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Nesius daugiaus karei- 
viu Rusijon. 

Talkininkai užimsią Vokie- 
tijos portus. 

Betvarkes Argentinoje, 

Maistas padarysiąs galą bolševizmui 

NESIŲS DAUGIAUS KAREI- 
VIU RUSIJON. 

Paryžius, sausio 13 J. Pir- 
mas dalykas prie- augščiau- 
sią kariška Tarybą, kada šią- 
dien po pietų susirinko, buvo 
išrišimas klasuirno reprezen- 
tacijos pirmoje sesijoje talki- 
ninkų konferencijos. 

fki šiolei dar nėra aišku, 
kokios tautos dalyvaus ir kiek 
delegatų turės kiekviena val- 
stija. Išsiaiškinta, kad Kinija 
nebus reprezentuota Japo- 
nijos, bet turės savo deieg?- 
ciją- 

Pastangos Prancūzijos spau 
dos atkreipti atydą, kad pir- 
mučiausiai butų išaiškinta tal- 
kininkų politika kaslink Rusi- 

jos ir patarimas, kad Suvie- 
nytų Valstijų ii* talkininkų ka-i 
reiviai iš Rusijos butų pa- 
siųsti Lenkijon sulaikymui bol 
ševikų žengimo pirmyn, kaip - 
atrodo, iki šiolei neturėjo pa 
sėkmės. 

Pranešama, kad Suvienytos 
Valstijos nepriims kaipo prin- 
cipo arba militariškos politi- 
kos užduotį, kad butų Ame- 
rikos kariumenė vartojama 
Lenkijoj arba Rusijoj dides- 
niame skaičiuje negu dabar 
yra vartojama. 

Pirma aktyviška sesija Tai- 
kos Kongreso yra laikoma šią- 
dien, nors oficiališkai yra pri- 
skaitoma prie vieno iš dauge- 
lio pasikalbėjimų, tikslas ku- 
rių yra padėti tvirti, pamatą 
Taikos Konferencijos progra- 
mtii, kuris bus pjrduotas bu- 
simam susirinkimui delegatų 
visų tautų. Nedėlios susirin- 
kimas buvo preliminarsi šią- 
dieniniam, kaip šios dienos 

yra preliminaris rytdienos su- 

si rinkimu; 

Šie pasikalbėjimai išdirbs 
detalius prorgamo, kurio pri- 
silaikys Taikos Kongresas. 

Šios dienos susirinkimas, 
manoma, svarstys svarbia už- 

duotį organizacijos sulyg ku- 
rios Taikos Kongresas elgsis. 

Taipgi manoma, kad ap- 

> svarstys vieną iš svarbiausių 
dalykų—ar taikos sesijos bus 

atviros ar slaptos. 

TALKININKAI UŽIM8IĄ VO- 
KIETI ros PORTUS. 

Londonas, sausio 13 d. ži- 
nios iš Paryžiaus į Exchange 
Telegraph praneša, kad šia- 

dieninėj sesijoj talkininkų mi- 

litariškų patarėjų Paryžiuje, 
kurioje maršalas Foch pirmi- 

ninkavo, sumaiyt?, kad talki- 
I ninkai užimtų nckuriuos Vo- 

I kieti jos portus. 
Okupacija bmų kaipo gva- 

rantija ir pabauda, kad Vo- 
kietija išpildys taikos sutartį 
ir paskubinti ja, nes iki šiam 
laikui Vokietija labai išlengvo 
pildo nekuriuos taikos sutar- 
ties punktus. 

DAUG AREŠTŲ BUENOS 
AIRESE. 

Buenos Aires, Sausio 13d.-- 
Likosi sužinota iš valdžios 
šaltinių, kad trjs šimtai st ei- 
kierių ir streiko agitatorių li- 
kosi suareštuota nedėlioję Bu- 
enos Airėse. Tas sudaro išvi- 
so per paskutir'as tris dienas 
800, kurių 80 procentas suda- 
ro Rusai. 
Tarp suareštuotų randasi Ped 
ro Wald, žinomas kaipo/'pre- 
zidentas sovietu valdžios" ir 
visi kiti aficierai "naujos res- 

publikos". 
Dešimats procentas visų 

agitatorių yra Argentiniečiai 
ir dešimtas procentas įvairių 
tautų ir 80 proeentų Rusų. 
Nelaisviai, kurie yra laikomi 
militariškuosc barakuose, grū- 
moja, kad judėjimas vėl bus 
atnaujintas gegužio 1 .dienoje, 
be valdžia mano. kad suareš- 
tavimas 800 vadų užbaigs ne- 

ramumą. 

MAISTAS UŽBAGS 
BOLŠEVIZMU. 

W isliingtonas, Sausio 13d. 
—Savo atsišaukimu į gong- 
resą, kad jis paskirtų $100,- 
000,000 pagelbai badaujan- 
čiai Europai Prezidentas 
'.Yilsonas sako, kad bolševiz 
mas be sustojimo žengsiąs 
vakarų pusėn, negali buti su- 

stabdytas spėka, bet gali buti 
sustabdytas maistu. Maisto 
pagalba, jis sako, yra raktas 
visai Kuropos situacijai ir iš- 
rišimui talkos. 

Prezidento VVilsono atsi- 
šaukimas prisiųstas senato- 
riui Martin iš Virginijos ir 
atstovui Sherley iš Kentuckv 
buvo skaitomas senate laike 

debatų. 
Atsišaukimas skamba se- 

kančiai : 

"Aš negaliu perdaug karš- 
tai arba iškilmingai ra/inti ko 
gresą paskirti, kurios ponas 
Hoover prašė dėl administra- 
cijos maisto pagelbos. Maisto 
pagelba dabartiniame laike yra 
raktas visai Europos situaci- 
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jai ir išrišimui taikos. 
Bolševikai tvirtai žengia va 

karų pusėn — nuodija Vokie- 
tija. Jis negali buti sustabdy- 
tas spėka, bet jis gali buti su- 

stabdytas maistu, ir visi va- 

dai, su kuriais aš esu pasita- 
rime sutinka, knr išvien vei- 
kimas šiame reikale yra ne- 

atidėliotinas ir labai svarbus. 
Pinigai nebus išleisti mais- 

tui dėl Vokietijos, todėl kad 
Vokietiji. gali pirkti savo 

maistą, bet bus i.sleisti pasiun- 
timu1' maisto mūsų tikriems 
draugams Lenkijoj ir žmo- 
nėms pasiliuosuojantiems iš 
Austro-Vengrijos imperijos, 
ir musų padėjėjams Balkanuo- 
se. Aš meldžiu, kad jus per- 
(iaosit ši reikala su visais ga- 
limais raginimais ir spėka 
kongresui. 
Aš ne matau, kaip męs tu- 

rime daryti taiką, pakol nebus 
sustabdyta vilnis anarchiz- 
mo". 

Ponas \Yhite, \ ienas iš Ame 
rikos taikos deleeatu. nrisiun 
tė toki pranešimą: 

"Bolševizmas dabartiniame 
laike pilnai kontroliuoja Rusi- 
ją ir Lenkiją, ir platinasi Vo- 
kietijoj ir vienatinė pasekmin- 
ga bariera jam yra maistas." 

PREMIERAS ORLANDO 
APLEIDO PARYŽIŲ. 

Paryčius, sausio 13 d. Ita- 
lijos prcinieras OrJar.dc aplei- 
do šiądien skubiai .l:Vrv.ių ir 
iškeliavo Ryman, jis FUgrįž 
atgal ketverge ar pčtnyčioje. 

BETVARKĖS BADENE. 

Berne, sausio 12 d. Vokie- 
tijos garnizonas Costance, Ba 
dene, prisidėjo prie Spartakų 
ir paėmė visą kontrolę miesto 
j savo rankas. Kareiviai už- 
ėmė miesto salę ir nuginkla\ 
miesto gyventojus. Praneši- 
mai iš Costance praneša, kad 
miesto gyventojai laukia tal- 
kininkų intervencijos. 

REIKALAUJA ITALŲ PASI- 
TRAUKIMO. 

Belgradas, sausio 13 d. — 

Montenegrii Tautiškas Susi- 
rinkimas išnešė "czoliuciją, 
kurioje reikalaujamu Kad Ne- 
greičiausiai butų ištraukt vi.-.i 

Italijos kareiviai iš Monteneg- 
rOi. 

Rezoliucija d.įrodo j buvi- 
mą Italijos k'c reivių Monte- 
aegroje, "dabartiniame laike 
dalies naujos valstijos serbų, 
kroatų ir slovėnų" ir kaipo 
"nėra diktuojama militarišku 
reikalingumu, nes pastovi tai- 
ka viešpatauja šalyje." 
BETVARKĖS ARGENTINOJ. 

Buenos Aires, sausio 13 d. 
Civilės gvardijos su šaudyk-1 
lėmis ir revolveriais daboja 
miestą nedėlioje, išvaikydami 
minias ir suareštuodami r-u- 

žiurimus. Pranešama, kad 150 
ypatų nužiuriamų, kad jie da- 
lyvauja bolševikų judėjime, 
kurių tikslas yra nuversti val- 
džią, likosi suareštuota. Ant 

burių gvardijos keletą sykių 
likosi atidengta ugnis iš na- 

mų, tame yra kaltinami Mayi- 
malistai. 

Vakare, "metavojęs maxi- 
malistas" prisipažino, sulyg 
miltariškų valdininkų praneši- 
mo, kad yra suokalbis sunai- 
kinti Plaza viešbulj. 

Kulkasvaidžių kompanija li 
kosi pasiųsta prie viešbučio, 
kuriame gyvena keletas ame- 

rikonu. 
c 

Cenzūruoti pranešimai iš 
daugelio vietų praneša, kad 
Maximalistai varo smarkia 
agitaciją, ypatingai Rosanoje, 
kur generališkas streikas liko- 
si paskelbtas nedėlioje. 

DIDELIS GAISRAS 
MONTREALE. 

Mont^cal, Sausio 1'3 d. — 

Vakar kilo didelis gaisras vi- 
durmiestyje. Apskaitliuojama 
kad nuostolių likosi padaryta 
daugiau kaip už $1,000.000. 

RIAUŠĖS SEATLE. 

Scattlc, IVash., sausio 13 d. 
Keturiolika bolševikiškų sim- 
patizuotoji] randasi kalėjime 
šiądien laukdami ištyrinėjimo 
atakos, kuri buvo padaryta ant 

policijos, bandžiusios išvaiky- 
ti, kaip ji vadina, "raudonos 
vėliavos" parodą. 

Po parodos buvo la.komas 
mitingas, ant kurio I.W.W. 
kalbėtojai patarė generališką 
streiką visose industrijose, su- 

stabdyti išdtbrystę ir siuntimą 
reikmenų Amerikos kariume- 
nei Rusijoj. 

Policijos kapitonas W. H. 
Searing, kuris vadovavo apie 
100 policijantų likor? užpultas- 
paroduojančių žmonių. : 

Apskaitliuojama, kad apir 
5,00C vr-ntr dalyvavo parodo 
it. 

J 

GELBĖS RUSŲ NELAIS- 
VIAMS. 

Paryžius, sauoic 12 d. Ru- 
sų karės nelaisvių Vokietijoj, 
kurui skaičiui siekia apie 
1,000,000, padėjimas yra ap- 
gailėtinas. Maj. Carl Tay- 
Ior, Amerikos Raudonojo Kry- 
žiaus, prižiūrės juos ir suteiks 
jiems pagelbą; su tuo tikslu 
jis mano greitu laiku keliauti 
Vokietijon su Raudonojo Kry 
žiaus ekspedicija. 

ORAS. 
Chicagoje ir Apielinkėje: 

fJtarninke: Giedra. 
Seredoje: Giedra ir maža per- 
maina temperatūroje. 

Vidutiniški vėjai vakarų pu 
sės. 

Saulėtekis 7 v. 16 min., sau- 

lėleidis 4 v. 43 min. 
Mėnulis nusileis 6 v. 28 m. 

rytmetyje. 
Buvo augščiausia tempera- 

tūra 41 laipsniai 1 valandoj 
iš ryto. Buvo žemiausia tem- 

peratūra 33 laipsniai vidur- 
naktyje. 

Lietuvos Steigiamas Susirinkimas bus Vasario men 

Prašo Amerikos Kariumenės. 

Alytui Vokiečiai sušaudė šimtus lietuviu. 

Gaigalaitis priverstas atsisakyti. 
Dr. J. Šaulys, nesenai pa- 

skirtas Lietvuos atstovu Ber- 
lyne, lankėsi pradžioje pereito 
gruodžio mėnesio Šveicarijoje 
ir papasakojo žinių apie tai, 
kas darosi Lietuvoj. 

Apie tai praneša p. Kazys 
Pakštas, vienas iš Amerikos 
lietuvių pasiuntinių Šveicari- 
joj, savo laiške, rašytame p. 
Juliui Kaupui Ne\v Yorke. Šis 
laiškas, kaip jį paduoda p. J. 
Kaupas, skamba sekančiai: 

Berne, gruodžio 10, 1918. 
Tai aš dar vis Šveicaruose. 

Mat vokiečiai užsispyrė nelei- 
sti manęs per Vokietiją Lie- 
tuvon važiuoti. Bandysiu sve- 

timų valstijų pagelba Vokie- 
tijos užsispyrimą perlaužti; 
jei nepavyks—keliausiu Lietu- 
von daug tolimesniais, pavo- 
jingesniais keliais. Reikia ri- 
zikuoti, tik vargas, kad pini- 
gų iš Tautos Fondo nesulau- 
kiame. Juk lapkričio 19 t. 

pasiunčiau Am. Liet. Tarybai 
vVashingtonan, telegramą, pra 
šydamas $20,000 Taikos Kon- 
gresui ir milicijai Lietuvoje. 
Tyli, kaip žemę pardavę. O 
?al telegramą ka£, sutrukdė, 
nes lenkai Francuzijojc a:: 

jali. 
Mastauskui Parvžiu/- 7-cfle- 

I 
ia dirbti p-lė Pouvreau ir p. 
Ernst Galvanowski. 

Peikia Gabrį. 
Pastaromis dienomis iš Ber 

lino atvažiavo Dr. J. Šaulys 
ir p-le Chodokauskaitč (Sme- 
onienes sesuo). Dr. Šaulys 

atvežė dokumentų, kurių ko- 
pijas ir Tau siunčiu, kad per- 
auotumei Tarybai. 

Pateko mums dokumentų ir 
apie Gabrio politiką su vokie- 
čiais. Jų tuom tarpn nesiun- 
čiamc. Bet jau priėjo prie to, 
kad aš ir Dobužis iš Augš- 
čiausios Tarybos išstojome, 
apie ką pranešėme Mastaus- 
kui, Gabriui ir Am. Lietuvių 
Tarybai. Manome, kad Augš- 
oiausioji Lietuvių Taryba 
[Šveicarijoj, Lausan 110 j e ] 
^reit visai numirs, nes ii kiti 
nebenorės kartu su Gabriu 
dirbti. Štai tekstas kablegra- 
.nos, kurią pasiuntėm Ameri- 
ikos Lietuvių Tarybai. 

"Quote: December įr'nth— 
Dobužis, Pakštas esignccl 
from Supreme National 
Council, because Prussian 
Lithuanians, six representa- 
tives Grodno government, 
Lithuanian Jews and Poles 
have already entered Tary- 
ba of Vilnius and socialists 
have returned—German sol 
diers and Polish legionaries 

• robbing, burninę property, 
| killing Lithuanians.—Mili- 

tia hardly organized. — Li- 
thuania anxiously a\vaiting 
American troops. — Cable 
immediately twenty thou- 
sand dollars Dobužis for 

Lithuanian independence — 

Mosto\vski in Paris—Pakš- 
tas preparing for Lithua- 
nia, Dobužis for Lcndon — 

Naruševičius invited to return 
to Lithuania as Minister 
of Communication — Un- 
quote." 

Gaigalaiti ui G rusinta. 
1. Iš P rusu Lietuvos—Prū- 

sų Lietuvių Tarybos preziden- 
tą, kun. Dr. Gaigalaitę, vokie- 
čiai privertė atsisakyti nuo pre 
zidentystės, grasindami sude- 
ginti visa jo turtą, Bet jis, 
ir nebūdamas prezidentu, va- 

ro pradėtą darbą. Prūsų Lie- 
tuvos delegatai jau pribuvo 
Vilniun, bet koks jų skaitlius 
ineis j Tarybą, tai dar nėra 
nustatyta. Nuo Vokietijos at- 
skjla ir dedasi prie Lietuvos 
visas plotas iki Karaliaučiui. 

2. Gardino gubernijos ir 
Naugarduko apskričio (Minsk 
Tub.) sugudėje lietuviai (se- 
nieji jotvingiai) atsiuntė 6 at- 

stovus, išrinktus teisėtu bal- 
savimu. Jų diduma buk esan- 
ti socialistai. Jie atstovauja 
1,200,000 gyventojų. 

3. Lietuvos žydai ir sulen- 
kėję dvarponiai ir miestelėnai 
nutarė Tarybon ineiti. Jiems 
bus duota no 2 ar t 3 vietas. 

4. Tris lietuviai soeiuilstai, 
pirmiau iš Tarybos išėję, da-~ 
bar atgal jon grjžc 

5. Liuosus mii riti port- 
felius išdalinsią tautinėms ma- 

žumoms. 

6. Gruodžio antroje pusėje 
Taryba šaukia Vilniun konfe- 
renciją, išrinktą nuo visu gy- 
ventojų teisėtu demokratišku 
balsavimu. Toje konferenci- 
joje busianti išnaujo perrink- 
ta visa Taryba. Spėjama, kad 
naujon Tarybon pateks daug 
socialistu ir bolševikų, nes vo- 

kiečių kariumenės sovietai 
jiems prigd'jsti agitaciją va- 

ryti. 
7. Lietuvos steigiamąjį su- 

įsirinkimą manoma šaukti pa- 
baigoje vasario, 1919 m. 

IPrašo Amerikos Kariumenės. 
8. Memorandumą, prašant j 

Amerikos kariumenės Lietu- 
von, Taryba dvi savaiti at- 
gal per Šveicarijos pasiuntinį 
iBerline jau nusiuntė Lansing- I 
iiii, \YasWngtonan. 

9. \'okiečių kariumenė, 
traukdamasi iš Rusijos per 
Lietuvą Vokietijon, nesvietiš- 
kai plėšia gyventojų turtą, 
ypač maistą. Alytuje [Suval- 
kų gub.] žmonės užsispyrė ne 
duoti vokiečiams maisto san- 

dėlių, tai vokiečiai suvarė apie 
linkių įmones Aly tu.i ir šim- 
tais ten sušaudė. Vokiečių ka- 
reiviai iš Poznaniaus ("lenkai) 
sudaro nereguliarius lenkų le- 
^ijonierins, šnipinėja ir pade- 
da vokiečiams mušti, plėšti lie 
tuvius. Na, kur dabar Ame- 
rikos lietuvių, legijonai?! 

Kasys Pakštas. 



ĮVAIRIOS ŽINIOS, 
PASAKOJA APIE BOLŠE- 

VIKŲ VALDŽIĄ. 
Londonas, Gruodžiu 16d.— 

(per krasą). Talkininkai gaus 
pa ta rymą Count Kokovsto- 
ffo, premiero Rusijos nuo 
1911 iki 1914 m. ir kitu žy- 
mių Rusų, kurie pabėgo nuo 

bolševikų, Kokovstoff ir kiti 
Rusai išvažiavo Paryžiun, 

Būdamas Londone, buvę? 
premieras pasakoja apie savo 
nuotikius: 

"Aš buvau įmestas kalėji- 
man per aštuonias dienas 
praeitame liepos mėnesyje. 
Mus septynius laikė mažame 

kambaryje prie temperatūros 
97 laipsnių. Priežastis mano 

suareštavimo buvo paduota, 
kad kokis ten nepažįstamas 
žmogus parašęs laišką, kad 
aš busiu vadu busimos vald- 
žios. Uritsky paliuosavo ma- 
ne ir mėnesiu vėliaus jis pats 
likusi nužudytas. 

Petrograde mano moteris 
ir a.Š mokėjom $60. Į dieną 
už maistą, kokj galima buvo 
gauti. 

Daug vaiku išmirė nuo sto 
ko.; pieno. Maistas siunčia- 
mas Petrogradan liekas išvog 
tas pakelyje. 

Visos bankos uždarytos. Vi 
sos industrijos yra valdžios 
kontroliuojamos ir jų f ordai 
konfiskuoti bolševikais.. Bolše 
vikų daugiau nepalaiko Rusai, 
išskiriant kriminalistus. Lat- 
viai ir Kiniečiai yra svarbiau- 
si jų palakytojai. Užmušėjįs- 
tė ir vagystė palaiko juos spė 
ko j e. 

Atrodo, kad tikslas bolše- 
vikų yra sunaikinti visas ša- 
kas pramonijos. Vietoj to, kad 
iškelti save augštyn, jie nori 
viską nužeminti ir padaryti 
šalį be dailės, kulturos bei 

į mokslo. 
Petrograde nuo gegužio iki. 

lapkričio mėnesių, aš mačiau] 
'badavimą gatvėse. Moteris ir 
, vaikai vaikščioja gatvėmis pra 
šydami maisto. Labai daug 
miršta iš bado. Prieš revoliu- 
ciją Petrograde buvo apie 
3,000.000 gyventojų, dabar 
ten yra mažiaus negu 1,000- 
000. Niekas nežino kas yra 

Igyvas miręs, nes jokių rekordų 
I neveda. Nuo pabaigos liepos 
'mėnesio daug iabai likosi nu- 

žudyta, "00 jaunų armijos 
aficierų likosi sušaudyta vie- 
noje dienoje. 

Mano moteris rašė man, po 
mano išvažiavimui, kad lap- 
kričio 16 dieną 143 aficierai 
buvo sušaudyti kiniečiais. 
Kiniečiams buvo užmokėta 
po $25 už kiekvieną sušaudy- 
ta. \ ienatinė viltis kad Petro- 
gradas išsigelbės nuo išnaiki- 
irimo gyventojų, nuo bado ir 
užmušėjiščių. yra kuogreičiau- 
sis talkininkų įsimaišymas." 

Ex premieras, kuris per de- 
šinas metų buvo finansų mi- 
įrsteriu caro valdžioje, pasa- 
kė, kad jis pabėgo iš Pet'og- 

j rado pajpirkdamas bolševikų 
i gvardiją. 

PASKUTINĖ TVIRTOVĖ 
SPARTAKU PAIMTA. 

Be.'linas, sausio 13 d. Laik- 
raštis Taeglische Rundschau, 
praneša, kad Rosa Luxem- 
burg, padėjėja Kari Lieb- 
knechto vadovauti revoliucio- 
nišką Spartakų armija Per- 
line, likosi suareštuota val- 
džios kareiviais. 

Ji buvo suareštuota, kada 
valdžios kareiviai užėmė cen- 

trale kontorą Spartakų. Dr. 
Kari Liebknecht sunus irgi li- 

ikosi suimtas. 

Užėmimas Spartaku konto- 
rų atsitiko tik po smarkaus 
mūšio, kuriame rankines gra- 
natos buvo vartojamos. 

Kareiviai sudegino labai 
daug bolševikiškos literatūros, 
kurią jie rado vyriausioj kva- 
tieroj Spartakų. 

Valdžios kareiviai po trum- 
po bombardavimo užėmė poli- 
cijos vyriausią kvatierą. Ka- 
da mušis prasidėjo, valdžios 
kareiviai paleido keletą kanuo- 
linių šūvių ir sustabdė ugnį, 
norėdami pažiūrėt, kokį efek- 
tą padarė ant Spartakų. Bet 
kada jie neparodė jokio ženk- 
lo nusileidimo, du kareiviai li- 
kosi pasiųsti su balta vėliava 
pareikalauti, kad Spartakai 
pasiduotų. Jie neatsiekė savo 

tikslo, kadangi Spartakai ati- 
dengė ugnį ir abu likosi už- 
mušti. Tada artilerija vėl bu- 
vo vartojama per' keletą mi- 
nučių ir Spartakai pradėjo i 

bėgti. 
Kareiviai šturmu paėmė na- 

mą ir suėmė keletą šimtų ne- 

laisvių. Pranešama, kad Spar 
takų nuostoliai buvo dideli, 
apie penkiosdešimts u:;mušta 
ir daug sužeista. 

Paėmimas policijos namo 

valdžios kareiviais yra labai 
svarbus, nes jame buvo vy- 
riausi kvatiera Spartakų, iš 
kurio jie vadovavo mūšiais 
gatvėse. 

BELGIJA NORI PRIEŠO 
ŽEMES. 

BrusscU, Sausio 13 d. — 

Belgijos atstovai grįžtantieji 
iš oficiališko apžiūrėjimo mū- 

šio laukų pataria, kad Vokieti 
ja turi buti priversta priskirti 
prie Belgijos tokius plotus že- 
mės, kokius ji nuterioja. 

Karalius Albertas ir jo mi- 
nisteriai nutarė pasikrti spe- 
ciale komis ją, kuri prižiūrės 
rekonstrukcijos darbą. « 

DU AVIAORIAI UŽSIMUŠA. 

Fort Worth, Texas, sausio 
13 d. Du aviatoriai Carru- 
thess lauko užsimušė šiądien, 
kada jų biplanas iš 5,000 pė- 
du augščio krito žemyn. 

Jie yra leitenantas John E. 
Garbut iš Sheridan, Wyo. ir 
mechanikas R. L. Ouinn iš 
Pittsburgo. 

SUAREŠTAVO K. RADEK 

Londonas, sausio 13 d. K. 
Radek, vienas iš Rusijos bol- 
ševikų pasiuntinių Berline, li- 
kosi suareštuotas, sulyg aplai- 
kytų žinių iš Berlino per Ko- 
penhageną i Exchange Tele- 
graph. 

Žinios taipgi praneša, kad 
Boetzovv bravoras likosi už- 
imtas valdžios kareiviais. 

KETURI ŽMONĖS PRIGĖRĖ. 

Cairo, III., Sausio 13 d. — 

Du balti žmonės ir du negrai 
prigėrė vakar, kada laivė ap- 
virto Ohios upėj. Aštuonios 
ypatos išgelbėta. 

MACKENSEN INTERNUO- 
TAS TEMERSVARE. 

BaScl, Sausio 13 d. — Ži- 
nios iš Budapešto praneša 
kad lauko maršalas Mackeiv 
sen Vokietijos armijos: yra 
internuotas Temesvare, Ven- 
grijoj. :j ;v 

RESPUBLIKA .PASKELBTA 
LUXEMBURGE. 

Paryžius, Sausio 13 d. — Žinio*. 
iš Metz parneša, kad respublika 
likosi paskelbta Luxemburge, 
utarninke ir kad Didžioji Kuni- 
gaikštienė Marė Adelaide apleido 
sostinę ir apsigyveno palociuic 
netoli sostinės. 

Atstovų butas laikė triukšmin- 
gą mitingą, ant kurio visi kle- 
rikalai apleido atstovų buto po- 
sėdžius. 

ANGLAI UŽĖMĖ 
DUSSELDORF. 

I 

Londonas, Sausio 13 d. — 

Žinios iš Kopenhageno j E x- 

c h a n g e T e 1 e g r a p h pra- 
neša, kad Dusseldorf, kuris 
buvo pranešta subatoje, kad 
yra rankose spartakų, likosi 
užimtas Aglijos okupacijines 
kariumenės .Vokietijoj karei- 
vais. 

Apskaitliojaina, kad nuo 

pradžios mūšio iki šiam laikui 
Spartakų užmuštu skaičius sie- 
kia 1,300 ypatų. Daug bankų 
ir dirbtuvių likusi apiplėšta 
vakar. 

Po smarkaus mūšio Spar- 
takai pasidavė. 

Smarkus mušis kilo Muni- 
che, kur v ldžia užginė dary- 
ti demostracijas. Bavarijos 
premieras Eisner pasiuntė 
Berlino valdžiai telegramą, 
kurioje jis prašo, kad krau- 
jo praliejimas butų sustabdy- 
tas. 

Betvarkes Dresdene užsi- 
baigė, bet Stuttgarte sparta- 
kai laik" miesto Salę ir mu- 

nicipaii ;i;a Taryba likosi pa- 
leista. , j & 

Streikierių skaičius West- 
phalijos apielinkėj didinasi ir 
siekia apie 100,000. 

Keletas ypatų likosi užmuš- 
ta ir sužeista Ratisbone, Ba- 
varijoj, laike mūšio petnyeio- 
je. Karės stovis likosi paskelb- 
tas. 

Žinios iš Municho praneša, 
kad Bremene likosi paskelbta 
sociališka respublika. 

AIŠKINA KLAIDĄ RUSIJOS 
SITUACIJOJ. 

Washington, Sausio 13 d. 
— Veikiantis Valstijos sek- 
retorius Tolk pasakė šiądien, 

n 

kad Angiljos plianas sustab-i 
duoti karišku veikimą Rusijoj 
likosi aplaikytas Valstijinia- 
me Departamente. 

Aiškindamas padėjimą, jis 
pasakė: 

"Sausio 3 dieną Valstijinis 
Departamentas aplaikė nuo 

Anglijos memorandumą, ku- 
riame proponuojama, kad tal- 
kininkai ir Suvienytos Yals-i 
tijos turi atsišaukti į visas 
frakcijas Rusijos, kad , jeigu 
visos partijos ir valdžios sus- 

tos kariavę ant visų frontų 
laike taikos derybų ir jeigu 
jos arba niekurie iš jų norės 

pasiusti atstovus Paryžiun 
diskusuoti su didžiausiomis 
valstijomis išlygas pastovaus 

[užtvirtinimo, didžiausios vals- 
tijos bus prisirengusios pra- 
dėti tokias diskusijas su jais. 

Šis pranešimas nc buvo per- 
siustas Paryžiun tuom laiku, 
nes buvo tikėtasi, kad pana- 
šus pasiulirnas bus [teiktas 
Paryžiuje, nes buvo manoma, 

j kad Rusijos klausimas bus 
pirmiausiai svarstomas. K 
laikraščiu pranešimų atrodo, 
kad toks pasiulirnas ne buvc 
įteiktas Amerikos taikos mi- 

sijai Paryžiuje." 

Linkėjimas. 
Pilnai esu užganėdintas "Lie- 

tuvos" Dienraščiu, kaipo viena- 
tiniu iš geriausių lietuviškų dien- 
raščių. kuriame kaip žinios taip 
ir įvairus straipsniai yra skaity- 
tojui interesingi. Užtaigi priim- 
kite nuo manos širdingus linkė- 
jimus: kad jaunas "Lietuvos" 
Dienraštis "augtų ir bujotų ir jo 
šakos pasiektų už jurai plačiąją 
Lietuvą. 

Kazys Aksomaitis. 

Alliance, Ohio. 

DĖL LIUTKAUSKO MARŠ- 
RUTO. 

Amerikos Lietuvių Tautinė Ta- 
ryba siunčia su prakalbomis po 
Amerikos lietuvių kolionijas p. 
J. Liutkauską. Kolionijų veikė- 
jai prakalbų reikale malonės 
kreiptis prie ALTS. sekretoriaus 
p. S.'T. Yitaičio, 307 W. 30U1 St. 
New York, X. Y: 

Tai bene paskutinis judėji- 
mas <lėl Lietuvos laisvės išgavi- 
mo, dodel kolionijos privalėtų 
dar smarkiau sukrusti šiame 
svarbiame momente. 

Chicagoje organizuojasi pra- 
kalbų komitetas, kurio tikslas 
prigelbėti tvarkyme prakalbų 
maršruto vakaruose Taigi prie 
darbo tėvynainiai. 

Pajiekau savo brolio Jeroivmo 
Paulaičio ir pažįstamų, Vinco ir 
Juozo Barčių. Visi iš Jurbarko. 
Piimiau jie visi gyveno Chica- 
goje, mažu kas žinote apie juos 
ar jie patįs tegu atsišaukia, tu- 
riu svarbų reikalą pas juos. 

Petronėlė Paule i čiukė 
2300 W. 23-rd Street 

Granite City, Iii. 

VYRAI, KURIE KALBATE 
LIETUVIŠKAI. 

Padarykite savo liuosą laika 
brangiu. Męs turime suorganiza- 
vę. Lietuvių Skyrių ir reikalauja- 
me keliato energingų, ir ištikimų 
vyrų. kurie turi keliatos valandų 
liuoso laiko per visus metus, 
geras pinigas ir puikus pakilimas. 
Atsišaukite nuo 10 iki 1 bile die- 
ną ioj savaitėj arba seredos va- 
kare nuo 6 iki 8 arba telefonuo- 
kite man Randolph 7400. 

ADAM MARKŪNAS 
Lietuvių skyrius, kambarys 847, 

First National Bank 
68 \Y. Monroe iSt. Chicago, I!!. 

3261 So. Halsted Street 
Phrae Drovcr S082 

II Chccjfo [j 
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"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 
p\rmiau 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; 

"LIETUVA" 
3252 S. Morgan St, CHICAGO, ILL. 

Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge $u Money Orderiu, čekiu, 
arba pinigais prisiusk mums. 

iteraščio "LIETUVA" 
"KAINOS = 

GHIGAGOJE Metams $6.00 j 
,, Pusei metų 3.50 \ 

In Kitus 5uv. Valstijų Miestus \ 
Metams $5.00 S 
Pusei Metų 3.00 į 
In Kanadą Metama 7.00|1 < 

IZIn Kitas Šalis □ Metams 8.00 \ VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

! 
"LIETUVA" 3253»So. Morgan St., Chciago, IU. 

GERBIAMIEJI:— 
Siunčiu Tamistoms $ .. ..r.::..... ir prašau siuntinėti 

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

Mano adresas: 

Vardas _ Pravarde 

Stubos numeris Gatvė 
(arbubo: ) 

Miestas — — Valstija 
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Reikalauja Atšaukimo 
Mastausko. 

fcr Kaltina, kad "Katalikų" atstovas 
dirbąs už lenkus. 

( Tąsa is pereito numerio) 

Kad tokio savo tikslo pa- 
siekti,, tie "nekurie lietuviai 
užrubežyje," kaip rašo kun. 
Vilimavičius," perstatė dabar- 
tinę [Lietuvos] ministeriją ir 

tarybą aliantains [taikiniu-j 
kams], kaipo vokiečiu šaliniu-1 
kus," kuriais lietuviu tauta ne- 1 c 

pasitiki. 
Jų "pe-statymas" menamai 

buvo tiek atjaustas Lietuvoje, 
kad Lietuvos žmones buvo pri- 
versti duoti prirodymus apie 
tokio įtarimo neteisingumą. Ir 
štai visa Lietuva, kaip rašo 
kun. Vilimavičius, siunčia Vil- 
niun daugybę telegramų su 

išreiškimu savo pilno pasiti- 
kėjimo laikina ja savo valdžia. 
Žemaitijos vyskupas, Karevi- 
čius surenka 150,000 žemai- 
čių parašų po užri škimu, ku- 
riame išreiškiama pilnas pa- 
sitikėjimas dabartinei Lietu- 
vos valdžiai Vilniuje. Mažoji 
Lietuva ir Gardino gubernija 
taip-pat tą valdžią remia. 

Kas Yra Tie "Nckuric 
Usrubcčio Lietuviai." 

Tokiu bučki Lietuvos žnio- 
nes parode melą tų "nekuriu 
užrubežio lietuvių," kurie mė- 

ginę diskredituoti Lietuvos 
valdžia ir vokiečių ir talkinin- 
ku akyse. 

Bet kas tie "nekurie užru- 
bežio lietuviai" yra, kurie, su- 

lyg apkaltinimo; varo dvivei 
dę politiką—sykį su vokiečiais, 
kuomet tie buvo galėję, o da- 
bar su talkininkais? 

Kun. Vilimavičius, kaip pa- 
menam, savo laiške to atvi- 
rai, juoda ant balto, nepasa- 
ko. Bet yra nurodymų, kad 
tai yra ne kas kitas, kaip Švei- 
carijoj esanti taip vadinama 

# 
Lausannos Taryba, j kurią 
inėjo apart pirmiaus minėtų 
ypatų ir visi Amerikos lietu- 
vių katalikų sriovės pasiųsti 
delegatai: kun. Bartuška, kun. 
Dobužis ir pp. Pakštas ir Mas 
tauskas. P-as Mastauskas, 
kaip mums nurodoma, esąs 
syki t su p. Gabriu vienas iš 
viršiausių tos Tarybos "l>osų." 

Lausannos Taryba gyvuoja 
jau nuo keliu metų. Kokios 
organizacijos, ar kokios ypa- 
tos, apart pirmiau paminėtų, 
ją sudaro,—apie tai Amerikos 
lietuviai neturi pilnai aiškaus 
supratimo. Žinoma vienok tas, 
kad vienu iš jos vadų, ir gal 
vyriausių, buvo p. Gabrys ir 
joje buvo susispietę daugiau- 
siai lietuvių kunigai, einantie- 
ji mokslus Šveicarijos mokyk- 
lose ir, berods, nekurie Lietu- 
vos dvarponiai, nepasižymėju- 
sie ligšiol savo lietuviškumu. 

Šita neperaiškiausio sudėji- 
mo įstaiga davė apie save gir- 
dėti jau ne vieną syk j. Laik- 
raštinės žinios anuo laiku pra- 
nešė, kad Lausannos Taryba 
yra įstaiga, kuriai tapo per- 
duotos aukos, surinktos po- 
piežiaus paskirtoj "Lietuvių 
Dienoj" įvairiose Europos ša- 
lyse. Žmonės, prie šios Ta- 
rybos priklausantieji, anais 
metais taipgi prisiuntė Ame- 
rikon aną garsų skundą ant 

kun. Viskonto, apkaltindami jį 
Lietuvos išdavystėj—skundą, 
kurį Amerikos lietuviai pri- 
ėmė su nepasitikėjimu, ir ku- 

ris iki .šiam laikui visai nėra 

prirodytas. 
Štai šita tai įstaiga kiek lai- 

ko atgal apsiskelbė Aukščiau- 
sia Lietuvių Taryba u/.rube- 
žiuose, o kuomet Lietuvoj pra 

dėjo steigtis tikroji Lietuvos 

laikinoji valdžia, tai Lausan- 
nos Taryba pasikėsino įgyti 
sau vardą Amjseiausios Lie- 
tuvos I 'aidžios. 

Toks jos pasikėsinimas pa- 
aiškėjo prie sekančių aplin- 
kybių : 

Amerikos Delegatui. 
Iki tam laikui Lausannos 

Taryba jau pasididino naujais 
nariais. Apart nuo seniau joj 
buvusio amerikiečio kun. Bar- 

tuškos, Amerikos lietuvių taip 
vadinamoji ''katalikų sriovė"j 
pasiuntė pernai Šveicarijon | 
naują delegaciją iš trijų savo 

atstovų: pp. Mastausko, Pak- 
što ir kun. Dobužio. 

Siuntimas šios delegacijos 
padarė ytin nemalonų įspūdį 
ant rimtesnių Amerikos lietu- 
vių, kurių nuomonėj šios de- 

legacijos sąstatas išrodė, švel- 
niausiai kalbant, nevykęs. 

P-as Pakštas yra dar ne- 

turėjusis laiko prinokti jauni- 
kaitis, skaitomas gabiu kalbė- 

toju, bet neturintis jokių kva-' 

lifikacijų tokiam darbui, ko- 
kiam jis buvo, ar turėjo buti 
siunčiamas. Pagalios ir jo mi 
sija buvo keista, jeigu tikėti 
išsireiškimams tų, kurtė ji 
siuntė. Anot išsireiškimo, ku 
rį priskaitoma "katalikų" srio- 
vės vadui, kun. Kemešiui, p-as 
Pakštas kaip tik ir tiksiąs, nes 

kartu galėsiąs pasimokinti 
Šveicarijos Universitetuose," 
o esą "katalikų" sriovei reik 
lavinti savo jaunus vyrus, ir 
'"auklėti" savo veikėjus, jeigu 
jų dabar toj sriovėj trūksta. 
Šitokį apkaltinimą už eikvoji- 
mą Tėvynės reikalams skiria- 
mų aukų menamų "studentų" 
mokinimui viešai padarė ir 
kun. Krušas, Chicagos parapi- 
jos klebonas, paduodamas tai, 
kaipo vieną iš priežasčių, ko- 
dėl jis atsisakė ineiti nariu į 
Ta j tos Tarybą, kurion jį iš- 
rinkta. 

Kitas "katalikų" srioves de- 
legatas, kun. Dobužis, tarp 
Amerikos lietuvių, išskyrus 
gal savo parapiją ir artimiau- 
sią apielinkę, buvo iki tol visai 
nežinomas ir Lietuvių vieša- 
me gyvenime platesnio daly- 
vavimo neturėjęs. Apie jo tin- 
koniybę, ar netinkamybę buti 
panašios delegacijos nariu 
Amerikos lietuvių visuomenė 
jokio nusimanymo neturėjo. 

Jeigu Amerikos lietuviai ir 
nestatė jokio klausimo linkui 
jų menamų gerų norų, tai apie 
judviejų kvalifikacijas, t. y. 
tinkamumą tokiam svarbiam 
ir atsakomam darbui, rimtes- 
nieji Amerikos lietuviai nuo 

j pat pradžios pusėtinai abejoji. 
Jų nuomonė, kaip paskiaus 

pamatysim, pilnai pasitvirtino. 
Tuo tarpu gi žingeidu bus 
skaitytojui išgirsti apie juos 
nuomonę p. Gabrio, kuris ne- 

abejotinai yra vikrus ir mik- 
lus politikas, dirbantis nuo ke- 
lių metų, sykiu su "katalikiš- 
ka" sriove ir jos tiesioginiai 
remiamas. 1 

rz 

Įstojus Amerikos delega- 
tams į Lausannos Tarybą, iš- 
rodė, kad viskas minėtoj Ta- 
ryboj eina slidžiai, kai ant 
sviesto. Tačiatis nesenai pasi- 
rodė tarp jos ir viršminėtų 
dviejų narių—Pakšto ir Do- 
bužio—triniinosi ir p. Gabrys, 
savo laiške, rašytame Ameri- 
kos lietuvių '"katalikų" Tau- 
tos Tarybos pirmininkui, kun. 
Jakaičiui, griežtai pareikalavo 
judviejų prašalinimo. Parei- 
kalavimas, žinoma, gali buti 
iššauktas visai kitokiomis prie 
žastimis. apart laiške paminė- 
tų, tačiaus žingeidu yra tas, 
kad jis patvirtina minėtų dvie- 
jų delegatų stoką kvalifikaci- 
ja1- 

Gabrio Laiškas. 

P-no Gabrio rašytas kun. 
Jakaičiui laiškas, kaip jis pa- 
duotas lietuvių laikraščiuose, 
yra sekantis: 

"J. M. Pirmininkui Liet. 
Tautos Tarybos, Amerikoje. 
Gerbiamasai Pirmininke: 

Skaitau savo priederme 
pranešti Tamistai: 

1. Kad parinkimas justi 
delegatų Europon, išskiriant 
j). Mastauską, yra r 'pavy- • 

kęs. 
2. Kad nei kun. Dobužis, 

nei p. Pakštas, neturėdami 
tair. tikro visuomeninio iš- 
lavinimo nei franeuzų i\ei 
anglų kalbos, nepratę buvo- 
ti augštesnėj draugijoj,—fi 
ziškai negali atlikti ant jų 
uždėtos priedermės. 

3. Vienintelis p. Mastaus 
kas, puikiai kalbėdamas ang 
liškai ir pratęs buvoti aug- 
štesnėse sferose, tepateko Į 
diplomatų tarpą tiek pirma 
čia Šveicarijoj, tiek paskui 
išvažiavęs Paryžiun. Vien 
jo veikimas yra pozityvus 
ir naudingas Lietuvai, nors 

jis yra daugiau Yankee, ne- 

gu lietuvis. 

4. Kitu du j tisų delegatu 
kun. Dobužis ir p. K. Pak- 
štas negalėdami! nei susi- 
kalbėti nei neprieidami prie 
tikrų diplomatų, turi pasi- 
tenkinti "pletkų" nešiojimu 
nuo Lietuvių pas Lenkus, 
pas Latvius ir atgal. Kokia 
iš to nauda (ar geriau sa- 

kant blėdis) Jus patįs galite 
suprasti. Kol buvo čia su 

jais p. Mastauskas, tai dar 
juos šiek valdė, bet jam 
išvažiavus Paryžiun, tuodu 
jusų diplomatu visai iš vė- 

žių išėjo ir lygsvaros nu- 

stoję vien kenkia Lietuvių 
klausimui mųsų vidujinius | 
ginčus vilkdami į Lenkų ir 
Latvių tarpą. 

5. Nei kun. Dobužis, nei I 
p. Pakštas neprisidėdami 
j.rie jokių musų organiza- 
cijų, nei labdaringų, nei po- 
litiškų, nei prie jokio pozi- 
tyvio darbo Lietuvos nau- 

dai, nei prie musų leidinių, 
bet pretenduodami visur 
kištis, kelia tik anarchiją 
musų gyvenime, neturėdami 
elementario takto. 

6. Atsižvelgiant i visą 
viršminėtą aš skaitau rei- 
kalingu atkreipti jūsų domą 
į tai, kad panašių delegatų 
-diplomatų brangus užlaiky- 
mas be jokios naudos Euro- 

poj už kruviną skatiką dar- 
bininko yra sunkus prasi- 
kaltimas. 

Taigi aš patariu abudu 
viršminėtu delegatu kuo- 
grelčiau atšaukti. 

Su pagarba, 
J. Gabrys, 
L. I. R. vedėjas. 

(Tolįaus bus^ 

Gen. Fnyollc, francuzas, prisega karišką kryžių prie 
Amerikos 641-mo pulko, už jo pasižymėjimą. 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
m * 

KUNIGAS PERSEKIOJA SLA. 
NARIUS.' 

Dayton, Ohio. Turbut niekur 
lietuviški klebonai nepersekioja 
su tokiu inirtimu tautiečiu, kaip 
pas mus. Kun. Cybulskis, kurs 
neseniai čia atvyko iš Saxon Ci 
ty, Iowa, persekioja SLA. 103 
kuopą kaip įmanydamas, bilc tik 
ja sugriovus. 

(leriausiu liudijimu musų kuni- 
gėlio krikščioniškos doros yra 
sekantis atsikimas. Trjs mėne- 

siai, atgal prie SLA. kuopos pii- 
sirašė Pranas Lekavičius. Jis 
prisirašydamas išsireiškė pana- j šiai: "Norėjo mane agentas in-r 
šiuryti prie amerikoniškos kom- 
panijos, bet kas ja žino, gal ko- 
kia žydika kompanija, tai aš ve- 

lyt prisidedu prie lietuvi.3. kokia! 
nelaimei atsitikus visgi goriau." 
Taip saEant, glaudžiasi pas sa- 

vuosius. 
J*»et musų kunigui tas labai 

nepatiko. P. Lekavičius neužilgo 
sunkiai apsirgo influenza ir kaipo 
katalikas, norėjo prieiti išpažin- 
ties; bet kur tau. argi prisiprašy- 
si kunigo, juk tai serga, tos ne- 
labos organizacijos, SLA. narys. 
Reikia pažymėti, kad Lekavičius 
buvo geru parąpijonu. nes, sulyg 
knygutes, parapijon yra Įmokėjęs 
net $56.00, bet turėjo mirti, \)C 
palaimimo. 

Mirusiojo acsuo, nors pati ser- 

ganti ir vargjb slegiama, kreipėsi 
prie kunigo, prašydama, kad nors 

bažnyčion priimtų ir lavoną pa- 
laimintu, bet ir čia. mušu krikš- 
čioniškos doros mokytojas, neiš- 
klausė moterėlės meldimo. 

Taip atstumta, pažeminta mon- 
teris, apsupta vaikučių, dargi la- 
voną stuboj turėdama, kurj dėi 
stokos pinigų nežinia kaip galės 
ir palaidoti, visai nulindo, tik su- 
dėdama verkia, girdi, nejaugi Die- 
vas nemato mano vargo, juk 
turbut didesnio nėra. 

Bet buvo da kas rupintusi jai 
vargau jpuolus. Ne luždyką ve- 

lionis gyvas btdamas prisidėjo 
prie savųjų, kad butų nors ne- 

laimėje geriau. Juomi rūpinosi 
SLA. 105 kuopa, rūpinosi savo 

nauju draugu (jis buvo SLA. vos 

3 mėnesius). Kuopos nariai su- 

dėję 95.00 aprūpino palaidojimo 
lėšas ir dar gražų vainiką nunir- 
1S.U. 

Negavus" rodos siTlietuvni ku- 
nigu pasiskųsta "daičių" kua. 
Prolimiller'iui. ?>is, sužinojęs 
viską, apsiėmė musų mirusi 
draugą krikščioniškai palaidoti ir 
tai dar uždyką. Matai, sako, 
jeigu j ii s šj tą paaukavote savo 

broliui atsisveikinant su juo, t-:i 
ir aš šj tą paaukausiu savo bro- 
liui. Juk Kristus sakė, kati mes 

visi esame broliai. 
Ir taip, musų draugas A. A. 

Pranas Lekavičius rado sau bro- 
li knstuje tarpe sveti-1 tame iii, bet 
sunku rasti brolį tarpe lietuvių. 

Reikia dar pažymėti, kad tū- 

las lietuvis Danielius priklauso 
prie minėto kun. Prohmiller pa- 

rapijos, kur ir vaikus krikštiua 
Neseniai Danielių, pasitikę gat- 
vėje, letuviai sumušė. Kalbame 
kad lietuviški parapijona; tą pa- 
darė iš keršto "bedieviui." Jeigu 
tas tiesa, tai nekoki vaišiai kun. 

Cybulskio pasiuntinystės. Nu- 

kentėjusis apskundė mušeikas 
teismui. Kuopos Narys. 

JUDAMI PAVEIKSLAI 
BAŽNYČIOJE. 

Rochester, N. Y. Iki šiolei ne- 

>11 vo girdėta, kad lietuvių kat«- 
ikiškos bažnyčios butų naudoji- 
mos, apart pamaldų dar ir kito- 
kioms tikslams. Kitų tikėjimų 
bažnyčiose, kartais, atsibuna tai 
susirinkimai, pasikalbėjimai, tai 
koncertai ir panašiai, bet, kad 
kas panašaus butų veikta lietuvių 
katalikų bažnyčiose, tai dar ne- 

girdėjome. 
Bet Rochesterio klebonas įve- 

dė naują madą lietuvių katalikiš- 
koj 'bažnyčioj, nes nuo 5 <1. sau- 

sio 1919 m. joje pradėta rodytį 
judamieji paveikslai. Kaip ilgai 
trauksis tie paveikslai tai neži- 

nia; jžangos, pažiūrėjimui tų pa- 
veikslų, imama 25c. 

Kun. Kasakaitis pranešęs a*)ie 
šiuos paveikslus, taipgi pasakė, 
kad Dievas (švenčiausias) nebus 
Įkeistas, nes jis bus išneštas į 
bažnytinį skiepą. Het .įekurie 
parapijonai tokiu dalykų stoviu 
tapo neužganėdinti. Girdi, kas 
ten nebūtų rodoma, :bct tai vis- 

giA bus tik "šio," kokius bi!c 
teatre galima, matyti. 

KatanKas. 

PORTLAND, ORE. 
Pas mus oras jau irgi kic-k 

atvėso, nes rožes jau nustojo žy- 
clėję, "bet pakol kas sniego dar 
nematėme, nors paprastai jo čia 
mažai ir lmna. Ši apielinkė vie- 
na iš gražiųjų, ypač pasižymi 
gražiomis farmomis. 

Gyventojų p°s mus yra į vai 
rių tautų. Bet genu. sekasi, 
turbut, žydams. Tai sutvėrimai, 
kurie moka prisitaikinti prie kiek- 
vieno: su lenku lenkas, su vokie- 
čiu vokietys, su rusu rusas ir 
panašiai. Todėl jie turi užėmę 
gan žymią vietą čionykštėj pra- 
monijoje (biznyje). 

Lietuviai musų mieste, nors 

nėra jau taip stiprus, kaip kitų 
tautų gyventojai, bet Lietuvos 
reikalais po biškį rūpinasi. Ži- 
noma randasi ir pas nvus tokių, 
kurie, taip sakant, spjauna ant 

Lietuvos laisvės, bet tokių ne- 

daug. Portlandietis. 

MINNEAPOLIS, MINN. 
Kadangi nuisų mieste lietu- 

vių nedaug, tai žymesnio veiki- 
mo pas mus nėra. Net balius 
renkdami stengiamės rengti ben- 
drai su latviais, kitaip gali tu- 

rėti nuostolių. Pas mus latviai 
kiek daugiam darbuojasi savo 

krašto reikalams, negu lietuviai. 
Lietuviai buvo pradėję organi- 
zuoti L. N. F. skyrių, 'bet ne- 

kuriems išvažiavus iš Minneapo- 
lis, organizavimas sustojo. 

Čia neseniai mirė žymus vie- 
tos veikėjas, ''Lietuvos" skaity- 
tojas, A. A. Ant. Baltrušaitis. 
Velionis paskutinius 4 metus bu- 
vo iždininkui pašai, draugijos 
"Laisvė Lietuvių Amerikoje" 
taipgi prigulėjo prie TMD. 10 

kp. ir Sandaros. Tai buvo vie- 
nas iš pažangesnių vietos lietu- 

vių; paliko moterį ir du vaiku. 
Norėdami geriau pagerbti sa- 

vo mirusį draugą, nariai sudėjo 
dar $66.00 ir pasistengė gražiai 
palaidoti ji. Palaidotas, suiyg 
jo pačios noro, ant katalikiškų 
kapinių ir su bažnytinėmis apei- 
gomis. A. Masis. 

DIDELIS VAKARAS 
SU INVAIRIU PROGRAM'J 

surengtas 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
Dėlei Išgavimo Lietuvai Laisvės 

Seredoj, Sausio 15, 1919 
M. Meldazio Svet., 2242 W. 23rd PI. 

PRADŽIA 7 VAL. VAKARE. INŽANGA 15c YPATAI 
Programe dalyvaus Lietuvos Kunigaikščio Vy'auto Benas apie 25 
ypatos. 13us dainuojama tautiškos dainas Ir taipgi įvairios mu- 
zikos daljs. 

vaidinama "Žilius Pustelninkas" VSSSt? 
Kalba ? ? ? 
"Uždainuos. Aušros Vartų Parapijos Choras, po vadovyste 
A. Pociaus PO PROGRAMO ŠOKIAI IKI VĖLUMUI. 

Skaitytojas žino. 

Kad jis užsimokėjo už dien 
raštj "Lietuva," jis žino, kad 
jo pinigus priėmėme, nes jis 
mato ant laikraščio "Lietuva" 
užklijuotą geltoną popierą, jis 
mato ant popierėlis savo ant- 

rašą ir dešiniame kamputyje 
—tris numerius, kurie parodo 
iki kuriam mėnesiui, kuriai 
dienai ir iki kurių metų jis 
yra apsimokėjęs už laikrašti. 

Žiūrėkite, kad jus 11 numeris 

butų didesnis, negu 12-30-1 S, 
nes kitaip laikraštis gali but 
sulaikytas, kadangi numeriai 
reiškia, jog apmokėtasis už 

prenumeratą laikas pasibaigė, 
o neapmokėtą laikraštį kra- 
sa draudžia siuntinėti. 

Permainant antrašą, aiškiai 
išpildykite šitą blanką ir pri- 
siųskite ją mums, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas ?v-rras. 

Pirmiau? rr.ar Lietuva'' ėjo sekančiu antrašu: 

Vardas Pavardė 

Numeris Gatrč 

Miestas Valstija 
Daftar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas Valstija 

PERKELK SAVO PINIGUS 
į Lietuvių Valstybinį Banka 

UNIVERSAL STATE BANK 
Kuris Žengia Pirmyn Sparčiai ir Kasdien Auga Stipryn 

BANKO TURTAS JAU SIEKIA 

$1,244,674.97 
DEPOZITŲ AUGIMAS 

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) $.16,754.95 
Rugpjūčio 4, 1917 288,556.89 
Gruodžio 31, 1917 — 418,661,63 
Liepos 2, 1918 600.079.07 
Lapkričio 2, 1918 765,523.56 
Gruodėio 31, 1918 945.789.40 
Visas turtas siekia $1,244,674.97 

Perkelkite savo pinigus j Universal State Banką. Ant 
pinigų padėty iki Sausio 15d. gausite nuošimtį nuo pat 
Naujų Metų. Palikit mums savo knygutę, o męs pinigus 
perkelsime — tamistai visai nereikės gaišti nuo darbo. 

Lietuviu Valstybinis Bankas taip sparčiai auga dėlto, 
kad yra STIPRUS IR SAUGUS bankas, po aštriausia 
valdžios priežiūra ir po nuolatine užžiura ištikimų di- 
rektorių ir pasekmingų banko valdininkų, turinčių platų 
ir ilgmetinį patyrimą bankiniuose reikaluose. 

Unversal State Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai 
apsaugoti ir niekad negali žuti, nes bankas turi gryn^ 
kapitalą ir perviršį, siekiantį $225,000.00, o suvirs 400 
šėrininkų savo turtu duoda depozitoriams dą didesnį už- 
tikrinimą—žodžiu sakant Universal State Bankas yra 
tai "Lietuvių Finansinis Verdui i". 

Univesal State Bankas yra netik saugus bet ir labai pa- 
rankus bankas, nes yra atdaras Utarninko ir Subatos 
vakarais iki 8:30 valandai, duodant progą darbininkams 
atlikti savo bankinius reikalus be atsitraukimo nuo dar- 
bo ir be nuostolio. Šiame banke kiekvienas gali susikal- 
bėti savo prigimtoje kalboje be kitų tarpininkystės. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED ST. Kamp. 33. Chicago, Iii.* 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto 

iki 5 vai. po pietų; Subatoj nuo 9 vai. ryto iki 
12 pietų. Utarniko ir Subatos vakarais iki 8:30. 
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Prenumeratos kaina apgur.sinlmų skyriuje. Apgar- 

sinimų kaina sutelkiama pareikalavus. 
Prisiųsti Reflakcijon ir neaunandotl rankraSCial gra- 

žinami atgal tik tada, kada Jų gražinimo reikalaujama, 

rankrafitl Redakcljon siunčiant, lr kuomet gražinimo 
*>s prie rankrafiClo yra prldžtos. 

Prenumeratos, apgarsinimu lr kitokio bLtnle reika* 

'-*is reik kreiptis laiškais j Dienraščio Adminietaracfjf. 
Koraponflenelias, žinias ir straipsnius reik adresuoti 
DliaraffSlo Redakcijos vardu. 

Joki raitai, be padavimo rafiėjo tikro vardo-pravai* 

dis (apart slaplvardSs) ir adreso, negali buti sanaudoth 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 iki 

12-tal ISrj lr nuo 5:30 iki 6 vakare. 

Pakelk Galva ir Pasidžiuok! 

Pastaraisiais laikais lietuviai vis tankiau ir 
tankiau skaito svetimtautiškuose laikraščiuose 

panašios rūšies išsireiškimus: 

"Liteuvių kalba yra seniausia pasaulyje... 
žodžių turtingumu jai prilygsta tik Anglų kal- 

ba, turtingiausia iš visų kitų kalbų... Nors 
lietuviai per ilgus šimtmečius buvo apsupti 
priešų, kurie juos mėgino išnaikinti, venok jie 
sugebėjo išsilaikyti savo tautystę ir savo kal- 

bą... Visi mėginimai jų galingų ir skaitlingų 
priešų juos ištautinti nu^io perniek... ir lietu- 

vių tauta, išnaujo atgimus, eikalauja sau tin- 
kamos vietos tarp laisvų pasaulio tautų.".. 

Kuomet lietuvis skaito tokius žodžius, 
kuriais išreiškiama pagarba jo tautos ištver- 
mei, jis nenoroms pakelia galva augščiau, kru- 

tinę atstato pirmyn, akįs jo sublizga užsiganė- 
dinimo šviesa.... Nes ir jis yra narys tos tau- 

tos, kuri, atkakliai kovodama už savo teises, 
nepasidavė savo priešams; ir jis yra vienas 
iš Lietuvių, kuriuos priešų vilnįs iš visų pusių 
liejo ne dieną, ne metą, bet per ilgus šimtus 

metų-ir užlieti negalėjo; ir jis priklauso prie 
tos tautos, kurią kankinta, deginta, plėšta, 
vogta, persekiota, gyvą laidota, o ji ne tik kad 
nesukJupo, ne tik kad nepasidavė, ne tik kad 
nežuvo po priešų smūgiais, bet šiądien turi 
net daugiau drąsos, daugiau vieko ir yra oa- 

siryžusi ne tik kovoti iki galui, bet ir turi 
stiprią ir neabejotiną viltį laimėti. 

* * 

Nedaug tekių pavyzdžiu yra užrašyta aut 

žmonijos istorijos lapų. Nedaug yra tokių 
narsių ir atkaklių kovotojų, kaip kad maža 
Lietuvių tauta. Tarp besiimančių ir griūvan- 
čių milžinų pasaulis nebuvo iki šiolei patė- 
mijęs to mažo kovotojo. Bet- kuomet milži- 
nai po kelių metų kovos griūva, o mažytis 
kovotojas—Lietuva—per istisus šimtmečius 
išlaikė daug aršesnę kovą ir šiądien išsineria 
iš-po griuvėsių savo skriaudikų ne tik gyvas, 
bet dar vikresnis, dar žvavesnis negu pirma 
buvo, pasaulis pagalios pasilenkia ir sako: 
"Štai žiūrėkit! Ar jųs matėt tokį dalyką? 
Šita tautelė yra, brač, nebile koks kovotojas, 
jeigu prie tokių aplinkybių ji galėjo atsilaikyti 
prie> tiek milžinų, ant jos aplink užklupusių..." 

Tikrai, tikrai šių dienų -lietuvis, kaip mi- 
nėta, nereikalauja akis nuleidęs vaikščioti, bet 
tur pilną teisę išsitiesęs, status, su garbingai 
pakelta galva pažiūrėti pasauliui į akis ir 
tarti: '"Štai, dar nebuvo tokio galingo milžino, 
kuris lietuvių tautą numarintų. Lietuviai ne 

sykį buvo sumušti, liet, nei sykio nebuvo ga- 
lutinai pergalėti... Aš esu vienas iš tokių lie- 
tuvių!..." 

Ir tesingai kiekvienas lietuvis šiądien tu- 
ri teisę tuomi pasididžiuoti. Het—atmink 
brolau, sale to pasididžiavimo privalo buti dai 
kas nors kito. 

Atmink tai, kad tu turi teisę utomi di- 
džiuotis ir didžiuokis, bet podraug nepamiršk 
kad tai nc tavu nuopelnas. Tai yra nuopelnas 
tavo bučių ir prabočių, kurie ne tik norėjo, be 

ir mokėjo tą kovą už lietuvių tautos gyvybę 
vesti, ją gyvą išlaikyti ir šiądieninės gentkar- 
tės rankosna perduoti. 

Garbe priklauso jiems, nes jie ją užtar- 
navo. Pats gali didžiuotis tik tuo, kad esi ge- 
rų tėvų, gerų bočių prabočių vaikas, ainis. 

JJet tavo pasididžiavimas butų pigus, 
kvailas, butų paikystė,—jeigu pats didžiuotu- 
mės tik savo prabočių nuopelnais, pats jų ne- 

užsitarnavęs ir nenorėdamas užsitarnauti. 

J usų pasididžiavimas tiktai tuomet bus 
teisotas ir garbingas, kuomet ir jus seksite 
anų prabočių pavyzdį; kuomet ir jus atlik- 
site tokius darbus, kuriuos po šimtų metų 
nuo šios dienos pasaulis pagerbtų taip, kaip 
gerbia dabar mušu prabočių darbus; jusų pa- 
sididžiavimas bus vietoje, kuomet ir jus elgsi- 
tės taip, kad jusų ainiai, atsiminę apie jusų 
darbus, neturėtų priežasties rausti prieš pa- 
saulį, bet galėtų jusų darbais pasididžiuoti 
taip, kaip jus dabar teisingai didžiuojatės sa- 
vo prabočių darbais. 

* * 

Kaip tai padaryti? Daryk, brolau ar se- 

syte, taip, kai]) tavo bočiai-prabočiai darė. 
Daryk clar geriau! 

Jie kovojo už lietuvių tautos gyvybę,— 
kovok ir tu, kovok dar narsiau! 

Dėlei jų kovos pasaulis šiądien sako, kad 
lietuvių tauta, nepaisant didžiausių persekio- 
jimų ir sunkenybių, nežuvo. Tu šiądien nuo 

savęs pasakyk: "Ir neštis!" Ir ne tik pasa- 
kyk, bet ir savo darbu, arba pinigu tą savo 
žodį paremk! 

Lietuvių prabočiai ir po svetimu jungu 
stenėdami, antakius rūsčiai sutraukę, kumštį 
sugniaužę, dantis sukandę, sakydavo: "Ir ne- 

laisvėje musų dvasios nesulaužysit, mūsų kal- 
bos nenužudysit, lietuvių tautos nesunaikin- 
si t ! lšgrauž jums, Lietuvos žmonių nevi- 
donai !" 

Jųs šiądien, visas savo spėkas surinkę, 
tvirtai patįs sau pasakykite: "Lietuvos pan- 
čius męs nutrauksim—nenutrauksim, tai.... 
dantimis nugraužšim, o Lietuva bus laisva! 
Niekas mus nuo to nesulaikys!" 

Štai koks jausmas šiądien privalo but pas 
kiekvieną lietuvį, kuris šiądien teisuotai ir 
garbingai nori pasididžiuoti savo prabočių 
darbais. 

Svetimoj spaudoj apie 
Lietuvius. 

LIETUVI y KALBA. 

"Kuomet vokiečiai įsiveržė Lietuvon pra- 
džioje karės, vienas iš pirmiausių jų žingsnių 
buvo uždaryti visus laikraščius, leidžiamus 
Lietuvių kalboje ir jų vieton steigti vokiškus, 
kiek tas buvo galima. .Vėliaus jie permainė 
savo taktiką ir leido laikraščius Lietuvių kal- 
boje, bet pasiliko sau pilną kontrolę ant žinių 
ir redakcijinų straipsnių. 

"Lietuvių tautos kalba yra viena iš se- 

niausių pasaulyje. Ji pastebėtinai panaši i 
nekurias senobines kalbas ir, kaip išrodo, ne- 

turi nieko bendro su Slaviška ar Vokiška kal- 
bomis. Nors lietuviai per šimtmečius buvo 
apsupti rusų, vokiečių ir lenkų įtekmių, tai 
vienok jie sugebėjo išlaikyti savo kalbą jos 
pir.mpradinėj tyrumoj. 

"Žodžių turtingumu Lietuvių kalbai pri- 
lygsta tik anglų kalba. Daugelis iš jos 75,000 
žodžių yra beveik indentiški [toki patįs] su 

tos pačios reikšmės greku, lotynu ir sanskrito 
žodžiais.***" 

—Iš Eagle, Brooklyn, N. Y. 
Sausio 5 d. 1919 m. 

* * 

Pliiladelphia (Pa.) Press savo numcryj 
sausio 5 d. talpina beveik špaltos ilgą straip- 
;nį antgalviu "Lithuanians look to Wilson as 

heir Peace spokesman" (Lietuviai žiuri į 
vVilsoną, kaipo savo užtarėją Taikoj). 

Jame pranešama, kad Prezidentui Wil- 
ionui išvažiuojant Europon, jam buvo įteikta 
'knygele apie Lietuvos istoriją ir jos [Lie- 
uvos] dabartines tautines aspiracijas/' To- 

liaus laikraštyj rašoma: ''Šitą knygą parašė 
kunigas A. Jusaitis, teisių magistras Fri- 
burgo universiteto, Šveicarijoj. Ją jis [Pre- 
zidentas] mano suvartoti atradimui sau. 

datų, kuomet jis prieis prie paėmimo Lie- 
tuvių klausimo, prie Taikos Stalo." 

Toliaus atpasakoja turinį tos knyge- 
lės, kurioj nurodoma trumpa jos istorija ir 
įvairios lietuvių rezoliucijos ir žygiai prie at- 

gavimo Lietuvai laisvės. 
* * 

"Ir taip, karė priėjo prie galo,"—pasakė 
Prezidentas \Yilsonas lapkričio mėnesyj. Mel- 
džiame atkreipti atydą į lenkus, bolševikus, 
lietuvius, ukrajiniečius etc. Jie, kaip išrodo, 
nežino, kad jau yra po karės. 

—IŠ Standard, Xevv Bedford, Mass. 
i Sausio 2 d. 1919 m. 

* * 

Mušiu Laukuose, Karu Uzk*{ 
Lietuvio Aficiero [spūdžiai, 

Rašo Leit. Dr. S. Biežis. 

)K laiškoiašylo"Lietuv )s"redaktoriui). | 

O kaip su gyventojais? Jus 
negalėtum visam mieste rasti 

[nei vieno civilio gyventojo 
kad ir už milijoną doliarių. 
Citadelės (tvirtovės) kareivis 
pasakojo man, kad mūsų nur- 

sės buvo pirmos moterįs šia- 
me mieste per paskutinius ke- 
turis metus. 

Verduno katedra ir kolegi-i 
ja,—abi didelta budavonės ir 
dailios architektūros,—yra su 

daužytos į šmotus iki tam laip 
sniui, kad jas sunku ir pa- 
žinti. 

Citadelė, arba pati tvirtovė 
yra ne kas kitas, kaip didelis 
tinklas fortifikuotų tunelių, 
pilnų kareivių. Tai yra po- 
žeminė budavonė verta pama- 
tymo. Gal didžiausis, taip ra- 

kant, jos stebuklas yra tane, 
kad ji yra beveik visai nesu- 

gadinta, kas parodo, kad net 
didžiausi vokiški genijai, ma- 

tomai, nesugebėjo tinkamai ap 
vertinti V erduno tvirtovės 

stiprumo. 
Pats miestas po kanuolių 

ugnim subyrėjo j griuvėsius, 
tarsi tas sniegas pavasary i, 
bet eitadelė beveik nėra nei 

pajudinta, nors ji buvo bom- 
barduojama kasdien. Kaip 
man pasakota, dvi milžiniškos 
vokiškos bombos krito čia lap- 
kričio 11 d. lygiai apie 11 vai., 
pat paskutinėj karės minutoj, 
—tai" buvo paskutinis vokie-( 
čių atsisviekinimas, išreiškiant 
savo pagiežą, ir neapykantą 
prieš vietą, kuri pašarvojo ne 

tik didelę dalį vokiškos armi- 
jos, bet ir vokiečių vilti karę 
kada nors laimėti. 

Negyvojo Žmogaus Kalva. 
Kas nežino 'Dcad Man s 

HM" (Negyvojo Žmogaus 
Kalvos"), kuri laike šturmo 
ties Verdunu diena iš dienos 
buvo regykla desperatiškiau- 
sių mūšių ir tikrai užsitarna- 
vo savo vardo? Aš mačiau ir 

kitų garsią kalvą "llill 304.'' 
Abidvi šitos kalvos šiądien 
yra niekas daugiau, kaip tik 

bombų duobės, grabės ir tu- 

neliai. Čia negalėtum rasli ir 
ketvirtainio col'o ploto žemės, 
kuris nebutu šoviniu suraus- 

c C 

tas, sumaltas po kelis sykius. 
Ir to lengva sau išsivaiz- 

dinti nuostolius, kokius čia tu- 

rėjo armijos iš abiejų pusių. 
Vienas 'pulkininkas pasakojo 
man, kad ant uenos tik kal- 
vos "Hill 304" iš abiejų pu- 
sių buvo užmušta 400,000 
žmonių laike tų nesvietiškų 
imtynių už Yerduno tvirtovę. 

Teisybė, kiek aš žinau, Šita 
skaitlinė nėra oficialė ir todėl 
ji gal-but ir yra kiek perdėta. 
Kaip ten vienok nebūtų šita 
vieta buvo regykla gal kruvi- 

niausių, nuožmiausių ir atkak 
liausiu mušiu laike visos šios 
karės. 

Mcusc V (lupiai. 
Meuse upė. išilgai kuries 

man teko keliauti daug gerų 
mylių yra maža upė ir niekas 
daug jos nepaisė prieš karę, 
bet karė padarė šita upę isto- 
riška ir nemirtinga. -Męs bū- 
davo gaudavome savo ligon- 
btnin daug sužeistųjų iš šito 
sekioro [fronto dalies]; mes 

būdavo klausinėdavom jų, ar 

jie per ta upę keldavos, ar ne. 

Nekurie sužeistieji kareiviai 
atsakinėdavo, kad taip — kel- 

davosi per ją, kili gi pasako- 
davo, kad nedaug jų teliko, 
idant persikelti, o kili vėl pa- 
sakodavo, kad persikėlę ana- 

pus upės ii" vėl turėjo grįžti 
atgal, negalėdami vokiečių ug- 
nies išlaikyti—toki mat buvo 
pasiutę mūšiai Meuse pautais. 

Taigi, kaip matai, su šita 
upe aš jau buvau pusėtinai su- 

sipažinęs pirm negu ją pa- 
mačiau. Upė yra paprasta, 
kaip ir bile kokia kita, bet jos 
krantai ir apielinkės yra išpin- 
ta—kaip akis siekia—milži- 
nišku systemu vielinių [dra- 
tinių] tvorų, pinklių ir tran- 

šėjų, kurios eina Į visus šo- 
nus, bet daugiausiai viena su 

k i La paraleliškai. Nesuskaito- 
mos įvairaus didumo duobės 
nuo sprogusių šovinių, suga- 
dinti vežimai įvairiausių rū- 

šių, kalnai suverstos amuni- 
:ijos visokios rūšies ir kalib-1 
1*0, sugriauti kaimai—visa tai 
u-'baigia va'zda, kaip išrodo c 

I 
šių laikų mūšio laukas. 

A rgon n c M iškuose. 

Argonne miškas yra tikrai 
didelė giria su tankiais krū- 
mynais. Krūmynai vietomis 
yra taip tankus, kad negalima 
pereiti. Visas miškas yra iš- 
rėžytas tranšėjomis, spigliuo- 
tos vielos tvoromis ir d u g- 
a u a i s [žemėj iškastomis 
lendynėmis]. Šie pastarieji 
bus apie kokias 40—50 pėdų 
paėmė ir tapo vokiečių ištai- 
syti tai]), kad juose gali tu- 
reli visus patogumus, kaip kad 
namie. Ištikro, jie yra taip 
filiai ir stipriai padaryti, kad 
joks šovinys jų nepasieks. 

Nckuriuose šitų požeminių 
kambarių sienos ir lubos yra 
gražiai popieromis išlipdytos, 
elektriškos šviesos i vestos, — 

kambariai yra dideli ir pato- 
gus, nelyginant kaip ir ~\į ge- 
ri namai. Nekurtuose Me- 

čių alicierai turėjo net pija- 
ntis įsitaisę. Visi jie \t,i nt- c 

pestingai pabudavoti, su geru 
artistišku skoniu, stt patogu- 
mais, o visųmrmiansiai, žino- 
ma. reikalavimai kariškuoju 
žvilgsniu yra pritaikinti iki Z. 

Paprastai toki kambariai tu 

ri keturis, o mažiausiai du 
išėjimus. Jeigu kartais vienas 
išėjimas butu šovinio užvers- 

tas, tai dar pasilieka kitas, 
ar cUdaugiau išėjimų, per 
kuriuos galima išsigelbėti. 
Kuomet atkreipi atydą į to- 
kius sunkumus, kr *iuos reik 
pergalėti, tokias pozicijas štur 
muojant, ta; nei nedyvai, l<ad 
šita mišką paliko Ameriko- 
nams paimti. Vokiečiai buvo 
įsitikinę, kad iis yra nepaima- 
mas. 

Miestų Sunaikinimas. 
Kalbėk tu man apie kaimu 

ir miestų sunaikinimą. Jus le- 

nais Amerikoj neturite jokio 
I supratimo, kas reiškia "mies- 

tas sunaikintas." Nektirie 
miestai yra sunaikinti iki tam 

laipsniui, kad niekados nei ne- 

žinotum, jog" ant tos vietos, 
kur pats stovi, prieš kelis me- 

tus stovėjo miestas. Tik krū- 

va akmenų ir žemlapis duoda 
tau suprasti, kad prieš kelis 

metus čia stovėta gražaus, 
linksmo ir laimingo Prancū- 

zijos miestelio. 

(Toluus bus) 

LIETUVOS VISUOMENIEAMERIKOJE. 
Siunčiame paeiliui sekantį be- 

laisvių sąrašą, esančių Vokie- 
čiuose ir Austruose. Renkant 
sąrašą, naudotasi kuonaujausio- 
mis žiniomis. Apie kiekvieną be- 
laisvį, panorėjus, suteikiame 

i nuodugniausių žinių. Jokių pini- 
gų išlaidoms, "klapatui," kaip 
tai dažnai ir rašoma, nereikalau- 
jamu nes verčiamasi visuome- 
nes aukomis ir ant visuomenės 
pagrindo. Daug belaisvių nusi- 
skundžia neturi adresų savo gi- 
minių Amerikoje; per šiuos skel- 
bimus vienintelis tad būdas su- 
sirr "yti. 

Musų imtiniai namon išlėto 
leidžiami, kainuojami visokiems 
darbams prie amunicijos ir ant! 
aukų. Vienok turi ateiti greit 

diena, kuomet grįž visi namon.' 
Kad išvengus nereikalingo su- 

sirašinėjimo, pranešame: kad 
[persiunčiame belaisviams laiškus, 
I pinigui, knygas ir t. t. irgi be 
jokio užmokesčio. Laiškus ir 

į atvirlaiškius su belaisvio adresu 
reikia įdėti Į kitą voką (konver- 
tą) su musų adresu ir pasiųsti 
mums. Pinigų atsiuntus,/galime 
supirkti Kopenhagene maisto ir 
•pasiųsti jo belaisviams; tas at- 

sieitų daug pigiau, negu pačiam 
belaisviui perkant maistą Vokie-1 
tijoje. 

l'rie progos pianešame, kad 
pasiunčiame žinias Lietu jn. 
l>uok Tamista adresą savo gi- 
minių Lietuvoje. Ką norėtum 
žinoti apie juos: Sveikatą? Aj 
triobos nesudegusios? Kaip ver- 

čiamasi su uke? Kas namie, 
kas s vietų r? Kas vedęs, miręs: 
Ar nereikalaujama pašalpos? ii 
t. t. Tą pažymėkit. Koks Ta- 
mistos adresas? Rašyk trum- 
pai, ką Tamista apie save norė- 
tum pranešti: sveikata, uždarbis 
šeimynoje permainos, ar stoji' 
Amerikos armijon ir daug pana- 
šaus. žinių, kaip sakyta, galima 
ir daug pasiųsti, tik prašoma 
•vengti ilgumo ir atsikartojimo, 
rašant" laišką aiškiai, trumpai 
Perspjju, jog tos žinios suke- 

liauja negreičiau kaip į 4 mėne- 
sius. Pasiunčiama Lietuvon pi- 
nigai. 

Amerikos Visuomene' Neap- 
leisk mtisų imtinių nelaisvėje 
Jei karė Amerikos lietuviams 
uždėjo daug prietTermių, tai vis- 
gi nėra galima visai užmiršai 
mūsų imtinius iš buvusios rusų 
arui i j is, kurių esama Vokietijoj 
apie jo,000. Žemiaus seka sara- 

šas belaisvių. 
Su pagarba. 

Jurgis Savickis. 

Lietuvių Centro Komiteto 
Įgaliotinis Kopenhagene. 

LIETUVIAI BELAISVIAI 

VOKIETIJOJ. 
Surašuose ^No. 6. 

Pastaba. Męs neturim daugiau 
jokių žinių apie čia paduotus 
belaisviais. Jeigu rasite čia savo 

pažįstamų, ar giminių, tai kreip- 
kitės tiesiog pas p. Jurgį (Savic- 
kį Kopenhagene, Danijon, se-į 

į kančių adresu: ^-sieuo Jurgis j 
Į.Savickis. P>ux 214. Copenhague, 
Denmark. Rašykit jam lietu- 

| vilkai, pažymėdami belaisvio 
vardą-pravardę ir jo numerį. 
Žemiaus telpa belaisvio, nume- 

ris, vardas-pravardė ir jo gini- 
mo vieta. 

Redakcija. 
V 

STARGARD LAGERYJi 
1408. Balinas Albertas, Šeinr- 

j iių miestas, Panevėžio apsk. K. 
G. 

1409. Bartasevičius Floras, Pe- 
rievės sodž. Bielicko valšč. Ly- 
dos apsk. A'iln. 

1410. Rodevičius Vincas, Po- 

piškių sodž. 

1411. Bukontas Aleksandra 
Kražių valšč. Raseinų apsk. K 
G. 

1412. Darasevičius Antanrs, 
Šutėnų sodž. Panevėžio r»psk. K. 

gub. 
1413. Dubickis Bolius, Cinci- 

kai, Žaslių valšč. Trakų apsk. 
Vilniaus gub. 

1414. Dreciukevičia Stasys, Vil- 
nius. 

J415. Enaitis Klemensas, Ra- 
žienų sodž. Smilgių vai. Pane- 
vėžio apsk. K. gub. 

1416 Gabis Domininkas, lai- 
kas; Vilniaus gub. 

1417. Gasulis Karolis, Vilnto* 
gub. 

1418 Garnelis Jonas, Straziš- 
kių sodž. Abelių valšč. Kauno 
apsk. ir gub. 

1419. Gedrinas Jonas, Erino 
sodž. Telšių apsk. K. gub. 

1420. Gedziaviaus Matas, Xu- 
jaėdis. Taujėnų valšč. Ukmergės 
apskr. Kauno gub. 

1421. Gedžiunas Balys, Rudžių 
sodž. Kauno apsk. ir gub. 

1422 Geldauskas Jonas, Vait- 
kagalių valšč. Vilkaviškio apsk. 
Suvalkų gub. 

1423. Grinius Bronius, sodž. 
Vinkšnabrastis, Musninkų valšč. 
Vilniaus apsk. ir rėd. 

1424. Gudavičius Jokūbas, Re- 
dvaniškių sodž. Vilniaus apsk. 
ir. gut>. 

1425. Indrulis Vincas, Antaša- 
vos miestelis, Biržių valšč. Pa- 
nevėžio apsk. Kaun. gub. 

1426. Jakauskas Jonas, Stokai- 
čių sodž. 

1427. Jakaitis Balys, Kalviškiu 
•sodž. Rimšės valšč. Eždrėnu 
apsk. Kauno gub. 

1428. Jasmondas Juozas, Vada 
s'iu sodž. Židikų valšč. To.lšifl* 
apsk. K. gub. 

1429. Jatulis Jonas, Truškaičių 
sodž. Esniškių valšč. Šiaulių 
apsk. K. gub. 

M30- Judikis Aleksandra. As- 
trava, Ežerėlių apsk. Kauno 
gub. 

1431 Jakštis' Andrius, Vilka- 
viškio gub. Suvalkų gub. 

1432. Juškevičius Leonas, Pa- 
gramotis, Tauragės valšč. Rasei- 
uį apsk. K. gub. 

1433. Dalinkevičius Juozas, 
Pageliai, Kauno gub. 

1434. Ermakavičius Kazys, Su- 
evčizna, \ ileikos apsk. Viln. g. 

1435 Jaškevičius ujrgis, K«.!U- 
no gub. 

1436. Kartinas Aleksandra, 
•odž. Šiauliai, Getvianai, Vil- 
niaus gub. 

1437. Kaunietis Juozas, Mičiu- 
nų sod£. iPanevėžio apsk. ir valšč. 
Kauno gub. 

1438 Kaziauskis Antanas, 
Vaitkavo sodž. Tamošbudžio 
alšč. Pilviškių pačt. Naumies- 

čio apsk. Suvalkų gub. 
1439 Kaziauskis Pranas, Kark- 

linių sodž. Mikailovsko valšč. 
->vencionų apsk. \ įln. gub. 

1440. Keršis Jonas, Višniavo 
sodž. Kauno gub. 

1441 Kinduris Antanai, Pal%^ ii s vienkiemis, Linkmenos valšč. 
Vilniaus apsk. ir gub. 

1442 Kleberas Vincas, Škau&a- 
liškiu sodž., Kreslavsko valšč. 
Dvinsko apsk. Vitebsko gub. 

1443 Kvakšis Adomas, Meišio- 
galaj Vilniaus gub. 

1444 Klinga Jonas, Dublinu 
sodž. Cipėnų valšč. kPanevėžio 

į apsk. Kauno gub. 
1445 Kolbikas Kosvas, (rusas) 

Vilnius. 
1446 Krikšatnavičius Povylas, 

Išmonių valšč. actas Biržia;. 
Panevėžio apsk. K. gub. 

1447 Kurklis Juozas, sodž. 
Kurki,? Vilniaus gub. 

1448 Lapka Vladas. Vidiškiai, 
Kauno gub. 

r449 Linkevičius Aleksandra, 
Kuršėnai, Kauno gub. 

1450 Mačiokas Ambrazas, l"ž- 

upio sodž. Pajevonio valšč. Vii- 
kaviškio apsk. Suvalkų apsk 

1451 Mailius Pranas, Ukmer- 

gės epsk. Kauno gub. 
1452 "Maksimavičius Kazys. 

Knčiukų sodž. Vilniaus gub. 
1453 Maročinskis Povylas. Si 

žių .vjdž. Pumpėnų valšč. Pane- 

vėžio apsk. Kauno gub. 
1454 Maikulas Pranas, ly I 

gub. U 
1455 Markūnas Vincas, Mar* 

kunu sodž. Galvanų valšč. \ i 1 

niaus gub. 
1456 Matis (Matėjus) Anta- 

nas, Leičų sodž. Kauno gub. 
1457 Matulevičia Aleksandra. 

Galvatkių sodž. 
1458 Mazgis Jurgis, Luccnof 

sodž. Vilniaus apsk. ir gub. 
(Toliaua bus Rytoj) 



PASISK AI'TYKIT EI 

Zuikys ant Mekžioklės. 

Kartą girioj' susirinko 
Daugel žvėrių iš aplinko. 
Rėkia, staugia, kaukia, pleška, 
Alat pagausiu jie sau mešką. 
Lokiui rėksmas nepamėgo, 
Tuoj iš girios Jis bėgo. 
Kas-gi jutu' nelaimę savo? 
Vargšą lauke tuo pagavo. 
Jau pabaigę šitą bėdą. 
Mėsos kąsni kiekviens ėda. 
Štai ir kiškis atšokavo, 
Ir tas meškos graužia ausį. 
''O tu, žvairy, ar tai tavo?! 
Nėjai gaudyti — tai negausi!" 
Taip kiškelį žvėrys barė 
Ir su gėda šalyn varė. 
"Na lai, broliai, esat kokie! 
Aš iŠ girios baidžiau lokį!" 
Kada zuikys šiteip sako, 
Visi juokias: ka, ka, ka, ka! 

l\ Arminas. 
00 00 

E. DE AMICI Vertė M. GRIGONIS 

į ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 
LIGONIS MOKYTOJAS. 

Yitkar vakarą, po lekcijų, aš nuėjau sa 

vo mokytojo lankytų. Jis serga nuo parsidir- 
bimo. Penkios lekcijos i dieną, gimnastikos 
valanda, paskiau dar dvi valandi vakarini': 
darbo — tai reiškia neprimiegoti, valgyti ii 
nespėti pavalgyti ir darbuoties nuo ryto ik: 
nakties. Jis pats sau sveikatą suardė, sake 
mama. 

Mama manęs prieangyje laukė, o aš viens 
pas ji lipau ir ant lipynių susitikau su juod- 
barzdžiu mokytoju Koatto—su tuo, kuris vi- 
sus gązdina ir nieko nebaudžia. Mane pama- 
tęs, jis tyčiomis išvertė akis ir, kaip liūtas, 
suriko, nors ir nesijuokė. Aš dar šypsojausi 
kada, užlipęs ketvirtan gyvenimas, patraukiau 
skambutį. Bet tuojau nuliudau, kada mane 
tarnaitė įvedė neturtingai! pustamsiu kamba 
rėlin, kame ant mažos geležinės lovos moky 
to jas gulėjo. 

Jis apžėlė barzda. Norėdamas geriau ma 

tyti, jis pridėjo prie kaktos ranką ir meilit 
balsiu sušuko: 

— O! Enriko! 
Aš priėjau prie lovos, jis padėjo ant pe 

ties rati!<ą, sakydamas: 
— Gerai, mano berneli; ačiu, kad atėja 

aplankytų savo vargšo mokytojo. Bloga man 
mano mielasai Enriko. Kas gi mokykloje: 

jl^aip draugai, sveiki? Viekas gerai? taip? ir bc 
manęs gerai klojasi? gal ir nepastebėjote, kar 
jūsų senojo mokytojo nesama? 

Aš norėjau prieštarauti, bet jis mane per 
kirto: 

— Žinau, žinau, kad jus mane truput 
mylite! 

Ir jis atsiduso. 
Aš žiurėjau į pakabintasias ant sienos 

fotografijas. 
— Štai matai, — tarė jis —tai vis berniu 

kai, kurie man jau virs dvidešimts metų fo 
tografijas duoda. Geri berniukai — aš vi: 

juos miniu. Mirštant, paskutinis žvilgsnis klius 
silicius bernaičiams, kurių tarpe aš visą gy- 
venimą praleidau. Tu irgi man duosi savo 

fotografiją —tiesa, pabaigęs elementarines 
klases? 

Jis paėmė nuo skobnio apelsiną ir indėjo 
mano rankon. 

— Dauginus neturiu, kas butų galima 
duoti, — tarė jis, — tegu tai buna iš ligonio 
dovana. 

Aš žiurėjau i ji ir, nežinau kodėl, man 

buvo griaudu. 
— Žiūrėk, Enriko... — vėl jis pradėjo, 

— jei aš nepasitaisysiu, nors ir tikiuosi... tu 

prisispausk prie aritmetikos, juk tavo ligota 
vieta; pasistengk, juk tau nestinga gabumo, 
bet tu jau įsivaizdinai, kad negali; vienok tai 
galima įveikti. 

Jis sunkiai alsavo; matyties, kad jis ken- 
čia. 

— Pas mane pragarinis karštis, — at- 
odūsio jisai; — mano dainelė pusiau padai- 
nuota. Taigi aš tau patariu, kad tvertumeis 
aritmetikos, uždavinių. Jei iš karto nesiseks, 
truputį pailsėk ir vėl mėgink. Vėl neišeina — 

lar truputį dusterk ir vėl į darbą. Ir taip 
>.engk priekin, nenusimindamas, bet ir galvos 
perdaug nevargink. Dabar eik. Atiduok labų 
lienų savo mamai. Gali daugiaus čia nebelipti, 
nudu mokykloje pasimatysiva. O jei nebepa- 
simatysiva — tai atmink savo trečiosios kla- 
sės mokytoją, kuris tave mylėjo. 

Šituos žodžius jam tariant, aš pradėjau 
verkti. 

— Pasilenk, — tarė jisai. 
Aš palenkiau galvą, ir jis mane pabučia- 

vo viršgalvin. Paskiau tarė: ''Eik," ir nusig- 
rįžo į sieną. O aš skubiai nulipau žemyn. — 

Norėjosi kuogreičiausiai apkabinti mamą. 
oo 

i GATVĖJE. 
AŠ žiurėjau pro langą, lai tu grįžai i.k 

mokytojo: tu tada pastūmėjai/ moteriškę. Ei 
f lama.s gatve, atvdžiai save dabok. Gatvė irg 
turi savo reikalavimų, kuriuos tu privalai pil- 
J"ti. Jei tu savo žingsnius ir judėjimus mažini 
.lamuose, tai argi nereikia taip pat gatvėj t 
jlgties, nes gatvė — tai visų žmonių namas? 

''Atmink tai, Enriko. Susitikęs seneli, 
argšą, moteriškę, kukikiu nešiną, raišą, pa- 

kenkusį nuo naštos gedulę šeimyną, — duok 
jiems kelią: męs privalame gerbti senatvę ne- 

urtą, motinos meilę, nelaimę, darbą, mirtį. 
"Matydamas, jei ką nors gali suvažinėti, 

tai kūdikį patrauk į šalį, suaugusį perspėk; 
įei pamatysi gatvėje verkiantį vieną kūdikį, 
aklausk, kodėl jis verkia, jei seneliui nukris 
azda, paduok ją. Jei berniukai pešasi—su- 
aikink juodu, o jei tai bus du užaugusiu — 

asišalink, kad nematytumei to baisaus regi- 
io, kuris įžeidžia jausmus ir kietina širdį. Jei 
u miestasargiu veda surištą žmogų, nesus- 
ok neprisidėk prie žiauraus minios žingeidu- 
no: gal tasai žmogus nekaltas. Nebejuokauk 
r nebekalbėk su draugu, jei, eidamas, sutik- 
umei ligonbučio neštuvus, ant kurių gali gu- 
3ti mirštantis žmogus, arba laidotovių pro- 
esiją: rytoj jinai ir iš tavo namų gali išeiti. 

"Žiūrėk su pagarba į prieglaudos vaikus 
lornmis einančius: jų tarpe yra neregių, ne- 

bylių, našlaičių, pamestų vaikų, — pro tave 
>raeina nelaimė ir žmonių gailiaširdingumas. 
Vuduok, tartum nematai, jei kieno nors išvai- 
da juokinga. Gesyk degtuką ant kelio, nes 
^ jo gali nelaimė kilti. 

"Atsakyk mandagiai, jei tavęs kelio pa- 
iaustų. Nesijuok iš žmonių, be reikalo ne- 

>ėgk ir nerėkauk. Gerbk gatvę. Žmogaus auk- 
ojimą galima gatvėje pažinti. Kame žmo- 

nes gatvėje nemandagus, ten ir namuose to- 
kie pat. 

"Taipgi pažink miestą, kuriame gyveni 
jei tave likimas kitur, nuvežtų, tu busi laimin- 
gas, jei ji galėsi įsivaizdinti; kaip malonia 
mintyse tu skrisi gatvėmis tavo gimtinio niie 
slo, — tavo mažas gimtinės, kame tu pirmąj 
savo žingsnį žengei kame draugų radai 
Šitoji gimtinė buvo motina; jinai išauklėje 
tavo protą, tavo širdį, tave saugojo ir linksmi 
no. Pažink savo ir jos žmones ir mylėk jį 
j jei jį priešai apsiaustų, gink jį. 

Tavo ievas" 

_ VAKARINIAI KURSAI 
Vakar mudu su tėvu ėjova žiūrėtų musi 

Baretti Mokyklos vakarinių kursų Visos kla 
sės jau buvo apšvietos, ir darbininkai pradėjc 
rinkties. Direktorius ir mokytojas buvo nu 

šuninę, nes kaž-kas akmeniu sudaužė mokyk 
tos langą. Sargas tuojaus išbėgo gatvėn ii 
sučiupo už apikaklės einantį pro šalį berniuką 
bet Stardi, kuris priešais mokyklos gyvena 
priėjo ir pasakė: 

— Tai ne jis, aš pats savo akimis 111a 

čiau; akmenį sviedė Franti ir man pastebėjo 
— Saugokis, jei kam nors praneši! Bet a 

nebijau. 
Ir direktorius pasakė, kad Frrnti iš iro 

kyklos visai prašalintas. Tuo laiku aš žiurt 
jau į darbininkus, kurie kartu po du, 'po iri 
ėjo; jų susirinko virš dviejų šimtų. Aš dai 
tiesiniu matęs vakarinių kursų — kaip tai žm 
*eidu! Čia buvo ir' berniukų kokios dvyliko 
metų, ir barzudotų vyrų, kurie tiesiai iš dar 
x) atėjo su knygomis ir sąsiuviniais; buvo i 
Aailydžių, ir kalvių paišinais veidais, buvt 
v.urininkų, baltoms nuo vapnos rankoms, mil 
uotų duonkepių ir ore skrajojo kvaaps liako 
xlos, dažų, — kvapai visų amatų. 

Taipgi atėjo ir fabriko darbrininkų būrys 
jie sėdo ant musų siiolų ir tuojau lenkė galvc 
jrie darbo. Kai-kurie, atskėte sąsiuvinius, ėjc 
)as mokytoją paaišiknimų klaustų. Aš mačiau 
caip mažąjį, "advokateiiu" vadinamąjį moky- 
oją apspietė keturi darbininkai; jis jų pak- 
aidas taisė. Raišasai mokytojas juokavo st 

epliorimi, kuris padavė sąsiuvinį, raudonais ii 
nėlynais dažais suteptą. Buvo ir mano moky 
ojas: jis sugijo ir rytoj grįž mokyklon. 

rviasm uuris duvo atdaros. J'rasitlejus 
pamokai, aš laimi nustebau, pamatęs, kaip visi, 
Įsmeigę j mokytoja akis, atydžiai klausosi jc 
>aaiškinimų. Tuo tarpu dauguma jų, kaip pa- 
sakojo direktorius, bijodami pavėluoti, nebuve 
įamo net valgytų nuėję ir atėjo alkani. Ma- 
žesni neužilgo pradėjo snausti, kai-kurie ir xti- 
nigo, paguldę ant skobnio galvą; mokytojas, 
iluksna jų ausis kutendamas, juos žadino. Bet 
/yresni tvirtai sėdėjo, išsižioję ir ne'mirksė- 
lami pamokos klausėsi; man nuostabu buvo 
mt musu suolu barzdočius matyti. w c c J 

Męs taipogi užlipom ir antran gvveniman. 
Vš tuojau inbėgau savo klasėn irdavo vietoje 
)amačiau juodplaukį vyra, dideliais ūsais ii 
)arišta ranka, kurią, turbut, jam mašina su- 
žeidė. Vienok jisai rūpinosi raides parašyti. 
Bet maloniausia man buvo matyti vietoje ma- 

žojo mūrininko, tame pat suole ir toj pačioj 
certėje, jo tėvą. Mūrininkas — milžinai sėdė- 
jo, kitų dviejų vyrų suspaustas; padėjęs ant 
•.kobnio alkūnes ir kumščiais smakrą parem- 
iamas, jis taip rūpestingai skaitė, kad, regis, 
įei nekvėpujoa. Ir tai ^ebuvo pasitaikinimas: 
lirmą kartą atėjęs mokyklon, jis pasakė di- 
rektoriui : 

— Pone direktoriau, pavelykite man sės- 
\ mano kiškio snukučio vietoje — jis visados 
'aip savo sunų vadino. 

Mudu su tėvu čia pasilikova iki pamokti 
oagaigos ir gatvėje pamatėva daug moteriš- 
kių, su kūdikiais ant rankų, kurios savo vyri; 
'aukė, ir kai jie išeidavo, 'ada apsimainydavę 

inešuliais: darbininkai ėmė rankosna kudikius, 
0 inoterįs — knygas ir sąsiuvinius —ir taip 
jie namo grižu. Vieną v landėlę gatvė buvo 
pilna žmonių ir klegesio, paskiau viskas nutilo, 

1 ir mudu tiktai pamatėva nuvargusį direkto- 
rių, kuris paskui visų palengva ėjo namo. 

i (Toliaus bus) 
, ZMUUAUS fLAUKAI. 

Vokiečių fiziologas, kuris suskaitė plau- 
.kus ant įvairiu žmogaus _įalvų sako, jog, 
imant keturias plaukų galvas lygaus sunkumo, 
plaukų skaitlius, sulig varsų yra toksai: 

Rudų 90,000; juodu 103,000; pilkų 109, 
000; geltonų 140,000. 

Tamsiai pilki plaukai yra tankiausiai 
! Anglijoj. Yra ištirta, kad iš duoto skaitliaus 
Anglijos žmonių 30 buvo rudais plaukais, 67 

> juodais, 108 geltonais, 338 šviesiai pilkai ir 
807 tamsiai pilkais. I 

Ant vyro galvos, 25 metų amžiaus, 744 
■ plaukų skylelės buvo suskaityta ketvirtainiame 
; colyje, Lininiai plaukai yra daug apštesni už 
, tamsesniųjų varsų plaukus. Plaukai labai įvai- 
riuoja ant įvairių kuno dalių, kaslink ilgio, ir 
storio, nuo plonų vilninių, ar tumpų iki ilgų 

: moterių plaukų. Dr. Erasmus Wilson primena 
smoterį, 1 irios ilgiausi plaukai buvo 75 colių. 
Barzdos taipgi pasiekia gera ilgą; pasaka yra 
iš užtikrintų šaltinių apie dailydę, turėjusi 
larzdą 9 pėdų ilgio. 

Storis arba diametras plauko anaiptol 
tėra vieondas. Mažai plaukų yra apskričiais, 
:ci jie yra. D-ras Erasmus Wilson išmatavo 
laugybę plaukų ir surado diametrus skiriant 
įuo 5:1500 iki : 140 daliai colio. Paprastai vi- 
lurinio plauko dia: < ras yra apie 1:450 dalis 
•olio: tai vra keturi šimtai penkios dešimts 
mdėti viens sale kito padarytų juostą colio 
fatumo. Tamsesni plaukai greičiau gali buti 
Purkštus negu šviesesnieji, nors juodi plaukai 
kartais buva labai ploni ir švelnus; pas vaikus 
olauko diametras yra dar mažesnis. 

WHO ARE THE 
LITHUANI A'NS. 

Pilną atsakymą ant to klau 
simo duoda veikalėlis Juozo 
J. Herlmanavičiaus, tilpęs 
lapkritiniam numcryj žurnalė- 
lio: "The Fraternal Age" 

Išplatinimas to veikalo ame- 

rikonu tarpe yra šventa prie- 
dermė lietuviu visuomenės, c 7 

Amerikiečiai šelpia belgus, 
franeuzus ir lenkus jų nelai- 
mėje, nes juos pažinojo. Lie- 
tuviams neteko nei "trupimą 
nuo stalo" jų bado dienose, 
nes lietuvius nieks nepažįsta. 

Pagarsinimui lietuvių var- 

do amerikonų tarpe yra pa- 
švęstas visas numeris "The 
Fraternal Age " 

Nusipirkite po kelias kny- 
gutes ko/nas ir padalinkite 
amerikonams. 

"The Fraternal Age" kai- 
nuoja ant vietos 10c. Per kra- 
są 15c. 

Parsiduoda "Lietuvos" ofise 
3253 S. Morgan St. Chieago 

NEPATEMYTI GAMTOS 

STEBUKLAI 
Męs matome šviesię, giedria dieną, 

aięij matome tanv&ią. naktį, matome 
labai giedras atmainas — 15 gtedroa 
i lietų, attdnj., sniogį, matome dangų 
braLiančuiF žaibu*, girdime gyvybe 
dtfbina&t] griauem:}. Kas tą yisjtą 
atlieka, daugeliui žmonių yra neži- 
noma, o žinoti privalo kiekvienas, 
ši gamtos visokeriopą. atmainą labai 
trumpai ir alakiai yra aprašyta Ir 

paveikslais iSrod^a, knygelėje 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Sviete 
KAJNA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

'LIETUVA" 
3253 80. MORGAN STREET 

CHICAOO, ILL. 

Keturių Veiksmių Drama 

Valkata 
PUIKUS VAIZDELIS 
Labai tinkanti perstatymui 

Lošime 
Dalyvauja 4 vyrai ir 

3 moterįs. 
KAINA 35 CENTAI 

Užsakymus su pinigais siųsti 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. Chicago, 111. 

KENOSHA LIETUVIŲ 
ATYDAI. 

Gen. Agentas: P. Iteišis, 
182 N. Hcnvland Ave. Šiose 
vietose galima gauti kas va- 
karas "Lietuvą": 
S. Džiaugis, 462 Jenne S^:., 
J. Cotautas, 253 Mihvaukee 
J. Poteliunas, 353 N. Cihcago 
A. Pelis, 552 Grand Ave. 
St. Jocius, 900 Jenrn, Si 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

■j } 
Męs mokiname Ji ptilkt) gerai apsknokantl 
umatą į trumpą lai&j. 
ty'rpijcai yra lahai rc^ĮplaujamL 
Vietos tNepripild)t<įS latikla. 
Atęjk diena ir val»*£. 

Master Cuttirjg School 
J. P. KS&nicka 

118 N. LaSalIe 3t, 

Prieš City Hali 

Kriaučius butų pigiaus atsiėjęs. 
Motin, ar&a tu.ar.ba on-<te PATąiwvKif] ilTAS VE KELINES, 0A PERILGOS.... 

EllAU ANT RftLIMJS jTM.JCIaU | 

Va-JAZAu!- Bučiau vtsftt pamiršus 
APl£ JURC.UU0 KEUNES.Jau ŠEŠTA 

VALANDA, NETRUKUS PARGR 

T~i 

Piešė JONAS STANKUS 

_! -J !U 1 , VASITARNKo5IU JuRGUCIUI NORS SYKp ĮTA\P,KP.P PAUGIAO JAU NIEKADOS ^NE^SMAN AKY6NASU SAVO »<EL_i 

t EttS 

A* f\Š tAt^SAfKM) NEb\OclAU~kIlNES Į__ 
KOGŠČINU fttUU?-KAJUS PADAKET SUMANO 
PASKUTINEI KELNĖM? Gup-B|m NANOBAUo 



» VIETINES ŽINIOS s 

IŠDIRBINĖJA LIETUVIŲ 
KOMANDĄ. 

V akarykščiame "l.ictavos" nu 

meryj buvo aprašymas apie įvy- 
kusį praeitame nedėldienyje an; 

Tovvn oi Lake lietuvių kareiviu 
susirinkimų, Šiądien reik pami- 
nėti apie tai. kį praktišku jie 
pradėjo veikti. 

Atidarius susirinkimu p. C. 
Kaspučiui, sumanytojui suorga- 
nizavimo lietuviu kareiviu, pa- 
aiškinus tikslą, apie k.į vaka- 
rykščiame "Lietuvos Dienraštyje 
buvo rašyta, po trumpų disku- 
sijų prieita prie praktiško dar- 
bo Pasiulius užsirašyti nariais 
į kareivių organizacija, visi susi- 

rinkusieji urnai tai padarė, kiek- 
vienas inešdamas pu tam tiki;, 

mokestj, idant užtikrinti, kad tas 
daroma tie juokais ir Kad butų 
iš ko padengti šiokiaG-tokias lė- 
šas, jeigu tokios atsirastų. 

Paskui prieita prie rinkimo 
valdybos. į pirmininkus šios 
kareivių organizacijos išrinktas 
vienbalsiai—p. C. Kasputis. 

Pirmininko pagelbininku iš- 
rinktas vienbalsiai—Alexandra* 
Jovaišas. 

•Raštininku*—A. D. Kautakis, 
kasieriumi—Dr. K. Drangclis. 
Daktaru kareiviu išrinktas buvu- 
sis kareivis—Dr. Karalius, den- 
tistu kareiviu—Dr. K. Drauge- 
lis. 

P. Razys Filipavičius, vedėjas 
orkestros vardu "Lietuva," paža- 
dėjo savo orkestrą lietuvių ka- 
reiviams. Susirinkimas vienba' 
siai išrinko p. K. Filipavičių ka- 

pėlrneistru lietuvių kareiviu. 
Paskui buvo išrinkta komisi- 

ja (parašymui įstatų organizaci- 
jai ir išdirbimui terminologijos 
lietuviškai kamandai. J šią ko- 

misiją išrTnkti: p. Antanas Svai- 
nis, buvęs Rusijoje kareivis; p. 
C. Kasputis, Dr. Karalius ir 
Suv. Valst. kareivis Juozas Ber- 
notas. 

Ateinantis susirinkimas bus 

pagarsintas stibatoje "Lietums' 
ir kituose dienraščiuose. Taipgi 
ateinančiame susirinkime 'bus iš- 

bandyti pirmi gimnestikos žing- 
sniai. 

Hep. 

BUČKIAI IR GĖLĖS SUGEY- 
ŽUSIEMS "JUODIEMS 

VANAGAMS." 
Ant vakar sugryžusių "Black- 

liavvk'ų", einant jiems Jacksor. 
bulvaru, bučkiai ir gėlšs lyte li- 
jo. Minios žmonių, stovėdami 
šaligatviais, bukietus gėlių metė 

ant sugrįžusių kareivių, o mer- 

ginos, arčiau kareivių stovinčio? 
bučkius dalino. 

Nors militarė disciplina nelei- 
do niekam įeiti į glitas karei- 

vių, bet išsiilgusiems tėvams tjs 

buvo už nieką. Jie persilaužė 
iper linijas ir sveikino saviškius 

sugrįžusiui, neatsižvelgdami i 

vyresnybės prisakymus ir nu- 

statytą tvarką. 
Kada visi kareiviai Coliseum'c 

linksmaT kŽroejo ir džiaugėsi su 

savo giminėmis ir '! raudai s, vie- 
nas kareivis 'sėdėjo nuo visų 
apleistas kampe nesmagus ir nu- 

liudęs. Užklausus, kodcl taip 
vienas ir nuliudęs, gal but kad 
ne iš Clicagos, kad nieks ne-< 

atėjo pasitikti." kareivis atsakė: 
"Iš Chicagos", "bet mano tėvai 

jau yra numirę." Po tų žodžių 
j minutą laiko kai ei vis turėjo 
daugiau "motinų" ir "seserų" ne- 

gu bile koks kitas kareivis. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Susivienij'mas' Lietuviškų 
Organizacijų. 

Laikytame savo susirinkime 3 
d. sausio 1919 metų, besikalbant 
apie apielinkės organizavimo rei- 

kalus, prieita prie nuomonės, kad 
ir kitose koliomjcse Lietuvių 

Draugijos, kuopos, kliubai taip 
pat pradėtų organizuotis. R-.'ikia 
išrinkti po 3 atstovus iš sa'.o 

Organizacijų ir tada, suėjus į 
vieną bendrą kuną, užmegsti 
ryšius. Tida, reikalui prisiėjus, 
atlikti koki darbą bus nesunku, 
nes bus ant ko ^emtis; aišku, 
kad tik visi susivieniję galėsinu 

>\r svarbesnius, reikalus pasek 
mingai nuveikti. 

Todėl inusų Tovvn oi Lak 

Susivienijimas Lietuviški] Orga 
nizacijų ir kviečia visas Chica 
gos kolionijas pirma tarp sa 

vęs užmegsti ryšius, susivienv 
ti, o paskui bus jau lengva su 

eiti visoms Cllicagos draugijom 
ir organizacijoms j vienį kūną. 

Laikas jau atėjo, kad viso1 
Chicagos organizacijos, susivie 
nijusios stotu, kaip pridera pri< 
darbo. Kliūtis reikia pergalėti 
nelaukti kada kas pradės ir, ai 

pradėjus darbą, bus kam pa 
remti. Reikia tvertis patiem; 
u7. darbo. Jeigu dabar to "c 

atliksime, tai vėliau turėsime 
tai padaryti. Chikagiečiai vi.-v 
tiek to neišvengs, nes jau senai 
pribrendo nekurie reikalai, kaip 
pavyzdžiui, statymas svetainės 
ir kiti. Pavieniai to juk nega- 
lime atlikti, o susivieniję labai 
lengvai galėtume Į truin| ą la;ką 
įlounyti. 

Taigi mums Tovvnlakiečiam.i 

užmezgusiems pirmus ryšius ter- 

po savęs išrodo, kad ir ki»ų 
Lhicagos kolionijų lietuviai tai 

galėtu padaryti. Ypatingai da- 
bar laikas priėjo tai atlikti, ką 
jau senai turėjome padaryti, nes 

Tėvynės Lietuvos reikalai dabar- 
tiniu laiku, kaip 'int plauko ka- 

bo, o ir čia Cliicagos draugijos 
galėtų daug nuveikti. Vaigi sku- 
bėkime, organizuokimės j krūvą, 
o tokios Organizacijos vardu pa- 
'•ckmingi.iu galėsime didelius 
darbus nuveikti. 

Imkime pavyzd] nuo svetim- 

taučių. Jiems kur kas pasek- 
minkiau jųjų tėvynės reikalai 

pirmyn eina dėlto, kad "Jie visi 
už vieną ir vienas už visus." 

Užtaigi it* męs turime organi- 
zuotis j vieną kuną, c re būti 
iškrikusiais ir dirbti visi "po- 
savam." 

Taigi šitiomi męs ir kviečia- 
me prie bendro darbo. Jeigu 
dar nėta pradėta tarpiu savęs 

organizuotis, tai reik pradėti ne- 

atidėliojant, o paskui susinešti 
su tomis Eolionijbmis, kurios jau 
yra susiorganizavusios. 

Pastaba. Jeigu kas iš kitų 
Ci.icagos kolionijų organizacijų 
žingeidautų, ką męs veikiame, 
lai atsilanko ant musų sekančio 

susirinkimo, kuris įvyks 17 u. 

šio mėnesio ir meto, 8 valandą 
vakare, p. J. J. Elias svetainėje, 
prie 40tos ir VVood gatvių. 

Taipgi yra kviečiami atstovai 
nuo vietinių Orga lizacijų, ku- 

rie jau ir .pirmiau lankėsi, taipat 
ir nuo naujų organizacijų at- 

stovai malonėkite atsilankyti. 
Valdyba SLO. ant Town of 

Lake: 
Pirmininkas p. J. Viskontas. 

Raštininkas A. J. Kareiva. 

1805 W. Jf6th St.j 

DABOJA ALDERMANĄ. 
RICHERT'Ą NUO 

PLĖŠIKŲ. 
Du kartus plėšikai užpuolė 

ant namų 4-to vvard'o alder- 
mano Jolm A. Richert'o, gy- 
venančio prie 2717 Emerald 
Ave. 

Aldermanas pas; aindė de- 

dektyvui Mooney, kuris pa- 
siuntė sargus daboti plėšikus. 

KOVA TARP ITALO IR 
SLAVO. 

Sulyg policijos reporterio pra- 

nešimo, vakar naktį atsitiko di- 

įdžiausia kova tarp vieno italo 
ir slavo. '"Tokios kovos Cbi- 

cag?s neregėjo nuo laikų Fore 
Dearborn pjovynės," — anot žo- 

džiu policijos veterano I)an O'- 

Leary. "Abu priešu taip susi- 

kruvino, kad aiškiai buvo ma- 

tyt* j°»ci jie du troško viens 
kito kraujo. Jeigu norite gali- 
te pavadyti šia kovą ir padebe 
siu kovą, — tęsė to':au O'Leary 

Muštynė iškilo ne už Adrija 
tikes pakraščius, bet už kiaur; 
kibirą. Štai kaip tas atsitiko: 

Mike Smith, slavas įlipo į Chi 
cago. Milwaukcc and St. Pau 

: gelžkelio bokštą prie Erie 11 

"> Kingsbury gatvių, idant patilai 
| nyti Dominiką Gigonti, italą 
> Šiuodu vyrai daboi. žmones, pe 

reinančius per gelžkelį, taipg 
atidarinėjo ir uždarinėjo pralei 
diinui žmonių gelžkclio Vartus 

B Jiedu jaut nuo senai pyko-j 
tarpu savęs Kaip tiic Alaiki* 
įlipęs į bckčtą Įkišo pro duri: 
balvą, tuojaus rūsčiai suriko 

"Kas perdūrė tą kibirą?" 
Apsimainę keliais karštais žo 

džiais tuojaus prasidėjo kova 
ankštame ijokšto kambarėlyje 

; turinčiame keturis pėdas plonio 
seses ilgio ir penkiolika pėdt, 
aukščio. 

J'irm kovos bokštas turėjo i- 
visu pusių langus, taigi nuo gat- 
vės Luvo galima aiškiai matyti 
visas "mūšio" bėgis. 

Maikis pasigriebė geležies f;a- 
ją ir šmotą retežiu. Dominika* 
turėjo geležini brauktą, su ku- 
riuo atidarinėjo vartus ir bleki- 
11 i kibirą, kuris jam patarnavo 
vietoje skydo. Taip apsišarva- 
vę, pradėjo peštis. Kraujas tuo- 

jaus paplūdo ir langai bokšto iš- 
j byrėjo. 

Žmones iš visur subegr xi urė- 
ti, kas eia clarosi. Minia žmo- 
nių kuri susidėjo iš keliu gal 
tūkstančių apstojo bokštą ir ne- 

žinojo, kas su kariaujančiais pa- 
daryti. Kaimynai patelefonavo 
policijai. Haikas ėjo, o kova tę- 
sėsi tolyn. Tuojaus pribuvo vir 

šininkas gelžkelio policijos, Otlo 
J. Stolzentierg ir miesto polici- 
jantai, bet jie buvo beiiegiai, 
nes kova buvo pačiam,, mirime 
ir net bokštas nuo pat pamatu 
drebėjo. Niekas nenorėjo kišti 
savo gaivos Į bokšto kambarj, 
c tiedu, mosikuodami, kac. da- 
vėsi, tai davėsi. Po nekurio 
laiko smūgiai pradėjo retyn ei- 
ti ; ant galo abudu apsilpo. 
Kraujas pasipylė visur 

Ant galo abudu susmuko ir, 
pribuvus daugi;.u policijos, pa- 
sisekė juoduli iš bokšto išimti že- 

myn. Išegzaminavus Chicagos 
avc. policijos stotyje, pasirodė, 
kad a»>udu buvo taip susidaužę, 
jog buvo nepanašus į žmones. 
Drabužiai—-buvo tik vieni sku- 
durai. 

Maikis Smith yra vedęs ir tu- 
ri keturis vaikus; gyvena prie 
521 Union gatvės. Domi.iikas 
Gigonti yra našlys, irgi turi ke- 
turis vaikus; gyvena prie 22 j 

West Grand Ave. 

SUAREŠTAVO "LINKSMĄJĮ 
BŪRELĮ." 

Balsai vyru ir moterių girdė- 
josi iš vidaus, bet ant duriu 
buvo sekantis parašas: 

"Išėjo, sugtjž i :30. Miss JIo 
\vard." Moralybės [doros] in- 

spektorius Hugli Mc Carthv pa- 

sižiurėjo Į savo laikrodėlį ir, pa- 
matęs, kad jau buvo kelios mi- 
nutos po laiko, apskelbto ant 

duriu, nutarė įeiti Į vidų. Duris 

tuojaus subyrėjusios nuo inspek- 
toriaus pečių ir, įėjęs į vidų i 

su savo armija ^olicijantų, at- 
rado devynis vyrus ir aštuories 
moteris. Visi 17 tuojaus buvo; 
-suareštuoti. Miss Minnie IIo- 
vvard buvo apkaltinta u;' laiky- 
mą nepadorių namų. fNam \s 

randasi prie 5 S. Laflin gatvės. 
"Tai buvo tiktai linksmas's 

būrelis,"—pasakė Miss Hov/avd. 
— Tai ištikro buvo,—atsakė 

Mr. Mc Carthy. 
Inspektorius su savo pagelbi 

ninkais užpuolė ir kitą burį na- 

muose Louis Ilaines, ant vir- 
šaus salknio prie 2352 W. Madi- 
son gatvės. Septyni vyrai ir 

penkios moterįs čia buvo su- 

arcst.Motos. Mr. Haines buvo 

užrašytas kaipo 5i'o namo užlai- 

kyto jas. Paskui inspektorius su^ 
savo pagelbininkų armija apsi- 
lankė ir \Vayne hotelyje prie 
100 S. Halsted gatvės; čia tik- 
tai vieną vyrą ir vieną moterį 
surado. Tillie Kourkus buvo 
u'žrašvta kaipo hotelio užlaiky- 
toja. 

MIRTINGUMAS 
CHICAGOJE. 

Užvakar reportuota j sveika' 
tos departmentą 36 nauji susir 

girnai influenza ir 22 pneun.o- 
nija. Iš tų numirė 22 nro in 
fluenzos ir 12 nuo pneumonijos 

CHICAGOJE "SOVIETAI.* 

"Labor Praty" nominavo 
John Jritzpatrick'ą, prezidentą 

1 Chicagos Darbo Federacijos j 
miesto majorus. John Kikul- 

į skį, lenkų darbininku organi- 
zatorių skerdyklose, nominavo 

i i miesto klerko urėdą; Knutc 
: (i. Torkelson, dailydė, tapo 

nominuotas j miesto kasinin- 
ko vietą. 

Šiuos kandidatus nominavo 
naujoji "Jndepeiulent Labor 

■ Party'' savo užvakar 1aiky- 
toje konferencijoje Ilodcar- 
riers' svetainėje prie 814 \V. 
Harrison gatves. .Apie 40C 
delegatų buvo susirinkę. Par- 
tijos komisijai pcrstačius ypa- 
tas j kandidatus, susirinka- 
mas priėmė vienbalsiai. 

Miss Agnės Nestor, pirmi- 
ninkė komisijos parašymui re- 

zoliucijų apie sugrįžtančius ka 
reivius ir jureivius, išdavė ra- 

portą, kuris sulyg pranešimo 
buvo toks: musų kareiviai yra 
nusprendę, kad jų kova už 
liuosybę ir teisybę, dėlei ku- 
rios jie pasišventė, užviešpa- 
taus ir namieje." Toliaus re- 

zoliucijoj buvo pasakyta, kad 
pasižadame "pagelbėti ne tik- 
gauti jiems darbus, liglaikinę 
garbę, bet ir svarbiausią dalį 
kontroliavime, reguliavime ir 
valdyme industrijos, biznio ir 
valdžios. 

Raportas įaipęi reikalavo, 
kad si konvencija išrinktų 
"speciali komitetą, susidedan- 
ti iš kareivių, jūreivių ir dar- 
bininkų aprupinimui sugrįžu- 
sių kareivių ir jūreivių reika- 
lų ir pagelbėtų sutverti "ko- 

operaciją" tarp jūreivių ir ka- 

re:-/ių ir darbininkų Chica- 

goje dėl pastumįjimo politiš- 

kos ir industrijališkos demo- 
kratijos namiejc." 

Rezoliucijos buvo priimtos 
vienbalsiai po sekančio Miss 
Alargaret Haleys pasakymo: 

dar neturime kareiviu 
ir '.arbininku tarybos, bet kas 
gi yra ši organizacija tada?" 

Buvęs aldermanas Rodri- 
guez išstojo iš socialistų par- 
t i jos ir įstojo j darbininku par 
tiją, pranašaudamas, kad ši 
partija pagalios išsiplatins po 
visa šalį. 

Pajieškau savo pusseserės Evoi 
Baksutės, po vyru Siliekienės. 
Kadaisiai gyveno May\vood, 111., 
o dabar nežinau kur. Meldžiu 
atsišaukti po šiuo adresu: 

Ona Kazlauskienė. 

1433 Miehigan Avenuej 
Detroit, Mieli, j 

PARSIDUODA ŽEMĖ 
Parsiduoda 10 akrų žemė su 

giria už $i.ooo. Žemė derlinga ;r 

visoki javai auga. Parankioje vie- 
toje,g eri keliai, 11110 miestelio 
tik 2 mylios, miestelį galima pa- 
siekti ir vandeniu. Taip pat par- 
siduoda 22 akru už $8,ooo s,i 

budinkais. Mano antrašas: 

J O E. ULEVIČIA 
Box 7, R.F.D. Ko. i. 

Kent, \Vash. 

(OFFICIAL ri'RLICATION) 
• 

Report oi thc condition of .UNIVER 
SAL STATK P.ANK, locatcif at Chlci«o, 
State of Illinois, at the close of busincss on 
thc 31st <lay of Dcccmbor, 1918, as nnd.- 
to tlif Auditor of l'ublic Accounts of ilie 
Stato of Illinois, jmrsuaut to la.v. 

RESOURlES. 
1. l.oaus and Disconnts 
2. Ovcrdrafts 
3. Sccuutics 
4. Irivestments 
5. I'.anking 11 chm- 

Furniturc and Kixtnrcs 
Real Est"t'- otbcr than 1. .nkitiR 
llousc 

6. Cn h and l)ue from itanks $249,232. >9 
7. Otlicr Resources $ 2,277.2i 

..$560,283.16 
jį 10.94 

$328,586./'1 
$ioo,ooo.'ou 

Totai R*-ourccp $1240,390.71 

i.IAUILITlES. 

1. Capital Stock Paid in 
2. Surpltis Kund 
3. l'ndlvided l'ro.'lt.; (net) 
4. Deposits: 

llank 
Ali othcr deposlts 

5. Dividends unpaid 
(>. Resirved for Taxes and 

Interest 
7 įlomis 
8. l'.ilU Payable and Kediscounts 

9. Otl"*r I.iahilities 

$.'00,000.00 
$ 2x000.00 

.$ 14.891 55 

.$945,789.40 
$ 50.00 

$ 2,614.00 
$ 50,000.00 

$ 2.045.76 

Totai Liabilitlcs. .$1240,190 r 1 

I. Joseph J. Elias, I'resident of ibe 
UNlVERSAL STATK l'.ANK, do solemnly 
swcar tbat tlie above statement is true to tne 
best of my kno\vledge and bclief. 

lOSEPH .1. KI.IAS, President. 
State of Illinois, County of Cook. 
Snbscribed and sworn to tne this eigbtlt 

day of December, 19)3. 
(SEAL). 

MARGARET J. RYAN*. Notary Public 

Dr. fl. J. Karalius 
ULSISEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Utarninkais 
Ketvergals, 
Subatomls ir 
Nedaliomis 

Valandos: 9 iki 12v ir 4 iki 9 : 

vakarais. i 

3333 SO. MORGAN STREET g 

Prailčk Naujus Metus su tobulu akiu re- 

gejimu, taip. kad nieko nępraJeistumci per v; 
sus metus, kas tau Kali buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių :r 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
regystė prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. Kgzamlnacija DYKAI.. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago 
Kampas IStos Gatvžs. 

3čios lubos, vir5 Platt'o aytiekos. Timyklte 
; mano pc.ia£;) 

\"alni''..is: nun Vtos vai. ryti iki 8 vai. vak. 
Kedt'.loj, nuo 9 vi'., ./to iki 12 \a'.. dis*.>. 

♦ .f. t. ,f t-t -t • • ••••••« 

| Skaitykite Dienraštį "Lietuvą'1, 
t ir patarkite draugams skaityti. 
r 

• 

Turime už garbę pranešti gerbiamai 
visuomenei, jog 

Leb. Gv. DLK. Vytauto 
Rengia 

.Bazara. 
Prasidės Sausio 15,7 v.v. ir tęsis 
per 11 dienu iki Sausio 26, 1919 

Mickevičiaus Svetainėje 
3308-10 12 2So. Morgan Stroet 

Kas vakaras bus visoki lošimai atliekami. Galėsite labai 

I linksniai praleisti vakarus ir jžanga Dykai. Nepamirškte aisl- 

{ lankyti r drauge praleisti sn mumis. 

Su tikra pagarba, Komitetas 

Nepamirškite šio Puikaus Bazaro 
» 

Atydai tu kurie dar netur 
"Lietuvos" Dienraščio serų: 

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- 
buotą šėrų skaitlių iš šios Bendroves "Trea 
sury Stock". Todėl, gerbiamieji tautiečiai, 
pasiskubinkite: išpildyte šį kuponą ir su- 

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

ŠIANDIEN, nes rytoj gali buti per vėlu, 
Sero kaina $10. 

Uthužmlan Publlshine Co., 
3253 So. Morgan St., Chicago, III. 

GąbiaiaisįU-. 
S» SįaomJ prlsinnč.iu $., kąipp pilną ųšmokcatj ui 

,Strtis "Littuvos" DieuraSČio Beadcovčs Lithuanian 
Pnblisfcing Cq. 

MaloBfkitc prisiųsti man Seras. 
Su pagarba, 

APSJESA5: V 

Lithuaatea PuMistesg Co. 
3253 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL. 
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