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Trockis suareštavo 
Leninį. 

Dideles betvarkes Berline. 
Nenori tartis su Liebknechtu. 

Smarkus mūšiai už Lembergą. 
LENINAS SUAREŠTUOTAS. 

Kopenhagcnas, sausio 8 d. 
Žinios i s Maskvos į Švedų 
laikraštį G o t h e 11 h u r g Ga- 
z c 11 e praneša, kad Nikolai 
Ler.ine, bolševikų premieras 
Rusijoj, likosi suareštuotas su 

lyg prisakymo Leono Troc- 
kio, ministerio karės ir laivy- 
no, kuris pasiskelbė save dik- 
tatorium. 

Priežastis dėl suareštavimo, 
kaip pranešama, buvo tame, 
kad Leninas turėjo skirtingą 
nuomonę apie reformas. Le- 
ninas norėjo, kad butų :>ucla- 
-yta koalicija su menševikais, 
bet Trockis tam yra priešin- 
gas. 

DAUG UŽMUŠTA BERLINE 

Londonas, sausio 8 d. 7\- 
nios iš Kopenahgeno j laik- 
raštį Exchange Tele- 
g r a p h praneša, kad keletas 
šimtų ypatų likosi užmušta 
mūšyje Berline, bet net iki an- 

trai valandai vakar ryto jo- 
kių detalių apie padėjimą Ber- 
line nebuvo apiaikyta. Atro- 
do, kad valdžia dabartiniame 
laike turi savo rankose mies- 
tu 

Anksti utarninke išryto Ber 
lino valdžia sutraukė didelę 
kariumenę netoli miesto ir, 
kaip pranešama, ši kariumenė 
yra prisirengusi įžengti mies- 
tan. Pranešama, kad lauko 
maršalas von Hindenburg pri- 
buvo Berlinan. 

Gatviniai mūšiai Berline bu 
vo labai smarkus todėl, kad 
Spartakai buvo gerai apsigink 
lavę visokiais ginklais, ku- 
riuos jie paėmė iš amunicijos 
dirbtuvių Spandauje. 

ATSISAKO TARTIS SU 
LIEBKNECHTU. 

Berlinas, sausio 7 d. Spar- 
takų delegacija šiądien norė- 

jo pasitarti su valdžia, bet jai 
likosi pranešta, kad valdžios 
nariai negali diskusuoti jokių 
dalykų pakol vieši ir prwatiŠ- 
ki namai, užimti Spartakais, 
nebus apleisti. 

Delegcaija Spartakų susidė- 
jo iš Wilhelm Dittman, bu- 
vusio nario valdžios, Kari 
Kautskio, Herr, BreitsliecM 
buvusio viduriniu reikalų mi- 
nisterio Prūsijos ir Oscar Co- 
heti, buvusio nario reichstago. 
Valdžia prirengė Princo Leo- 
poldo palocių, priešais kancle- 
rio palocių, kur nariai didžiu- 

mos socialistų partijos ir uni- 
jonistai yra apginkluojami po 
priežiūra Gustave Noske, nau- 

jo militairško gubernatoriaus, 
kuriam likosi perduotos visos 
militariškos teisės. 

Šiai liuosnorių kariumenei 
likosi prisakyta, kad jie savo 

ginklus vartotų tiktai dėl ap- 
sigynimo. 

Pranešama, kad valdžia pa-1 
reikalaus, kad policijos vyriau 
sis viršininkas Eichorn atsisa- 
kytu nuo savo vietos. Sparta- 
ku kariumenė koncentrojanfcr 
j atskiras vietas-, kur ji dali- 
na ginklus savo pasekėjams^ 

Pasekėjai Kari Liebknerht, 
Spartaku vado, kurie rengia- 
si prie nuvertimo Eberto 
džios, šį rytą apie 9 valandą 
pradėjo rinktis prie Siegcsalle. 

Svarbiausis straipsnis laik- 
ratšyje D i e F r c i ne i t, ne- 

prigulmingų socialistų organe, 
buvo kurstymas, kad visos 
svarbesnės vietos butų užim- 
tos Si -takais. 

Praeitą naktį jie užėmė ge- 
nerališką budinką geležinkelio 
ir telegrafo kontorą. 

Dvidešimts Spartakų karei- 
viams likosi pavelyta valdžios 
kareiviais i neit i karės minis- 
terijos namuos "su tikslu per- 
sitikrinti, kad daugiaus iš te- 
nai nebūtų šaudoma." 

Xaktis praėjo ramiai, bet 
bijotasi, kad ant rytojaus bus 
didelis kraujo praliejimas. 

SMARKUS MUŠIS UŽ 
LEMBERGĄ. 

Varsava, sausio 8 d. Smar- 
kus mušis siaučia apie Lem- 
bergą, kur lenkai gina miestą 
nuo rusinu. 

Vanduo ir elektros medžia- 
ga likosi atkirsta rusinais nuo 
miesto. 

Smarkus ranka-rankon mū- 

šiai ištinka kiekvieną dieną 
priemiesčiuose. Kiek tik gali- 
ma buvo pasiųsti lenkų ka- 
reivių Lembergan buvo pa- 
siųsta ii apskaitliuojami, kad 
lenkų kariumene Lemberge su 
sideda iš apie 20,000 kareivių. 
Civiliai gyventojai, vyrai, mo- 

terį* ir vaikai gelbsti kiek iš- 
galėdami lenkams. 

Civiliai gyventojai yra ap- 
sirėdę Austrijos kareivių uni- 

; formomis ir šalmais, kurios 
ipalika austrai, kuomet jie ap- i leido Lembergą 

Geriausis Ginklas. 
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Lietuvai gresia didis pavojus nuo Rusijos bolševikų ir nuo Lenkų, Geriausis Lietuvos apgynimas 
K.G butų Lietuvos locna armija. \ 

KELETAS STREIKIERIŲ 
UŽMUŠTA. 

Buenos Aires, Argentina, 
sausio 8 d. Keletas ypatų li- 
kosi užmušta ir dau.o" sužeis- 
ta laike mūšio, kuris ištiko 
tarp streikuojančių geležies 
dirbtuviu darbininku Yaseno- C C- 

jo utarninko vakare. 

Policistai, ugniagesiai ir pa- 
trolmanai sudarė apsigynimo 
li ija prieš streikuojančius 
darbininkus, kurie bandė už- 
pulti ant streiklaužių. 

Manoma, kad bus iššauktas 
generaiiškas streikas dokų dar 
bininkų, kadangi jų reikalavi- 
mas pakelti algas likosi atmes- 
tas. 1 

y 

Policijos pranešimas paro- 
do, kad laike mūšio utarnin- 
kc penkios ypatos likosi už- 
mušta ir trisdešimts sužeista. 

AREŠTUOJA BURŽUAZUS 
RYGOJE. 

Stockholmas, sausio 8 d. 
Visi nariai buržuazijos likosi 
suareštuoti Rygoje Latvių So- 
vieto. 

Rygoje Latvių Darbininkų 
ir Kareivių Sovietas išleido 
įsakymą panaikindamas pri- 
v atišką nuosavybę. 
CHECHAI NETOLI VIENNOS 

Amsterdamas, sausio R d. 
Oficialiskas Vengrijos prane- 
šimas, aplaikytas šiądien pra- 
neša., kad keturi tūkstančiai 
cechų, italų uniformose už- 

į ėmė Pressburgą, trisdešimts 
j keturiose myliose nuo Vien- 
uos, sausio 1 dieną. 

APGAILESTAUJA 
ROOSEVELTO. 

Oyster Bay, sausio 8 dieną. 
Šimtus laiškų ir telegramų 
aplaikė Mrs. Roosevelt iš visų 
kraštų pasaulio. Prancūzijos 
premieras prisiuntė sekančio 
turinio telegramą: 

"Sugrįžęs Paryžiun aš su 

giliu apgailestavimu sužino- 
jau apie mirtį pulkininko Roo- 
sevelto. Prancūzija Jame pa- 
meta gerą draugą. Visados 
gaivinantis ir su karštumu jis 
parodė jai simpatiją kiekvie- 
noje progoje. 

Jis buvo linksmas atiduoti 
savo sunus talkininkų Ijabui ir 
tuomi prisidėti prie triumfo 

teisybes. Aš laikysiu atmin- 
tyje malonus santikius, ku- 
riuos aš su juomi turėjau. 

Aš meldžiu Tamistos priim- 
ti išreiškimą mano giliausio 
pasigailėjimo." 

Clemenccau. 
Panašius apgailestavimus 

prisiuntė Anglijos premieras 
Lloyd George, Italijos kara- 
lius Victor Emmanuel, kara- 
lienė Norvegijos, Brazilijos 
prezidentas Alves, ir daug ki- 
tų. 

DAUG KAREIVIŲ 
NATURALIZUOTA. 

• 

Wasliingtonas, sausio 8 d. 
Natūralizacijos biuro praneši- 
mas, išleistas šiądien parodo, 
kad sulyg akto, kurį išleido 
kongresas praeito gegužio mė- 

nesyje, 162,402 kareivių ir ju- 
ireivių likosi naturalizuotais 
iki sausio 1 dienai 1919 m. 

TAISYS KELILS. 

IVashingtonas, sausio 8 d. 
Valdžia šiais metais mano iš- 
leisti dideles sumas pinigų pa- 
taisymui ir budavojimui nau- 

jų kelių. 
Apskaitliuojama, kad dėl iš- 

pildymo viso pliano valdžios 
reikės apie $1,000,000,000, ii 
tų Maine valstijoj $1,500,000; 
Rhodc Island, $90,000; Con- 
necticut, $4,000,000; New 
York, $12,000,000; Kentucky, 
$1,500,000; New Hampshire, 
^175,000; Alabaina, $1,000,- 
000; West Virginia $16,000,- 
000; Illinois, .$9,000,000; Io- 
\va, $15,57b,000; Louisiana, 
$4,674,000; Texa», $20,000,- 
000; Nebraska $1,657,089.07; 
North Dakota, $3,000,000; 
Wyoming, $653,000; Colora- 
do, $3,900,000; California, 
$20,000,000; Arizona, $900- 
000; Nevada, $1,148,849.80; 
Idaho, $1,000,000. 

LENKAI IvIUŠASI SU 
BOLŠEVIKAIS. 

V ar sava, sausio 8 d. Mu- 
šis už Vilnių prasidėjo utar- 
ninke tarp lenkų ir bolševikų. 

Du regimentai bolševikų ka 
riumenės artinasi prie miesto 
iš trijų pusių. Kaip prane- 
šama. tai bolševikų kariumenė 
yra gerai apginkluota ir ran- 

dasi dvylikos mylių atstume 
nuo Vilniaus. 

Agentai rusų valdžios įstei- 
gę savo kvatieras Kaune, 

L Grodne ir Brest Litovske. 

REIKALAUJA DEMOBILI- 

ZACIJOS. 
Londonas, sausio 8 d. Ne- 

užsiganėdinmas pasirodė lai- 
vyne todėl, kad demobilizaci- 
ja eina labai lėtai; ypatingai 
pažymėtas neužsiganėdinimas 
tarp pagelbinių laivu, kurių 
pareiga yra gaudyti minas. 
Įgulos pagelbinių laivų dau- 
giausiai susideda iš žvejotų- 
jų ir jūreiviai nori grįžti prie 
savo senobinio užsiėmimo. 
Nors jiems likosi pasiūlyta 
$10 ekstra užmokesties savai- 
tėje, bet jie tuoini neužsiga- 
nėdina ir varo agitaciją, kad 
jie butų visai paliuosuoti. 

Kareiviai surengė daitgiaus 
demonstracijų Londone ir ki- 
tuose centruose reikataudatni 
greitos demobilizacijos. 

Apielinkėse karės departa- 
mento šiądien buvo pilnos ka- 
reiviais iš Shorham stovyklos 
ir daugelis iš Saloniki paleis- 
tu pasiviešėti ir jie priešinasi 
siuntimui atgal. 

Kareiviai gerai užsilaikė, i 

bet atsisakė išsiskirstyti pa- 
kol deputacija nebuvo pasiųs- 
ta valdininkais, kuri užtikri- 
na. kad Yiscount Miln 
stijos kariškas sekretorius ir 
gen. Sir \Villiam Robertson 
laiko konferenciją išrišimui 
-kareivių reikalavimo. Abeb.ai 
spauda simpatizuoja karei- 
viams, bet labiaus įtekmingi 
laikraščiai nurodo kareiviams, 
kad jie elgėsi negudriai prisi- 
laikydami tokios savo takti 
kos. 

Vienas iš svarbiausių neuž- 
siganėdinimų yra tame, kad 
daugelis kareivių mano, kad 
jie bus pasiųsti Rusijon. Tas 
liks prašalintas oficiališku pra- 
nešimu, išleistu šiądien karės 
departamento, kad Anglijos 
valdžia neturi nei mažiausio 
noro pasiųsti Rusijon karei- 
vių. 

Likosi pranešta autoritetiš- 
cai, kad Anglija demobilizuo- 
ja tarp 20,000 ir 25,000 ka- 
eivių kasdien. 

BERLINAS PRISIUNTĖ | 
$2,500,000. 

Coblenz, Vokietija, sausio 
6 d. Dešimts milijonų mar- 

kių ($2,500,000) pribuvo šią- 
dien iš Berlino specialiu trau- 

kiniu. Ši suma yra dalis už- 
mokesčio, kur j Vokietija tu- 
ri užmokėti Amerikos ekspe- 
dicijinės armijos išlaidas. 

Sausio mėnesyje Vokietija 
turi užmokėti 25.000,000 mar- 

kių. Iki šiam laikui vokiečiai 
perdavė amerikonams 64,000,- 
000 markių. 

NORVEGIJA REIKALAUS 
IŠ VOKIETIJOS. 

Kopciihagcnas, sausio 8 d. 
Likosi sužinota šiądien-, kad 
Norvegija pareikalaus iš Vo- 

kietijos 20,000,000 markių už 

nuostolius, kokius ji nuken- 

tėjo per vokiečių submarinas 
| 

DAUGIAUS KAREIVIŲ 
ATVEŽTA. 

Neu'port Nežus, Va., sausio' 
8 d. Kariški laivai Georgia 
ir Kansas pribuvo šiądien iŠ 
Francuzijos su 2,650 kareivių. 

Berger ir kiti 
atrasti kaltais. 
V. BERGER IR KITI AT- 

RASTI KALTAIS. 
Yictor Berger, vienatini! 

socialistas išrinktas kongre- 
sai! paeituose rinkiniuose ii 
kiti keturi vadai socialis-tv 
partijos atrasti kaltais nelo- 
jaliskume ir peržengime šni 
pystes akto (Espionage act) 
vėlai vakar teisėjo Landis 
korte. Visiems gręsia nuo 1 
iki 20 metu kalėjimas arba 
nuo $1,000 iki $10.000 pabau- 
dos bei abi bausmes. 

Atrasti kaltais: Yictor 
Berger, Adolph Germer, Sek- 
retorius socialistų partijos, 
\Villam F. Kruse, J. Louis 
Engdahl, lr\vin St. John 
T ucker. 

SUŠAUKS STEIGIAMAJI 
SUSIRINKIMĄ. 

Dubliti, sausio 8 d. Dvide- 
šimts devyni Sinn Feineriu 
nariai parlamentu po vadovy- 
ste Plunketto susirinko vakar 
ir nutarė sušaukti Steigiamą- 
jį Susirinkimą ir pakviesti na- 

rius visų Airijos partijų. Die- 
na nebuvo paskirta, kada Stei- 
giamasis Susirinkimas bus su- 

šaukta 

RADO AEROPLANĄ UPĖJ. 
Faycttcz'illc, N. C., sausio 

8 d. Aeroplianas, kuris skri- 
do vakar nakti per ši miesą 
'ikosi atrastas šiądien pusiau- 
paskendes upėje Cape Fear ir, 
pranešama, kad du aviatoriai 
prigėrė. 
TAIKOS POSĖDŽIAI PRASI- 

DĖS KETVERGE. 

Paryčius, sausio S d. Pre- 
liminariai Taikos Konferenci- 
jos posėdžiai talkininkų steits- 
manų, kurie padarys tvirtą pa 
matą Taikos Kongresui, pra- 
sidės ketverge. 

Prezidentas \Yilsonas lai- 
kys informacijines konferen- 
cijas su David Lloyd George, 
Anglijos premieru; Clemen- 
caeu, Francuzijos priemeru 
ir Orlando, Italijos premieru 
pabaiboje šios savaitės. 

Yra beveik tikra, kad Pran- 
cūzija, Anglija, Suvienytos 
Valstijos, Italija ir Japonija 
turės Taikos Konferencijoj po 
penkis delegatus. 

Kitos tautos, kaip Belgija, 
Serbija. Rumunija ir Portu- 
galija turės po tris clelegp.tus. 

Šalis, kuri pertraukė diplo- 
matiškus ryšius su Centralė- 
mis Valstijomis', bet aktyviš- 
kai nedalyvavo karėje turės 
po du delegatu. 

į O tt_A^S . 

Chicagoje ir apielinkej: 
Ketverge: Giedra, šalčiau ant 
vakaro. 

Petnyčioje: Giedra ir šal- 
čiau Smarkus vėjai Šiaur-va- 
karų pusės. 

Saulėtekis 7 v. 18 m.: Sau- 
lėleidis 4 v. 37 m. Mėnulis nu- 

sileis 12 v. 04 ryto 
Buvo aukščiausia tem;jera- 

(ura 28 laipsniai 11 vai. nak- 
ties. Žemiausia temperatūra 
12 laipsnių 8 vai. rytmetyje. 



IS PILDOM. TARYBŲ KOMI- 
TE/O. 

Apyskaita atiku gautu Pildo- 
mojo Tarybų Komiteto iki 2 d. 
Sausio 1919 m. 

!.—Ankščiau, iki 10 d. Gruo- 
džio, 1918, apturėta ir jau pa- 
skelbta .51991.50. 

2.—Gruodžio 12, Prisiuntė 
'* Lietuvos" Redakcija, Chicago, 
111. surinkta per Karalio Kodžio 
dukters krikštynas 40.00 

3.— A. biavicko is Thorp, \Viš., 
auka 25.00. 

4.—Gruodžio 15, J. Lusausko 
iš Custer, Mieli., auka 10:00 

5.—Gruodžio 2$, Jfeat. Si m. 
Dauk: Janu. Kliubo, Chicago, 
111. prisiuntė K. Meškauskas, 

$100.00: 
6.—}'». Vaišnoras, Pi.tsburgn. 

Pa. Tautos Fondo Iždininkas, 
Vid.—Europos reikalams atlydi- 
no 500.00. 

7.—Gruodžio 3L, Music IlaU, 
Philadelphia, Pa. prisiuntė 8 
Laisvės Paskolos Bondsus 800.ee: 

8.—Sausio 2, Sv. Martyno 
Teat. Draug. Chicago, 111. pri- 
siuntė Izid. (Pupauskas, pinigais, 
$100.00. bondsais $200.00. 

$3766.50 
T. Naruševičius. 

REIKALAUJA VYRU PRIE 

LAIVŲ. 
YVashington, I). C. Laivyno 

Bordas pranešė, jog tuojau rei- 
kalaujanti dviejų tūkstančių jau- 
nų amerikiečių mokinti darbo 
prie suvienytų Valstij* laivyno. 
Kadangi greitai reikia pristatyti 
prekybinius laivus, ant kurių da- 
dar dirbs vien tik pirklių savinin- 
kai. todėl daug vyrų reikia išmo- 

kinti, kurie galėtų užimti vietas. 
Iš dviejų tūkstančių dabar rei- 

kalaujamų vyrų, pusantro tūks- 
tančio užims mokinių (appren- 
tice) vietas. A t1, anūko lavinimo 
skvadrone, kurio buveinė yra Bo- 
stone ir penki šimtai a n t Ia*vo 
Iris. San Francisco, CvA 

Liuosnorius kviečiama i.įsira- 
šyti per kuri nors Bordo rekru- 
tavimo viršininką prie aptiekų 

arba rašyti šiuo adresu: Henry 
Houard. director oi Recruiting 

Į Service, Boston, Mass. 

PROTESTAI PRIFŠ LENKUS 

Rochcstcr, N. Y. Sausio 2 
d. 1910 m., bažnytiniame skie- 
pia įvyko susirinkimas, kad 
užprotestavus pireš lenkų ini- 
perialistiškus siekius, kurie 
varosi užgriebti nfct Lietuvos 
sostinę Vilnių. 

Tai puikus dalykas, kad Ro- 
ehesterio lietuviai taip gina 
tėvynes reikalus, bet ir gera' 
darbą darant reikia elgtis lo- 
giškai ir pradėtąjį d..rbą ve- 

sti nuosekliai, ši kartą nei 
to, nei kito pas rocliesteriečius 
nebuvo. 

i'r testavo tik prieš lenkus, 
tj dėl bolševikų, kurie lyg tas 

Rusijos nieškynas, rengiasi 
atsirioglinti Lietuvon, tai, net 

patarus protestuoti, kunigas 
Kasakaitis u/reiškė, kad nėra 
reikalo. Taip ir likosi nepro- 
testuota prieš bolševikus. Rei- 
škia bolševikai, sulyg roches-1 
teriečių. yra O. K. 

Išnešta prieš lenkus prote- 
sto rezoliucija, bet jos teksto 
niekas nematė, tik kunigas 
perpasakojo savais žodžiais 
apie protesto prasmę, ir tas 

pavadinta protestu. 
Vyrai, taip negerai. Jei mes 

darydami net tokius svarbius 
nutarimus, kaip protestai, ku- 
riuos perduodame, galime sa- 

kyti. visam pasauliui, reprisi- 
laikome taisyklių, tai kaip męs 
galime norėti, kad minios pri- 
sitaikytu taisyklių kasdieninia- 
me gyvenime. O neprisilaiky- 
mas tvarkos reiškia bankrutą 
tautos. Paukštelis. 

PALIUOSUOJA K \I-KU- 
RITJOS LAIVUS. 

Johr. .\. Donald, veikiantis; 
pirmsėdis Suvienytų Valstijų 
laivyno bordo, pranešė, jog bor- 
r/ i, ■ 

Laike švenčiu jūreiviai, buvus# jūrėse, nepasiliko be pyrago, 
kaip tai matosi iš šito paveiks C-lio, kuris parodo laivo kukorius 
su jų darbo produktu. 

das nutarė paliuosuoti iš rekvi- 
zicijos Amerikos priekyhinius lai- 
vus, turinčius nedaugiau kai 4,000 
tonu intalpos. Kiekvienas laivas 
>us atleistas po jo pirmojo su- 

grįžimo Į Suvienytų Valstijų uo- 

stą. Atleistieji laivai, kol nebus 
apie tai pranešta, pasiliks dar 
po bordo priežiūra link kainų ir 
jais gabianamų, prekių, ir su- 

prantama, jog bordas pasilaiko 
teisę išnaujo laivus rekvizuoti, 
jei iškiltų militarės ar kitokios 
priežastis, kurios to reikalautų. 

LIETUVOS NEPRIGULMY 
BES FONDO ATSKAITA UŽ 

GRUODĮ, 1918 m. 

(Tąsa). 
PIIII, A DELPHI A, PA. Pra- 

nas Lucku.s aukavo L. V>. ir už 
$30.00 štampų. Viso $180.00. 

PIIILADELPIIIA, PA. Au- 
kavo Pašelpinč Draugystė "Lie- 
tuva" $500.00; A. Girštautas 
Iffio.oo; S. Zupkus ir J. Vaiva- 
das po $50.00; A. Reikov ir 
Frankford Lietuvių Bendrovė po 

$j5-oo; A. Mešauskas $20.00; A. 
Andriuška, A. Mikclioiv.s. F. Bru- 
žas. F. Žurauskas, St. Kišonas. 
R. Dambrauskas, A. Kapciunas, 
S. špokas, S. Puskepalis, B. 
Vazgis, Sn Rugsvice, P. Biliū- 
nas, A. Naeaius, J. Masiulis, M. 
Lurauskas, S. Klasauskas, A. Sa- 

dauskas, J. Šarkįis. F. Zymon- 
tas, \V. Estka, K. Skirvainis. S. 
Yaivadicnė, F. Kazickis ir B. Da- 
nas po $10.00; F. Navarflauskas, 
\r. Ruboževičhis, T. Ginkevičius, 
P. Tamošauskas, M. Mockevice, 
G. Mitrius, Y. Baltrušaitis, A. 
Todeika, A. Barzda ir J. Klinec- 
kas po $5.00; J. Gaidis $3.00; A. 
Vaivadas, J. Biliūnas, P. Cinkus, 
\. Urbonas, U. Kišonienė, O. 
Kišoniutč, J. Jaseviče, O. Pu^- 
kcpalienč, F. Masiulienė, S. Mi- 

kalojunas, P. Sinkevičienė, P. 
Girštautienė, J. Ginkcvičiene ir 
M. (Tinkinti; po $1.00; smulkiu 
$1.10. Viso $1,039.10. 

NANTICOKE, PA. "Aukavo: 
M. Irrankicnė $f>.oo; J. Bindokas, 

f K. Kudlinskas, P. Sarpalius, S. 
Į Žalnieraitis, I. Račiūnas, A. Šerk- • > 

šna, AI. Franka, J. Kvedaravi- 
čius, K. Franka, V. šerkšna, V. 
Stravinskas, A. Stakniunas ir K. 
Gelbudis po $5.00; J. Norkaitis 
$3.00; J. Bindokas, T. Varnaitis. 
J. šnarpunas, S. Andriušis ir A. 
Stravinskas po $2.00; A. Adoma- 
vičius, M. Stankevičius, J. A. 

Krasinskas, Al. Kuklis, M. Yal- 
vonis ir J. Tumosa po $1.00 Viso 
5^90.00. 

♦ 
CAXTOX, JLL. SLA. 108 kp. 

$10.00; A. Služelis $-'.00; R. Slu- 
želiutė, A. Ūselis, Li. įSimonas, S. 
Gustis, 1. Račkauskas. S. Samuo- 
lis, A. Švilpa, S. Rablauskas\ V. 
Riužinskas. P. Norvaišis ir O11.1 
Mačiulienė po $i.go; K. lUiloti 
50c. Viso $23 50. 

•PHILADELP1IIA, PA. P-as 
J. Lučauską namuos aukavo: 
M. Juška ir A. Kelpšas po $10.; 
J. Lučauskas po $5.00; O. Juš- 
kienė ir H. Lučauskienė po $1.00. 
Viso $32.00. 

11UDSON, X. Y. Aukavo: Šv. 
Kazimiero Draugystė $50.00; J. 
Navickis ir Pr. Vaitkiutė po 
$20.00; J. Andruškeviėe, J. Pau- 
ža, M. Kantauskaitė, Z. GtfHi- 
naitė ir V. Suminąs po $10.00; 
A. Belskis, F. Grigalaitis, A. 
Geležinis, F. Geležinis, M. Šle- 
žas, O. Krizevičiutė, St. Čepai- 
tis, A. Pažira ir J. Ai/.a po $5.00: 
A. Digris, J. Garboraviče, Y. 
Krajevskis, J. Jakimavičius, A. 
Gedeikis ir J. Kazokeviče po 
$2.00; Y. Tlilevskis. J. Jankau- 
skas. M. Yaičiunaf, A. Švegž- 
dienė, M. Gedtikls ir S. Kubai- 
tis po $r.oo; J. E&rauskis 50c. 
Viso $203.37. 

P. T DDK FORD, M E. Aukavo; 
A. Jucaiti^ $20.00; J Burba $6; 
K. Kopeckas $4.00; B. Venskus 
$2.00: V. Mikelionis. A. Kraska 
ir D. Protas po $1.00. Viso 
$35.00. 

CHICAGO. ILL'. SLA. 109 kp. 
aukavo $20.00. 

Viso Įplaukė gruod. mėn. 

$15,874.47. 

Nuo pradžios iki gruod. 
įplaukė $16,491.28 

* i 

Viso $32,365.75 
Nuo pradžios iki 1 sausio, 

1919 išmokėta $10,782.26, 

Iki 1 sausio, 1919, lieka' 
ižde $21,583.49 

P. JURGELIU'/ Ė, 
Liet. Nepr. l'ondo Sekretorė. 

307 W. Str., New York, N. Y. 

LINKĖJIMAI. 
Aš nuo savęs siunčiu ge- 

riausius velijimus "Lietuvos" 
dienraščiui. Aš noriu, kad 
"Lietuvos" dienraštis taptų va 

dovu niusij visų kaip katali- 
1 u, taip ir tautiečių ir visus 
vestų prie gražios vienybės. 

C ezas J o kubu usk as. 

Cleveland, Ohio. 
* * 

Tariu širdingą ačiu ''Lietu- 
vos" dienraščio redakcijai už 
tokį prakilnų laikraštrį. Aš ji 
su džiaugsmu ir meile skaitau 
ir kitiems patariu šį prakilnų 
dienraštį skaityti. 

Jurgis Jokubausftas. 
Chieago. 

O, EIK I PEKLĄ. 
Tula amerikone norėjo paimu 

užauginimui karės našlaiti (taip 
vadinama užmuštų kareivių vai- 
kai). Todėl ji kreipėsi per te- 

lefoną pas Raudonojo Kryžiaus 
vietinio skyriaus sekretorių, pra- 
šydama prisiųsti jai vieną iš Eu- 
ropos našlaičių. 

— -Kokios tautos namaitį jus 
norėtumėt .priimti?—u/Tlausė se- 

kretoroius. 
—Man nedaro skirtumo,—atsa- 

kė moteris. 
— Gerai, mes atsiųsime jums 

vokietuką,—pranešė sekretorius. 
— O, eik į peklą,—pasigirdo 

moteries balsas. 

— Kodėl muzikai nešioja ilgus 
plaukus? 

— Kad apsisaugojus ausis nuo 
savo muzikos. 

Pajieškau 3-jti brolių Kelpšų, 
Stanislovo, Bronislovo, Bolesla- 
vo ir Johannos Mantomatičės. 
Jie visi paeina Iš Kauno gub., 
Kaltinėnų parapijos, Radiškių 
kaimo. Meldžiu jų pačių atsi* 
šaukti arba kas juos žiuo pra- 
nešti sekančiu antrašu: 

Stanislava Radavičiutė, 
606 Garfield Ave., 

Dctroit, Midi. 

Pajieškau Pranciškaus Trus- 
kauskio, paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pa v. ir parapijos, Kul- 
kiu kaimo. 6 metai atgal jis gy- 
veno S. Chicagoje, o dabar ne- 
žinau kur. Malonūs jis pats at- 
sišaukti arba kas apie jj žino 
pranestT sekančiu antrašu: 

Anthony Truskawski 
928 X. La Salle St. Chicago, I!!. 

P ji-škr.i "•""ciio, Antano A u 

gustaiėio, Suvalkų gubernijos, ir 
sesers, Aleksandrijos (AuguŠtal- 
tienės), Bandžių, iš Kauno gu- 
bernijos, Krakių volasties. Prieš 
karę gyveno Škotijoj, Stevenston 
Iron \\rorks, Ayre Shire. Meld- 
žiu atsišat kti ant žemiaus pa- 
duoto M-tnšo: 

A. Bandžius 
202 Lariviere St. 

JTontrs! Canada 

Reikalauju kriaučių prie siu- 
vimo moteriškų drabužių. 

M. Z. Palonis 
2300 S. Leavitt iSt. Chicago, 111. 

ATYDAI BRIDGEPORTIEČiy 
Kam reikalinga išranduosiu 

barny dėl automobilių ar troko. 
Galima patalpinti trys automobi- 
liai. lJarnė mūrinė, ant dviejų lu- 
bų, cimentinės grindis, elektros 
šviesa. Atsišaukite: 
3427 Lo\ve Ave., Chicago, 111. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA. 

Mokinama: angliškos ir lietuviškom kailių, aritmetikos, knyRvedystės. t-tenografijos. ty 
|>cwriting, j irklybos tcisiŲ, Suv. Valst. istori- 
jos, ahcltios istorijos, geografijos, politikinčs 
ekonomijos, pilietyslės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 5 va- 
landos po pirtų. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 

^106 S. TTnlsted St. Chicago.I!l. 

Lietuvos" Kalendorius v 

Sį metą dienraštis "Lietuva" išleidžia Sieninį Kalendorių, kuris, kaip ir 
pirmiaus buvo, yra pritaikytas kasdieniniam gyvenimui. Apart paprastų mėnesi- 
nių dienų šis kalendorius pažymi Amerikoniškas šventes, paduoda Lietuvos svar- 
bias istoriškas datas ir katalikiškas 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., CHICAGO, ILL. 

Ti! _ vv« L L v vmnrt* z::t 
Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 

arba pinigais prisiųsk mums. 

Kearasčio "LIETUVA" 
- "KAINOS = 

CfilCAGOJE Metams $6.00 
„ Pusei niętų 3.50 □ 

In Kitus Suv. Valstijų Miestus 
Metcims $5.00 
Pusei Met'i 3.00 

In Kanac.ą Metams 7.00 
In Kitas Šalis □ Metams 8.00 VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

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

Siunčiu Tamistoms $ ir^ prašau siuntinėt1 

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

Mano adresas: 

Vardas : Pravarde 

Stubos numeris Gatvė 
(arbabo*) 

Miestas Vulstija 



Didžiausi Daiktai 

Pasaulyje. 
M Kl.- .. 

Didžiausias teatras s\iete yra 
^naujas operos butas, l'aryžiuje. 
ijis užima bev^fc tris akrus že- 

mė? ; jo kubiškas dydis yra 4,- 
287,000 pC.Iit; jis kainuoja apie 
1 00,000.000 f ranku. 

Didžiausias kabantis tiltas yra 
tarp Xe\v Yorko ir Brooklyno; 
ilgis jw svarbiausio skliaustlan- 
kio yra 1 ^95 pėdos 6 coliai; vi- 
sas tilto ilgis yra 5.(>So pėdu. 

Aukščiausias veikiantis ugni 1- 
kflnis (vulkanas) yra l'opokata- 
petl—"rukstąs kaln? "—trisde- 
šimts penkios mylios j pietvaka- 
rius nuo Puebla, Meksikoje; jis, 
yra 17,748 pėdų augščiau van-Į 
dens lygmalės ir turi trijų myliu, 
(angliškų) pločio kraterį apsu-( 
kui ir 1,000 pėdų gylio. 1 

Ilgiausias vielos tiesinys yra 
panaudota telegrafui Indijoje per 
upv Kistnah. V- yra daugiau 
6.oco pėdų ilgi- ir yra 1 200 pė- 
dų augščio. 

Didžiausias sviete laivas buvo 
Great Eastern. Jis buvo 680 pū- 
dų ilgio, 83 pėdų pločio ir 6i 
pėdų gylio, turintis 28,627 tonus 
sunkumo, 18,195 kub. pėdų didu- 
mo® ir 13,334 gryno registro. 

Didžiausia tvirtynė. žiūrint nuo 

strategiškos atžvalgos, yra gar- 
sioji Gibraltaro tvirtynė. Ji uži- 
ma uoliuį pussalj, jsidavusį j 
marias, apie trijų mylių ilgio ir 
trijų bertamių mylios pločio. 
Viena vidurinė uola iškyla iki 
M35 pėčlų augščiui; augšeiai 
vandens lygmalės. Jos šiaurinis 
šonas yra kuone perpendfkulia- 
riškas, kuomet rytinis yra pil- 
nas baisių skanių. Pietų pusėje 
pasibaigia taip vadinamu Euro- 
pos Tašku. Vakarinis šonas yr.i 
netoks skardus, kaip rytinis ir 
ta. p jo apačios ir jurų yra siau- 
ras, beveik lygus sklypas, ant 

kurio yra pas'^tytas miestas Gi- 
braltaras. T.irtynė yra skaitoma 
neinimama kariškam užpuolimui. 
Paprastas garnizonas, taikos lai- 
ke, skaito apie 7,000. 

Chiniskoji siena yra didžiausia 
visame sviete. Ji buvo pabaigta 
pirmutinio ciesoriaus Taino dina- 
stijos, apie 22"> metu prieš Kristų, 
kaipo apsidraudimas, nuo toto- 

rių. Ji eina šiauriniu Chinijos 
parubežiu per aukščiausius kal- 
nus ir giliausius klonius, per upes 
ir visas kitas gamtiškas kliūtis. 
Jos ilgis yra 1,250 mylių. Skai- 
tant 5 ptfrfų paramstį, visas sie- 
nos rūgštis išneša 20 pėdų; sto- 

ris, ties apačia, 25 pėdos, o ties 
viršum, 15 pėdų. 

Giliausia kasykla sviete yra 
Lambert anglies kasykla, Belgi- 
joje, 3,400 pėdų. 

'Didžiausia^ urvas yra Milži- 
niškasis Urvas, Edmonsono ap- 
skrityj, Kentuckyje. Jis yra arti 

upės Green, apie šešios mylios 
nuo miesto Cave ir 28 nuo Bovv- 

ling Green. Urvas susideda iš 
betaisykliškų kambarių, kuri-.j 
tuli yra dideli, gulį ant j vairiu 

lygumų. Kaikurie jų yra per- 
kertami plaukimu požeminės 
upės Echo šakų. Toje upėje gy- 
vena aklos žuvjs. 

Ilgiausias geležinkelio tunelis 
sviete yra šv. Gotardo tunelis, 

f. geležinkelio šakos, tarp L11- 
cernės ir Milano. Tunelio vir- 
šus yra 900 pėdų žemiau pavir- 
šio ties Andermattų ir 6,600 po- 
dų po Kastlehorno viršūnė, šv. 
Gotardo grupos. Tunelis yra 
26^2 pėdų pločio ir 18 pėdų, 10 

colių nuo apačios iki viršaus 
skliaustui. Jis turi C)l/2 mylių 
ilgio. 

Didžiausiais medžiais sviete 
yra milžiniškieji Kalifornijos me- 

džiai. Vienas iš gojų, Tulare 

ap^krityj, sulyg išmatavimu Val- 

stijos Geologiškojo Matavimo na- 

rių, esą 276 pėdos augščio, 108 

pėdos storio ties apačia ir 76 
pėdos augštyje 12 pėdų nuo že- 

mės. Kaikurie medžiai yra 376 
pėdų augščio ir 34 pėdų diametre. 

Didžiausias knygynas yra Bib- 
liotheque Nationalė, Paryžiuje, 
Įsteigtas Liudviko XIV. Jame 
yra 1,400,000 tomų; 300,000 bi.,- 

Aiimi; 175,mo rankraščiu; 300,- 
<xx) žemlapių ir chartų ir i5o,ocx! 
pinigu bei agnosų. Graviūrų su- 

viršum i .300,00 o rinkinyje 
esančių apie io,<xx> tomų. Por- 
tretų s k? i tom a apie ioo,(XX). 

Didžiausias tyr'aukis yra Sa- 
chara, didelis siaurinės \trikos 
plotas, besitiesiąs nuo Atlantiško 

vandenyno vakariniu Nyliaus 
kloniu i rytus. Ilgis nuo rytų 
į vakarus yra apie 3,000 mylių, 
jo vidutinis plotis yra apie 900 
mylių, jo dyrlis apie 2,000.000 ke- 

tvirtainių mylių. Lietus puola 
Sacharoje srautais protarpiuose 5. 
10 ir 12 metų. Vasara kaištis 
dienomis yra nepakenčiamas, bei 
naktis tankiai buva šaltos, die- 
nią oras buva kartais žemiaus 
užšalimo laipsnio." 

Didžiausia piramula yri 
Cheops, t iena iš tr'.jų Metnfiso 
piramidij grupos, esančios ant 

augštumos, 137 pėdų auigščiau 
lygmalės aukščiausio N'yliaus 
potvinio. Josios didumas likosi 
sumažintas, paimant jos lauki- 
nes dalis aprupinimui akmeni- 
mis miesto Kaire. Josios mū- 

ras išpradžių susidėjo iš 89.098,- 
000 kubiškų pėdu ir ligšiolai tu- 

ri dar 82,1 it,000 pėdų. Dabar- 
tini^ vertikališkas augštis jos iš- 
neša 450 pėdų; pirmiau buvęs 
479 pėdų. Visas jos akmenų 
sunkumas yra apskaitoma ant 

6,316,000 tonų. 
Didžiausias varpas sviete yra 

Maskvoje. Car Kolokol, ant že- 

mės ties Kremlium. Apsukui 
ties apačia jis turi beveik 68 pė- 
das. o jo augštis yra daugiau 
kaip 21 'pefla. Savo storiausioje 
vietoje turi 23 colius ir sveri, 

suiyg apskaitymo, 433,722 sva- 

rus. Jis niekuomet nebuvo pa- 
kabintas. 

ATEIVIŲ MOTERIŲ BALSA- 
VIMO TE*wĖS. 

Suvienytose Valstijose vis 

daugiau ir daugiau vietose su- 

teikiama moterims balsavimo 
teisės. Suteikiant moterims 
balsavimo teises, randasi nau- 

jų painių klausimų, kuriuos 

nelengva išrišti. 
Tarpe painių klausimų yra 

klausimas: koks yra padėji- 
mas moters-ateivčs, ištekėju- 
sios už Suvienytų Valstijų pi- 
liečio? 

Ateive, kaip tik apsiveda su 

Suvienytų Valstijų piliečiu, 
skaitosi šios šalies piliete. Bet 
kitas Suv. Valstijų įstatymas 
leidžia svetimtaučiui tapti širs 
šalies piliečiu, tik tuomet, jei 
jis išgyvena šioje šalyje ne- 

mažiaus penkių metų ir tai be 

pertraukos. 
Lengvai gali atsitikti, kad 

ateivė, neišgyvenusi penkių 
metų šioje šalyje, gali apsi- 
vesti su piliečiu. Tad kaipgi 
tuomet butų su jos pilietybe? 
,Ar ji gali balsuoti, kaipo pi- 
lietė? 

Ne\v Yorko teisėjas nu- 

sprendė, kad balsuoti gali tik 
tos ateivės, apsivedusios su 

amerikonais, kurios yra išgy- 
venusios šioje šalyje nema- 

žiaus penkių metų. 
Aną dien toks klausimas 

buvo svarstomas New Yorko 
teisine ir teisėjas Nevvburger 
nusprendė taip: 

Moteris ateivė, ištekėjusi už 
Suv. Valstijų piliečio, gali bal- 
suoti, jeigu ji išgyveno ši 3je 
Šalyje nemažiau penkių metų. 

Na, o sakysim, kad ji išgy- 
veno šioje šalyje 6 ar 7 me- 

tus kaipo ateive (nepilietė), 
bet ištekėjo ui Suvienytų Val- 
stijų piliečio tik šeši mėnesiai 
tam atg?l,—kaip tada? 

Teisėjas nusprendė, kad ne- 

paisant to, kada ji ištekėjo, ji 
gali balsuoti, ieigu tik ji yra 
gyvenusi šioj šalyj nemažiaus 
penkių metų. 

KARIŠKAM LIGONBUTĮ. 
Amerikos sužeisti kareiviai, beryjantieji vienam iš ligonbučiu Francuzijoj. Šis paveikslėlis ma- 

tyt, kad jie svariai ir rūpestingai yra užlaikomi. 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
SO. BOSTON, MASS. 

Protesto mitingas. 
Sausio 2 d. 1(>19 ni. Lie- 

tuvių svetainėje įvyko lietuvių 
mass-mitingas, kuriame daly- 
vavo virš i,000 žmonių. Su- 
šaukė vietinių lietuvių laik- 
raščių redaktoriai, kurie mi- 
tinge kalbėjo ir rezoliuci ją pa- 
gamino. 

Pirmiausia kalbėjo "Sanda- 
ros" redaktoruis Kostantas 
Norkus, kuris nurodinėjo, kiek 
daug nedorybių lenkai Lietu- 
vai pridirbo nuo laikų su jais 
"susigiminiavimo." Jis ragino 
protestuoti prieš imperialisti- 
niu.-. lenkų žygius, kurie pasi- 
kėsinę užgriebti Lietuvą ir ra- 

gino prašyti Suv. Valstijų už- 
tarimo. 

Antras kalbėjo "Darb." re- 

daktorius p. Gudas, kuris pa- 
pasakojo, kaip ši karė 1 mosuo- 

ja tautas. 

Po jokalbėjo "Keleivio" re- 

daktorius. Jis atsakinėjo p-ui 
Gudui, "užkabinusiam" Rusi- 
ją- 

Publikoje upas buvo labai Į entuziastiškas: pradėjus kal- 
bėti iš publikos vienam kleri- 
kalui ir vienam socialistui jie 
savo draugais, taip-pat iš pub- 
likos, tapo subarti, kad suiru- 
tę kelia ir nurimo. 

Pirmininkavo komp. Mikas 
Petrauskas. Tik jo mokėji- 
mas vesti susirinkimą ir pir- 
mojo kalbėtojo taktas sulaikė 
mitingą nuo suirimo. 

Pirmininkas perskaitė pro- 
testo rezoliuciją, kuri vienbal- 
siai tapo priimta. (Priešinosi 
tik vienas klerikalas ir pora 
socialistų). 

Rezoliucija skamba sekan- 
čiai: 

* * 

PROTESTO REZOLIUCIJA. 
Išnešta Lietuvių Mass- 

Mitinge, kuriame dalyvavo 
visų musų partijų atstovai, 
Sausio 2 d. 1919 m., Lietu- 
\ ių salėje, kampas E ir Sil- 
ver gat., Boston, Mass. 

"Męs, So. Bostono ir 
apielinkės lietuviai, išgirdę, 
kad lenkų armija kėsinasi 
užimti Lietuvos sostinę Vil- 
nių, susirinkę Lietuvių Sa- 
lėje, Sausio 2 d. 1919 m., 
nutariame: 

Kadangi, Lietuviai nuo 

praistoriškų laikų apima Pa 
baltiko kraštą, kaipo skir- 
tinga tauta, kurios kalba ir 
būdas su lenkais nieko ben- 
dro neturi; 

'Kadangi, Lietuviai per 
ilgus laikus buvo savystovė 
tauta ir nuo 1772 m., kuo- 
met Rusija su Vokietija ją 
pavergė, lietuviai iki šių lai- 
kų nesiliovė kovoję už savo 

teises; 
"Ir kadangi buvo skelbia- 

nia, joge i ir ši kart* taipgi 
buvo vedama už paliuosavi- 
mą pavergtų tautu— 

''Todėl Lietuvos žmonėms 
butų padaryta didelė skriau 
da, jeigu kokiai nors sveti- 
mai spėkai butų le! ta įsi- 
veržti ir be to jau dide- 
liai nuterioton Lietuvon. 

''Protestuodami prieš im-j 
perialistinius lenkų žygius, j 
męs prašome Suvienytų Yni 
stijų panaudoti savo Įtekmę, 
kad šis Lietuvos priešų pa- 
sikėsinimas bu t;, sustabdy- 
tas ir leista patiems Lietu- 
vos žmonėms nusistatyti vai 
džią. Męs taipgi prašome 
Suvienytų Valstijų valdžios, 
kuri taip gausiai šelpia ki- 
tas taipgi nuo karės nuken- 
tėjusias tautas, ištiesti pa- 
gelbos ranką ir Lietuvai, ku 
rios žmonės miršta badu." 

Mikus Petrauskas• 
Pirmininkas. 

Ši rezoliucija kablegramo- 
mis tapo pasiųsta Prezidentui 
YYilsonui per'Amerikos amba- 
sada Paryžiuje, Valstybės De 
partamentui \Yasbingtone, 
Massachusetts senatoriui 
Lodge, Massachusetts guber- 
natoriui Calvin Coolidge ir til 
po keliuose Bostono angliškuo 
se laikraščiuose (Globė, Ga- 
zette ir kit.). 

Šis nuaugąs buvo sušauk-1 
tas tautininkų iniciatyva, so- 

cialistai ėjo dėl nasirekliama- 
vimo, o klerikalai jau graudi- 
nasi, kad j bendrą lietuvių mi- 
tingą atėjo... 

Vietiniuose anglų laikraš- 
čiuose pastaruoju laiku buna 
daug žinių apie Lietuvą, bet 
mažiau teisingų, o daugiau 
lenkų politikieriais skleidžia- 
mų. 

"L ietuvos" R c porteris. 

ROCHESTER, N. Y. 

[Nuo Red. "Lietuvos" No. 
2, 1919 m. mūsų korespon- 
dentas mi])eike tūla kalbėtoją, 
šiame gi numeryje kitas mū- 

sų korespondentas giria ta 

kalbėtoją. Pastabą dedame 
todėl, kad pabriežus, jog dvi 
ypati tame pačiame klausime 
labai dažnai gali skirtingai 
suprasti. Iš to taipgi aišku, 
jog redakcijai iš koresponden- 
cijos nėra jau taip lengva su- 

sekti tikrą dalykų stovi.] 
Gruodžio 29 d. Čia įvyko 

Laisvės Savaitės prakalbos. 
Kalbėjo "Garso" redaktorius 
L. Šimutis. Žmonių atsilan- 
kė Į prakalbas apie 300. Aukų 
surinkta $2,000.00. Su pir- 
miau surinktais turime virš 
$4,000.00. 

Ponas Šimutis vienas iš 
puikiausių kalbėtojų, kurie,. 

kada kalbėjo Rochestcryje. 
Jis sužadino musų kolionijos 
lietuviuose tikrą meilę linkui 
niusų nuvargintos tėvynės 
I sietuvos. 

Jo kalboje nesimatė jokio 
partyviškumo, kuo paprastai 
pasižymi musų kalbėtojai. Jis 
linkėjo gero pasisekimo rinki- 
me aukų ir kovoje už Lietu- 
vos Neprigulmybę lygiai ka- 
talikams. tautininkams ir so- 

cialistams bile jie tik darbuo- 
tusį dėl Lietuvos laisvės. Dau- 
giau mums reikia tokių rim- 
tų kalbėtojų. 

Reikia pridurti, kad pirm 
atsilankymo p. Šimučio, pas 
mus buvo nemažai jogailistų 
(lenkbernių), bet atsilankius 
p. Simučiui jie išnyko lyg 
rūkas. 

I\Ies roi iiesteriečiai turime į 
vieną puikų užmanymą ir jei 
tas mums pasiseks įvykinti, 
tai tikrai bus didelė nauda 
tėvynei Lietuvai. Stengiamės 
išgauti iš Rochesterio "Cham- 
ber of Commerce'' Lietuvos! 
reikalams net $25,000.00. 
Nors tai sunkus darbus, bet. 
pakol kas, mums sekasi ne- 

blogai. 
A. ZiiiŲiickas. 

Ar čia busit ar Lietuvon Grįžšit? 
Lietuviams yja svarbu įf žingeidu žinot], kięjc Lietuviu žada po šios karės grįįtl atgal Lietuvon. Dienraštis norėtų šitas žinias surinkti, kad šitą klausinę išrišti. 

Todėl išpildykft šitą blanku ir pa.sujssk'ite ją atgal. Jusų var- 
dai ir jusu čia paduotos žmias tius Išlaikomos vien tik Redak- 
cijos žiniai ir ijębus nęi atskirai gar^inattoS' nei niekam iš- 
duodamos. Todėl galite rašyti atvirai ir s.u ftilnu pasitikėjimu. 

1. Vardas-Pravardč 
.. 

2. Adresas 
3. Pavienis, ar vedęs. Jeigu vedęs, tai kiek šeimynoj? 
4. Amžius jusų 
5. Ar grįžtut Lietuvon po karės, jeigu Lietuva gauty laisvu? 6. Ar grįžšit Lietuvon po karės, jeigu Sietuva negautų pilnos laisvės?. 7. Iš kokios vietos paeinate iš Lietuvos? 

8. Kolšion vieton grjžtute ? 

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

savim parsivežtut 

Pastaba, Šitas klausimas yra svarbus tuomi, kad galima bu- tų maždaug sužinoti, kiek kapitalo amerikiečiai parvežtų Lie tuvon, o tas parodytų kiek jie Lietuvos gerbuvj padidintų. ŠI- tLS jusų atsakymas bus Redakcijos užlaikomas absoliutiškoj paslaptyj, kiek tas lytisi j.usų ypatos. Jeigu kartais nenorėtum jo atsakyti, praleiskit jį nieko nepažymėję. 
12. Kaip greit manytute grįžti Lietuvon? 

.. 

••••.• Atsakę šiuos klausimus šitą k.uppna jr sugrąžitiMf -Lietuvos" Dienraščiui^ adresuodami taip. 
Statistikos Skyrius, 
"Lietuva" Daily, 3253 S. Morgan St., Cnicago, IU. 

PASIRŪPINKITE, KAD IR JŲSŲ DRAUGAI BET P'*ĮSTAMI JĄ IŠPILDYTŲ. 

RACINE, WIS. 

I Racinieėiai tai gyvus elemen- 
tas. Jiula kruta be perstojimo: 
—vieną darbą užb.eigia, tai už 
kito imasi. 

Dabar T. M. D. 121 kuopa 
rengiasi šį tą kultūriško nu 

veikti. Nors kuopos iždas nė- 
ra jau taip stiprus, bet nariai 
randa ir kebliame padėjime išėji- 
mą. 

Tam tikslui rengiama balius 
11 dieną Sausio Union Hali, ku- 
riame tikimasi kiek nors už- 
dirbti, kad paskui butų drąsiau 
daryti išlaidas. 

Xct pačiame baliuje kuopa pa- 
rodo savo kultūriškus siekius, 
nes ketina suteikti atsilankiu- 
siems net visą pundą j vairiu 

knygų. Linkėtina kuopai grąžui 
pasekmių. 

Vie* inis. 

SCRANTON, PA. 
Gruodžio 31 d. 1918 m. 

Šv. Juozapo bažnyčioje atsi- 
buvo labai graži iškilmė, kai- 
po atsisveikinimas su senais 
metais. 

Procesijoje dalyvavo gra- 
žiai pasipuošę draugyste S v. 

Marijos Mergaitės. Bet dar 
malonesnį įspūdį darė mokyk- 
los mergaitės, kurios gana 
gražiai giedojo. 

Tikrai ii Scrantoniečiai pra- 
leido gražiai senuosius 1918 
metus. 

P. Koiitakiavičius. 

DORRISVILLE, ILL. 
Pas nutini dabar laikai nekokį. 

Neseniai influenza aplankė pas 
mus kuone kiekvieną lietuvišką 
stabą. Dabar gi darbai dykčiai 
sumažėjo, i-jTuo laiko mainos dir- 
ba vos diena ar dvi savaitėje, tai 
žmonės jaučiasi ftekaip. Lietu- 
viškas judėjimas pas miis, suly- 
ginant su kitomis kolionijomis, 
yra silpnas. 

A. Siratavičius. 

KENOSHA LIETUVIŲ 
ATYDAI. 

Gen. Agentas: P. Beišis, 
182 N. Howland Ave. Šiose 
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. 

PraJCk Naujus Metus su tobulu akių re. 
gėjimu, taip. kad nieko nepraleistumei per vl 
sus metus, kas t nu gali Luti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių •« 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli' 
regystė prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. Egzaminacija DYKAI, 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland A ve., Chicago 
Kampas 1 Stos Gatvės. 

3čios lubos, virš l'lati'o aptiekos. Tėmykite 
i mano parašu 

Valar.lns: nuo y tos vai. ryt-> iki 8 vai. vak. 
Nedi'.'.oj, nuo 9 va!. to iki 12 \al. diena. 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 
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Męs mokiname ii puiki) gerai apsimokanti 
amatą j trumpį laiką. Kirpikal yra labai reikalaujami. 
Vietos nepripiLdytoj laukia. 
Ateik diena ir vakare. 

Master Cutting School 
J. F. Kasnicka 

118 N. l.aSalle St, 

NEPATEMVTI GAMTOS 

STEBUKLAI 
Męs matome šviesią, giedrią dieni}, 

męa matome taiusią naktį, matomo 
labai giedras atmainas — iš giedros 
į lietų, audrą, sniegą, matome dangą 
braižančuis žaibus, girdimo gyvybe 
drebinanti griausmą. Kas tą viską 
atlieka, daugeliui žmonių yra neži- 

noma, o žinoti privalo kiekvienas, 
ši gamtos visokeriopą atmainą labai 

trumpai ir aiškiai yra aprašyta ir 
paveikslais išrodyme, knygelėje 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Sviete 
KAINA 25 CSNTAI 

Pinigus siųskite 

'LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 
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TelepUonaa BOlevard 1250 

Prenumeratos kaina apgarsinimu skyriuje. Apgar- 
dnlmi) kaina suteikiama par* lkaiavus. 

Prisiųsti Redakcijon ir nesunaudotl rankraščiai s re- 

tinami atgal tik tada, kada j t) gražinimo reikalaujama, 

raakraštį Redakcijon siunčiant, lr kuomet gražinimo lė- 

tas prie r&nkražčio yra pridėtos. 
Prenumeratos, apgarsinimu lr kitnkio biznis reika- 

lais reik kreiptis laiškais 1 Dienraščio Administaraciję. 

Korespondencijas, žlnlaa tr nbraii^nlus reik odreauoti 

Dienraščio Redakcijos vartų. 

Joki raštai, be padą rimo rašėjo tikro vardo-pravar- 
d§s (apart slapivardės) ir adreso, negali buti aunaudotfc 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 Iki 

12 tai ISryto ir nuo 6:30 lkl 6 vakarė. 

Ar Lietuvių Politika Gelbsti 

Navatnas klausimas, ar ne teisybė." Be- 

rods, kokia galėtų buti abejorė, ypatingai da- 

bar, kuomet lietuvių visuimenė iš įvairių ko- 

lionijų savo griausmingais protestais prieš 
vien tik pasikėsinimą, ant Vilniaus išreiškia 
neabejotina savo nuomonę lietuviškai-lenkiška- 
me klausime? 

O vienok ne vienas rimtesnis lietuvių vei- 

kėjas, kuris mato ne tik tą, kas darosi ant 

visiems matomos paviršėi, bet taipgi turi lai- 
kas nuo laiko progą pastebėti šį-tą iš to, kas 
darosi užu-scenos; ne vienas lietuvių veikėjas, 
kuris iš nekuriu ženklų gali nuspręsti apie 
"rytojaus pagadą," yra šiądien didžiai susi- 
rūpinęs kaip sykis tu^ klausimu: ar lietuvių 
politika nėra kartais vando ant lenkų malūno? 

Žinios apie nekuriuot, lietuvių veikėjus 
Šveicarijoj, kurių tarpan yra įmaišyti ir Ame- 
rikos lietuvių pasiuntinai [kun. Pobužis, 
Pakštas ir Mastuskas], sukelia daug abejo- 
nių lietuviuose. Kun. Vilimavičiaus laiškas 
(anądien tilpęs "Lietuvoje") yra tik pirmas 
vėjalis tos audros, kuri, kaip rodosi, neaplenks 
Amerikos lietuvių. 

Ateinančiuose "Lietuvos" numeriuose tu- 
rėsime >rogą šiek-tiek plačiau pakalbėti apie 
nekurias ;*inias, kurios mus pasiekė ir kurių 
prasmė yra nei mažiau-nei daugiau, kaip tik 
apkaltinimas, kad Amerikos lietuvių taip va- 
dinami "diplomatai," išvažiavusie Europon, 
bene pasigavo ant lenkiškos politikos meškerės 
ir užvirė tokios košės, kad Amerikos lietuvių 
taip vadinamos "katalikiškos srioves vadams 
priseis nežinia is kurio galo ją kabinti. 

Su sriove tiek to, bet šiuom laiku pradeda 
rodytis rimtu abejonių sulyg to, ar neapgalvo- 
tas žingsnis, kuriuo pavesta lietuvių reikalų 
reprezentaciją, užrubežyj ne tik abejotinu ga- 
bumų, bet, kas svarbiau, ir abejotinos ištiki- 
mybės y pa toms,—ar tas žingsnis nenugrims- 
dvs Lietuvos ateities prapultin? 

Yra serioziškas 'alykas, kuomet diplo- 
matiškosna iintynėsna su išlavintais, sakysim, 
lenkų diplomatais, su jų organizuota ir pla- 
čiai vedama intriga pastatoma vardan Ame- 
rikos lietuvių — vaikus, ne tik be pritirimo, 
bet tiesiog ir be jokių net pamatinių mokslo 
kvalifikacijų, matomai pasitenkinant vien tik 
jų gerais norais. Reik būti dideliu... opti- 
mistu. idant prie tokių aplinkybių tikėtis, kad 
imtines galės būti laimėtos. 

Svetimoj spaudoj apie 
Lietuvius. 

00 

NUO NEW BRITAIN LIETUVIŲ. 
"Xevv Britai.i'o lietuviai su nepasiganė- 

dininiu žiuri į lenkų ėjimą Vilniun" — saku 

laikraštis Courant, iš Hartford, Conn., tal- 

pindamas p. Antano Mikalausko gražų 
straipsnį tame reikale. 

Minėtas straipsnis yra sekantis: 

"Subatos laikraščiuose pasirodo tū- 

los žinios, kurios yra stebėtinos tiems, 
kurie moka skaityti tarp iinijų ir anali- 
zuoti faktus. Lenkija reikalauja teisės 

įėjimo į Vilnių, Lietuvos sostinę, nuver- 

timui bolševikų, kaip jie tvirtina. Ar j 
Amerikos žmonės permato jų tikrus mie- 
rius? 

"Lietuva yra respublika, apreiškė 
savo neprigulmybę kiek laiko atgal ir iš- 

rišinėja savo klausimus bc kraujo pralie- 
jimo ir skerdynių. Kodėl Lenkija, turė- 
dama pati pilnas rankas bėdos, ma- 

to tinkamu apleisti savo loenus rubežius 
ir siekti pavojaus, kurio nėra kaimynėje 
šalyje, tas yra sunku suprasti. 

"Tas tegalima butų sulyginti su Vo- 
kietija, einančia Belgijon. Lai Amerika 
supranta, kad Lietuva nekvietė lenkų į 
minėta teritoriją, ir žiuri į tokį pasikė- 
sinimą nei mažiaus nei daugiaus, kaipo 

*į mėginimą ją pavergi. Čia galima maty-j 
t i Lenkiją tikroj jos šviesoj. 

''Nespėjo Lenkija pamatyti progos 
įgyti savo neprigulmybę, kaip štai ji pra- 
deda žydų ir ukrajiniečių skerdynes, ir 
daro plianus įsiveržimui Lietuvon, ne jo-, 
kiems geriems tikslams. Visas plianas ne- 

kvepia teisybe ir Amerika privalo sulai- 

kyti savo užuojautą Lenkijai patol, pakol 
toji šalis nesulaikys savo vokiškos arra- 

gantijos ir leis gyventi savo kaimynams, 
Kurie neprašė jos įsiveržimo, ypatingai gi 
su galinga armija. 

"Lietuva nenori susijungti su Lenki- 

ja. Jos kalba yra skirtina, jos literatūra 
yra kitokia, faktiškai nieko bendro nėra 
su ja. Prezidentas \Vilsonas paskelbė, kad 
jos tautinė nepaliečiamybė privalo buti 
pagerbta. Yra ciniška, kad tas, kas pir- 
mas gauna karinės pergalės vaisius, da- 
bar yra pirmas prie jų sudarkymo. 

"Šalin nuo Lietuvos, Lenkija, šalin! 

—A n t a n a s M i k a 1 a u ska s." 

Iš Courant, Hartford, Conn. 

Gruodžio 29 d. 1918 m. 

* * 

VVorccstcr Tclcgram, paminėdamas 
apie VVorcester'o lietuvių' protesto mass-niitin- 
%<\, paduoda ir dalį priimtos prieš lenkus re- 

zoliucijos, kurioje, tarp kit-ko, sakoma, kad 
lietuviai "protestuoja prieš šituos nepateisin- 
tinus darbus lenkiškų annekcijonistų ir šau- 
kiasi prie Suv. Valstijų valdžios, idant apgin- 
tų Lietuvą ir pridabotų, kad teisybė butų su- 

teikta mūsų tautai ir kad Lietuviai butų su- 

teikta saviapsisprendimo teisė, be įsikišimo 
imperialištiškų kaimynų." 

Boston Evcuing Globc paduoda ilgoką 
aprašimą So. Bostono lietuvių protesto ir tu- 

rinį jų priimtos rezoliucijos. 
Binghampton N. Y. Press (Gruodžio 27 

d.) talpina beveik špaltos didumo aprašymą 
apie vietiniu lietuvių pastangas surinkti Lie- 
tuvos reikalams $10.000.00. Prie tos .progos 
atpasakojama mitingo kalbėtoju kalbas, ku- 
riose nušviečiama Lietuvos reikalai. 

Scranton [Pa.] Rcpublicau (Sausio 1d.) 
aikartoja New Yorko laikraščiuose tilpusi 
Tautinės Tarybos pirmininko p. P. S. Vilmon- 
to paduota prieš lenkus protestą, kuriame už- 
reiškiania, kad lenkų mėginimas užimti Vil- 
nių neva jo išgelbėjimui nuo bolševikų, yra 
"vien tik pretekstas įsiveržimui j Lietuvą ir 
su pagelba ginklų įvykdinti Lietuvos prijun- 
gimą prie Lenkijos." 

A eivark [A'./.] A'cws (Gruodžio 31d.) tal- 
pina žinif. apie vietinių lietuvių protestą prieš 
lenkų ir bolševikų pastangas užgriebti Vilnių. 
"Mitingas išreiškė mintį, kad lietuvių tauta 
liekados nepakęstu jokių politiškų ryšių su 

Lenkija ir kad bile mėginimas lenkų armijos 
užimti Vilnių, Lietuvos sostinę, privestų prie 
praliejimo kraujo"—rašo tas laikraštis. 

New Yurkcr Ilcrold [vokiškas] laikraš- 
tis talpina (gruodžio 30 d. ) p. Juliaus Kaupo 
ilgoku straipsni iš T»iuletino "Vokiškos De- 
mokratijos Draugų.'' Straipsnis anttęalvin 
"Litauisch Ostpreussen" (Lietuviški Rytprū- 
siai) paduoda žinių apie Prūsų lietuvius, jii 
tautinį judėjimą ir pastaruosius atsitikimus, 

'kuomet Prūsų Lietuviai, atsimetę nuo Vokie- 
tijos, prisidėjo prie Didžiosios Lietuvos. 

K. S. Karpavičius- 

Žmonių Pasakos Apie šią Karę. 
II. 

Fridrikas Barbarossa. 
Apie 800 metų atgal Vokieti- 

ją valdė karalius Fridrikas Ru- 
dabarzdis. Jis buvo gabus ka- 
riauninkas ir galą gavo bekariau- 
damas—kryžeivių karėse, Mažo- 
joje Azijoje, prieš turkus. Tai 
buvo garsiausias iš viduramžių 
imperatorių, prieš kurį drebėjo 
kitos tautos ir valstybės. 

Jam ižuvus su pulku raitų ka- 
rei viii pasikėsinime perplauki i 
upę, vokiečiai nenusiminė. Neži- 
nia kokiu budu jis inveltas į pa- 
sakų, kokią esu suminėjęs pir- 
mesniame savo straipsnyje, til- 
pusiame '"Lietuvos" No. 1 šių 
metų. Vokiečiai per daugelį kny- 
gų velka tą passką, buk jų žu- 
vęs karalius Fridrikas Barbaros- 
sa esąs gyvas ir užsilaikąs su 

savo kareivių pulku Kyffhausero 
kalnuose, Thuringijoje, Vokieti- 
joje. Jis tenai miegosiąs, iki ere- 
liai pasiliausią lakioję apie kalno 
viršūnę. 

Ir šiandien su malonumu ir 
gal su pasitikėjimu senieji vokie- 
čiai laukia savo karaliaus Tsbun- 
dant. 

Pasaka vn visai panaši žemai- 
čiu aprašymui apie prisikėlimą i: 

miego jų karaliaus, kurs taipgi 
'ilsisi po kalnu palei Kretingą." 

Matyt, kaip gabus vokietis ra- 

šyti >jas sujungė tą pasaką su is- 
torišku prietikiu — žuvimu Fri 
driko Rudabarzdžio.—Pasakoje 
rašoma sel<ančiai: 

"Pra'bėgo pusė tūkstančio me- 

tu—štai, vienas piemuo,—kaip ir 

toji žemaitė mergina,—užklydo 
>rie Kyftliausero kalno. Priėjus 
tako galą, piemuo buvo pergąz- 

i liūtas įstabaus vaizdo: vos ne- 

numirė iš baimės: prieš jo akis 

!stovėjo durjs j didelį rūmą, ku- 

rio lubos buvo paremtos dide- 
liais žalio murmulo stulpais. Prie 
didelio murmulinio stalo, rumo 

viduryje, .piemuo pamatė sėdintį 
karalių Fridriką... jo ruda barzda 

išaugo per stalą ir gulėjo išsi- 
driekusi ant grindų. Palei sie- 
nas stovėjo tūkstantis narsiu, sy- 
kiu su juo žuvusiu, jo kareivių, 
jie alsavo tykiai ir sapnavo kares 
;r pergales; ant jų veidų matėsi 
triumfo šypsą, jie ilsisi ir lau- 
kia karaliaus žodžio, kad vėl išė- 
jus j mušį." 

Piemens apsilankymu karalius 
išbudęs, išbudino jis tuoj ir savo 

karžygius ir sušuko: 
"Ar ereliai vis dar lekioja apie 

kalno viršūnę?! 
Tuščiuose kalno urvuose pa- 

sigirdus jam atsakymas,—tai bu- 
vo paskutinių keletas žodžių jo 
paties klausimo: 

"Ereliai dar vis lekioja apie 
kalno viršūnę!" 

Karalius suprato, jog dar ne- 

atėjo valanda jam grįžti j mū- 

šį, ir tpaliepės kareiviams mie- 

joti. 
Tokis piemens apsilankymas 

minėtame kalno Ufrve buvęs tik 

jo sapnas: piemuo tuo laiku avį 
apglėbęs miegojo pievoje, jam 
gi prisisapnavo, jog ta jo avelė 
dingusi ir jis jos bejieškodamas 
tą kalną radęs. 

Suprantama, kad vokiečių ra- 

šytojui reikėjo žinoti žemaičių 
pasaką apie karalių miegantį 
kalne pas Kretingą, vėliaus ją 

t galima iškraipyti kaip patinka. 
Žemaieiai-kareiviai, nuisų pasa- 

koje minima, išeiną iš po kalno 

mankyties muštro. Laikrodžiu! 
išmušus vieną valandą nakties; 

jie vėl sugrįžtą į savo vietai, 
šaukdami: Ura! Veikiai išsipil- 
dys laikas, kada męs ir vėl pa- 
reisime ! 

Pereitų syki nurodžiau, kad jau 
musų laikas priėjo—jau suki!.) 
visi žemaičiai-lietuviai ir ;pakilo 
kovon už savo Tėvynės liuosybę. 

T\o Vokiečiai iš tos pasakos 
apie karalių Rudbarzdj laukia? 
l>et jie irgi laukia: jų yra pa- 

sakyta taipgi, kad kuomet jų bė- 

da (bus didžiausia ir juos ap- 

sups prispaudimas—jų karalius su 

savo karžygiais pabus ir per- 
veiks visus neprietelius. 

Baigiant šią praėjusią karę, ka- 
da vokiečiai buvo spaudžiami ir 

) j u spėkos vyko, pasakiški žmo- 

Įnės laukė stebuklo—kada išeis, 
ant jų priešų Karžygis Barba- 
rossa ir apgins jų šalį... 

Barbarossa nepasirodė: Vokie- 
tija puolė visapusiškai—sunyko 
jų imperija, dingo imperatorius, 
šalis apimta priešais, taipgi ir 
naminė suirutė siaučia tarp jų 
pačių. 

Dar ir dabar yra tokių, ktuic 
tikrina, jog kaizerio puolimas ir 

pergalė ant jų per sąjungiečius 
nėra tai Vokietijos nelaimė, bet 
gerovė bėdos rubuose, kitaip 
esant Barbarossa butų atėjęs i 
pagalbą. Tečiaus jeigu Vokieti 
ją apguls bolševizmas ir užeis 
■badas, tada tik nelaimė bus tikrai 
užėjusi,—tuomet Barbarossa ti- 
krai pribus Į pagalbą. 

Išaiškinti galima tą jų įsiti- 
kėjimą panašiu keliu kaip ir lie- 
tuvių. Barbarossa gyveno di- 

delėje gadynėje, kuomet tik pra- 
dėjo apimti pasaulį krikščionybė. 
Krikščionių »žemes apguldavo pa- 

gonjs—visų silpnesniųjų tautų 
viltis sviro ant Vokietijos pa- 
galbos, kurią tuomet valdė Fri- 
drikas Barbarossa. Vokietija su- 

lyginamai buvo galinga tais lai- 

kais. todėl gi galingumo garbė 
teko jos karaliui, kaip ir šiuose 
laikuose, paskutinėje karėje, vi- 

są garbę nešė kaizeris \Vilhel- 
m a s. 

Taip narsiu esant, žuvus ne- 

tikėta mirėia ir taip toli nuo 

tėvynės, jis negalėjo žuti žmo- 

nių mintyse, o jo karžygiškumas 
uekuriems buvo priežasčia lėmi- 
mui ateities savo tautai: daroma 
vis priešingai T jcT kas žuvo, t<ii 

turės kelties, o kėlęs pergalėk 
priešus, nes dėlei priešų žuvo. 

NcreiKs, aišku, prisikelt iš ka- 

po tokiam Barbarossai ir apgint 
salj, bet kils tokia proga fr at- 

siras su dvasią, kokią turėjo Bar- 

barossa. žmones, ir jie su tokiu 

narsumu pakels ginklą prieš ju 
neprictelėms, kuomet matys, jog 
j vi prispaudimo valanda turi už- 

sibaigti. 
Kitą syki paminėsime daugiaus 

žmonių pasakų apie šią karę. 

Paskirkime Lie- 
tuvos Dieną. 

lštikriijų męs galime skai- 
tyti save laimingais palygini- 
me su išpustyta Europa ir mū- 

sų tėvyne Lietuva, kur musų 
broliai viso neteko ką turėjo, 
o kas tapo užkavota, tai kry- 
žiokai surado ir atėmė. Męs 
nekentėme baimės, bado ir bal- 

čio, męs nebuvome kryžiokų 
verguvėje. Kryžiokai, užim- 
dami Lietuvą, viską plėšė ir 
atėmė nuo gyventojų, ką tik 

galėjo atimti: kontribucijas, 
maistą, drapanas ir gyvulius 
Dabar, grįždami atgal, vėl-gi 
plėšia viską, ką pakeliui už- 
tinka. 

Atsidarius susinešimams su 

Lietuva išgirsime .ir pamatysi- 
me baisiausius apsakymus ir 

paveikslus gyvenimo musų 

brolių po kryžiokų letena, iš- 

girsime šauksmus: pagalbos, 
gelbėkite, padėkite! 

Taigi ruoškimės prie viso- 
kio gelbėjimo—politiško ir 
materiališko, nes musų bro- 

liams. reikia visko. Kad tai 
padaryti, kas yra mušu prie 
dermė-pavidnastis. kaipo žmo- 

nių, turime pasiskirti sau Lie- 
tuvos Tėvynes Dieną, kurios 
uždarbį-pelna paaukautumėm 
Lietuvos reikalams per Lietu- 
vos Neprigulmybės Fondą. 
Dabar geros valios tžfttieeiai 
aukauja po šaunias sumas Ka- 
lėdų Eglaitei—L. X. Fondui, 
P»et kada visi Amerikos lietu- 
viai, kiekvienas, paaukautu 
savo vienos dienos uždarbi, 
tai nejutoms suma pasiektu 
porą milijonu doliarių, iŠ ko 

butu didelė nauda niusu bro- v- t, 

liams tėvynėje, u męs to ne 

nejaustumėm. 
Darydamas Lietuvos Die- 

nia pradžią, pridedu vienos 
dienos uždarbį $5.00 ir atsi- 
šaukiu j visus lietuvius Ame- 
rikoje t,'i patį padaryti nevil- 
kinant. Pinigus galima sių- 
sti pavieniu arba grupomis j 

laikraščiu redakcijas: "Vieny- 
bės Lietuvninkų," "Tėvynes," 
"Lietuvos" ir "Sandaros," 
išrašant "money orderius" ar 

čekius fondo iždininko Tamo 
Paukščio vardu, o redakcijos 1 

jau priduos jam apgarsinda- 
mos aukautojus. 

P. Mikolai 
576 Crescent St., B'klyn, N. Y 

Sviestas ir Oleomargarinas. 
f 

Išdirbėjai oleomargarino užtikrina publiką, jog jų pro- 
duktas yra tukios pat kokybės ir taip-pat maistingas, kaip 
sviestas. Paprasta ypata arba pirkėjas, kurim reikia nu- 

spręsti, kurį iš dviejų pirkti, sviestą ar oleomargarine, žiu- 

ri i >į tvirtinimą su kokiu tai abejojimu. Nepasitikėjimas 
kįla žmoguje, kuomet jis girdžia arba skaito apie kokį norJ 

nudavimą, kurs, buk esąs taip-pat geras, kaip tikras. 
Kaslink skonio, tai vartotojas gali persitikrinti, po 

pirmo banydino ar išdirbėjas arba pardavėjas sako tiesą, 
| kuomet jis darodinėja, jog šis nudavimas gali su:'ilyginti su 

tikru produktu. Kas liečiasi oleomargarine, tai męs esame 

Įsitikinę, kad labai mažai žmonių šiame pasaulyje, kurie j 
nebūtų kuomet nors valgę oleomargariną, visai nežinoda-\ 
mas. jog valgė ne pieno produktą. Tas parodo, jog apgar- 
sinimai buvo teisingi savo tvirtinime apie skonį oleomar- 

garino. Ištikrųjų, tai geras oleomargarinas, pagamintai są- 
žiniškais išdirbėjais yra geresnis, negu sviestas, kuris yra 
ncpirmos rųsies. 

liet vartotojas negali pats dėl savęs nuspręsti, ar iš- 

dirbėjas kalba tiesa tvirtindamas, jog oleomargarine yra 
taip-pat maistingas, kaip sviestas. Čia mokslas ateina mums 

į pagelbą atsakyti m klausimą. Analyfiški chemikai, iš-j 
egzaminavo kiekvieną maistą atskirai, kuri męs vartojame] 
ir gali tikrai išrokuoti kokia dalis pasiliks musu kuną mai- 
tinti. kokia dalis eis atnaujinimui nusinešojusių kuno da- 
liu ir pridavimui energijos ir stiprumo mūsų kunui. 

Žmogaus kūnas yra mašina, kur ugnis turi visuomet 
kūrentis, idant kūnas galėtu veikti, ir maistas yra mūsų 
kuras. Mokslas išrokuoja kiek dalių duodančių šilumos 
umųs kunui turi kiekvienas maistas. 

Mokslas, kuris užsiima fiziologija žmogaus kuno, tvir- 
tina. jog oleomargarinas taip-pat maistingas, kaip sviestas 
ir stai kaip jie tą išveda. Kaip sviestas, taip ir oleomarga- 
rinas turi savyje aštuoniasde:imts nuošimčių riebumo 
viena nuošimti proteino. Vienas varas sviesto duoda 3,6(b 
calores šilumos ir oleomargarinas 3,525, tai labai menkas 
skirtumas. Žinovai sutinka, jog oleomargarinas ne tik kad 

yrar taip pat maistingas, kaip sviestas, bet taip lengvai 
virškinamas, kaip sviestas. \ ienintėliame dalyke jie ski- 
riasi. tai kad svieste randasi taip vadinamas zitamin, kurs 
padeda ilgiui kuno, taip kaip oleomargarine to labai mažai 
randasi. l»et kuomet žmogus vartoja pieno, kiaušinių ir 
mėsos, tuomet nedaro skirtumo, ką jis vartoja, sviestą ar 

oleomarsfarina. 
Kuropoje, karės sunaikintose šalyse, kur žmonės buvo 

priversti valgyti bulbes, prastą duoną ir džiovintas daržo-) 
ves ir labai retai gaudavo mėsos Šmotuką, oleomargarinas 
negalėtų užimti sviesto vietą. 1 >et čia Amerikoje, kur gau-I 
šiai turime pieno, mėsos, šviežių daržovių ir net kiaušinių.', 
visai nesvarbu ar svietą, ar oloomargariną vartojama. i 

Bet dar vienas klausimas kįla, kuomet vartotojas ima I 
svyruoti, kuri iš dviejų pasirinkti nuduotąjį, kurs yra ru-1 
pest ingai ir hygieniškai sutaisytas, taip žmogus gali buti 
užganėdintas švarumu ir vartoti su pasitikėjimu. N 

Šitam atvejyje viskas priguli nuo pirkėjo, ar jis gal 
pasiskirti rųšj, kuriaja galima pasitikėti. Taip pavyzdžiu? 
kiekvienas, kurs yra matęs su kokiu rūpestingumu, teclmi 
ku patyrimu ir švarumu oleomargarinas yra gaminam, 
"packing house" \\ ilsono ir Ko., niekuomet neims kitos n 

^ics'oleomargarino, kaip tik tą, kurs tttir gerai žinomą spau 
d;> ir vaiz^aženklį "\\'ilsono ženklas apsaugoja jusų stalą.» 

\Yilsono oleomargarinas yra gaminamas dideliuose, iš- 
vėdintuose kambariuose, indai švarus ir mašinos net žiba, 
darbininkams yra įsakoma visuomet švariai užsilaikyti. 
Sriovės vandens nuolat plauna grindis ir stalus, ant kur 
dirbama ir kiekviena dalis, kuri eina j mašiną yra strop 
prižiūrima, kad nebūtų ar jaučio taukai, kokosiniai riesiN^ 
tai ir kitos kokios daržovės aliejus arba sviestas, kurs taip-' 
pat yra maišomas j oleomargariną pridavimui kvapo ir 
skonio. 

Produktas tokios firmos, žinoma, gali buti imamas su 

užsitikėjiinu, kad gaunama tai, ką mokslas gvarantuojąf 
kaipo lygų sviestui maistingumo vertėj ir tą. ką musu pal- 
čių skonis pripažįsta taip-pat skaniu kąsniu, kaip ir sviestei 
ir kurs užganėdina mus švarumo atžvilgiu produktą gva-į 
rantuotos kokybės ri švarumo.—(Apgarsinimas ' 



PAS IŠKAITYKITE! 

Kariška Dainelė 

n 

Auga pas tėvelį 
Jaunas sūnaitėlis, 
Kaip giružėj ąžuolėlis, 
Kaip dauboj berželis. 

Džiaugias tėvužėlis 
Ir sena močiutė: 
Bus senatvėj užvadėlė, 
Varge paguodėlė, 

I )žiaugias sesutėlė 
Man aptvers darželį; 
Džiaugias jauna merguzele— 
Bus man bernužėlis. 

Nesidžiaugk tėveli 
J r sena močiutė: 
Oi ne sau, ne sau užugdėt 
Miela sunaitėlj. 

Nesidžiaugk, sesute— 
Tau netvers darželio, 
Nesidžiaug, jauna mergele: 
Tau jis nežadėtas. 

Šviečia pašvaistėlės 
Vakarų šalelės, 
Šaukia jauną bernužėlį, 
Šaukia į Karužę 

Kardas jau nušveistas 
Kabo prie šalelės, 
Ir žirgelis pabalintas 
Žvengia prie vartelių. 

O ir pats bernužis 
Sėda ant žirgelio 
Lenkdams jaunąją galvelę, 
Tardamas žodelį: 

"Oi, sudie, tėveli 
Ir sena močiute, 
Užauginę, užnešioję 
Vargo sūnaitėlį. 

"Oi, sudie, sesute, 
Klojus patalėlį, 
Ir jaunoji mergužėle, 
Taip meiliai kalbėjus. 

ireitai vėl pagrįšiu 
Aš savan krašteliu, 
Parvešiu iš Prūsų žemės 
Brangias dovanėles. 

Aukso tėvužėliui, 
Šilko motinėlei, 
C) sesutei žiedužėli 
JDiemantais. sodinta. 

Tau, jauna mergele, 
Balta lelijėL, 
Iš rūtelių vainikėlį 
Žalią garbiniuotą." 

Taręs tai bernelis 
Kėlė kepurėlę 
Ir nujojo, nušvytrojo 
V iešu kelužėliu. 

Viešu kelužėliu, 
Vakarų šalelėn, 
Prūsų žemėn, Tilžės miestan 
Tiesiai į karužę. 
Laukė tėvužėlis 
Ir sena močiutė 
Grįžtant jauno sūnaitėlio, 
Vežant dovanėles. 

Laukdama močiutė 
Langą pražiūrėjo 
Ir tėvelis kulnuželį 
Kieme prastovėjo. 

Laukė sesutėlė 
Grįžtant brolužėlio, 
I) e rymoj ant nu r y n 10 j o 

Žalvario tvorelę. 
Laukė mergužėlė, 
Skynė rutytėles, 
Ir pritruko rutytėlių 
Vainikėliams pinti. 

1 .aukė—nesulaukė 
Jauno bernužėlio, 
Tik išvydo, paregėjo 
Skrendant juodvarnėlį. 

Skrendant juodvarnėlį, 
\esant laiškužėlį 
Ašarėlėmis mazgotą, 
Kraujeliu rašytą. 

Leidos juodvarnėlis 
Rūtų dar/elėlin 
Ir padėjo laiškužėlį 
Ant žalių rūtelių. 

Skaitė* tėvužėlis, 
Rankeles užlaužė, 
Ir mc>činte sengalvėlė 
Gegė užkukavo. 

Skaitė sesutėlė, 
Krito ašarėlės, 
Skaitė jauna mergužėle. 
Blanko jai veideliai. 

Nėra jau bernelio, 
Nėra dobilėlio, 
Lžnešioto užliuliuoto 
Ant baltų rankelių. 

l»uvo didis karas 
Vakarų šalelėj. 
Švilpė užė kulkužėlės, 
Trenkė patrankėlės. 

Trenkė patrankėlės, 
Daug kraujelio plūdo, 
Krito jauni bernužėliai, 
Kaip rudens lapeli; 

Krito, kaip lapeliai, 
Guldė galvužčles 
Oi tik niekas negailėjo, 
N iekas neraudojo. 

Niekas neraudojo, 
Niekas negiedojo 
Nepaskambino varpeliais 
Kai i duobę dėjo. 

Vai lik pagailėjo 
Saulė motinėlė, 
Debesėlyj ryta kėlė, 
Miglužėlėj sėdo. 

Vai tik apraudojo 
Vėjas tt/užėlis 
l žė-šlamštė tarp medelių 
T* cjetiį dienelių. 

Vai tai apgiedojo 
Sesė gegužėlė, 
Plaukė, liūdnas jos balselis 
Krantu Nemunėlio 

Skambino kardeliais 
Broliai kareivėliai, 
Kai nuožmuosius prusokėlius 
Kaip kopustus kirto. 

V. Stonis. 
-oo- 

)E DE AMIČI *Vertė M. GRIGONIĮ 
( 

j ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

— Mano Čičillo!—sušuko tėvas, bučiuo- 
clanias jj ir žvilgtelėjęs į ligoni:—čičillo, ma- 

no vaikeli, kaip gi tai atsitiko? Tave atvedė 

pas svetima, o aš nerimau, vis negalėjau su- 

prasti, kodėl tu neateini; motina rašė, kad iš- 
siuntusi tave pas mane. Varguolėli tu mano! 
Kiek dienų tu jau čia? Kaip-pi tai išėjo to- 

kia paklaida? U aš greit pasitaisiau. Dabar 
aš visai sveikas! O mama? O Končctella, 
mažytė? ar sveiki? Aš jau išsirašydinau iš 

ligonbučio, eiva. Viešpatie! Kas galėjo ma- 

nyti ! 
Berniukas vos tegalėjo kelis žjdžius iš- 

tarti ir papasakoti apie namiškius. 
— Kaip man linksma! Kaip. linksma!— 

murmėjo jis.—Kokios baisios buvo dienos! 
Jis vėl bučiavo tėvą, bet iš vietos ne- 

judėjo. 
— Taigi eiva,—tarė tėvas.—Vakarop bu- 

siva namie. Eiva!—ir jis už rankos patraukė 
berniuką. 

Vaikutis atsigrįžo ir pažiurėjo i savo li 

gonį. 
— Kodėl tu neini? — paklausė nustebęs 

lėvas. 
Berniukas dar karta pažiurėjo į ligonį, 

kuris tą valandėlę atmerkęs akis taip pat žiu- 
rėjo į jį. 

—Ne, tata... negaliu,—tarė skubotai ber- 
niukas.—Žiūrėk, štai tas senelis... aš penkias 
dienas jį slaugau. Jis vis žiuri į mane; aš jj 
girdau, dabar jam bloga, palūkėk, aš negaliu 
man jo gaila, aš rytoj sugrįžki namo, palik 
mane čia. Negerai bus, jei aš ji paliksiu, ma- 

iai, taip jis į mane žiuri. Aš nežinau, kas jis 
•oksai, bet jisai nori, kad aš prie jo bučiau; 
jis vienas gali numirti—palik čia mane, mie- 
,as tata! 

— Vyras! —tarė asistentas. 
Tėvas abejojo, kaip padaryti, žiūrėda- 

mas į Cičillo ir į ligonį. 
— Kas jis vra:—paklausė tėvas. 
—Sodietis, kaip ir tamsta,—atsakė asis- 

.entas:—važiavo iš užrubežiaus ir tą pačią 
lieną įstojo. Atnešė jį be žado, nieko nekal- 
bėjo. Gal but, kame nors turi šeimyną. Rasit, 
nano, kad jo vaikų kuris atijo. 

Ligonis vis žiurėjo į saikutį. 
Tėvas tarė Cičillo: 
— Pasilik. 
— jisai neilgai u^yvcns,—tylomis pa- 

lakė asistentas. 
— Pasilik,—atitartojo tėvas.— Tavo ge- 

ni širdis. O aš tuojau eisiu namo ir nuramįsiu 
mamą. Štai tau keletas skatikų. Lik sveikas, 
mano geraisar berneli, sudiev! 

Tėvas dar karui apkabino sūnų, pabuH"- 
vo ir išėjo. 

čičiilo sugrįžo prie lovos; ligonis, rodės, 
aprimo. Čiči''o vėl pradėjo taip pat uoliai ir 
kantrai slaugauti, tik jau nebeverkė. Jis vėl da 

viny jo gerti, taisė antklodę, glostė ligonio ran- 

ką, kalbėjo su juo. 
Perėjo dar dvi dieni. 
Ligonis ėjo vis menkyn: jo veidas palike 

visai tamsus ir baisiai sutino, jis kvėpavo 
sunkiai ir blaškėsi, iš jo krutinės išsiveršda- 
vo vaitojimai. Vakare daktaras pasakė, kad 
ligonis naktį mirsiąs. Čičiilo dar labiaus atsi- 
dėjęs vaikščiojo apie jį, visai neatskraukda- 

Paveikslėlis parodo salę Versailles palociuje, kur atsibus Taikos Konferencija. 
Čia matosi Įvairus talkininkų atstovai, besišnekučiuojanti laike vieno posėdžio prieš 
karę užbaigsiant. 

mas nuo jo. Ir ligonis negręžė akių nuo vai- 
kučio, sunkiai krutino lupomis, lyg narėda- 
mas ką tai pasakyti. Jo akįs ėjo siauryn, bet 
tose akyse niaty'i buvo neapsakomas meilu- 
mas. 

Tą naktį vaikas visai nemigo. Pusiau- 
nakti atėjo gailestingoji sesuo, pažiurėjo j li- 

goni ir vėl išėjo. Netrukus ji sugrįžo draug 
su asistentu ir tarnu, kuris atnešė šviestuvą. 

— Miršta,—tarė gydytojas. 
Berniukas pag'.iebė ligonio ranką; šis 

pravėrė akis ir vėl užmerkė. 
Vaikui pasirodė, kad ligonis jo ranką 

suspaudė. 0 

— Jis man ranką suspaudė! sušuko Či- 
čillo. 

Gydytojas pasilenkė ir vėl išsitiesė. Se- 
suo nukabino nuo sienos kryželį. 

— Numirė!—suriko berniukas. 
— Eik, vaikeli,—tarė gydytojas,—tavo 

šventas darbas pabaigtas. Eik ir ouk laimin- 
gas. Sudiev! 

Sesuo atsitraukė valandėlei, išėmė iš 
stiklinės nuo lango žolynus ir padavė vaikui. 

— Daugiaus neturiu ko tau duoti, pasi- 
imk ligonbučio atminimui. 

— Ačiu,—atsakė jisai, paėmęs žibutes 
ir šluostydamas ašaras: — bet man toli eiti, 
žolynai nuvįs... Verčiau paliksiu velioniui. 
Ačiu, sesute. Ačiu, pone gydytojau. 

Paskui atsigrįžęs j numirėlį, tarė: 
— Sudiev,—ir tuo laiku, kada jis galvo- 

jo, kaip pavadifus numirėli, iŠ širdies pats sa- 

v'aimi išsiveržė tas brangusis vardas, kurį jis 
luodavo velioniui slaugydamas per tas sun- 

<iasias dienas: 
— Sudiev, tata!—tarė jisai. 
Čicillo pasiėmė savo ryšelį ir pa tyloms 

šėj'o. Pradėjo aušti. 

KALVĖ. 
Rekossi vakar buvo atėjęs man priminti, 

kad aš nueičiau iii kalvės pasižiūrėtų, kuri 
yra gale mūsų gatvės. Mudu su tėvu trum- 

pam laikui nuėjova tenai. 
Baigdami eiti, mudu pamatėva išbegdntį 

iš kalvės, Garoffi, kokiu tai ryšuliu nešina. 
Alpink ji plevėsavo jo platus apsiaustas, po 
kuriuo jis savo prekes slepia. 

Aha, dabar aš žinau, kame jisai susiklo- 
ja geležinių pelavinų, kuriomis jis už senus 
laikraščius moka! 

Prie angos mudu pamatėva Prekossi, ku- 
ris sėdėjo ant plytų krūvos *Aiu jo kelių buvo 
atversta knyga: jis lekcija mokinasi. Jis pa- 
šoko ir paprašė mus ineiti. 

Tai buvo didelė kalvė, anglimis apdulkė- 
jusi, ant sienų kabėjo plakiukai, žnyplės ir dar 
daugybe {vairiausių geležinių daiktų. 

Kertėje židynėjc ugnis degė; koks tai 
berniukas dunituvę dumė. 

Prekossi tėvas stovėjo prie priekalo, dar- 
bininkas ugnyje geležį laikė. Mus pamatęs 
kalvis nusiėmė kepurę ir suriko: 

— O! štai jis—gerasai bernukas, kuris 
savo draugams net traukinius dovanoja!—Pa- 
skui jis pridūrė: 

— Tamstos atėjote pasižiūrėtų, kaip męs 
dirbame? Tuojau męs parodysime. 

Jis linksmai šypsojosi, ir dabar jo veidas 
nebuvo paniuręs, akjs nebuvo dublios, kai pir- 
mias. Darbininkas padavė jam i1g;i inkaitinlą 
*e1ežį, ir kalvis padėjo ja ant priekalo. Jis 
kalstė balkonui tvorelę. Pakėlęs sunkų kūjį, jis 
>radėjo juo daužyti inkaitintajį geležies galą. 
"šiaip ir taip jį vartydamas. 

Auostabu buvo matyti, kaip nuo dažnių 
ir taisykliškų smūgių geležis linko, plonėjo, ir 
ilgainiui iŠ jos pasidarė platus plonas lapas, 
lyg kalvis jį butų iš tešlos sulipdęs. 

Tuo tarpu jo sunus* j mus žiurėjo išdidžiai 
lyg norėdamas pasakyti: ''Matote, kaip mano 

tėvas tlarbojasi! ? 

— Matai, ponaiti, kaip lai daroma?— 
paklausė manęs kalvis, rodydamas geležinį 
kartelę, panašią j vyskupo lazdą. Paskui jis 
padėjo j šalį geležį ir ugnin inkišo antrą. 

— Tai... dabar darbuojatės? Taip? Gri- 

žo senobinis darbštumas? 
— Grįžo,—atsakė kalvis, truputį parau- 

dęs.—Ar žinote, kas ta stebuklą padarė? 
Tėvas nudavė nesuprantąs. 
—Štai šis gerasai berniukas,—tarė kal- 

vis, į sunti rodydamas,—taip, šis mielasai ma- 
.10 sūnelis, kuris mokinosi ir suteikė tėvu? pa- 
garbos, tuo tarpu jo tėvas... Ak, tu mano 

i>alandėli, mano mažulėli, eik čia, parodyk 
man savo snukutį! 

Berniukas tuojaus pribėgo prie jo; tėvas, 
pastatęs jį ant priekalo, jam tarė: 

— Nu, išvalyk truputį tavo nenaudėlio 
ėvo prieangį. 

Tada l'rekossi pradėjo bučiuoti paišiną 
tėvo veidą ir pats visas susipaišino. 

— Štai taip! gerai!—sušuko tėvas ir pas- 
tatė berniuką ant aslos. 

—IšStsų gerai, l'rekossi!—tarė tėvas, 
labai patenkintas tuomi. kad jam pasisekė ma- 

tyti tokia meilią sceną. 
Atsisveikinę su kal\iu, mudu išėjova iš 

kalvės; bet ant. slenksčio mažasai Prekossi, 
pasakęs savo paprastąjį: "atsiprašau." mano 
kišenėn inkišo vinių ryšelį. Aš,pakviečiau iį 
iteiti pas mus pro langus karnavalo žiūrėtų. 

•— Tu jam dovanojai savo geležinkelį, 
-- paskiau pasakė man tėvelis,—bet, jei jisai 
butų buvęs auksinis ir vagonai brangiųjų ak- 
mclėlių pilni, ir tada butų buvusi menka do- 
vana šiam stebuklingam berniukui, kuris tėvo 
širdį perdirbo. 

kaip blakes išnaikinti iš senos] 
SUTRUKUSIOS SIENOS. — 

Nuplėšk sena popierą ir numazgok sienas 
su gerai stipruni verdančiu šarmu, padarytu 
is medžio pelenų ar koncentruoto šarmo, iš 
kurio muilas daroma. 2 uncijų koncentruoto 
šarmo pakanka kibirui vandens. Liek juo ge- 
raiį kožną plyšį į apačia lies asla; jei sie- 
nos nelygios ir jei manai, kad perai gali užsi- 
likti, numazgok visa sieną gerai su šarmu ir 
išpopierok, o blakių tikrai neliks. 

KAIP LLAKES NAIKINTI. 
Paimk kvortinę bonką ir pripilk i ja per 

puse alkoholio ir tarputyno ir įdėk 1 line. kam- 
pan) sakų (gum camphor). Suskalanduok ge- 
rai pirma vartojimo ir su mažu teptuku apvil- 
*yk plyšius, užlaidų sulenkimus, ir tt.. jei tik 
mažiausias ženklas blakių randasi. Šitas skys- 
čius nepavojingas, jei bent tik užsidegtų. Su- 
vilgyk viską gerai, kur manai blakės yra; šita^ 
skysčius gerai naikina blakes ir nesutepa dra- 
bužių. Po savaitei, kitai vėl tą patį padaryk, 
kad išnaikinti užsilikusias peruose. Kert.sinas 
arba net gazoliną taipgi greitai išnaikina bla- 
kes. 

Čia yra keletas "sampclių" daiktu, ku- 
riuos laiko kajrės pradėjo iš popicros da- f 

ryti. Virvės, karpetai. drabužiai yra vos 

keltas naujų dalykų, dirbamų iš popicros. i 

DIDELĖ PAMOKA. 
Žodis "taupinti'' turi gilesne 

prasmę tai reiškia pirkti daiktus, 
kure turi savyje daugiausiai 
pageidaujamų ypatybių. Tai yra 
didi lekcija, kurią karė mus iš- 
mokino ir ši lekcija gali buti pri- 
taikinta prie gyduolių. Jeigu ne- 

įgali viduriais, turi prietvarą, ar- 

;a viduriai nevirškina kaip rei- 
kiant, turi galvos skaudėjimą, ner 

• iškurną, atmesk visokius pigius 
sutaisymus ir imk tik Trinerio 
American Eli.\ir of liitter \Vine 
(Trinerio Amerikos Kartusis 
Vynas). Jis yra padarytass iš 
tokiu sudėtinų dalių, kurios iš- 
valo vidurius m --irškini- 
tnui skilvio ir sustiprina visą kū- 
ną. Visose vaistinėse po $i.io- 

Trinerio Linimentas yra geriau 
sios gyduolės nuo reumatizmo. 
galvos skaudėjimo, sunarinimo, 
ištinimo ir t. p. Tai yra laktas 
kuris remiasi šimtais patyrimų, 
kurie atsitinka diena iš dienos. 
Ponas Jonas Vratnikas iš Genoi 
[uiiction. \Yis. Gruodžio 18. 1918 
'•ašė mums sekančiai: "Aš buvau 
marginamas reumatizmo per išti- 
•us metus, taip, kad negalėjau 
šlipti iš lovos. Dabar Trinerio 
Unimentas pastatė mane ant ko- 

jų ir aš patariu kiekvienam, ku- 
zis kenčia nuo reumatizmo, Tri- 
nerio Linimentą. Vaistinėse po 

35 centus ir 65 centus; per krasą 
15 centais ir 76 centai. Joseph 
l'riner oCmpanv. 1333-43 So. 
Ashland Ave., Chicago. 111. 

(Apgars). 

JOSEPH A. AMBROSIIIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda vicokias bylas visuose 

teismuose 
Ofisai: 

69 W. WASHINGTON STREET 
Ilooms 1008 1000, Tel. Canal 2759 

3214 S. HALSTED ST. 
Tel. Yards 7271 Chicago, III. 

DIDELES 

SU DAINOMIS 

D. Dudinskis. 

Ned., Sausio 12,1919,, 
APVEIZDOS DIEVO SVET. 

Durys atsidarys 1 vai. Prasidės 2 vai. 

RISIS GERIAUSI LIET. RISTIKAI 

JUOZAS BANSEVIČIUS 
su 

ANTANU AČIU 
Jiedu risis už Liet. čampijono vardą. 
ANTANAS BALADINSKAS 
kaipo Lietuvis pirmutinis čujikas 

su 
FK \NK KUSZKA 

Iš Špring Valley, Iii. 

B. JARAS 
K U 

JUOZU PIŠNIUM 

D. DUDINSKAS 
su 

LEVICKIU 

OTTO PROPOTNICK 
su 

P. KAKATOVICZ 
Visi matysite katrie laimės. 

Dainuos Vyru Kvartetas ir garsus 
lietuvis dainius Povylas Stog:s 

Visus širdinga! užkviočiamo 
Pelnas bus skiriamas iškovojimui Lie- 

tuvai Laisvės. 

INŽANGA 50c ir $l.oo 

v. 



a VIETINES ŽINIOS ' 

IŠ BRIGHTON PARK. 
Mūsų apielinkėje lietuviai 

darbuojasi, kiek galėdami Tė- 
vynės laisvės išgavimui. Ren- 
ka ir deda aukas; kaip pavie- 
niai, taip ir draugijos neatsi- 
lieka. Nors mūsų draugijos 
ne tai}) didelės ir turtingos, 
kaip kitų kolionijų, visgi ski- 
ria savo dalį Lietuvos laisvei. 
Vieni aukauja į Tautos Fon- 
dą, kiti j Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondą. \ėra pas mus 

tokių užsivarinėjimų kaip ki- 
tose kolioriijose j katrą fondą 
aukauti. Nes nekurie rinkėjai 
i.s abiejų fondų :x) vieną susi- 
tarę eina IX) namus rinkdami 
aukas Jie sako kaip męs įėję 
į namus paprašome Lietuvos 
laisvei aukų kartu klausėme 
ir į katrą fondą norėtų aukau- 
ti? Tada žmogus paprašytas, 
žinoma, negali išsikalbėti, kad 
neaukausiąs nei į tautininkų, 
nei i katalikų fondą; į vieną 
fondą turi aukauti — į katrą 
jam patinka. 

Yra pas mus taipgi daugel 
ir tokių lietuvių, kurie mėgsta 
save vadinti 'progresyviškais', 
kurie daugiaus remia Rusijos 
bolševikus, arba menševikus 
negu Lietuvos reikalus, žino- 
ma, jems Lietuvos laisvė ne- 

rupi ir jie nieko neaukauja, 
tankiai net kolektorius isko- 
lioja, kad paprašo aukų. Jiems 
mat rupi daugiau "kliasų ko- 
va," ne kaip Lietuvos žmonių 
laisve. Daugelis iš minėtų pro- 
gresistų priklauso prie taukiš- 
ko Keistučio pašalpos kliubo. 
.^19 kliubas pirm kelių metų 
buvo tikrai tautiškas, nes 

remdavo visokius tautiškus 
reikalus, bei, įsimaišius į val- 

dybą keliatai tokių ;,progresis- 
tų" ir pritraukus daugiau sa- 

vo plauko narių, kliubas ir 

pasisuko j internacionalizmo 
vėžes. Kas tautiško Hko, tai 
tik jo vardas ir tykus nariai, 
kurie leidžia valdybai šeimi- 
ninkauti, kaip ji nori. 

Nors narių aer yra ir gerų 
tėvynainių, bet jie jau kaip ir 
neturi balso kliube tautos rei- 
kaluose. 

Štai pavUJžiui, kaip minė- 
tas kliubas darbavosi tarp lie- 

tuvių šj metą idant pakėlus sa- 

vo tautos vardą tarp svetim- 

taučių ir kad Lietuvai laisvę 
išgavus: 

Balandžio 28 d., kaip yra 
žinoma, visos Chicagos lietu- 
viai suregė apvaikščiojimą rei- 
kale 2 čios laisvės paskolos ir 
kad parodyti savo ištikimybę 
ir rėmimą Suvienytų Valsti- 

jų šioje karėje, už visų tautų 
laisvę kovojančių. Buvo kvies- 
tos vis~>s vietinės draugijos, iš 

kurių nei viena neatsisakė nuo 

dalyvavimo; taipgi buvo nuėję 
komitetai ir į susirinkimą už- 
kviesti ii' minėtą Keistučio 

Kliubą. Komitetams pasakius 
keletą užkvietimo žodžių, kaip 
sukils musų "progresistai," 
tartum butų kas širšių lizdą 
užkabinęs. Padiskusavę valan- 

dą, susiprato, kad perdaug 
negalima priešintis, kad kar- 
tais Uncle Sam skersą akią 
nepradėtų žiūrėti į juos. Nu- 
tarė dalyvauti apvaikščiojime 
kas iš narių nori, o iškaščiams 

padengti paskyrė iš kasos ne- 

daugiau kain $5.00 (iškaščių 
buvo $10.00 kiekvienai drau- 

gijai). Bet iki šiol nei tų $5. 
neatidavė, nors komitetas ke- 
lis kartus prašė. 

Liepos 4 d. buvo ištikimy- 
bės diena. Visos tautos Chica- 

goje turėjo iškilmingus ap- 
vaikščiojimus, nuo kurių ir 
lietuviai neatsiliko. Bet must 

"tautiškas" Keistučio Kliuba 

ntimaršavo pas Grigaitį, j so- 

cialistų mitingą, kad išnešti 

rezoliuciją prieš Karevičių 
už menamą "pardavimą" Lie- 
tuvos Kaizeriui. 

Spalio 12 d. buvo "Laisvės 
Diena." Apvaikščiojime daly- 
vavo tarp kitų tautų ir lietu- 
viai. Turėjo parėdyta gražų 
11 o t a ir du benu muzikantu. c 

Žinoma, prie to viso buvo ir 

iškaščių per pusketvirto šim- 
to doliarių. Kas-gi tuos iškaš- 
čius padengs? Nutarta kreip- 
tis į visas Cliicagos draugijas. 
Žinoma, geros valios draugi- 
jos neatsisakė nuo padengimo 
minėtų iš kaščių. Kreiptasi ir 

j Keistučio kliubą, kad paau- 
kautų savo dalį — tuos ke- 
lius doliarius, P.ct kur tau? 
Trumpas buvo atsakymas: 
"Neduosime Y* 

Štai dabar, kada visos drau- 
gijos deda aukas ant Lietuvos 
Laisvės aukuro, tai musų 
Keistučio kliubo visai negir- 
dėti — tartum, kad jis visai 
negyvuoja. 

Tai matote, kaip musų di- 
džiausia ir turtingiausia (gi- 
rės, turi keletą tūkstančiu do- 

V b 

liarių kasoje) draugija, Keis- 
tučio Kliubas, remia savo tau- 

tos reikalus ir jos Laisvę. 
Gaila, kad D. T., kunigaikš- 

čio Keistučio vardą nešioja. 
Ar ne geriau pritiktų pasiva- 
dinus, kad ir tokio Trockio 
klittbu. Tada nors nedarytų 
lietuviams sarmatos. 

* Tėvynainis. 

VIRIMO LEKCIJOS. 

Lietuvių Moterų Draugijos 
''A; svietą" valgio virimo lek- 
cijos atsibuna ketvergo vaka- 
rais 8 valandą, Mark White 
Sjiuare Parko svetainėje, 30- 
ta ir Halstęcl gatvės (Engine 
House). 

Taipgi rengiama skaitymo 
ir rašymo mokykla. Kurios 
nori mokytis lietuviškai rašy- 
ti ir skaityti paduokite savo 

vardus krtvergo vakarais. 
IKomitetas. 

KAIP CHICAGA PAGERBĖ 

ROOSEVELTĄ. 
\ akar u-toje vai. ir 45 min. 

prieš pietus, laike laidojimo mi- 
rusio ex-prezidento pulkininko 
Theodoro Roose velto, visas Chi- 

cagos miestar aptilo ant penkių 
minutų. Lygiai paskirtame lai- 
ke gatvekariai, eltveiteriai, po 
visą Ciucagą sustojo. Biznis 
didelėse įstaigose irgi sustojo. 
Visose Chicagos miesto moky- 
klose 400,000 mokinių sustojo 
mokinęsi per penkias minutas, 
pašvęsdami valandėlę pagerbi- 
mui mirusio ex-prczidento. 

Visos valdžios ir miesto jstai- 
gos buvo uždarytos sulyg pre- 
zidento Wilsbno įsakymo. Taiįj- 
gi ir visi teismai buvo atidaryti. 
Atsišaukimas j piliečius buvo pa 
skelbtas pagerbti mirusį didį šio* 
šalies pilietį Theodorą Roosevcl- 

tą. 
Didžiųjų Fjžerų stovykloje i« 

kanuolių šaudė per visą dieną 
sykį kas pusvalandį nuo saulės 

užtekėjimo iki nusileidimo. Jū- 
reivių oficieriams yra [sakyta ne- 

šioti godulių raiščius ant ranko- 

vių per visą mėnesį. 
Is žymių Chicagos piliečių tapo 

išrinktas komitetas išdirbti pla- 
nus, kaip Chicaga Jgjalėtij, viešai 
išreikšti pagarbą mirusiam ex 

prezidentui. Apvaikščiojimo lai- 
kas ir diena bus paskelbta pub- 
likai vėliau, tos iškilmės, atsibus 
ma!ž-daug į dvi savaiti nuo pa- 
laidojimo dienos. 

J paminėjimo komitetą įeina 
34 žymiausi Chicagos piliečiai— 
pilietes po vadovystę Harold L. 
Ickes, kuris buvo mirusio ex-1 
prezidento ypatišku draugu. 

Su lyg prisakymo prezidento1 
sWilsono Suvienytu Valstijų ve- 

liava tapo iki pusei stiebo nu- 

kišta ant visų valdiškų namų 
visose Suvienytose Valstijose. 

Tokiu būdu tauta pagerbia at- 

mintj savo didžioji piliečio, Tuo- 
kiu buvo Pulk. Theodoras "koo- 
sevelt. -j, ja.h*- 

KRIMINALISTAI CHICAGO- 
JE MAŽINASI. 

Chicagos policijos viršininkais 
sako, kad kriminalistai čionai ma- 

žinasi. Jis remiasi ant trijų me- 

tų statistikos, parodančios kri- 
minalistu areštavimus ir pasmer- 
kimus laike paskutiniu trijų me 
tu Chicagoje. 

Šita statistika, anot Chicagos 
policijos viršininko štai ką paro- 
do: i<;i6 metuose buvo 695 su- 

areštavimai už nešiojimą uždrau- 
stu ginklų; 506 iš tų buvo pa- 
smerkti. 1917 metuose buvo 715 
suareštuotų ir 499 pasmerkti. Už 
9 mėnesius i()i8 metų statistika 
parodo, kad buvo 430 suareš- 
tuotu iš kurių 347 buvo pasmerk- 
ti. 

''Aš esu tikras,—sako Policijos 
Viršininkas,'—jeigit miesto Tary- 
ba man duos 1,000 policijantu 
daugiau, kuriuos žadėjo duoti, 
tai sąlygas' gyvenimo mieste 
taip pataisysiu, kaip to dar nieks 
iki šiolei nepadarė." 

"Žinoma, aš tai atsiekčiau į 
dar g trumpesni" laiką, jeigu aš 
gaučiau 2500 policijantu vietoje 
tūkstančio,"—pridėjo viršininkas 
Garrity. 

APIE IŠVAŽIAVIMĄ Iš 
AMERIKOS. 

Kad pataisyti klaidingą įspū- 
dį, kuris daugelyj vietų apsirei- 
škia, ir sulyg kurio yra manoma, 
buk suvaržymai keliauti j užru- 
bežį karei pasiliovus, jau e^'j 

| nuimti, Valstijos Departamentas 
leidžia pranešti, kad visi įstaty- 
mai ir taisyklės link atkeliavimo 
Amerikon ir iškeliavimo iš Ame- 
rikos svetimšalių dar tebėra ga- 
lėję. Jokiame atsitikim'e svetim- 
taučiams neleidžiama važiuoti ar 

išvažiuoti iš Su v. Valstijų, jei 
toks jų pasielgimas yra priešin- 
gas toms taisyklėms. Yra ma- 

noma, jog suvaržymas atkeliauti 
tęsis patol; pakol taika nebus 
paskelbta, jei neilgiau. 

Niekam neleidžiama prikalbi- 
nėti keliauti, arba priimti mo- 

kesnį už kelionę su prižadėji- 
mu, (tiesioginiai ar netiesiogi- 
niai), jog bus galima gauti pra- 
šančiam leidimą iškeliauti iš Su v. 

Valstijų. Tik Valstijos Depar- 
tamento pastatyti valdininkai ga- 
li duoti leidimą ir jokio užtikri- 
nimo negali buti duota, jog, ap- 

likaciją padavus, bus suteiktas 

leidimas. 

Aplikantai turi kreiptis į agen- 

tą arčiausiai prie savo namų, bet 
ne į uostą, iš kurio nori iške- 
liauti iš Suv. Valstijų. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Draugija švento Vincento Fe- 
rereušo rengia didelį balių ne- 

lėldienyje, sausio 12 d. 1919 me- 

tuose, p. J. J. Elias svetainėje, 
prie 4(^00 So. Wood gatvių. l>a- 
'ius bus su išiaimėjimu laikro- 
dėlio ; pradžia 4-tą valandą po 

pietų. 
Nuoširdžiai kviečiame visus 

lietuvius ir lietuvaitės, senais ir 

jaunus, atsilankyti j ši milži- 

nišką balių, kur galėsite link- 
smai laiką praleisti ir pasišokti 
orie geriausios Clricagoje Mu- 
zikos. 

Kviečia visus Draugija 

VOS 13 METŲ AMŽIAUS, 
ĮSIMYLĖJUS PABĖGO. 

Mergaitė Gladys Higenbo- 
ham, vos 13-kos metų am- 

iaus, gyvenanti prie 6327 S. 
^aulina gatvės, pabėgo nuo 

■avo tėvų. Tėvai mano, kad 
ii pabėgo įsimylėjusi j savo 

nokvklos draugą Earl Mohl, 
14 metų amžiaus. 

SKAITYKITE IR 

PLATINKITE 

"LIETUVĄ". 

SOCIALISTŲ BYLA 

BAIGIASI. 
Vakar buvo paskutine die- 

na teismu penkių soeijalistu, 
apkaltintu už peržengime 
'• Rspionage Act." 

Teisėjas l\enesaw M. Lan- 
f.Iis, užbaigus abiem pusėm 
argumentus, davė instrukcijas 
prisiekdytiems teisėjams, pa- 
tardamas jiems, kaip jie Įsta- 
tymų vilgsniu privalo žiūrėti 
j girdėtus liudijimus. 

Apkaltintieji, yra šie: Yic- 
tor L Berger, buvęs kongres- 
manas ir vėl išrinktas į kon- 
gresmanus, iŠ Alihyaukees 
miesto; Adolph Germer, sek- 
retorius soeijalistu partijos; 
J. Louis Engdahl redaktorius 
organo soeijalistu partijos 
"American' Socialist", 

\Villiam J\ K ruse, vadas 
"Young Peoples Socialist 
League" ir Rcv. Irvin St. 
John Tucker, socijalistų raš- 
tininkas ir agitatorius. Visi 
jie yra apkaltinti už suokal- 
bį kenkti valdžios karės pro- 
gramui, peržengime taip va- 

dinamo "Espionage act." 
Teismas, duodamas jstruk- 

cijas prisiekdintiems teisė- 
jams, paaiškino tikslą "Rs- 
pionage act"; taipgi legališ- 
kus terminus, vartojamus kri- 
minalėse bylose; nurodė, kas 
privalėjo but priparodyta, 
idant apkaltintieji butu atras- 

ti kaltais ir t. t. 

Sulyg įstatymų kiekvienas 
apkaltintas jeigu butu atras- 
tas kaltu, gali Imti nubaustas 
iki $10,000 pabaudos, arba 
pasodintas į kalėjimą iki 20 
metų, arba abi bausmi kartu, 
už kiekvieną apkaltinimą gali 

£ 

būti uždėtos. 
Advokatai abiejų pusių 

mano išlošė. Apginė jas ap- 
kaltintųjų, adv. Seymour 
Stedman, išreiškia nuomonę, 
kad valdžia nedarodė apskųs- 
tųjų prasikaltimo. Valdžios 
p advokatai sako, kad jie ai- 
škiai dar ode kaltę. 

Apie tai vienok spręs ne 

jie, bet prisiekdinti teisėjai 
(Jury), kuri gali išnešti ver- 

diktą—"Kaltas" ar ''nekal- 
tas." Jeigu jie išneš verdiktą 
"kaltas," tuomet teismas nu- 

statys bausmę, sulyg įstaty- 
mų. 

$10,000 UŽ NEIŠPILDYM4 
PRIŽADŲ. 

Miss Florencc Ncvvsome, 
gyvenanti prie 1251 \\ ilson 
ave., aps1. undė Grover Clc- 
vcland už S 10,000, u/ neiš- 
pildyiną duoto jai prižado su 
rr apsivemti. 

"Jis prižadėjo ją vesti 
praeita pavasarį ir to neiš- 

pildė. Laikas ir meilė irvr 

luinos kainuoja $10,001.— 
pasakC- merginus advokatas, 
paduodamas i teisina byla. 
Teisėjas bylą priėmė. Mano- 

ma, kad mergina išloš. 

"JEAN CRONES" TAI PASI- 
RODO, TAI PRANYKSTA. 

Užiurėtojas patarnautoju Uni- 
versiteto Kliubo A'.phonse Lir;- 
sette, kuriu pažino "jeii 
Croncs," užnuodytoja zupės lai- 
ke Antvv skapo Mundck'rro ban 
kietu kji(> metai--, uuvažav^s ^ 
Xor:*c.i', Va., kur buvo Georgo 
\\ '!-r nu/.iurėtas d1;' ',v:; !:-u- 

;,o "C'' nes" pri;.r"^ I:aa :ai 
;!?. George \ViIt: turjnv.e 

uv > iš arešto paleistas. 
Kelios dienoms at£~l '' 

tyvas buvo ji suariu*. ma- 

nydama? kad tai ""arais už- 

nuodytojas zupės "Jean Crones." 

Koncertinu Išdirbyste 

Pcarl Queen Konccrtina 

Nemokėk Pinigus Bereikaio 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 

bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius 

laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra- 

mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
sių Balalaikų, gitarų ir smuikų, kakių tik reikia 

Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome 

laikrodžius ir muzkaliskus instrumentus atsakan- 

čiai. Kurie prisius trijų centų krasą-ženlklį gaus 

kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. Ashland A ve. : : Chicage, 111. : : Telephone Drover 7309 

ai tu 
"Lietuvos" šėru: 

i 

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. 

Lithuanlan Publishmg Co. 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 

Lithujnian Publishing Co., 
3253 So. Morgan St., Chicago, III. 

Gebiaatfeji:- 
Su šiuomi prisiunčia $ kaipo piln.-j užmokestį už 

šėrus "Lietuvos" Dieuraščio Bendrovės •• Lithuanian 
Publishing Co. 

Malonėkite prisiųsti man Šerus. 
Su pagarba, 
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