios praneši 

muose, išleistuose Amerikos Ka 
ržs Departamento Washingtonc 
randame .sekančias .lietuviškas 
pravardes paskelbtas: 

Patimljlrras. Imame til 
tas pravardes, kurios yra neabe 
lotinai llttuvifckos. arba kuriot 
mumB Išrodo lietuviškos. Tie, kurit 
pasiduoda kariumenėj, arsa laike 
registracijos, saro pravardes su 

"bW," ftrba su "wicz," ant galo, 
yra pana£ųg J lenkus ir jų męs 
negalime atskirti; todėl tankiau- 
siai tokių lr nepaduodamo. Llo- 

• 

I 

tuviai privalo savo prarard&j lai- 
ke užsiregistravimo, arba jau lr 

kariutuenėj, paduoti vletou "ski" 
—"skaB," vieton ''wicz"—"vičlus," 
pavyzdžiui: vloton "Rutkowskin 
privalo paduoti "Rutkauskas," vie- 
ton "Jacewicz"—"Jacevlclus." Tuo- 
met bus lengva juos pažinti. 

» ♦ 

Su rašuose s a u s i.o i d. 
1919. 

Clemens Witkus, iš Chicago, 
2006 Strinįj str.—sunkiai sužei- 
stas. 

Joseph A. Brazda, iš Chicagc, 
2017 IJastings st.—serga ligon- 
butį—pirmiau buvo pranešta, kai 
pražuvo. 

S u rašuose s a u s i.o 4 d. 

1919. 
Gtorge Kaupas, iš Chicago. 

1443 S. 49th a v. Cicero—lengvai 
sužeistas: 

S u rašuose s a >.i.o 6 d.: 
iyi 9. 

Leon Caras, iš Utica X. Y.— 
užmuštas mušvje. 

George Stancievitch, (gal ru- 

sas) iš Mossport ave., L. I. X. 
Y.—užmuštas mūšyje. 

Kazimieras Miksis iį Chicago, 
5934 S. Rock\vell st.—sužeistas, 
laipsnis nepažymėtas. Pirmiau 
buvo pranešta, kad pražuvęs lai- 
ke mūšio. 

Peter Jakubowski, (gal len- 
kas) iš Chicago, 1903 W. 2ist 

place.—lengvai sužeistas. 

— Ar tu vestum vyrą, kad pa- 
taisius jo netikusi gyvenimą? 

— Niekuomet, iš sugedusių 
kiaušinių kepsnių nesusilauksi. 

— Ar gi tu niekad nesakei Ma- 
rytei, kad aš esu kvailas? 

— Niekuomet, aš maniau, kad 
ji tą žino. , 

— Aš su juo kalbėjausi, Vof 
pusė valandos, o jis mane ^ 

išvadino asilu. 
— Stebėtina, kaip jis dar taip 

ilgai laukė. 

A. Mausner 
Lietuvis Siuvėjas 

Vyrų Grapanų 
Darome visokios rūšies vyru dra- 
panas ant užsakinio. Taipgi prii- 
mame užsakymus ant Raincotų, 
Skrybėlių, kepurių ir diržų prie 
jusų siutų. Priimame, ir senas 

drapanas prosyti ir taisyti. Visas 
darbas garantuotas. 

3239 S, Kalsted St, Chlcago, III, 
storas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vaKaro. Šventadieniais nuo. 8 

iki 12. 

Dr.M.T. StrikolM.D. 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 
Offlct Phoae Boilevard 160 

Oflio valudas: 11 ryto iki 3 p* pfct. 7 Oitnkm. 
Nt&lnalt nuo 10 ryto iii 2 po pieta. 

Res :P07 Oakley Blvd* 
Piione S«fcy <20 

v 

Sį metą dienraštis "Lietuva" išleidžia Sieninį Kalendorių, kuris, kaip ir 
pir"niaus buvo, yra pritaikytas kasdieniniam gyvenimui. Apart paprastų mėnesi- 
nių dienų šis kalendorius pažymi Amerikoniškas šventes, paduoda Lietuvos svar- 

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

pirmiau užsirašiusiems, prisiusime šitą kalendorių Dykai. 
Dėl brangumo popierio ir paties darbo, šių kalendorių spausdinsime apri 

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

ii LIETUVA" 
3253 S. Morgan St 

heinkie "LIETUVA" 
^ RAINOS- = 

CHICAGOJB Metams $6.00 
,, Pusei mętų 3.50G 

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

I« Kanadą Metams 7.00 
In Kitas Šalis □ Metams 8.00 VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

CHICAGO, ILL 
Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge »u Money Orderiu, čekiu, 

arba pinigais prisiųsk mums. 

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

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

dienraštį "Lietuvą" per met. 
(aut kiek laikoj 

Mano adresas: 

Vardas Pravardė 

Stubos numeris Gatvč 
(arbaboz) 

Miestas ..... Wlstija 

_fi= 
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A. Busilas. 

Pedagogija ir Psichologija. 
Gyvuliai, vieni kiek anks- 

čiau, kiti kiek vėliau, bet sulygi- 
namai, trumpu laiku, Įgauna visu 
«iniii bei gabumu savo gyvasčiai 
bei veislei palaikyti reikalingu. 
Vos tik prakitę gyvulėliai atlieka 
lygiai gerai visus darbus, kaip ir 

senesnieji, ir (kas nuostabiausia) 
pirmųjų darbas lygiai tobulas 
kaip ir antrųjų. Jaunas paukšte- 
lis, padėkim, lygiai vikriai gaudo 
vabalėlius-museles, lygiai suma* 

ningai, dailiai tveria-dedh sau liz- 
delį, kaip ir senis-žilis. Gyvulys 
tartum ir gimsta dailininku. Nie- 
kad netrynęs mokyklos suolų, 
niekad nevaromas varu. netingi- 
niaudamas, gyvulėlis vos tik pra- 
kiutęs, įgavęs-sudnuinv* reikalin- 
gus organus, veikiai išmoksta vi- 
so, kas jo gyvenime reikalinga. 
Maža to: sugeba savo reikalus 
atlikti kaip ir senas gyvalys. 
Tik prisižiūrėkite, kaip dailiai, 
kaip tiksliai verpia, audžia savo 

tinkle!- jaunas vorelis, kaip kan- 
triai Ir 'Via pasislčprs aukos, 
kaip vikriai čiumpa pakliuvusią 
tinklan vargšę muselę. Vienu 
žodžiu, gyvuliai umu laiku, vei- 
kiat ir be didelio vargo išmoksta 
atlikti \ isa, kas reikalinga jų gy- 
venime. 

Vienas tik žmogus, tasai 
"Žemės Karalius", valdąs prigim- 
ties spėkas, nenorjs kartais pripa- 
žinti ant savęs jokio "Augščiau- 
siojo Pono", gimsta toks silpnas, 
menkas, vargingas ir tori daug 
ilgiau ir vargingiau augti-stįprėti. 
]?eto ir paaugęs žmogus, buda- 
mas ..s, "augščiausiai 
išlfctiuia organizacija", nieko pa- 
daryti nesugebėta1, jei nuo ma- 

žens tėvai bei. mokytojai nebūtu 
t įrodinėję, oatarinėjy, kalę taisy- 
klių, reikalingu, gyvybei palai- 
kyti bei savo reikalams paten- 
kinti, kad nebūtų seky kiekvieno 
kūdikio' žingsniu, nekreipę tinka- 
mon pusėn. To nežitirir. L, labai 
dažnai esti, kad vaikai suvisu 
'beveik vienodos organizacijos su 

tėvais, jokiu' budu .iegali savo 

darbais pasekti tėvais, jokiu bū- 
du nepasiekia tėvų išsilavinimo 
laipsnio. Argi nežinoma, kaip 
sakysime, dailininku arija mok- 
slininkų vaikai jokiu budu ne- 

gali tapti mokslir:nkais arba dai- 
lininkais. Žmogaus dvasinė or- 

ganizacija griežtai skiriasi nuo 

gyvulių organizacijos. Kuomet 
gyvuliai gimsta gamtos apdova- 
noti vvsais reikalingais jiems in- 
stinktais bei privalumais, kurių 
suvisu jiems ištenka, nuo kurių 
savaime j:e niekad negali atsi- 
tolinti (ar gali, sakysime, gar- 
nys susisukti sau tokį lizdą, kaip 
sakalo, arba atbulai), žmogus 
tuctarpu gimsta fiziškai bei pro- 
tiškai la'bai netoBulas, atsinešda- 
mas su savim pasaulin vien tik 
užmazgas, vien tik medegą, rei- 

kalingą daugeliui pastangų toliau 
išsivystyti. fteto ir medega toji 
įvairių žmonių nevienoda. Žmo- 
gus tik mažu pamažu, bebivin- 
da'uas savo įgimtus dvasios pri- 
valumus, gali pasiekti tą laipsni, 
ant kurio stovi dabartinė žmo- 

nija. Bet gimęs silpnas, men- 

kutis, "žmogus, suaugusiųjų, iš- 
mintingesniųjų žmonių nedabo- 
jamas, negalėtų išaugti stipras, 
drūtas bei sumaningas. Aišku 
todėl, kad žmogus, ypač kol jau- 
nas, labai reikalingas kitų žmo- 
nių įtekmės, pagelbos, arba, ki- 
taip sakant, reikalingas auklėji- 
mo—mokslo. 

-Auklėti—tai lavinti—tobulinti 
visas žmogaus pajiegas: kuno, 
proto, doros. Lavinti kuna, nes 

^ik svakas kūnas geras dvasios 
'jrankii, tik sveikame kune, svei- 
kas piotas. Lavinti protą-išmin- 
tį, žmonijos santikius, savo prie- 
dermes. Lavinti dorą, nes tik 
ji viena padarys žmogų naudin- 
gu taip sau, taip visuomenei; 
tik doras žmogus įstengs mylė- 
ti kitus ir, turėdamas išlavintą 
valią, sugebės nusikratyti žemų 
geidulių, jstengs prideramai sa- 
vo priedermes pildyti. 

Kiekvienas auklėtojas—moky- 
tojas, kuriam atsitinka susidurti 
su vaiku auklėjimo-moklnimo 
klausiniu, privalo atminti, jog 
auklėjimo tikslas—išlavinti liar- 
mouiškai tąsias kiiulikio pajiegas. 

Auklėjimas—Tai ne bet kuris 
amatas, kurio galima išmokti 
žmoniškai atlikti, tai—men;4s ir, 
reikia pasakyti,—menas kuosun- 
kiausis. Tikras pedagogas, pa- 
sak (i. Petrovo, "ne menkesnis 
dailininkas už Rafael'i, Sljakes- 
pcar'ą, Tkorvaldsen'ą. Ką mums 
davė iShakapcare'as? Jus .suteiki, 
vaizdingus paveikslus žmogaus 
tokio, kokiuo jis yra, su jo pui- 
kumu bei K.cnkumu, o tikras 
pedagogas yra pašauktas ne dai- 
lės paveiksluose, tik gyvame 
žmoguje išauklėti reali tobuliau- 
sio žmogaus paveikslą, kafacTi- 
dazais ant drobės, Thorvaldsen'- 
as ant molio bei marmuro savo 

tvėrimo galę išdėjo' išreiškė, o 

pedagogas-tverėjas ant gyvos 
vaiko sielos tvėria-veikia. 

Kuomet I lildentcrnas, atsiu- 
stas princo Hamleto tyrinėtu, 
pradeda, kaip jam rodosi, labai 
gudriai tardyti Hamletą, šis ima 
iš muzikanto fleitą ir. duodamas 
ją tyrinėtojui, prašo: 

— l'žgriežk ką nors. 
— Aš ne griežiu, prince. 
— Susimildamas. 
— Tikrai, negaliu. 
— P.ct jeigu aš tavęs prašau? 
— Prince, aš nesugebu nė 

jrankio įsitverti. 
— Tai suvisu pigu. Uždėk 

pirštais skylutes, kišk fleitą i 
dantis ir pusk. 

— To negana, prince. Muzi- 
kai pagaminti reikalingas daili- 
ninkas. i 

— Tiesa. Tat kaipgi tu nori 
mano siela žaisti. Ar tik ne- 
manai tu, jog manimi žaisti len- 
gviau nei fleita. Kuriuo gi niek- 
šu tu mane laikai. Tu gal-but 
galėtum mane sudaužyti, bet žai- 
sti manimi tau nepasiseks. 

Tąjį dialogą turi gerai Įsido- 
mėti kiekvienas mokytojas, kiek- 
vienas auklėtojas Jis mums pri- 
mena, kad auklėjimas ne amatas 
koks, bet menas, reikalaująs sa- 
vųjų artistų-tverėjų ir tai net 
gabesnių, negu kiti menai. Jis 
mus perspėja, kad nesitvertumė- 
me tokio darbo, kuris reikalau- 
ja ne tik žmogaus rankų, bet 
plačios inteligencijos, gilios min- 
ties, didelio gabumo. 

Jeigu kiekvienas amatninkas 
arba dailininkas, turį.-, reikala su 

daug pakantresne tampresne me- 
dega, negu žmogus su savo pri- 
valumais, visupirma pasirūpina 
apsipažinti su tų daiktų ypaty 
bėmis bei privalumais, o taipgi 
su tais Įrankiais, kurių pasigau- 
nant galima tiksliai elgtis su 
tais daiktais ir vykinti savo už- 
manyrmus, tat kaipgi gali apsei- 
ti pedagogas, nepažinęs žmogaus 
privalumų-ypatybių, apskritai, o 
jo dvasios apsireiškimų, skyrium. 

Žmogaus siela yra toks švel- 
nus, lepus audinys, taip minkšta, 
elastiška medega, kad kiekvie- 
nas mažiausis gyvenimo pūste- 
lėjimas palieka ant jos savo dė- 
mę. Niekas nenueina pro šąli. 
nepalikęs žymės, neatsiliepęs to- 
lesniame gyvenime. Užtenki 
kartais menkiausios priežasties, 
ir tai, kas rodos 'tvo seniai už- 
miršta, iškilsta los gelmių 
Į paviršių. 

Tai parodo tik, kad su taip 
elastiš' u <!iiktu kaip siela, reikia 
ir apseiti kitaip, negu su kitais, 
mažiau jautriais, daiktais. Su 
švelnučiu sielos tinklu reikia 
švelniai ir apseiti. Su dar švel- 
nesniomis kūdikio sielos ypaty- 
bėmis reikia apsieiti dar atsar- 
giau, švelniau. 

Todėl visi, kurie savo gyveni- 
me susiduria su vaikais, kurie 
augina mokina vaikius, kurie ma- 
no apsirinkti savo priederme jtt- 

auklėjimą, reikia nuodugniai pa- 
žinti kūdikį, jo kuno bei sieloj 
ypatybes. Ypač reikalingas pa- 
žinimas tos pastarosios ypaty- 
bių, kadangi siela yra visuge- 
riausis žmogaus organizacijos 
veiksnys, ji tai ir yra visujau- 
triausis, auklėtojų veikimo nėri- 
nio objektas. Su kūdikio sielos 
apsireiškimais, su jos ypatybė- 
mis, visupirma privalo pasižinti 
Kiekvienas pedagogas. 

Dailininkas ar amatninkas ga- 
li mokintis bepraktikuodamas bc- 
gadindamas medegą (medj, moli, 
marmurą etc.). Pedagogui tokiu 
pat budu elgtis butu nuodėmė. 
Jeigu begadindajni negyvą mede- 
gą męs kenčiame vien materiali 
nuostoli, k viri galima atlygint:, 
tai sugadinę savo nesumaningais, 
betiksliais bandymais kūdikio 
sielą, darome pragaišti, kurios 
niekuomet negalėsime atlyginti. 
Tai tik parodo, kuriuo keliu turi 
eiti kiekvienas, noris pedagogu 
tapti. Pažinimas vaiko dvasios 
ypatybių turi eiti visų kitų pe- 
dagogijos mokslų priešakyje. 
Sielos apsireiškimus nagrinėja 
mokslas, vadinamas psicholo- 
gija. Taigi psichologijos dės- 
niai-jstaty^ni ir turi but padėti 
auklėjimo mokinimo pamatan, 
ant tu dėsnių turi remtis peda- 
gogo darbas. Kūdikio psicholo- 
gija, jos privalumai bei ypaty- 
bes, kūdikio p'-gimti, palinkimai 
bei gabumai—štai išeiginis punk- 
tas visų 'pedagogo-mokytojo pa- 
stangų. Kūdikio psichologijom 
dėsnių žinojimas, štai pirmučiau- 
sioj i priedermė, kiekvieno ino 

kytojo ne tik naujuvko, bet ir 

pražilusio bemokytojaujant, nes: 

i) psichologijos dėsnių žinoji- 
mas apsaugoja naujukus nuo dau- 
gybės klaidų, kurių pasekmės es- 
ti kuoliudniausios; subjektivųs 
prityrimai, gaunami ilgais, neap- 
mąstytais iškalno, bandymais, 
nesinaudojant psichologijos mok- 
slo nurodymais, paprastai esti su- 

jungti su daugybe paklaidų, nere- 
tai labai kenkiančių jautriai k'idi- 
kio organizacijai, o dažnai atne- 
ša pragaištį, kurios visu gyveni- 
mu nebepataisysi. To nebūtų, jei- 
gu naujukas išaugšto pasirūpintų 
apsipažinti su psichologijos dės- 
niais. Tmomet jis, norėdamas iš- 
bandyti bent kurią mokinimo ar 

auklėjimo priemonę išanksto ga- 
lėtu apruokuoti, kuri priemonė 
tikslinga, kuri ne. Toks apgal- 
vojimas sutrumpintų jam kelią 
prie "geriausiojo"metodo'* ir be- 
abėjo bu,tų mažiau kenksmingas 
jo bandymo objektams-auklėti- 
niams. 

2) Psichologijos žinojimas ne-, 
mažiau reikalingas ir pedagogui- 
praktikui. Psichologija jam paro- 
do kodėl jo tasai kitas vartojama- 
sai metodas, surastas praktikos 
keliu, yra geras arba vėl netikęs, 
parodo, kas jame gero ir kas blo- 
go. Jeigu surastas metodas geras 
netik praktikoje, bet ir su teorija 
sutinka, tai jam geriausis paliudi- 
jimas. Jeigu tarp teorijas ir prak- 
tikos atsiranda prieštaravimas, 
tai paaiškėja, jog kas-nors yra ne 

kaip reikia: arba teorija, gal, klai- 
dinga, arba vartojamasis metodas 
netikęs. Iš čia kilsta noras giliaus 
dalyką apsvarstyti. Tasai noras 

stumte-stumia tvėrybos darban, 
verčia podagogą buti tikru tva- 

rėju-dailininku, padaro ištikimu 
tarnu auklėjimo meno. 

Kaip negana vienos praktikos, 
taip neužtenka pedagogui ir vie- 
nos teorijos. Jau teorija, jau pral: 
tika turi buti visuomet greta. Te- 
orija tebūna kelrodžiu pedagogo 
j ieškojimuose, praktika fluos me- 

degos tiems jleškojimams įkūny- 
ti. Teorijos pamatau turi buti pa- 
dėta kuoplačiausis pažinimas kū- 
dikio sielos privalumu bei ypa- 
tybių. 

KENOSHOS LIETUVIAMS. 
Gen. Agentas: P. Beišiū 182 

N. Howl A ve. 

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

J. Gotautas, 253 Mihvaukee Ave. 
J. Poteliunas, 353 N. Chicago st. 
A. Pelis 552 Grancl st. 
St. Jocius, 900 Jcnne st. 

"Pcrshing Squarc". Nevv Vork miestas pagerb'mui generolo Pcrshingo, komanduotojo Amerikos 
kariumenčs J;nmcuzijoj, nutarė jo vardu vadinti vieną iš gražiausiu vietų miesto. 
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Lietuvos Neprigulmybes Fondo 
Atskaita už Gruodį 19l8m„ 

STANĮ-OR D, COXN. SLA. 
168 kp. paaukavo $15.00. 

ROC11ESTER, X. Y. 1.. N: 
F: 15 skyriaus ir TML). 52 k;>. 
prakalbose 7 gruodžio aukavo: 
P. Petronis, Y. Pratavičia, J. J. 
Žilis, J. Kazakevioia. J. Sauno- 
ras, K. Tuiuonis, Y. Al a si s, K. 
Volaniškis, A. Vaitas ir \h Jok- 
ša po $1.00: Smulkių $3.00. \ is > 

$13.00. 
\V ATE R B UR V, COX X. W. 

L. Draugijų Sąryšis aukavo 
$200.00. 

PHILADELPIITA, PA. SLA. 
(o kp. aukavo $25.00; J. Gure- 
vičius $10.00 ir O. Atnbrašau- 
skienė (i 1000 fondą po $10.00) 
$10.00. Viso $.15.00. 

CHICAGO, ILL. SLA. 122 kp. 
susirinkime 1 gruodžio aukavo: 
SLA. 122 kp. §50.00; (kitų au- 

kautoju vardai paskelbti "Tėv." 
No. 1). Viso $*09.25. 

SHENANDOA1I, PA. SLA. 
23-čia kp. aukavo $25.00 

ALIQUĮPPA, PA. SLA. 127 
kp. aukavo $10.00; A. Kudzin- 
skas, V. Poza, i# Kizas. V. Pa- 
lubinskas ir A. Rutkauskas po 
Si.oo; 1V1. Hilas, T. IgnataviČia, 
i\. TJekeris, P. Beinoris, AT. Ve- 
įeKCvicius ir r. Gajauskas no 

50c. Viso $18.00 
DONORĄ, PA. T.. Ukėsu 

K1 i uibas $i 00.00: SLA. 160 k p. 
$15.0(3; K. Remaičius $3.00; O. 
Aleksonienė, P. Kamarauskas, X. 
Vaškevičienė, K. Urmonas, J. 
Ramoška. M. Pilvelis ir J. Ba- 
belis po $1.00. Viso $125.00 

MAiSPETH, X. Y. prakalbose 
8 gruodžio aukavo: K. Pavidis, 
J. Barnatavičius, P. K/llis po 
$50.00: Šv. Mykolo Alkaniolo D- 
ja, L. Ukėsii Kliubas, V. Grigas 
ir S. Kasparas po $25.00: 1. Kar- 
sokas ir K. Lizunas po $15.00; 
O. Lizurtienė, V. Taidziutė, A. 
Barnatavičiutė, A. Kiburis, P. 
Ziebialskis, A. Navickas, T">. Mi- 
nėtas, I. Beleckas, Lyros Cho- 
ras ir SLA. 250 kp. po $10.00; 
V. Beleckienė, A. Sadonis, S. 
Talutis, V. Kiburis, F. Jocius. 
P. Bagočiunas, L. Karsokicnė, 
R. Kuzmickas, P. Svetka, A. Lu- 

košiavičkis, N. Kabošinskas, V. 
Ziebialskis, S. Šiauėiulis, B. Vai- 
čaitis, V. Talutis, F. Zujus, I. 
Garšva ir K. Asmenis po $5.00; 
V. Butėnas $2.00; O. Bagočiu- 
nienė, K. Barnatavičicnė, M. 
Barnatavičiutė. L. Kavaliūnas, 
I. Čupas, R. Arbašiauskas, B. 

Razenbergas, V. Putrimas, V. 
Gečius, I. Sabelka, I. JaškuliS, 
F. Petrulis, S. Kavaliauskas, V. 
ZamMauskas, D. Valangevičius, 
I. Pociukonis, S. Racialis, I. Ta- 

lutis, R. Remeika, Z. Remeika, 
T. Šapoka, V. Tatorėlis, F. Lau- 
kaitis, M. Kinderis, P. Mienke- 
vičius, A. Gudukas ir S- Žukau- 
skas po $1.00; M. Guminienė 

50c.; Smulkiu $1.75. 
Viso $501.25 
BELLE VALLEY, OTIIO, 

SLA. 238 kp. aukavo $20.00;, 

vienas narys $2.00. Viso $22.00 
JOHNSON1 CITY, ILL. SLA. 

103 kp. ir DLK. Keistučio D- 
stė po $25.00; J. Tankunas, K. 
Klibas, A. Sinkevičius, J. Pau- 
lauskas, A. Kasparas, N. Federa- 
vičius, A. Senkus, A. Puslys, M. 
Albanas ir K. Ūsas po $5.00; J. 
Jankauskas, J. Matulionis, V. 
Zailskas ir \l. Jankunienė po 
$2.00; A. Bernesk s, VI. Iiagdo- 
nas, K. Šimkūnas, M. Paccn- 
kienė, J. Škadauskas, P. K inde- 
ris, A. Dapkunas, J. (jizevičius, 
A. Ruzgailienė. K. Jokubauskic- 
nė. J. Gripas, V. Paliokaitis, J. 
Rašinskas, K. .Juozapaitis, *J. 
Kvietulaitis, J. Tamošauskas, J. 
Širugzdinis, A. Kriugla, P. ži- 
butis, J. Noreika, A. Kavaliau- 
skas. J. Adomonas, A. Kaniau- 
skienė,. Juodčiunieno, J. Ši- 
leikis, Pr. Valčiukas, T. Puslvs, 
J. Karaliūnas, P. Radzevičius, 
J. Malinauskas, A. Alikonis, J. 
Skreliunas, V. Briedis, M. Ke- 
turakienė, M. Urbauskis, J. Pleč- 
kaitis, J. Saukaitis, S. Barauskas, 
S. Čikas, J. Rasimas, J. Bago- 
tyrius, J. Ramanauskas, A. Gurc- 

Ar čia busit, ar Lietm Grįžšit? 
Lietuviams yra svarbu ir žingeidu žinoti, kįęk Lietuvių žad* po šios karės grįžti atgsl Lįętux«a. "Lietusos*' Bieniaitis notėtų šitas žinias surinkti, kad sitį klausima išrišti, Todėl išpildykit šitą blanką ir pasiųsslcite ją atgal. Jusų var- dai ir jūsų čia padustos žinios bus užlaikomos vien tik Redak- cijos žiniai ir nebus nei atskirai garsinamos* nei niekam iš- duodamos. Todėjl galite rašyti atvirai ir su $ilnu pasitikėjimu. 

1. Vardas-Pravardė 
2. Adresas 

\ 3. Pavienis, ar vedęc. Jeigu vedęs, tai kiek šeimynoj ? 
4. Amžius jusų » 

5. Ar grįžtut Lietuvon po karės, jeigu Lietuva gautų laisvę? 6. At grįžšit Lietuvon po karės, jeigu Lietuva negautų pilnos larsvės? 7. Iš kokios vietos paeinate iš Lįetuyos? 

S. Kokion vieton grjžtute? 

). 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 svarbus tuomi, kad galima bu« tų maždaug sužinoti, kiek kapitalo amerikkčiai parvežtų Lie* tuvon, o tas parodytų kiek jie Lietuvos gerbūvį padiiinty. Ši- tas jusų atsakymas bus Redakcijas užlaikomas absoliutiSfioj , paslaptyj, kiek tas lytisi just} yp&tos, Jeigu kartais nęoorętum jo at-sakyli, praleiskit ji nieko nepažymėję. 
12. Kaip greit manytute fciettUven? ,m-*«-*.«• •• • »-••• • •••• Atsakę šiuos klausimus šitą kuponą ir sugrąžin£it -Lietuvos" Disncaš^iui, adresuodami taip: 

Statistikos Skyrius, % 

"Lietim" Da%3 3253 S. Morgan St., Giicago, HL 
PASIRŪPINKITE, KAD IR JUSŲ DRAUGAI B"' ^'♦JSTAMI JĄ IŠPILDYMŲ. 

kis, P. Pavasaris, R. Akranavi- 
čienė, S. Kubilius ir M. Olikonis 
po $1.00; A. Adomaitis, J. Sta- 
nvnas, K. Lapinskas, J. Kamin- 
skas, J Rumšą, K. Mizgeris, Y. 
Gavelis, K. Žilinskienė, J. Jei- 
malavičius, J. Gružauskas ir J. 
Paškevičius po 50c.; smulkiu 
75c., netikėtų aukų $13.00. Viso 
$I74-25- 

E. MILLINOCKET, ME. Au- 
kavo: E. Gureckienė, J. Ambra- 
zaitienė, K. Stemkaitis, P. Pan- 
plis, P. Ulskis ir K. Šalkau- 
skas po $2.od; F. Jankauskas, 
A. Gareckis, F. Yazkela. P: Ru- 
ka, Y: Dunda, P: Montvidas ir 
J. Goris po 1.00: Viso $19:0* 

PORTLAND. ORE. SLA. 202 

kp. nariai aukavo $10.0) 
C AM P MERRIT. X. J. Y.- 

Lenkauskas (kareivis) " $10.00 
KEARNY, X. J. L: X: F: 13 

skyriaus mėnesinės iš' gruodį 
$21.5° 

CLIFFORD, ILL. T X. Fondą 
prisiųsta (vardai pagarsinti 
"Tev." No. 1): Yiso $44:00 

I)AYTOX. O HIO. SLA. 105- 
ta kp. $100.00; P. Dambrauskas, 
$26.50; Y. Povilaitis $13.00; I.. 
Radzevičius Sir.oo; J. Stanevi- 
čius $16.75 ir kiti (vardai pa- 
skelbti "Tėv." No. 1). 

Viso $360.25 

TOLEDO. ()lIIO. (aukauto- 
ju vardai paskelbti "Tėv." Xo. i) 
Suaukauta $15.00. 

AUBURX, M K. (aukautoju 
vardai paskelbti "Tėv." Xo. J). 
Suaukauta $91-59 

MIC HI GAN" CITY, 1XD. 
(auk. vardai paskelbti "Tev." Xo. 
1). Suaukauta $63.00 

ZANKSV1LLE, OHI0 (aul:. 
vardai paskelbti "Tėv.' Xo. 1). 
Suaukauta $52.00 

SC). BOSTON, MASS. Su- 
rinkta per "Sandaros*' redakci- 
ją: ALT. Sandaros 35 kp. $20.00; 
iš Xe\v Haven Conn. $190.00; 
Sventakciprių Partija ("Brooklyn, 
N. Y.) $6.17; Cambridge Jauni- 
mas $35.55: P. Bartkeviče (Cam- 
bridge, Mas >.) $200.00; per J. 
Pašakarnj (So. Boston) $32.00; 
Z. Jankauskas (Lavvrence, 
Mass). $10.00; DLK. Keistučio 
Kliubas (Xew* Ilaven Conn). 
$300.00; per Martaus prakalbas 
(La\vrence, Mass.) $239.90: 
Vardai buvo garsinta per "San- 
darą." Viso $1033.62. 

(Bus daugiau). 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akių re- 
gejimu, taip. kad nieko nepralcistumei per vi 
sus metus, kas tau galt buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių 5f 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
regystė prašalinama, pn'itarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland A ve., Chicago 
Kampas IStos Gatvės. 

3čios lubos, virš Platt'o aptiekus. Tėmyklte 
5 mano p^raš) 

Vai a r. los: tun vtos vai. ryt*< iki S vai. vak. 
Nedėlioj, nuo 9 vai. ryto iki 12 va'., dieną. 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

HA5TER 5T5TĖn" > \ "1 "r Męs moldnaure ii puikif gerai apslmokaaC onat} į trumpą 
Kirtikai yra labai ttikalaujamL 
Vietos nepriplLdytąs laukio. 
Attik dieną ir vakare. 

Master Cutting School 
J, F. Kasnicka 

118 N. i.aSalle St, 
V » # O? 
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"SU MANDRU GERIAU PRALOŠTI 
NEGU IŠLOŠTI SU KVAILUT 
Tokios nuomonės yra lenkų laikraštis 

Dziennik Chicagoski, apgailestaujantis, kaip 
tai lietuviai gali protestuoti i iries lenkus už 
tai, kacl Lenkija, ta "Lietuvos sesutė," nori 

lietuviams pagelbėti 'apgiftti Vilnių nuo bol- 

ševikų. 
Aišku, kacl lietuviai yra kvaili, kaip ee- 

bato aulai—sako tasai laikraštis ir išpila visa 

litanija tiesiog koliojimų už tokj lietuvių ne- 

dėkingumą. 
Tokį ano laikraščio ''pasipiktinimą" iš- 

šauk didelis Chicagos lietuvių mass-mitingas, 
laikytais Nauja.s Alėtais, kuriame buvo iš- 
nešta protestas prieš lenkų veržimąsi į Vilnių. 

Svarbesnės vietos to straipsnio viršminėtu 

antgalviu yra sekančios: 

Užsilaikymas čianykščių ir nečianykš- 
čių Lietuvių yra taip, atsiprašant, be ru- 

bežiaus kvailas—rašo Dziennik Chicago- 
ski,—kad net re;kia juoktis, nes pasipik- 
tinti jau negalima." 
Ant nelaimės, visam straipsnyj visai nė- 

ra juokų, bet matytis kiaurus įpykimas, kas 
išdalies ir parodo užslėptus lenkų norus, o ne 

menamą jų geradejistę —nes už atmestą gera- 
dejystę tikrai niekas taip nepyksta, kaip pyk- 
sta šisai lenkų laikraštis, rašydamas: 

"Kaip žinome iš. telegramų, ant Vil- 
niaus eina bolševikai—su jais sunaikini- 
mas, prapultis, betvarkė, bevaldystė pil- 
niausi... Ant nelaimės—jau žinome, kad 
Vilnius šita užlaja jau likosi apimtas!.. 

*** Taigi lietuviai yra tarp kūjo ir 

priekalo, tarp vokiečių viešpatavimo ir vai 

dymo ir bolševikiška betvarke;—vienas 
blogas, kitas bene dar aršesnis, vieno—ais 
ku nenori ir kito tionori ir bijosi... Bijosi, 
nes patjs neapsigins, vokiškieji gi "opieku- 
nai" jų ginti nemano... Lietuva maža— 

tautyste neskaitlinga, dikoj dalyj taipgi ka 
rės padraskyta ir išsklaidinta: iš kurgi pa- 
gclba —iš kur Lietuvai gelbėjimasis? Len- 

kija šoka pagelbon—ir savo ir Lįtuvos 
interesuose nori ginti Vilniaus—Lenkija, 
sena kaimynka—sesutė: juk geros valios 
prirodijimą duoda-kuomet pati nors ne- 

datekliuje ir pavojuje nuo vokiečių—sku- 
bina pžlgelbon [?J Lietuvai!.. Yra vi- 
sokios liogiskos racijos tikėtis, kad IJe- 
tuva stos į kova šale Lenkijos, kad 110- 

r ii priims draugę tiekos nelaimių ir ben- 
ciragavę tiekos garbės-kad su ja pamė- 
gins priešą atremti.... 

Bet gi matomai Logika ir Lietuva turi 
nedaug daugiau bendrumo, kaip kad tik- 
tai tų pačių alfabeto raidžių abiejuose 
žodžiuose... Štai andai atsibuvo Chica- 
goje ytin žingeidus mass-mitingas—lietu- 
vi.škas-vidurmiestyj. su plepėjimu [gada- 
ninę] visoki j profesionalių "spykerių" 
ir politikieriiį—susirinkimas, protei-tuo- 

jautis prieš.... lenkti įsiveržimą j Lietu- 
va!.... Matėme tą arki-dyvą... Buvo 

minių minios žmonių [čma ludu].—net 
sarmata ir gaila pasakyti—kaip neinteli- 
gentišką [?] darė įspūdį... 

Plepėta [gadano] ilgai ir karštai 
[siarc/.yšcie]. Iškabos buvo sieksnių di- 
dumų su parašais "Polish Hands ojį 
Vilna!" "IVilna protests against Polish 
Occupation!" ir panašiai;—žodžiu—visam 
susirinkime apsireikšdavo neatremiamai 
vienų-viena mintis apribuotos, atbukusios 
ir kvailos neapykantos! Nėjo apie logi- 
ką [lenkišką "logiką"—itaip. Vertėjas], 
apie supratimą situacijos politiškos, ne 

apie Lietuvos gerovę ten ėjo—ėjo jiems 
apie tai, kad lenkai norėjo ginti [?] Vil- 
nių, taigi—neleisti jį prie to. Kc tuomet 

klausiame-Lietuviai sau geidžia [Vil- 
niaus, panie, Vilniaus geidžia, idant len- 
kai nagų ten neįleistų. Vcrttdjas], Vilniui 
giąsina pavojus—vokiečiai jiems jo ne- 

apgynė, patįs Lietuviai neduos rodos, nie- 
kas jiems nepagelbės [Kas-žin? Vert], 
o Lenkijos pageibos nenori! Varjotas— 
saužudys—šoka j vandenį-nusiskandyti; 
kaimynas, tai matydamas, skubina jam 
pagelboirnori jį ištraukti, o tas sketcrioja 
ir ginasi, kai pasiutęs—kad jo negintų-- 
nori skęsti, nori žuti būtinai!... [Pavyz- 
dėlis butu visai teisingas ir aiškus, jeigu 
butų dar paaiškinta, kad tas "kaimynas," 
šokusis skęstančiam pagelbon, yra ne kas 
kas kitas, kaip—krokodilius. [7Tėrtčjas]. 

"Štai Lietuvos politiška mintis—kalba- 
moj situacijoj! O nelaiminga lietuvių 
liaudis [Klaussykit! Klausykit]—oot to- 
kia, kaip aname susirinkime, tai nieks dau- 
giau, kai avinų pulkas, kuris su tikrai 
aviniu, be žado kvailumu šoka į ugnį pa- 
skui pravadyra—mirtin, aklai!'' 

Bet tai dar neviskas. Krokodiliui, no- 
rinčiam '"gelbėti" skęstantį,—ir negavus kol- 
kas progos to padaryti- fmka išpradžiii išlėti 
keletą "krokodiliaus ašarų'', o galu gale pa- 
daryti sulyg recepto tos riandros lapės, nega- 
lėjusios pasiekti vynuogių ir todėl, nusimojus, 
pasakiusiai: "Et, tos uogos juk dar ir žalios." 
Taigi ir šisai neprašytas lenkų geradėjus, "pri- 
sijuokęs" tiek, b?:gia savo "juoką*' tokiu "nu- 
sikvitojimu 

"Nesmagų neišpasakytai įspūdį padarė 
ant musų minėtas niass-mltingas. Kuo- 
met tenai žmogus buvai, matei ta, girdė- 
jei ta viską—tai pasidarai bejiegiu ir vi- 
sokio argumento pristinga; ten nepagel- 
bėsi, ten nieko nepagell>es šnekėti; kad 
užgriebimų nenorim [Pasiskaitykit, po- 
nuliai, savo premiero Moraezewskio ta 
pačia dieną Varšavoj pasakytus žodžius: 
"Lietuva yra musų." I kad lygtis\ 
su lygiais visi laisvais gorime būti, kad 
bendros gerovės trokštame [Lietuviai tų 
"cacų" jau turėjo gana ir panašių '*ka- 
tariirkų" neklauso. Včft.J;—ten [mitin- 
ge] to nesupras tamsuma viešpatauja 
nepadalinamai, stora ir sunki ir todėl— 
kas žino, ar nebūtų geriau—mostelt ant 
visako ranka ir pasakyti—tai dingkite-gi, 
kad patįs norite—kvailiai!., jeigu tas po- 
litikoj butų galimu daiktu. [Aha! Kodėl 
gi negalima? Ei, jųs ponai, ponuliai. Juk 
tokiais argumentais jųs gal galite apgauti 
savo minias, bet tokiu krukeliu neužka- 
binsi ir tamsiausio Lietuvos mužikėlio. 
Vert."]. Todėl ir parašėme antgalvyj, kad 
beveik "geriaus su mandru pralošti, negu 
išlošti su kvailu." 

—Iš Dzicii)iik Chicagoskt, Cliicago. Sausio 3 d. 1919 m. ! 
* * 

Suprantama, kad tokiais didžiai 'logiš-į kais" argumentais Lietuvių neprigausi. Lie-' 
uviams nėreik aklai sekti tame savo prava- 
Jyrų—visos lietuvių minios nuodugniai su- 
pranta tą, ko lenkų minios gal nesupranta, 
Yiitent, kad po priedanga to broliškumo, tos 
oagelbos lenkai, anot vertėjo patėmijimo, nori 
lietuviams suteikti to krokodiliaus patarna- 
vituą. 

Lenkai gali sielotis, plūstis, krokodiliaus 
ašaras lieti—tas padaro ant lietuvių tiek itek- 
nės, kiek lietaus lašai ant žąsies. Lietuviai 
javo padėjimu gerai supranta. 

Bet toki straipsniai, kaip kad viršmine- 
as straipsnis, nei nėra lietuviams skiriami. 
Jie yra skiriami Lenkijos liaudžiai, lenku tam- 
sioms minioms, idant jų akyse pastatyti len- 
kiukus politikierius gelbėtojų šviesoje. 

Šitoki straipsniai,—o jų telpa lenkų laik- 
raščiuose daugybė,—yra dedami su tuo išro- 
kavimu, idant kvailinti ne lietuvius, bet savo 
lenkus, idant prirengti juos, kuomet patogi valanda prieis, prie ginklucio užpuolimo ant 
Lietuvos. Kitais žodžiais tariant, tai yra gi- liai apmąstytas propagandos "skymas": įtikin- įti minias, kad jos, stodamos karėn prieš ttuos 
skęstančius kvailius lietuvius," daro gerą dar- 

b?i. Lygiai taip, kaip senovės kryžeiviai tikin- 
davo Europą, kad jie prieš Lietuvą fodėl ka,- 
riauja, kad ją iš pagonijos išgelbėjus. 

Štai kame yra visai tokios propagandos 
pavojus: lietuviu ji neužkrės, bet lenkų minias 
ji jau yra neabejotinai užkrėtusi. 

Sako, Norėjo Užgriebti 
Lietuvos Valdžią. 

Įdomių žinių gauname pa- 
tirti iš Europos — žinių tie- 
siog netikėtų. Kalbama nei 
mažiau nei daugiau, kaip tik 

apie tai, kad Europoje, ne 

pačioje Lietuvoje, atsiradęs 
esą būrelis lietuvių, kuris su- 

manęs iš pradžių su vokiečių 
pagelba, o dabar esą su tal- 
kininkų pagelba, nuversti 

esančią Lietuvos valdžią, už- 

griebti ją į savo rankas ir pra- 
dėti šeimininkauti sulyg savo 

plianų. 
Apie tai tenka išgirsti iš 

'kun. Vilimavičiaus * laiško, 
tilpusio "Darbininke." Kun. 
Vilimavičius pirmiaus gyve- 
no Šveicarijoj, dabar gi esąs 
Paryžiuje. 

Jo laiškas sukelia čielą mis- 

teriją, nes to nenamo bure- 
lio narių nei vieno jis neįvar- 
dija, neigi jis duoda jokių 
prirodinimų savo pranešimo 
patvirtinimui. 

Talpindami minėtą jo laiš- 
ką ištisai, męs norme perspė- 
ti savo skaitytojus, kad už ši- 
tokios rūšies gandą, ar mena- 

mą teisybę, męs tuo tarpu ne- 

galime imti jokios atsakomy- 
bės. [Šis straipsnis turėjo tilp 
ti vakarykščiame numeryj]. 

* » 

VILIMAVIČIAUS LAIŠKAS. 

Paryžius, gruodžio 8 d. 1918 

Vokiečių revoliucija paliuo- 
savo visą Lietuvą iš vokiečių 
geležinių pančių. Kaip teko 

skaityti lietuviškus laikraščius 
iš Lietuvos ir taip girdėti, tai 

jau" Lietuvoje vra tikra Lai- 

kinoji Lietuvos*.Valdžia. Tau- 

tos "Taryba" Vilniuje pavedė j 
prof. Aug. Valdemarui, kaipo! 
ministrų urmininkui, sustaty- 
ti ministrų kabinetą. 

Valdemaro Kabinetas. 

Prof. A. Voldemaras 9 lap- 
kričio 1918 m perstatė Tary- 
bai sekantį ministerių kabine- 
tą: 1). Pirmininku ir užrube- 
žinių dalykų (laikinai karės 
arba apsaugos) prof. A. Val- 

demaras; 2). Vidaus (laik. 
maitinimo, adv. Vladas Sta- 
šinskas (1874 — 45 metų); 
3). Finansų (laik. susisieki- 
mo) adv. Martynas Yčas 

j( 1886—32 m.) ; 4). Teisin- 

gumo — adv. Petras Leonas 

(1864 — 55 m.); 5). Švieti- 
mo mokytojas Jonas Yčas 

l (1880 — 39 m.); 6). Ūkio ir 

Valstybinio turto agr. Y. Tu- 
ibelis (1882 — 37m.). Nėra 

[dar paskirtų; 1) susisiekimo; 
12) Karės arba apsaugos; 
Į3) maitininilao ir darbo. 

Nors j tą ministeriją neį- 
eina krikščionių demokratų 
atstovai, kaipo skaitlingiausios 
partijos, tečiaus jie prižadėjo 
palaikyti ta Laikinąją Valdžią 
iki Steigiamojo susirinkimo, 
kuris turi buti vasario mėnesy 
je 1919 metų. Vieni tik bol- 
J c 

ševikai nori griauti laikinąją 
Lietuvos Valdžią. Visi minis- 
teriai yra tik pildantieji ir at- 
sako prieš Tarybą už savo 

darbus. Išreiškus Tarybai sa- 

vo nepasitenkinimą ministrais, 
visas kabinetas tuoj atsistaty- 
dina. 

Augščiausią valdžią sudaro 
Tarybos pirmininkas p. A. 
Smetona su vice-pirm. kun. 

Just. Staugaičiu (rodos antru 

vice-pirm. yra baronas St. Ši- 
lingas) ir Sekretorius — 

rods agi*. Stulgins'kas). \ isa 
Lietuva daugybėje telegramų 

j išreiškė tai laikinai Valdžiai 
savo pilna užsitikėjimą ir pa- 

laikymą. Pabaigoje lapkričio 

m. turėjo būti perinkimas Ta- 
rybos ir padaugintas skaičius. 
Žydai, rodos jau prisideda, 
vien tik lenkai spiriasi. Lai- 
kinoji valdžia sudarė miliciją 
del tvarkos palaikymo. 

Nori nuversti valdžią. 
Nekurie lietuviai užrubežy- 

jc norėjo sudaryti iš kelių lie- 
tuvių Augščiausiąją Lietuvos! 
valdžią ir su pagelba vokie- 
čių (pirmiaus), o dabar, po 
vokiečių revoliucijos, su pa- 
gelba Alijantų kariumenės 
nori nuversti Tarybą ir pasta- 
tyti vietoje kabineto ministe- 
rių ir Tarybos patys save ir 
savo žmones. Tam tikslui pa- 
siekti buvo jie perstatę dabar- 
tine Tarybą ir ministeriją ali- 
jantams kaipo vokiečių sali- 
iiinkus. 

Taryba, sužinojus visą pa- 
vojų padarė 21-23 lapkričio 
naują konferenciją, kuri iš 
naujo perinko Tarybos narius 
ir padidino skaitliu iki 50-60 
narių, kad nebūty užmetimų, 
kad Taryba yra išrinkta iš 
vokiečiams išlikimų žmonių. 
Ta perinkta Taryba, ir mi- 

nistrų kabinetas turės prive- 
sti, kaipo laikinoji Valdžia, 
Lietuvą iki Steigiamojo susi- 
rinkimo vasario mėn. 1919 m. 

Visi lietuviai Didžiosios ir 
Mažosios (nes prūsų lietuviai 
atsiskyrė nuo vokiečių išrink- 
dami savo Tarybą, kurios pir- 
mininku yra Dr. \Y. Gaiga- 
laitis) Lietuvos sukruto prieš 
toki pavojų ir išreiškė, savo 

užsitikėjimą laikinai Valdžiai 
prižadėdami ją palaikyti—do- 
riškai ir medžiaginiai. 

Siunčia pritarimus. 

Pirmas stojo mūsų didžiai 

gerbiamas J. M. Vyskupas 
Karevičius su savo 150,000 
Žemaičiu parašų, o po jo pa- 
sekė ir kiti žemaičiai, dzūkai 
ir tt. Kiti lietuviai gyvenan- 
tieji užhtbežyjc, kiek galima 

| buvo, stengiasi palaikyti mū- 

sų Lietuvos pirmąją valdžią 
i ir perstato, kam reikia tų ke- 

lių lietuvių judošiską užma- 

nymą. Tikimasi, kad francu- 
zai, anglai ir amerikonai, su- 

žinoję apie tikrą Lietuvos 
valdžią, ir kad ta laikinoji 
Lietuvos valdžia yra atsida- 
vusi kunti ir dusia Lietuvai 
ir yra tikra draugė Alijantų; 
juose tik mato išgelbėjimą 
Lietuvos, karpo neprigulmin- 
ęos Valstijos pripažins Lie- 
tuvos neprigulmybr\ Laikiną- 
ją Valdžią ir priims Lietuvos 
atstovus savo sostine.se, o tai 

po-gi leis atstovauti Lietuvos 
reikalus, patiem lietuviams 
taikos tarybose. 

Taipogi tikisi Lietuva, kad 
mušti broliai lietuviai, kurie 
gyvena Amerikoje, Anglijo- 
je, Brazilijoje, Kanadoje ir 
kitose šalyse paduos ranką 
doriniai ir medžiaginiai Lai- 
kinai Lietuvos Valdžiai; pa- 
dės sutvarkyti ir privesti Ją 
prie nuolatinės tikros, pr.sto- 
vios valdžios, kuri prasidės 
Steigiamu Susirinkimu. Tuos 

gi lietuvius, kurie griaus niu- 

sų Tėvynės laimę, atmes su 

paisbiaurejimu ant visados, 
i kaipo išdavikus, galvažudžius. 
Yienykiniės visi, broliai lietu- 
viai ir sesutės lietuvės, musų 
Tėvynės Saulei betekant! 

Ištikimas Lietuvos Sunus 
Kun. Adomas VilimaviČius 
I\ S. Laikinoji Valdžia jau 

paskyrė Berlinan Lietuvos 
ministru Dr. Šaulį. 

Kaip jie Laivyne 
Gyvena. 

M ari inkus praneša naujienų., 
Gerai žinomas Chicagoje, 

ypač ant Bridgeporto, Jonas 
Martinkus liuosnoriu pastojo 
pereitą vasarą į Dėdės Samo 
laivyną. Dabar jis randasi, 
prie laivyno bazos Hampton 
Roads, Va., netoli Norfolko. 
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Aną dien jis prisiuntė savo 

draugui, p. M. Tamulevičiui 
stkantį laiškelį, kuris Ims žin- 
geidus ne tik jo pažįstamiems. 

"Jūsų laišką—rašo jūreivis 
Martinkus,--gavau šiądien po 
pietų, t. y. Naujų Metų va- 
kare ir, perskaitęs jį, palikau1 
daug ramesnis, kad jus ten 

po Chieagą nesnaudžiat, bet 
darbuojatės dėl Lietuvos lais- 
vės atgavimo. Man gaila, 
kad šiuo laiku aš negaliu 
jums padėti šiame darbe, nes 

turiu čia buti, pakol busiu 
paliuosuotas, ar pakol kur ki- 
tur išsiųs. Gal pakilusiu at- 

gal ant kariško laivo-nežj- 
nia. 

Pafiksino lenkus. j 
"Tiktai ką darysit, ko ne- 

darysit, o neužmirškite pla- 
tinti Lietuvos žemlapius tasp 
svetimtaučių, nes tie paliokai 
skelbia visur, kad Lietuva,1 
girdi, esanti po jų sparnu. 
Aną dien tie paliokai taio 
mane Įerzino, kad netekau 
kantrybės ir dviem paliokam, 
atsiprašant, jų šve'nius snu- 

kius numala\jjau ju locnais 
dažais už tokį jų zurzimą. 
Kad prie tos operacijos ir 
man kliuvo, bet paliokai tu- 

rėjo pasiduoti. 
"Šiądien kad ir Nauji me- 

tai. bet pas mane labai tyku. 
Vakar vakare buvo paleisti 
beveik visi "vandeniniai šu- 
nis (taip vadinama iureivius) 
•ant 48 valandų vakacijos. Tie 
Dėdės Šamo ki\vater dogs," iš, 
vandens iššokę, nuvažiavo i 
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netolima miestą Norfolk if,r 
(įsilinksminę, pradėjo juodu- 
kus ir žydus varyti laukan. 

Didelės riaušes. 
Šiame mieste daugiausiai 

gyvena negrų-juodukų, o biz- 
nieriais yra žydai, kaip ir vi- 
sur. Atvykus jūreiviam mie- 
stan, nigeriai užpuolė vieną 
jūreivį ir pradėjo jį britvomis 
skusti, bet pakol jie pasiguldė 

i jūreivį, tai tam nelaimin- 
gam jureiviui pribuvo pagel- 
bon kelios "gengės" jūreivių. 
Xa, tai buvo teatras ir tikra 
revoliucija podraug: nei po- 
licija, nei niekas negalėjo įnir- 
tusių jūreivių numalšinti. 

1 Padarė daug blcdies: krau- 
tuves išlauže, valgyklas iš- 
laužė; trjs jūreiviai laike ši- 
tų riaušių tapo užmušti, keli 
supjaustyti, o kiek nigerių su- 

žeista, tai nežinia. 

Šią naktį dar bus pusėtinai 
košės. Vakar užbaigė senus 

metus, o šiąnaktį pradės nau- 

jus metus, tai ir vėl jūreivių 
''gengė'' išvažiavo i Norfol- 
ką. 

Čia nigeriai yra, tiesiog sa- 

kant, pasiutę-visai kitoki ne- 

gu Chieagos juodukai. Čia 
| baltas žmogus negali juodu- 
kui perdaug ką sakyti, tai ir 

įiedyvai, kad tankiai čia pa- 
sitaiko net kruvini susirėmi- 
mai tarp baltųjų ir juodvei- 
džių. 

L 

"Šiuo sykiu užteks! Tiktai, 
vyrai, veikite dėl Lietuvos at- 

gavimo." 

Jonas A. Martinkus. 
Co. 529, Unit I 

West U. S. Navai Oper. Base 

Hampton Roads, Va. 

Visuotinas Suvažiavimas 

RiU 
šaukiamas 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES 

įvyks 

11 ii 12 Sausio, Stib. ir Ned., 1919 
l-Pulitzer Bldg. New York Gity 

Park Row. prie Brooklyn Bridge 
Šio pirmojo visuotino lietuvių biznierių suva- 

žiavimo tikslai: 
1) Aptarimas bendro veikimo pienų ir įstei- 

gimas 
a) "Transfer !Iouse" New Yorke 

b) Nustatymas "Foreign E*chan- 
ge" reikalų ir 

c) Įsteigimas lietuvių bankų 
Nevv Yorke ir BrookSyne, 
2) Užmezgimas ryšių tarpe biznierių 

ir pramonininkų. 
Suvažiavime p. ROM AKAS KARUŽA, pir- 
mininkas LIETUOS ATSTATYMO BEND- 
ROVES skaitys rerferata temoje:— 

"Nauji apsireiškimai Amerikos Lietuvių 
ekonominiam judėjime ir jų reikšmė letuviam 
Amerikoje ir Lietuvoje". 

Suvažiavimas prasidės lygiai 10 vai ryte. 
Sausio 11 dieną. 

Mananti dalyvauti praneškite. 
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
321J Fiftli Avenue, NE\V YORK, N. Y. 



PASISKAITYKITE! 

Voras ir Muses. 

j^rielčj užpečky tinkius užtempęs savo, 
JjP^Muscs tykodam's, Vor's glūdėjo. 

>et tos jug ar ne paikos: kuopon susivėjo, 
Kaip apsiginti, aprokavo, 

t kaip nusikratyti Voru, apšnekėjo. 
ia jau tikriausiai vargšas but' prakišęs, 
.al jam ir kraugerystės pliatias but pamišęs, 

.\es Musės ne ant juoko tarėsi užpulti: 
.nitais, o ne povieniu, imt', ir užgulti. 

Nelaimė! tarp daugybės 
Dažnai pritrūksta ir vienybės. 

ai pat ir su Muselėm's, kaip tik atsitiko: 
urėjo siekius lygius—bude nesutiko. 
" 

-na iš jų kai birbė: \ orą reikia karti! 
r įtroji meilingesnė šaukė, kad pabarti. 

ba kniniynka zirgė: Rykštėms nukoroti! 
/ta vėl neprigirdus-:—N'e, ne dovanoti!— 

pradžių |)asidarė tik nesutarimas, 
Toto išėjo didis supykimas, 

l'olesniai tę—muštynės, 
O tę—peštynės.— 

fl'uotarpu-gi Prūsokas, regint tai, iš plyšio 
Į Pakaušį kyšt, iškišo, 
i Muses už paklydimą šiteip barė: 

— Muselės!—tarė; 
ifei veido nepamesit biauro ir necloio 
Manęs klausykit seno: ncužveiksit Voro. 
Tr męs, kaip tos Muselės, Voro jungą nešam, 
Vienybėje ką gintis, vienas antrą pešam. 
įL Mikalojus Dagilėlis. 

E DE AMIČI 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 
— Tyliaus!—pakuždomis man pasakė De- 

rossi. 2inai? Krossi užvakar sakė man, 
c,ad grįžusiojo iš Amerikos tėvo rankose ma- 

tįs apvaliu medinę rašalinę; ant jos buvęs iš- 
pjaustytas sąsiuvinis ir plunksna—ta pati.-- 
šešerius metus... jis sakė jo tėvas buvęs Ame- 
rikoje—o tai jo kalėjime sėdėta! Krossi dar 
uuvo visai mažai, kada tėvas prasikalto, jis 

ieko neatmena, o motina angavo jį, jis nieko 
fizmo; dėl Dievo meilės neišsitark! 
} Aš labai nustebau ir vis i Krossi žiu- 
j jau. Tada Derossi išrišo uždavinį ir apa- 

;ia suolo padavė iį Krossi; davė jam popierio 
iapą; pasiėmė iš jo mėnesinį apsakymėlį: "Li- 
gonbutyje," kurį mokytojas jam buvo davęs 
perrašyti, ir žadėjo už jį perrašyti. Paskiau 
jis jam plunksnų dovanojo, o is manęs parei- 
kalavo prižadėti, kad aš niekam nesakysiąs. 

Kada męs iš mokyklos ėjome, jis paty- 
loms man pasakė: 

— Vakar jo tėva^> buvo atėjęs pasitiktų, 
|^ir šiandiena ateis, ta daryk, ką ir aš da- 
ppiu. 

Mums išėjus i gatvę, nuošaliai Krossi 
tėvas stovėjo: pražilusi juoda barzda, menkai 
apsirėdęs, veidas išblyškęs ir užsimąstęs. 

Derossi suspaudė Krossi ranką taip, kad 
visi matytu, ir balsiai pasakė: 

— Sudiev, Krossi,-ir paėmė j j už sma- 
kro. Aš ta pat padariau. 

Bet ir aš, ii Derossi tuojau, kaip vėžiai, 
paraudome. Tada Krossi tėvas atydžiai ir 
meiliai į mus pasižiurėjo, bet jo akyse buvo 
matyties neramumas ir inlarimas. Mums 
nes magu pasidarė. 

L1G0NBLTYJ E. 

\ ieną lyjantį pavasario ryta, pas Pclleži- 
'ni Neapolio ligonbutį, prie vartininko priėjo 
ryšeliu nešinas kaimiškai apsivilkęs vaikas, vi- 
sas purvinas, perlytas ir, padavęs laišką, pa- 
klausė apie savo tėvą. Vaikas buvo gražaus 
pailgo tamsaus veido, rimtų akių, o pro pusiau 
atdaras lupytes švietė balti danteliai. Jis atėjo 
iš Naepolio apygardos, iš sodžiaus. Pernai 
tėvas buvo iškeliavęs į Francuziją uždarbiau- 
tu, nesenai sugrįžęs staiga susirgo Neapolyje 
ir vos spėjo parašyti šeimynai, kad gulįs ligon- 
butyje. Susisielojusi žmona negalėjo namų pa- 
likti, nes duktė sirgo, ir dar vienas buvo žin- 
domas vaikas, taigi įdavus kelionei šiek-tiek 
pinigų išsiuntė į Neapolį pas tėvą vyresnįjį 
jsimų. Vaikas pėsčias atėjo dešimtį mylių, kad 
pamačius savo "ta tą," kaip neapoliečiai tėvą 
vadina. 

Vartininkas perskaitė laišką, pašaukė li- 

gonbučio tarną ir liepė nuvesti vaiką pas tėvą. 
— Kaip tėvo pavardė?—paklausė tarnas. 
Vaikutis, bijodamas liūdną naujieną išgir- 

sti, pasakė tėvo pavardę. Tarnas ją buvo už- 
miršęs. 

— Tai senas darbininkas, iš užtirubežiaus 
atkeliavęs ?—paklausė jisai. 

— Taip, darbininkas, bet ne senas, o iš 
užurubežiaus tai jisai atkeliavo,—vis bijoda- 
mas atsakė vaikas. 

— Kada jis čia atėjo?—paklausė tarnas. 
Vaikas pažiurėjo į laišką. 
— Jau bus penkios dienos. 
farras irgi pažiurėjo į laišką; paskiau, 

lyg atsiminęs, tarė: 
— A, žinau; ketvirtas skyrius, lova pa- 

ciame gale. 
— Ar labai serga? Kas jam yra?—ne- 

kantriai klausė vaikutis. 
Tarnas tylėdamas Į jį pasižiurėj, paskiau 

tarė: 
— Eiva! * 

Jie užlipo laiptais į antrąjį gyvenimą, perėjo 
>r.dorą (tarpsienį) i. atsidūrė dideliame, 

d emi eilėmi lovų kambaryje. 
— Eiva!—atkartojo tarnas. 
Vaikas sunkiai atsiduso ir bailiai dairy- 

damasis ėjo paskui tarną. Visur matė išblyš- 
kusius, vargingus ligonių veidus. 

Vieni guli užsimerkę, kaip numirėliai; ki- 
ti žiuri stačiai, akis išvertę, tarytum nusigan- 
dę. Kiti vaitoja ir verkia, kaip maži vaikai. 
Kambarys tamsus vaistų prikvipęs. Dvi gai- 
estingi seseri, vaistais nešini, vaikštinėjo ap- 
link lovas. 

— Štai tavo tėvas,—tarė pagaliaus tar- 
nas rodydamas vaikaui galinę lovą. 

Vaikutis, išmetęs nešulį, pradėjo verkti ir 
prisiglaudęs prie ligonio pečių, sučiupo jo iš- 
tęstą ant antklodės ranką. Ligonis žvilgtelėjo. 

Vaikutis pakėlė galvą ir vėl apsipylė aša- 
romis. Tada ligonis ilgai į berniuką žiurėjo, 
arytum jį pažino. Bet jo lupos nekrutėjo. 

Vargšas tata baisiai persimainė! Vaikas 
negalėjo jo pažinti: pražilo, apžėlė barzda, 
veidas sutino, pajuodavo, oda ištempta ir bliz- 
ganti, akįs susiaurėjo, lupos sutino... visai ne- 

pažįstamas veidas! Tokie pat tiktai kakta ir 
antakiai. Jis vargiai alsavo. 

— Tata, mielas mano tata!—kalbėjo vai- 
kutis.—Tai aš. Ar nepažįsti manės? Juk aš 
Čičillo, tavo čičillo, iš sodžiaus atėjau, mane 
mama atsiuntė. Įsižiūrėk gerai į mane! Ne- 
jaugi nepažįsta? Nors žodelį tark. 

Ligonis atydžiai prisižiūrėjo ir užsimerkė. 
— Tata! tata! kas tau? Juk aš esu ta- 

vo sunus, tavo čičillo! 

(Toliaus bus) 

KAMERAD!.. 
Trįs vokiški kareiviai, su pakeltomis rankomis, artinami 

prie talkininkų tranšėjų, idant pasiduoti nelasvėn. 

"Tverkit Lietuvių Armiją!" Prašo 
Vyras, 

1 '•"? 
-t) 

Pats Savo Kaštais stoja. 

Męs manome,, kad daugelis 
ietuvių mano taip, kaip mano 

). S. Grigas, kurio laišką že- 
naius talpiname. Jis rašo: 

"Lietuvos" No. 30-me tilpo 
straipsnis antgalviu "Dvigu- 
bas pavojus Lietuvai." Jame 
yra pasakyta, kad reikėtų 
Amerikoje sutverti Lietuvių 
Armija ir pasiųsti ją į Lietu- 
vą ginti tėvynę nuo visokių 
priešų. Taigi aš prisidedu Lie- 
tuvių visuomenei: Šiądien ma- 

ne šaukite: aš pirmas įstoju 
j Lietuvių kariumenę ir einu 
i-inti savo Tėvynę-Lietuvą. 
Verčiau už tėvynę kotoje gy- 
vastį padėti, negu prakeiktam 
lenkui, ar kam kitam nelais- 
vėje pasilikti. 

Aš esiu kareivis, senoj rti 

;ti armijoj tarnavęs nuo 1909 
iki 1913 metų; esu užsitarna 
vęs vyresnio unter-ofieierc 
rangą. 

Taigi prisižadu ir Lietuvai 
tarnauti ištikimai r nešti kan- 
triai visas sunkenybes ir pa- 
žeminimus, nors ir iki pasku- 
tinio lašo kraujo. Užsimokė- 
siu iš savęs kelionės iškašeius 
[ Lietuvą, iš savęs susiperku 
drapanas ir ginklą. 

Taipogi dar/ turiu paminė- 
ti, kad čia šiame mieste Har- 
rison, N. J. turiu penkis drau- 
gus, kurie šiądien, jei juos 
pašaukia, tai*jie tikrai stoja 
gliton. 

Taigi musų veikėjai lai ne- 

klausia pinigų pas visuomene, 
ale užrėdo, nei trumpiausio 
laiko nevilkindami,—pamatus 
tvėrimui Amerikoje Lietuvių 

Armijos. Lietuvių visuome- 
nė, pamačius tikra darbą, be 

abejonės užpils pinigais. Nors 
ir keli šimtai susiorganizavę 
čia, męs, nuvažiavę į Lietuvą, 
ten suorganizuotume tūkstan- 
tines armijas, fastume ir ofi- 
ciern lietuvių ir visko ko rei- 
,kės, kaip suranda kitos taute- 

lės jau atgimusios, kurios tu- 

ri savo kariumenes. 

Atminkime, broliai! Jeigu 
męs neturėsime kariumenes, 
lai neturėsime nei savo vai-1 
stijos, nepripažins kitos val- 
stijos mūsų valdžios, nes dar 
labartiniuose laikuose tik ant 

cariumenės kibo valstybės už- 
aikymas ir apgynimas jos 
nuo priešų. Neturėsime kariu- 
nenės, tai liksime vėl vergais 
rusų arba prakeiktų lenkų. 

Lenkai vra mūsų didžiausi 
priešai, bet nuims jų bijotis 
•įėra ko, jeigu jie Lietuvą u/.1 

pultų. Jie turi tokių pačių 
peštynių visur aplink: su ce- 

chais, su ukrajinais, su rusi- 
nais, vokiečiais. Visų jie ne- 

apveiks. Męs nuo tų lenkiškų 
imperialistų Lietuvą lengvai 
apginsim. 

Už tiesą sakau, kad męs 
turėtume nors mažiukę kariu- 

menę, tai mums nereiktų mal- 
dauti Lietuvos laisvės. Mal- 
davimais nieko neišgrajinsim 
—reik veikti. Taigi, Lietuvių 
vadai! Šaukite Tėvynės su- 

ims, statykite juos i glitas ir 
veskite ginti nuo priešų bran- 

gią Tėvynę-I.ietuvą. 
S. Grigas. \ 

KAPSUKAS SU RUBLIAIS 
— VILNIUJE. 

Savo paskutiniame numeryj 
"Keleivis" talpina tokią žinią: 

"Keleivis" buvo jau spau 
doj, kaip atėjo per Stock- 
holmą žinia, kad Kapsukas 
atvyko iš Rusijos į Vilnių 
su dideliu štabu savo pa- 
gelbininkų ir atsivežė ge- 
rai rubliais aprūpintą iždą. 
Jis pranešė per spaudą, 
kad Lietuva bus apskelbta 
kaipo savistovi dalis Sovie- 
tu Respublikos. Sovietų 
valdžia duos Lietuvos ad- 
ministracijos reikalams pi- 
nigų, o Lietuva turės duoti 
Rusijai provizijos. Sovieto 
telegrama iš Carskoję Selo 
sako, kad Rusijos Sovietų 
valdžia 25 gruodžio forma- 
liai pripažino Lietuvos So- 
vietų neprigulmybę ir pa- 
žadėjo duoti Lietuvai kiek- 
vieną pagelbą, kad užtikri- 
nus jos laisvę. Sovieto 
Centro Pildomasis Komite- 
tas Petrograde pasiuntė 
laisviems Lietuvos, Latvi- 
jos ir Estonijos žmonetns 
broliškų linkėjimų, pasvei- 
kindamas juos su pasiliuo- 
savimu nuo svetimo užgrie- 
bimo, kaip lygiai ir nuo ty- 
roniško carizmo, prižadė- 
damas pagelbėt jiems suor- 

ganizuoti apsigynimą ir nuo 

kitų svetimų prispaudėjų. 
[Apie jos teisingumą, ar ne 

teisingumą Šiuom laiku neap- 
siimame spręsti, kadangi ne- 

nurodyta, kas tokią žinią bu- 
tų prisiuntęs. Red akcija.] 

Linkėjimai, 
Lai Dienraštis "Lietuva" 

butia žibintuvu ir sargu mūsų 
jaunuomenes, taip kaip 
Alexandrij s žibintuvas buvo 
kelrodžiu jūreiviams. 

Aš linkiu Dienraščiui "Lie- 
tuvai" atsiekti visus savo sie- 
kius: pamest barnius, žiūrėt 
į žmogų su tokiu jasmu, kaip 
patsai Į save, kad žiuri. Buti 

■darbščiu, suteikiančiu save 

skaitytojams daug gerų žinių. 
Kad Dienraštis "Lietuva" at- 

mintų, jog reikia gyventi ne 

savo vieno naudai, bet dides- 
nę pusę gyvasties reikia pa- 
skirt žmonijos labui. 

Lai Dienraštis "Lietuva" 
sukvies visus mūsų viengen- 
čius į vieną kupetą, lai bus 
jiem kelrodžiu nešdamas 
jiems šviesą čia Suvienytose 
Valstijose, ir užmaryje. 

Joseph S. Revett. 
Bremerton, YVash. 

* » 

Sveikinu Dienraščio "Lie- 
tuvos" išleistojus, linkėdamas 
jiems gero pasisekimo nenu- 
ilstančiuose jų darbuose. 

Linkiu, kad Dienraštis 
"Lietuva" išsiplatintų po vi- 
sas Amerikos lietuvių kolio- 
nijas. 

K. Kemėšis. 
Oak Forest, 111. 

Linkiu "Lietuvos" Dientaščiut 
geriausios kloties, kad platintu- 
si netik Amerikoje, bet ir po 
visą pasaulį, ypač Lietuvoje. 

J. Gedmin. 

Beverly, X. J. 

NEPATEMYTI GAMTOS 

STEBUKLAI 
Męs matome šviesią, giedrią dieną, 

męs matome tamsią nakt{, matomo 
labai giedras atmainas — Iš giodros 
j lietų, audrą, sniegą, matome dangų 
braižančius žaibus, girdime gyvybe 
drebinanti griausmą. Kas tą viską 
atlieka, daug.liul žmonių yru neži- 
noma, o žinoti privalo kiekvienas. 
Si gamtos visokeriopą atmainą^ labai 
trumpai ir aiškiai yra apraSyta ir 

paveikslais išrodyta, knygelėje 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Sviete 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

3253 SO. MORGAN STREET 
CHICAGO, ILL. 

Reikalaujame 
| darbą 1000 agentų 

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

"LIETUVA" 
3253 8* Morgan St. Chicago, III. 

Kaip kada galima ir "sugriešyti 
; 
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i VIETINES ŽINIOS m 

IŠ BRIDGEPORTO. 
Praeita nedėldienį vietinėje1 

Šv. Jurgio parapijinėje sve- 

tainėje buvo parengtus pra- 
kalbus Tautos Fondo 32-tro 

skyriaus su tikslu parinkti mi- 
nėtam fondui aukų. 

Kalbėjo Dėdes Samo karei- 
vis J. K. Karelas ir p. Sal- 
doka:;. 

įmonių susirinko mažai, 
bet, paraginus kalbėtojams dė- 
ti aukas Lietuvos reikalams, 
iinonės aukavo gana duosniai. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Susivienijimo Lietuvių Am. 
17<>fa kuopa gruodžio 8 d. 
savo laikytame susirinkime pa 
aukavo iš avo iždo į Lietu- 
vos Nepri^ulmybės Fondą 
$21.00. 

Paraginus p. M. M. Dudui, 
nariai dar iš liuoso noro su- 

dėjo £11.00. Nors narių ne- 

buvo didelis skaitlius, bet visi 
atjautė Lietuvos neprigulmy- 
bei. 

i ir nininkas B. Andrišiunas 

apsiėmė dar surinkti daugiau 
aukų iš tų narių, kurie neat- 
silankė į susirinkimą; jis savo 

darbštumu surinko dar $17. 
Visi pinigai pasiųsti sulyg 

kuopos nutarimo i Lietuvos 

Neprigulmybės Fondą p-lei 
Jurgeliutei Fondo sekretorei. 
\'iso labo pasiųsta $48.00. 

Kadangi j kuopą priguli 
vos 25 nariai vyrai ir mote- 

rjs tai aiškų, kad šita kuopa 
atliko savo pareigą neperblo- 
giausiai. 

Kuo^ ,aiko susirinkimus 

pirmą nedėldienį po ltnai die- 
nai kiekvieno mėnesio. 

Kviečiame ir kitus prisi- 
dėti ir veikti prie S. L. A. 
176-tos kuopos. 

Aukautojų i Lietuvos Ne- 

prigulmybės Fondą vardai: 
lš kuopos iždo paskirta $20. 
Karolina Kukoraitionė au- 

kavo $10. 
P o $2.b0 a u k r v o: 

Klemensas Sargautis ir 
Stela Sargautienė. 

Mateušas B. Kodis auka- 
vo $2.00. 
Po $1.00 aukavo: 

M ik Jas Dūdas, Benedik- 
tas Andrišiunas, J. Povilaitis, 
J. Misevičius, M. Juška, St. 

Kučas, Amelija Meištaitė, 
Bronislovas Veizutis, Pran- 
ciška Povilaitienė, J. Mika- 
lauskas ir Antanas Maženis. 

Jurgis A. Povilaitis> 
3818 S. Sacramento a ve. 

PASKAITA. 

Naujus Metus pradėdami, 
turbut, visi padarė šiokius ar 

kitokius prižadus. Dr. A. L. 
Ctraičunas praneša, kad ir jis 
y,.. padaręs prižadą, bet jis 
pats vienas negalėtų jo išpil- 
dyti. 

Trumpai kalbant, dalykas 
yra toks: Dr. A. L. Graiču- 
nas sako, jis esąs prir« įgęs 
paskaitą, kurią jis norrėtų pa- 
statyti, ar Chicagoj, ar kur 
kitur. Paskaitos tematąs, kaip 
jis Dr. Graičuno yra paduo- 
damas, yra sekantis: "Ameri- 
kos lietuvis—jo pastangos prie 
domesnio gyvenimo ir kai-ku- 
rios būtinai taisytinos klai- 
dos." 

"Illinois'o valstijoj — sako 
Dr. Graičunas—randasi apie 
5G SLA. kuopų ir apie tiek 
TMD. kuopų. Dideliai bučiau 
dėkingas, jei tos kuopos savo 

susirinkimuose apsvarstytų ir 
nutartų surengti paskaitas. 
Gavęs atsakymus, sutaisyčiau 
maršrutą ir pradėčiau darbą, 
kad manau nauda butų nema- 

99 
za. 

Kas norėtų paklausyti tos 

paskaitos, o taipgi sykiu ir Dr. 
'Graičunui prigelbėti jo nau- 

jametinius prižadus išpildyti, 
gali susinešti tiesiog' su juo 
adresu: 3310 S. Halsted St. 

NERINKO MITINGE, TAI 
AUKAVO SVEČIUOSE. 

Po protesto susirinkimui 
Xaujų Metų denoje, grįžtant 
namon, p. Petras Kraujalis 
nuo 2241 \Y. 23-rd Place, už- 
sikvietė pas save svečiuos įa 

savo draugus bei pažįstamus. 
Susirinkusie, besivaidindami 
ir šnekučiuodami bei disku- 
suodami apie tik buvusį pro- 
testo susirinkimą ir aplamai 
apie Lietuvos reikalus apgai- 
lestavo, kad tokiame susirin- 
kime kaip buvo protesto su- 

sirinkimas prieš lenkus ir bol- 
ševikus, visai nebuvo rinktos 
aukos. 

Y ienas iš p. P. Kraujalio 
svečių, p. P>. Kazanauskas, 
užbaigimui tų aimanavimų, 
paklojo doliarinę ant stalo. Jį 
» sekė ir kiti ir doliarinės 
-radėjo skristi: Aukavo visi, 

išskyrus 2 asmenis, kurie pa- 
sakė esą bolševikais, pertai 
jie atsisako kokiems ten 
Lietuvos reikalams aukauti. 

Jie dar pradėjo tyčiotis iš 
tų, ką aukauja. Šeimininkas, 
būdamas tikru tėvynainiu ir 
milintis savo Tėvynę, įsižeidė 
tuomi ir paprašė musų bolše- 
vikų pasiimti savo švarkus ir 
neštis ten, iš kur atėjo, ką 
negeistini svečiai ir padarė. 

Aukavo sekančios ypatos: 
Aukavo po $1.00: 
P». Kazanauskas, J. Lukošiu- 
nas, P. Kraujalis, Feliksas 
Kraujalis (4 metų), Justinas 
Staliulionis, K. Salučka, Kaz. 
Kavaliauskas, Jonas Bučiu- 
nas, Ant. Rodomskis, A. Yin- 
ckunas, M. Dūdas. A. Luko- 
šiūnas (8 metų) — $1.04; 
Julė Lukošiuniutė (11 metų) 
—$1.14; Ant. Misevičius — 

$2.00. 
Viso $15.18 

[Viršminėtos aukos priim- 
tos. "Lietuvos" Redakcija]. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Sugrįžo iš kariumenės ir 
pradeda praktikuoti Dr. M. 
T. Strikulis. Ofisą atidarė 
ant Tovvn of Lake prie 1757 
W. 47 gatvės. 

VAIKAI PLĖŠIKAI. 
Du vaikai, viens persiren- 

gęs j moteriškus rubus, įėjo 
į \Vieboldt's krautuvę prie 
Mihvaukee ave. Dedektyvas 
O. D. Smith, pamatęs, kad 
čia yra nepaprasta moteriškė 
sušuko: "vvell, vvell, \vell, 
vvell." 

Prie moteries buvo kitas 
vaikas, apie 11 metų amžiaus. 
Didesnysis nudavė motiną, o 

mažesnis jos sunumi. Dides- 
nysis turėjo kašę rankose. De 
dektyvas, padabojęs valandėlę, 
paklausė: 'Kaip tavo vardas, 
poniute?" Balsas pasigirdo 
storas ir nieko moteriško ja- 
me nebūta. Tada dedektyvas 
numovė megstinę kepurę, pa- 
puoštą rausvu šilku. Dedek- 
tyvas, nustebęs, suriko: "Žiū- 
rėkite, vaikas!" Tada du jau- 
ni plėšikai tapo nugabenti į po 
licijos stotį, kur vienas pasi- 
davė kaipo Louis Nelson, 13 
metų amžiau" o kitas Frank 
Guerra 11 m. amžiaus. Dra- 
bužiai, su kuriais buvo vyres- 
nysis vaikas nersirengęs i mo- 

terį, buvo gana puikus. Vai- 
kai prisipažino, kad drabužius 
jie pavogė nuo Mrs. Charlotte 
Subbs, 5633 Lawrence A ve., 
taipgi pavogę brangiu akmenų 
ir brangių sitklinių daiktų. 

Tuos visus daiktus paskui par 
davę už $2. Jonui Dilcli^r'iui. 
Vaikas, pasirėdęs Į moterį, 
prisipažino, kad jis esąs plė- 
šikas, sakydamas: 

"Taip, aš esu burglar'is, 
man labai gaila, kad aš iš- 
plėšiau vaiku batika mano se- 

sers apartmente prie 5013 Le- 
lancl Ave." 

Vaikai buvo uždaryti Į Ir- 
ving Park policijos stot j, pas- 
kui tapo atiduoti i vaikų vir- 
šininku rankas. 

ŠAUKIASI PRIE MERGINŲ. 
Prezidentas patarnautojų 

unijos P»en. Parker pasakė, 
kad jis laikysis tvarkingo strei 
ko, dabodami streiklaužius.' Jie 
tikisi, kad ir merginos, už- 
ėmusios streikierių vietas, pri- 
sijungs prie streikierių. Strei- 
kieriai žada eiti į namus tų 
merginų, kurios užėmė jų vie- 
\as ir bandyti jas prikalbėti, 
kad jos pagelbėtų streikie- 
riams. 

Sulyg streiko valdininkų 
pranešimo, merginos-patarnau 
tojos irgi busiančios suorga- 
nizuotos į uniją, idant pagel- 
bėti streikuojantiems vyrams. 
Moterių ir merginų patarnau- 
tojų organizatorė esanti Eli- 
zabeth Maloney. 

BERGERIO BYLA. 
Tyrinėjimas liaidinTnkų byloje 

socijalistu vadu, įprasi žengusiu 
prieš "Espionage" * teises, užsi- 
baigė. 

I'risaikintujiĮ nuspiendimą. 
galimas daiktas, kad teisėjas 
Landis paskelbs šiądien. 

Berger'is užbaigė savo apsi- 
gynimą praeitą subatą. Jis iš- 
buvo ant liudininko suolo apie 
15 valandų ir garsiai atsiduso 
nulipdamas žemyn. 

Valdžios atstovai taikė Į Ber- 
*er'i šuvj, norėdami ; prikerg- 
ti prie I. W. W. 

Prokuro pagelbininkas advo- 
katas Fleming perskaitė straip- 
sni. kuriame Berger'is tarp kit-Uo 
pasako: "vadyti I. W. W. išda- 
vikais yra asiliškas darbas ir 
jeigu Suvienytos Valstijos turi 
kiek proto, tai turi prisitaikinti 
orie tos organizacijos taip kaip 
Prancūzija prisitaikė prie sin- 
dikalistų." Šis straipsnis buvo 
pažymėtas data rugsėjo 6 d. 1917 
m. 

Henry Cochems, apgindamas 
Berger'į, mėgino parodyti, kad 
kada jo laikraštis "Mihvaukee 
Leader" buvo uždarytas už agi- 
tavimą priešais karę, tai kiti di- 
desni laikraščiai buvo panaudo- 
ti, kad karė butų priverstinai 
įvykinta. 

Jis perskaitė iš "Congressional 
Record" Congressmano iš Texas 
Callovvay' raportu, kuriame yra 
pasakyta, buk 25-ki laikraščiai 
po visas Suvienytas Valstijas 
buvo pinigiškai šelpiami sąjun- 
gininkų finansų agento J. Pier- 
oont Morgano. 

Robert A. Milroy iš distrikto 
advokato ofiso pranešė savo pA- 
sikalbėjimą su Carl Haessler 
Forte Leavemvorth, kur jis bu- 
vo nuvejąs tardyti ''conscientions 
objectors/' 

"Haessler prašė manęs per- 
duoti labas dienas Mr. Rerfrer- 
iui," Milroy pasakė. 

Ilinton A. Clabaugh pirmiau 
buvęs viršininku Justice depart- 
mento, buvo paklaustas, ką jis 
kalbėjo sui Rev. Invin St. John 
Tucker apie jo straipsnį: "The 
Price \Vc Pay." 

Tucker -paliudijo, kad Cla- 
baugh buk jam pranešiąs, jogei 
tas dokiimentas nebuvęs prie- 
šingas įstatymams. 

"Aš pasakiau M r. Tucker'iui, 
kad tai buvo šlykštu ir išdavinga 
ir kad jis turėtų buti uždarytas 
už tai į kalėjimą,"—pasakė Mr. j 
Clabaugh. 

CHICAGOS ŽYDAI NORI 
SUDĖTI $1,000,000. 

Rytoj vakare Sinai šventi- 
nyčioje žydai rinks aukas. 

Chicagos žydai ap«iūnė su- 
rinkti viena milijoną doliariii 
į penkiolikos milijonu fondą, 
pagelbai badaujančių žydų 
naudai išskaitytoje Europoje. 

Garsus smuikininkas Kddy 
Brown iš Ne\v Yorko griež 
tame mass-mitinge. Daly- 
vaus baritonas Albert Bor- 
roff ir Arthur Dunliain var- 

gonininkas. 

JIEŠKO TINKAMIAUSIO 
VIRŠININKO MOKYKLOMS. 

Piliečių komisija po vado- 
vyste Charles L. llutchinsono 
Chicagoje žada i mėnesį laiko 
surasti geriausią ir tinkamiau- 
sią žmogų j superintendentus 
Chicagos mokyklų. 

Prezidentas mokyklų tary- 
bos, Jacob M. Loeb, išrinko 
devynis Chicagos miesto at- 
stovus išdir!>ti plianą, kuris 
hus išgarsintas, pradedant nuo 

Maine valstiios iki Kaliforni- 
jos, kad tiK suradus tinka- 
miausią žmogų j taip svarbų 
urėdą. J mėnesį laiko tiki- 
masi tokj žmogų surasti. Chi- 
cago nori išdirbti geriausią 
systemą savo mokyklose. Chi- 
cagos mokyklų superintenden- 
tas (perdėtinis) gauna apie 
$10,000 algos j metus. Vienu 
iš geriausių iki šiolei perdėti- 
nų buvo Mrs. Hlla Flagg 
Young, nesenai mirusi. 

DVI PAČIOS JIEŠKO VIENO 
VYRO, O JIS TREČIOS PA- 

ČIOS. 

Dvi moterį s su dedektyvais 
j ieško kokio tai Henry Burke, 
gyvenusio prie 4918 S. Ash- 
land Ave. ir kitose vietose kai 
po savo vyro. Jis bnk gyve- 

męs s u trečia pačia Jackson- 1 villt1, Fla. 
I M r s. Burke No. 1 gyvena 
ant Ashland A ve. Chicago,. Ji 
!turi keturis vaikus ir buve 
ištekėjusi už Burke 1914 me- 

tais. 

Mis s Clara Wagstaff, gy- 
venanti prie 2244 S. Wabasli 
Ave., yra >1 rs. Burke Xo. 2. 
Ji ištekėjo už Burke tris mė- 
nesiai atgal. Tuomsyk ji dir- 
bo vaisiu krautuvėj prie 4700 
Ingleside Ave., kur ji susi- 
pažinusi su Mr. Burke, nes 

ir jis netoli tos vietos dirbęs. 
Mrs. Burke No. 1 ir Mrs. 

Burke No. 2. nuėję Į teismą, 
išėmė "\varantą" jo suarešta- 
vimui. 

"Aš manau, kad Henry yra 
Jacksonville, Fla., nes jis ga- 
vo laišką iš tenai nuo kokios 
moteriškės. Jau gal jis dabar 
su ja apsivedė,"—sakė Mrs. 
Burke No. 1. 

Kada Burke gyveno Chiea- 
goje su dviem pačiom jis kiek- 
vienai pačiai sakydavo, išeida- 
mas vakare, kad jis turįs dirb 
ti naktimis, tokiu budu tos ne- 

suprato, kad jis užlaikęs dvi 
pačias. 

ŽMOGUS SUŽEISTAS GAT- 
VEKARIO PASIMIRĖ. 

Joseph E. Clancy 28 metų 
amžiaus, gyvenantis prie 8756 
S. Morgan gatvės, pasimirė 
užvakar St. Bernard ligonbu- 
tyje nuo sužeidimo važiuojant 
Naujų Metų dienoje Halsted 
gatvekariu. Jis buvo nubrauk- 
tas ant gatvės nuo prisigru- 
dųsio žmonėmis gatvekario. 

MIRTINGUMĄ* CHICAGOJE. 
Sveikatos komisijonierius 

Robertson paskelbė, kad šal- 
tis sumažino sirgimą ir mir 
tingumą influenza. 

Per vieną dieną buvo 169 
naujų apsirgh ių influenza ir 
78 apsirgimai pneumonija. 
Nuo influenzos mirė 56 žmo- 
nės, o nuo pneumonijos 31. 

Pajieškojimai. 
Pajieškau Pranciškaus Trus- 

katiskio. paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav. ir parapijos, Kul- 
kių kaimo: (> metai ritmai jis gy- 
veno S. Chicagoje, o dabar ne- 

žinau kur. Malonės jis pats at-- 
sišaukti arba kas apie jį žino 
pranešti sekančiu antrašu: 

Anthony Truska\vski 
928 X. La įSalle St. Cbicago, III. 

r 

Aš Rozalija Jasokaieiutė po 
vyru (llėbienė, ])ajieškau ^avo 

pusseserės l'ršulės PetraiėitikOs, 
bet girdėjau kad yra apsivedus, 
nežinau kaip po viru šaukiasi; 
apie pora metu atgal gyveno 
Mass. valstijoje. 

Labai esu išsiilgusi, noriu susi- 
žinoti. Meldžiu pačiai arba ki- 
tiems, kurie žinote apie viršmi- 
nėt;i ypatą, prašome pranešti man 

šiuo antrašu. 

Rozalija Glėbienė 
I22i Scbiller St. Racine. i\Vs. 

Pajieškau savo draugo Izido- 
riaus Girzijauskio, Kauno gub., 
Raseinių pavieto, gyvena Chicago 
111. Meldžiu jo paties atsišaukti Į 
arba kas kitas pranešti jo ad- 
resą. turiu labai svarbu reikalą 
už ką aš busiu dėkingas. 

Sim. Ignotavicze 
1422 S. 4Sth Ct. Cicero, 111. 

Pajieškau savo pažįstamu 
Juozo, Prano ir Elzbietos Ab- 
linsku, paeina iŠ Kauno gub., 
Panevėžio pav., Siaduvos para- 
pijom, RaginC-nu kaimo. Gyvena 
apie Chicagą. Malonėsite patįs 
atsišaukti arba kas žino praneš-, 
ti šiuo adresu: h 

Jonas Kundrotas 
230 X. Maiti St.. Naugattuck, 

Conn. 

Pajieškau 2f 3 ar 4 kambariu 
su virtuve. Bridgeporto apielin- 
kt-ie, ar toliaus. Meldžiu praneš- 
ti. 3601 So. IIalstedcm\vy£RYC 
ti. A. Yonaitis. 3601 So. Ilals- 
ted St.. Phone Yards 155. 

An- Pardavimo. 
Parsiduoda 4-ritt kambariu, 

medinis namelis, 25x125 pedų 
lotas. Nuosavybė vertės $1,500, 
parsiduoda daug pigiaus. Na- 
melis naujas. 

Alexandra Sutik, 
5133 S. Oak Park A ve. 

(Imkite Archer Ave. karus iki 
"limits," o nuo ten—Joliet ka- 
rus iki Oak Park Ave. ir pasi- 
sukit Į Alto R. R. j pakalnę, pa- 
skutinis namas prie gelžkelio). 

REIKALINGAS KAMBARYS. 
Šviesus, šiltas netoli nuo "Lie- 

tuvos" redakcijos. Pranešti "Lie- 
tuvos" redakcijon. 

Reikalavimai. 

Reikalauju kriaučių prie siu- 
vimo moteriškų drabužių. 

M. Z. Palonis 
2200 S. Leavitt St. Chicago, IU. 

Atydai tu kurie dar netur 
"Lietuvos" Dienraščio seru: I 

Reikalingas "Lietuvos'' Dienraščio šėrų 
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 pard^imui apri- 
buota šėrųskaitlių iš šios Bendrovės "Trea 
sury Stock". Todėl, gerbiamieji tautiečiai, 
pasiskubinkite: išpildyte šį kuponą ir su- 

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

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

Llthuanian Publiahing Co., 
3253 So. Morgan St., Chlcago, IH. 

Gebir.mieji:» 
Su žiuomi prisiunčia $ kaipo pilną užmokestį nr 

Šerus "Lieluvos" Dienraščio Bendrovės •• Lithnanian 
Publiahing Co. 

Malonėkite prisiųsti nian Jžms. 
Su pagarba, 

ADRESAS: 

I 

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, 1LL. 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6

