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Talkininkai apleisia 
Rusia. 

Didelės Betvarkės Glasgowe. 
Bolševikai žengia pirmyn. 

Lenkija reikalauja Vilniaus. 
TALKININKAI APLEI31Ą 

RUSIJĄ. 
Paryžius, vasario 1 d. — 

Iš ištikirų šaltinių likosi su: 
žinota šiądien, kad Suvieny- 
tos Valstijos, remiamos Ang 
lijos valdžia, įteikė Prancū- 
zijos valdžiai pasiulijimą, 
kad kuogreičausiai butų iš- 
traukta visa kariumenė iš 
Rusijos. 

šis žingsnis yra padalytas 
sutarime su neoficiaiišku 
pranešimų, kuris likosi ap- 
laikytas Amerikos agentų, 
kad premieras Lenin-fa už- 
rubežinių reikalų ministeris 
ČiČerin priims pakvietimą 
laiKininKų aaiyvauti suvie- 

nytoj konferencijoj ant Prin 
ces salų, su išlyga, kad tai-, 
kininkų kariumenė pirmiaus 
bus atšaukta iš Rusijos. 

Anglija, kaip yra mano- 

ma, plianuoja ištraukti sa- 

vo kariumenę apie kovo mė- 
nesį, bet Suvienytos Valsti- 
jos ir Francuzija nėra ži- 
noma ar paseks jos veikimą, 
ar ne. 

Tikimasi, kad Anglijos 
militariški valdininkai rei- 
kalaus, kad atšaukimas ka- 
reivių butų padalytas tuo- 
jaus, nes Archangelsko por- 

ėtas greitu laika užšals ir ta- 
da nebus galima *.o pada- 
lyti. 

Prancūzijos valdžia svars 

to pasiulijimą, bet iki šiam 
laikui jokio pranešimo apie 
tai nėra padarius. 

Nors oficiališko atsakyme 
talkininkai negavo ant savo 

bevielinio telegrafo užkvie- 
timo, Amerikos agentai, ku- 
rie kalbėjosi su Lenino at-į 
stovais, pranešė Ameriko. 
delegacijai, kad abu, Leni- 
nas ir čičerin sutinka si. 

talkininkų plianu, kad buti 
laikoma suvienyta konferen 
cija, jų vienatinė išlyga, kad 
butų ištraukta talkininkų ka 
riumenė iš Rusijos prieš tą 
konferenciją. 

Painumas yra tame, kad 
karės ministeris Trocky ir 
nekurie jo pasekėjai prieši- 
nasi tokiam pasiulijimui, 
kad butų ištraukta talkinin- 
kų kariumenė iš Rusijos, nu- 

rodydami, kad jos buvimas 
Rusijoj prigelbsti pakėlimui 
revoliucioniškos dvasios ne 

tik Rusijoj, bet ir kitose ša- 
lyse. 

Neoficailiški pranešimai 
likosi aplaikyti, kari 

lijimas buvo diskusuojama 
j ant konferencijos sovieti 
Maskvoje. 

j Amerikos agentai prane- 
šė taikos delegacijai, kad 
Lenino politiška spėka yra 
užtektinai stipri, kad paim- 
ti viršų toje konferencijo- 
je ir pravesti savo plianus, 
negu Trockio. 

GLASGOW NERAMU. 
Londonas, vasario 1 d.— 

Streiko betvarkės platinasi 
Glasgowe ir Belfaste. Glas- 
gowe penkiosdešimts tris 
ypatos, priskaitant 19 poli- 
cijantų, likosi sužeista šią- 
dien. Kareiviai su šaudyk- 
lėmis ir durtuvias saugoja 
gatves. Shinwell, vadas strei 
kierių, yra suareštuotas ir 
kaltinamas už surengimą be 
tvarkių. Buvimas kareivių 
biskį suramina miestą. Strei 
kas Rosythe, kuris palietė 
tukstančius darbininkų, li- 
kosi užbaigtas, bet indus- 
triališkas chaosas viešpatau 
ja Kituose centruose. 

Žinios iš Belfasto prane- 
ša, kad streiko komitetas te- 
nai nutaręs bandyti iššaukti 
streiką po visą Adriją. 

Preimeras Lloyd George 
atsisakė Įsimaišyti į Airijos 

I situaciją. 
Laivų statymo firmos Bel- 

faste įteikė notas streikie- 
riams, kad, jeigu jie nesu- 
tiks pradėti darbą šiądien, 
;us paskelbtas uždarymas 
dirbtuvių ant šešių sąvaičių, 

Žinios nurodo, kad valdi- 
ninkai Belfaste padarys ki- 
tą bandymą paimti kontrolę 
į savo rankas, pirm negu 
šauksis kariumenės pagel- 
bos. 

Specialiai konštabeliai yra 
organizuojami iš nesenai de 
mobilizuotų Ulsterio liuos- 
lorių ir jie yra smarkiai ap- 
•inkluojami šaudyklėmis ir 

kulkasvaidžiais. 
Kalbėtojai ant darbinin- 

kų mass-mitingo Londone 
vakar vakare ragino iššauk- 
ti generališką streiką visoje 
šalyje, nurodydami, kad lai- 
kas jau pribrendęs dėl dar- 
bininkų paimti kontrolę in- 
dustrijos j jų rankas, bet re- 

zoliucija, šaukianti genrališ- 
ką streiką Londone nepra- 
ėjo. 

Dokų streikas pasibaigė 
šiądien. Valdžia pakėlė mo 
1 

pa ti darbininkams. 

Žiaurus Istorijos Faktai. 

BOLŠEVIKAI ŽENGIA 
PIRMYN. 

Archangelskas, sausio 31. 
Kita smarki bolševikų ataka 
ant Amerikos, Anglijos ir 
Rusijos kareivių pozicijų Ta 
resevo apielinkėje privertė 
talkininkų kariumenę šiame 
distrįkte pasitraukti atgal 
apie 40 mylių. Jų nauja po-< 
zicija randasi kaime Srd- 
makrenga. 

Prieš ataką bolševikai 
smarkiai bombardavo talki- 
ninkų pozicijas gazais, šrap- 
neliu ir smarkiai sprogstan- 
čiomis bombuinis. Tai yra 
pirmas sykis, kad gazinės 
bombos buvo vartojamos šia 
me Karės fronte. Bombos 
buvo vokiečių typo. 

Likosi patirta, kad anksti 
sausio mėnesyje, sulyg ge- 
nerališko pliano suorgani- 
zuoti stiprią ir didelę bolše- 
vikų armiją, gazo mokyklos 
likosi atidarytos Maskvoje. 

Bolševikai, kurių aktyva 
cariumenė randasi tarp upės 
Dvina ir Vologdos geležin- 

elio, kuri susideda iš apie 
15,000 kareivių, aplaikė dar 
daugiaus artilerijos sustipri- 
nimų vakar ir smarkiai bom 
barduoja Amerikos kareivių 
pozicijas ant upės Vaga ir, 
prie Tulgas, ant upės Dvina.! 
Kituose sektoruose sulygina- 
mai yra ramu. 

LENKIJA REIKALAUJA j 
VILNIAUS. 

Paryžius, sausio 2 d. — 

Lenkų taikos delegatai Pa- 
ryžiuje reikalauja rytinės 
Galicijos, priskaitant Lem- 

bergą, kuris randasi Ukraji- 
noj ir provincijos Cholm, 
Mažojoj Rusijoj. 

Į šiaur-ryčius lenkai nori, 
kad miestas Vilnius butų pri 
pažintas lenkišku. 

Lietuviai ir bolševikai tai- 
pogi reikalauja Vilniaus; 
bolševikai parėmė savo rei- 
kalavimą militariška ekspe-, 
dicija. Lenkai reikalauja iš 
Vokietijos ne tik Silezijos, 
^oznaniaus, Vakarinės Pru-i 
oijos, bet taipgi ir Danzigo. 

Jeigu Lenkija gaus Dan- 
zigą, Rytinė Prūsija bus at- 
kirsta nuo likusios Vokieti- 
jos ir pasiliks "sda" apgy 
venta vokiečiais, p£jpw 
lenkais. 

NEGALES UŽIMTI 
VIETOS PARLAMENTE. 

Londonas, vasario 1 d. — 

Vienatinė moteris išrinkt;: 
parlamentan — Markiewitz 
sinn Feiner, negalės užimti 
avo vietos parlamente, jei 

gu ji to ir norėtų, kadang- 
>i nėra pilietė per apjive- 
dimą. Grafienė Markiewi z 

yra airė iš gimimo, bet 1900 
metuos ji apsivedė su len- 
kišku grafu ir tuomi ji ne- 

teko pilietiškų teisių. Gra- 
fienė buvo viena iš dauge- 
lio revoliucionierių 1916 me 

tuose nuteistų ant viso gyve- 
nimo kalėjiman, bet 1917 
metuose ji likosi paliuosuo- 
ta iš Aylesbury kalėjimo 
amnestijos aktu. Visi Sinn 
Feineriai išrinkti atstovų bu 
tan nemano užimti savo vie- 
tų. 

SUKILIMAI VOKIEČIU 
ARMI10 J. 

Berlinas, sausio 31 d. (su- 
vėlinta). Prisakymas, išleis- 
tas pulkininko Reinhardt, 
Prūsijos karės ministerio, su 
tiko sn.arkų pasipriešinimą 
iš dalies Kareivių Tarybų 
vokiečių armijose. Kareivių 
Taryba devintos'armijos už- 
reiškė, kad ji neklausys to 
prisakymo ir jai likosi pra- 
nešta, kad valdžia suras bu- 
dus, kuriais galės priversti, 
kad prisakymai butų išpil- 
dytas. 

JKRAJINA PASIUNTUSI 
JLTIMATUMĄ LENKIJAI 

Gene va, vasario 2 d. — 

minios aplaikytos čionai šią- 
dien praneša, kad Ukraji- 
nos valdžia grūmoja kare 
Lenkijai, jeigu ji neištrauks 
.^riumenės iš disputuojamų 
antorijų. 

Pranešama, kad Ukrajina 
aiiuntė ultimatumą Varsa- 
jn, kuriame reikalaujama. 

d Lenkija atšauktų eavo 

^aridmenę. Jeigu Len.:ij. 
!o nepadarys, tai Ukrajina 
grūmoja paskelbti karę. 

G2N. FERSHING BRESTE. 

Brect, vasario 1 d. Geno 
•ola;- Per. hing pribv.vo tio- 
įui šiądien specialia trau- 
.iniu apžiūrėti barakus šio 

inieito apielinkėse ir per: i-j 
i1 —inti gandams, buk Ame 
i os kareiviai pribūva i 

Brest uostą didesniais nl: it- 
liais, negu juos gali trans- 
portai reikalingai aprūpinti. 

AMERIKA NORI 
ATŠAUKIMO. 

Wa8hinf;ton, vasario 1 d. 
Suvienytos Valstijos turi bis 
kį daugiaus kaip penkis tūk- 
stančius kareivių Archangel 
sko apielinkėje ir tarp 7,000 
iv 10,000 k reivių Sibire. 

Tarybos, paliečiančios Ru 
siją yra vedamos išimtinai 
Paryžiuje. 

Karės depart&r onto Val- 
dininkai yra prielankus, kac 
Amerikos kariumenė butų iš 
traukta iš Archangelsko. 

Amerikos kariumenė Sibi 
rs susideda iš pastovios ar- 

mijos, tuom pačiu laiku Ar- 
changelsko ekspedicija susi- 
leda beveik išimtinai iš Mi 
chigan valstijos kareivių. 

REIKALAUJA APVALDY- 
MO UKRAJINOS. 

Odessa, sausio 24 d. (su- 
vėlinta). Pranešama, kad 
Leon Trocky, bolševikų mi- 
nisteris karės ir laivyno, pri- j 
buvo Charkovan, kur jis agi- 
tuoja bolševikų regimentus, 
kad jie užpultų Ukrajiną ir 
užimtų didesnius jos žemės 
plotus. 

Atsišaukimas į talkinin- 
kus, kad jie pagelbėtų su- 

laikyti bolševikus, yra ap- 
laikomi Odessoje iš Char- 
kovo. 

Pranešama, kad bolševi- 
kai užėmę Černigovą ir žen- 
gia pietų pusėn ant Klevo,, 
Kur, kaip pranešama, vieš-1 
patauja didžiausia panika. 

64 UŽMUŠTA 
LAIKE EKSPLIOZIJOS. ! 

Paryžius, vasario 1 d. — 

šešiasdešimts vokiečių be- 
laisvių, trįs Francuzijos ir 
vienas Amerikos kareiviai li 
k^si užmušti šiądkn, kada 
c', ""i.icijos traukinis eksplio 
davo tarp Aubauge ir Long- 
WV. 

v 

BETVARKES VIENNOJE. 

Amsterdamas, vasario ld. 
Žinios iš Viennos aplaikytos 
šiądien, praneša, kad mi- 
nios bedarbių pradėjo plėšti 
miestą. Jie išplėšė Reich- 
srath namą ir policija turi 
itDai daug nesmagumų ir 

vargiai gali palaikyti tvar- 
dą mieste. Tūkstančiai be- 
darbių maršuoja gatvėmis, 
r.ur jiems yra sakomos karš- i 

tos kalbos ir ragina juos, j 
ud jie sektų Budapešto dar' 

bininkų pėdomis, atsisakytu 
mokėti randas ir t.t. 

Žinios iš Rytinės Prasi jo 
praneša, kad leitenantas Ro 

ila, vo .iečių purLmentc 
.173, liLo i užmuštas len- 

i] su drūtgaliais šaady-.lių 

12,000 KNYGŲ PASIUSTA 
SIBIRAN. 

Washingtonas, vasario ld. 
Amerikos Knygyno Associa- 
?ija pranešė šiądien, kad 
knvęo* ir ma??£zin, i sk i >n 

i". 1°,000 buvo pasiirta 
Ameri!;os kareivi, ms Čibire 

S "r. Franci&o ir F'li -iin 
i salų. i 

VOKIEČIAI SUMUŠA 
LENKUS. 

Amsterdamas, vasario ld. 
Žinios, aplaikytos šiądien 
čionai praneša, kad Vokie- 
tijos kareiviai užpuolė len- 
kus keliose vietose rytinia- 
me fronte ir užėmė miestus 
Grunthal, Wunshein ir 
Grossamokit. Daug artile- 
:ijos ir kulkasvaidžių likosi 
//griebta. 

Kulmsee, geležinkelių cen 
.ras tarp Thorn -vaiv 

taipgi šturmu 1: 
tuo lenkų. 

Vokiečių karei"';;:, :c vi 
likosi pasiųsti užimt, ir-i 

■ą, pareikalavo, kad lenkai 
i iiluotn mie.stą. be' i >•' 

,• ridento nonii i * ) 

i i vergti boLi):.:: : 

ir po ;m:rkaus bom- 
bardavimo šturmu paėmė ji. 

Austrijos Rytinė Silezija 
dabartiniame laike yra Če- 
eho-Slovakų rankote, kuri-? 
smarkiame mūšyje sumusč 
lenkir, sulyg laikraščio C o- 

1 o g n e Volks Z e i t u n g. 

VLH1GK.A1 Z- 
ČECKO-SLOVA&L S. 

Paryžius, vasario 1 d.-- 
Žinios iš Budapešto į Zu- 
rich ir persiųstas j Pary- 
žiaus laikrašti M a t i n pra- 
neša, kad trisdešimts antras 
ir trisdešimts aštuntas Ven- 
grijos regimentai užpuolė 
ant čecho-slovakų kariume- 

ketverge Balasse, kev;- 
riosdešimts penkiose mylio- 
se į šiaurius nuo Budapešto. 

ištiko smarkus mušis apie 
barakus, kuriuos Čecho-Slo- 
vakų turėjo užėmę ir, kada 
šis pranešimas buvo siunčia- 
mas, vengrai rengėsi bom- 
barduoti barakus orlaiviais. 

PL1ANU0JA KONTR- 
PARLAMENTĄ. 

Amsterdamas, vasario ld. 
Su prisiartinimu susivažiavi- 
mo Steigiamojo Susirinkimo 
aiškiai atrodo, kad radika- 
liški elementai plianuoja su- 

tverti kontr-parlamentą, su- 

lyg žinių iš Berli.no. 

ŽENGIA ANT BREMENO. 

Londonas, vasario 1 d. — 

Žinios iš Kopenhageno į 
Sxchange Teleji^ph prane- 
šu, kad padėjimas Bremene 
yra Kritiškas, pvi2 kūno : 

\ i. i iš i erinio m ar "/.-vi a 
cik :.l;rvin: ai, k. d ir-i 
:t i i!;id"OtP". Iio°' vir 

; rv-r D: •*birir"v. v i 
i 7. v; V u/i 'rr* 

r "i' t: M nr n 
;r \ 'li'-.s m: ši Mb T :/•. 
■o apįyaej'i ii Berlino 
oivių. 

Chir j;' 
P rr 

* 

"7yjo T »;-m 
JT' j»~»*•»-, 1 r-- 

(į})" v* x 1 v] «vi 
""" '• "i : 

v:"" 

f n 

di* 5:07. MSnnlb n T' 
8:20 vakare. 



Žinios is Lietuvos, 
Krymo Stanicos licUuna 

tremtiniai. Gauname patirti, 
jog šiomis dienomis sugrįžo 
iš Krymo Stanicos (Kauka- 
ze) lietuviai. 

i Petrapilio lietuvių dėl karo 
nukentėjusiems šelpti komite- 
tas (du moksleivių bendrabu- 
čiu, dvi vaikų prieglaudi ir 
šiaipjau tremtiniai) 1917 met. 
spalių 2() d. buvo išvežtas i 
Krymo Stanicą, 400 žmonių 
skaičiaus. Beveik metams 
praslinkus, nepaprastai sun- 
kioms pabėgėlių gyvenimo są- 
lygoms susidarius, sušelpimo 
iš vietinės valdžios nustoję— 
lietuviai ėmė ruošties kelio- 
nėn. Kadangi jie lėšų netu- 

rėjo o palikti svetimoj žemėj 
vargti biednesni lietuviai irgi 
negalėjo, tai išpardavė likusį 
Komiteto inventorį ir tik to- 
mis lėšomis suorganizuotus 
341 pabėgėlius vežė Lietuvon. 
Po ilgo kelionėj įranky mosi, 
nuolat kelionėje sulaikomi, 
kuoblogiausiai maitinami Kry- 
mo Stanicos lietuviai tremti- 
niai galų galais pasiekė Vil- 
nių. 

Vaikams, ligoninis ir se- 

niems buvo neapsakomai sun- 

ki kelionė. Yra nemaža au- 

kų —mirč gimnazijos mokinys 
Pranas Gasiunas 16 metų. Is- 
viso mirusių kelionės metu. 
—7. Ligonimis tapo beveik 
visi, is ju silpnesniu ligoniu 
37. 

Gomeiio ligoninėj paliko 
mokytoja Eugenija Kupstaitė 
su savo 7 metų broliuku. Kas- 
tantu, ir prieglaudos auklėti- 
nis Pranas Pleveris 14 m. 

Barakų ligoninėje 6 žmonės. 

Kalesnikuotc, Rodunės apsk 
reikalingas lietuvis feldčeris. 

Lietuvos Valstiečiu Sąjun- 
ga. Yra susidaręs Lietuvos 

i Valstiečių Sąjungos atnauji- 
nimo komitetas, kuris suside- 
da, kaij) iš senųjų L. V. S. 
veikėjų ir jo centro komiteto 
narių, taip ir iš nacijų. 

Uniotu kunigas atvyko Vil- 
niun iš Petrapilk. Aplankė 
gudus. Gal ir apsigyvens. 
Norėtų atgal gauti buvusią 

juniotų šv. Kazimiero Kate- 
drą, pirma pravoslavų, pasku 
per karą liuterių, dabar ka- 
talikų vokiečių rankos, e. 

S ugr iželių mokinių iš Kau- 
kazo Vilniun atvyko ne 30 
(žiur. rikliai išspausdinta Kr. 
130), tik 300 (trys šimtai). 

SVĖDASAI 
Spalių 20 d. buvo iškilmin 

gai atidaryta Svėdasų 2-klase 
mokykla. Po pamaldų vietinis 
klebonas kun. B. Baronas su 

procesija pašventė naujai ati- 
darytą mokyklą; po pašventi- 
mo susirinkusiems žmonėms 
paaiškino apšvietimo svarbu- 
mą. Žmonėms patarė paturė- 
ti tą naujai atidarytą šviesos 
žydinį nes vokiečių valdžia 
maža atydos tekreipė j mokyk- 
las. Po klebono kalbėjo mo- 

kytojas, kuris palygino buvu 
sią prieš karą rusu mokykla su 
dabartine lietuvių mokykla ir 

ragino žmones leisti vaikučius. 
Po mokytojaus kalbėjo vieti- 
nis ūkininkas Mikuckis, išaiš- 
kindamas surrtyi materialinj 
mokytojų stovį ir ragino žmo 
nes prisidėti prie apšvietimo 
jplatinimo ir savos mokyklos 
paturėjimo. 

Svėdasų liaudies mokyklos 
namai, kurie buvo labai sunai- 
kinti per karą, trusu vietinio 
mokytojaus, J. Kosteckos, ir 
sudaryto tam tikro komiteto, 
kurio pirmininku yra klebonas 
Baronas, o nariais: Jurgis Že- 

maitis, Juozas Kiaura, Anta- 
nas Budreika, Jonas Augulis, 
Jonas Kiaušas, Jonas Antanė 
lis, Mykolas Baronas ir Po 
vilas Prūsas, dabar jau šiaip 
taip sutaisyti ir mokslas tuo- 

jaus i>o pašventimo prasidėjo. 
Vaikučių yra jau apie 130.' 
Veikia, J, 11, III, ir IV sky- 
riai. 

Tos pačios komisijos rupes- 
niu jau atidaryta Svėdasų pa- 
:apijoje Kunigiškių mokykla 
ir Butėnų mokykla. Į Kuni- 
giškius sugrįžo buvusis prieš 
'<anį mokytojas p. Julius (Grei- 
mas. 

Į 
A N Y K Š C J. A 1. 

Nuo šio rudens Anykščiuo- 
;c atidaryta dviklesė liaudies 
nokvkla. ^Mokytojauja J. Po- 
džiunas ii A. Kairytė. 

PANEVĖŽIO "Saules" 
skyriaus m u zikos kursą i. 
Jų programa gana Įvairi: 
skambinimas fortepionu, var- 

gonavimas, griežimas smuiku, 
giedojimas, balso nustatymas, 
muzikos istorija, teorija, har- 
monija, pučiamieji kapelijos 
instrumentai. 

Šitie Panevėžio liaudies 
muzikos kursai tai pradžia 
darbo muzikos srityje, tai ta- 
kelis j aukštesnę mokyklą, nei 

j konservatoriją, kuri, girdi 
me busianti Įsteigta Vilniuje 
ar Kaune. Čia ims pralavin- 
li ypač moksleiviai, ateities 
šviesuoliai. 

Lietuviai—dainų šalis, ku- 
riomis galima grožėtis, bet 
reikia jos ir skleisti, idant sa- 

viškiai jų neprimirštų, gi ki- 
tataučiai pažintų. Dabar vi 
sai atbulai darosi. Senovės 
daina musu kaimuose tilsta. c 

Labai dažnai sugrįžėliai namo 

parsineša ir rusų dainų, gra- 
žių ir negražių, o vis svetimų, 
kurių tačiau griebiasi ir kiti 

Kai busime muzikoje prala- 
vinti, kai pradėsime atskirti 
muzikos, dainos grožės nuo 

šlykštumu ir nuo to, į ką tau- 
tinė musų dvasia nelinksta, 
tai visi svetimieji dalykai pa- 
tys savaime išnyks. 

Tai-gi ir į ty naudingą dar- 
bą visomis musų muzikantu 
pajėgomis. 

SALDUGliKlO apskritis. 
Šia vakarą Šilaikiškės dvarely- 
je buvo paruošta apskrities 
niokytojanis kursai, kurie te- 
sėsi ištisus tris mėnesius. Kur- 
sistu buvo prisirinkę visokių 
tautų, kraštų ir tikybų. Kur- 
sus vedė apskr. mokytojas; ji^ 
gi ir vokiški mokina.* Per il- 
ga lietuviai išprašė ir lietuvių 

,kalbos pamokų, kurios ir buvo 
' vedamos trijų lietuvių moky- 
tojų. Kursai pasibaigė iš- 
kilmingai, rugsėjo 3 d. 

ONUŠKIS, Rok. ap. Kle- 
bono rupesniu įsteigta moky 
kla. Mokytojauja A. Pautie- 
nis. Lanko 43 lietuviai ir 22 
žydai. Žiemą bus apie 100. 
Tai-gi reiktų antros moky- 
klos. 

Y A RD/'I AKIEM I S, Dūk- 
što par. Tokie dideli sodžiai, 
kaip; Vardžiakiemis, Lygunai, 
I nkaučiškė, Grikepeliai, Ros- 
ki.škė, Rainiai ir k. t., vis dar 
neturi mokyklų. Pernai Var- 
džiakiemyje buvo pradėjęs 
!mokyti miesto mokyklą išėjęs 
Į Kaz. Umbrasas; buvo jau ga- 
vęs 35 vaikus, ir paliko su 

penkiais. Šiemet aš ir klebo 
nas prašėva komendantą, kad 
])adėtų šiuose sodžiuose įsteig- 
ti mokyklas ir priversti, vai- 
kus leistų. Pažadėta—nepa- 
daryta. 

Alėjunai, Degučiai ir k. ne- 

tik nesirūpina mokykla, dar 
nei šnekėti lietuviškai neina- 

no: šneka lenkiškai, lyg va- 
žiuodami per gruodą. 

į VIEKŠNIAI, Akmenės ap. 
Mūsų apylinkėje šiemet šienas 

! ir dobilai visai neužderėjo. 
[Rugiai ir vasarojus pusėtinai 
iteužderėjo, tiktai kad dėl ark- 
lių stokos neperdaug i'ų buvo 

[pasėta. 
Daugeliui, kas savo sėjęs 

neturėjo, šieno, deki jo bran- 
gumo, pripirkti negalint, vie- 
nintele viltis buvo šiaudai, ku- 
riu tikėtasi bus galima nusi- 
pirkti ir šiaip bei taip karvu- 
tę ar ožka išmaitinti, bet da- 
bar ir ši viltis dingsta. Ūki- 
ninkai, užklausti ar negali bene 
'biškį šiaudų parduoti, dažnai 
atsako: "Je, kad nereiktų to- 

kios galybės išvežti, mielai 
duočiau, o dabar i:* pats ne te- 
žinau kuo ir savo gyvulius 
maitinti reiks." Blogai pas 
mumis su pašaru. 

VIEKŠNIAI. Drauge su 

pabėgėliais ir tremtiniais že- 
maičiais iš Rusijos grįžta la- 
bai daug žydų ir buvusiųjų 
rusų valdininkų. Jie darbo 
dirbti nepratę, susiranda leng 
vesnių užsiėmimų. Rusas sar 

gybinis gavo, štai, kelių prie 
vaizdos vietą, nors galėtų pil- 
dyti bet koks lietuvis. Kaimų 
seniūnai protestavo, tik nieko 
nelaimėjo. Sukalioja ir bu- 
vusia uredninkas lengvos duo- 

JONUČIAI, Kauno ap. 
Prieš kar«'į Jonučių kaime bu- 
vo 40 gyventojų. Rusai su- 

degino 23, karo tikslams su- 

griovė 10 ūkių, liko 7 ir tie 
nukentėję: sodai iškirsti, i 

Rusiją buvo iškeliavę 20 žmo- 

nių. Sunaikinantieji ūkiai 
taisosi. 

Laikraščių pareina 2 egz. 

TELIAICIAI, ten pat. Gy- 
ventojų 16; du vokiečiu, kiti Į lietuviai. Visas kaimas nu-i 
degęs. Karan buvo paimta 
irys, pabėgo į Rusiją 5. Ne- 
laisvėje 2 kareiviu. [. įvai- 
rius darbus vokiečiai yra pa- 
ėmę 7 vyrus. Laikraščių pa- 
reina 15 egz. 

i 

NEČIUNAI, Jon. a į.. Išve- 
žamuosiuose į geležinkelį sen- 

kapiuose seniau rasdavę se- 

novinių pinigų ir dabar tebe- 
randama; dar kokių Lietuvos 
ženklų-vyčių. Gaila, kad ne- 

atsirado žmogaus, kurs 'mti: 
radinius padaoojęs. Dabar jit 
Įvisi pasklydo po rankas. 

| ("Lietuvos Aidas") 

Jeigu Jusų akys perši arba skaudžios, 
jy8 nereikalaujate eiti ęydytis ir mo- 
kėti augštas kainas už tai. Pasitelrau- 
kit bu manim. Aš pritaikysiu jums 
akinius, kurie greiial prašalins jums 
vIsub akių sakusmuc. Aš gvarantuoji: 
lums geriausią patarnavimą ir žemiau 
Blas kainae. Turi a 3 metų patyrimą. 

Peter A, Miller 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizgučiu. Pui- 
kiai Taisoma Laikrodėlius 

2128 W. 22nd St. Chicago 
Phone Canal 5838 
Ągc>6 W. i4th* St Cicero 

VYRIŠKŲ DRABUŽIU PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai suCė- 

dymą 50 proc. aut Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir 
overkuotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotum 
nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- duodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiau*;. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzai. 
s. GORDON, 1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, 1LC. §♦ ^ras atdaras kasdieną ir vakarais iki 0 vai. Subatomls esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—<ki 9 vai. vakare. 

miiH»m»i8uuuwmw»!timnnHttmtminin»mi 

Telephone D rovei 8167 

J. F. BUDRIK 
u*AUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausių Gramafonų ir Lietuviškų Re korių. 
Auksinių Laikrodėlių, Žiedų, ir t. t. Krautuvėje randasi 
didiiausis pasirinkimas visokių Lietuvi įkų Knygų. Ka- 
talogą siunčiame Dykai. 

J. F. Budrik 
3343 SO. KALSTEI) ST. CHICAGŪ, ILL. 

"Lietuvos" Kalendo 
_ _ 

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 disnrastį "Lietuva" nemažiaus, kaip ant 3 mėnesių ir jau 
pirmiau užsirašiusiems, prisiusime šitą kalendorių Dykai. 

D6l brangumo popierio ir paties darbo, šių kalendorių spausdinsime apri 
buotą skaitlių, todėl jų ant ilg© «eužtek«t»e, Užsirašykite "LIETUVĄ", 

Užsisakykami "Lietuvą", adresuokite taip; 

"LIETUVA" 
32S3 S. Mergai St, CBCAGO, ILL. 

Sitą kuponą išpildyk, nukirpk ir arauga su Money Orderiu, čekiu, ~ 

Y arba pinigais prlsiųsk mums. 

i Mrnrmo "LIETUVA" 
AIR O f=== 

CHICAGOjE Metams $ 6.00 
ff Pusei metų 3.50 į 

(n Kitus Suv. Valstijų Miestus | 
Metams $5.00 į 
Pusei Metų - - 3.00 | 
In Kanadą Metams 7,00 j 
In kitas Šalis Metams 8.00 j VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

"LIETUVA" 3253 So. Morgas St., Ckciago.IU. 
GERBiAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

dienraštt "Lietuvą" per --r met. 
(ant klek laiko) 

Mano adresas: 

Vardas — .. Pravarde 

Stubos numeris Gatvė .... 

(arbaboz) 
Miestas 

— Afelstija .. 



Iš Senos į Naują Gadynę- 
Istorija liudija, jog kiek- 

vienas persikeitimas ar tai 
valstybių politikoj, ar mok- 
sle, ar dailėj įvyko sunkiai,! 
vieniems trukdant, kitiems 
remiant naujus apsireiški- 
mus, taigi kovojant vienų su 

kitais. Kovotojus tankiau-; 
sia galima paskirstyti į dvi: 
rųšis: vieniems senasai ar; 
naujasai gyvenimas žada ar 

duoda daug ypatiškų pato- 
gumų ir tcdel jie gina arba 
vykdo juos; kiti gina senas 

arba vykdina naujas idėjas 
todėl, kad jos jiems išrodo 
.'eriausiomis, teisingiausio- 
mis. 

Taigi abi kovojanti pusi 
turi mažiausia dvi rųšis to- 

kių kovotojų. Bet kiekvie- 
nas iš jų sako skelbiąs tei- 
sybę. Gi teisybė, kaip ži- 
noma, yra amžinai viena. 
Tat su kuliais gi ji? 

Žmonės tai jieškodami, tai 
užstodami "teisybę" stoja 
vieni į vieną, kiti j kitą ko- 
votojų pusę ir tai]) kova cli- 

^dėja ir didėja. 
Tikrieji idėjiniai kovoto- 

jai daug greičiau susipran- 
ta : mat širdžiai ir protui jie 
paklusnus, liet vargas cai 

tautai, ar tai siiovei, ar kito- 
kiai seno ar naujo judėjimo 
grupei, kurios tarpe randasi 
daug tokių, ką gina ar vyk- 
dina naujas idėjas, pergalėje 
tikėdamiesi sulaukti ko tai 
kito, o ne apsireiškimų tei- 
sybės, išminties, gražumo. 

Nei proto, nei širdies jie 
neklausys, bet stums ir stums 
mušin naujas eiles, nes jie 
kovon juk stojo ne teisybę, 
o tik savo ką tai gindami. 
Jie didins savo eiles ir vis 
balsiau sauks,, 
kitus ir savus žudo už tei- 
sybę, už žmonių laisvę. 

Žmonės išmintingesni, gi- 
lesni, doresni greičiau su- 

pras tų veidmainių kovas ir 
šauksmus, bet vidutiniai 
žmoneliai ilgai gali buti su- 

vedžiojami, kol galų-gale 
ant locno kailio, savo vadų 
ir geradėjų idealingumą ne- 

ištirs. 
Senos gadynes civilizaci- 

jos globoj augę, auklėjęsi, 
daug ką netikro, neteisingoj 
esame priėmę už tikrąjį su- 

rėdymą, ir instinktyvį "tei- 
singumą" ne tiems nuskina- 
me kam reikėtų. 

Apsireiškimas vienas ?š 
milijonų. 

Einu vieną šaltos žiemos 
naktį didmiesčio gatve. Ele- 
vatoriaus stoties kampe guli 
vaikutis pardavinėtojas laik- 

raščių. Galvutę padėjęs ant 
keleto neparduotų laikraš- 
čio numerių. Stoties tar- 
nas pamatęs išvijo jį. Jis, 
matyt, nuėjo kur kitur savo 

galvutę priglausti. Nusipir- 
kau nuo to vaiko laikraštį, 
kurį skaitant įsiskverbė gal- 
von ilgas straipsnis apie Ru- 
siją. Jame labai nuskun- 
džiama ir gailiamasi Rusi- 
jos didžiūnų, ką turį... "pa- 
tįs sau valgį paisdaryti." 

Ir piktumas, ir juokas pia- 
ne ėmė už tokius rašytojus 
ir laikraščius. Mat minių 
vargdienių čionai jie nema- 

to. Jie skaito, kad jeigu 
prastas žmogus netenka duo 
nos ar nakvynės—tai apsi- 
reiškimas paprastas; gi jei- 
gu didelis ponas netenka tar 

nų ir turi "pats sau valgį ga- 
minti," tai atsitikimai tokis 
didis, kad kablegrama per 
vandenyną apie jį žinią rei- 
kia siųsti. 

Ir taip visur. Vienus at- 
jaučiam, kitus—ne; vienus 
matom, kitus—ne, vienus 

gerbiam, kitus—ne, nors 

kaipo žmonės visi vienodai 
verti to butų. 

Kurs plunksna vikriai va- 

džioja, kurs švelnų delną tu- 

ri, kurs gražų rubą dėvi— 
iš visur reikalauja pagarbos, 
išskyrimo nuo "tamsiųjų" ir 
t.t. 

Kucm-gi yra prastesnis 
pūslėtas delnas už raštinin- 
ko, kunigo ar advokato švel- 
nųjį? Kuom jo darbas že- 
mesnis? 

Iš keletos tokių ir pana- 
šių klausimų gimė didis, di- 
dis šios gadynės judėjimas. 

Tas bus laimingesnis šioj 
naujoj gadynėj gyventi, pa- 
sekmingesnis veikti, kurs 
mokės išsiveržti iš pančių 
tradicijos ir senų supratimų 
atsinešimuose į žmogų; kurs 
grėbiau persnms naujps ga- 
dynės žmoniškumo, derno- 
kratingumo dvasia, kurs per 
sisunks nuo senai skelbia- 
mais, bet vis neprigijančiais 
lygybės, brolybės obalsiais; 
kurs turės užtektinai išvys- 
tytą protą, širdį ir valią, kad 
pereiti iš senos gadynės į 
kitą, pažaru pakulį nušvie- 
tusią,—Naują Gadynę. 

Skaisgiras. 

SUNKUS PADĖJIMAS 
RYTUOSE. 

Paryžius, vasario 1 d. — 

Beriino laikraštis Tageblatt 
praneša, kad Vokietijos ry- 
tiniai rubežiai randasi sun- 

kiausiame padėjime. Laik- 
raštis šiaip aprašo padėji- 
mą: 

"Stiprios bolševikų armi- 
jos stovi prieš rubežius Ry- 
tinis Prūsijos, įsiveržimas 
lenkų gręsia vakarinei Pi*u- 
^tjalir ta dalis vakarų Poz- 
naniaus, kuri dar yra vokie- 
čių rankose, išstatyta yra 
naujam lenku pavojui, kuris 
reiškia, kad provincija Bran 
denburgo taipgi randasi pa- 
vojuje. Rusų sovietų ka- 
riumenė užėmė liniją nuo 

Liepojaus iki Kaunui. Tvir- 
tovė Kauiio dar nėra bolše- 
vikų rankose, bet bolševikai 
stovi tiesiai prieš ją ir tu- 
ri savo padavadijime dau- 
gelį divizijų, kurios yra lai- 
komos sujungtomis ir veda- 
mos geležinės disciplinos. 
Vokiečių aštunta ir dešimta 
armijos traukiasi atgal prieš 
sovietų kariumenę. "Geleži- 
nė divizija," kuri dabarti- 
niame laike kaipo pasekme 
nuostolių, sutirpo ir pasida- 
rė "Geležine brigada," susi- 
dedanti iš keleto šimtų ka- 
reivių, randasi tenai. Be abe 
jonės butų galima suteikti 
pasipriešinimą anapus Prū- 
sijos rubežiaus bolševikams, 
jeigu vokiečiai butų gerai 
vadovaujami vienatiniu, nu- 

spręstu noru. 

Greita pagelba iš ištikimų 
liuosnorių korpusų, kurie yra 
prisirengę pasipriešinti ru- 
sams su ginklais, jeigu butų 
reikalas, būtinai yra reika- 
linga. Tas pats galima pa- 
sakyti apie padėjimą Vaka- 
rinėj Prūsijoj. Skaitlingos 
piliečių gvardijos, kurios bu 
vo tenai suorganizuoto? nė- 
ra užtektinai stiprios, kad 
sulaikyti gręsiantį žengimą 
lenkų." 

ws.s. 
WAR SAVINGS STAMPS 

I33UED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoj. 
IŠ CLEVELAND, O. 

Sau-io 1 d. T M D. 20-ta 

j kuopa laikė savo susirinki- 
mą. Buvo rinkta šiems 1919 
metams valdyba. Valdybon 
išrinkta: J. Garmus, pirm.; 
A. Zdanys, pirm. pagelbin.; 
J. žemantaitis, prot. ra,:j.; 
J. Baltrukoniutė, fin. rašt. 

Nutarta statyti scenoje vei 
kalą "Sugrįžo,' kas dėl 'flu' 
buvo atidėta neapribuotam 
laikui. Taipgi priimta at- 
gal A. Šn.igelską, kurs bu- 
vo prašalintas iš kuopos už 
nepildymą viršininko parei- 
gu. Valdybon jisai buvo iš- 
rinktas 1918 metams. 

A. A. 

IŠ KEARNEY IR 
HARRISON, N. J. 

Protestas. 
"Darbininko" No. 1 tilpo 

korespondencija iš šios ko- 
lionijos. po kuria pasirašo 
"Lietuvos Demokratas." Ji- 
sai mėgina savo žinutėje ap- 
juodinti L. N. Fondo 13-to 
skyriaus prakalbas, kurios 
;tsibuvo gruodžio 22 dieną, 
1918 m., kur buvo surinkta 
$1,665.05. Tr mėgina kal- 
bėtoją S. E. Vitaitį pasta- 
tyti tamsioje šviesoje, ir jam 
primesti nesakytus žodžius. 

''Lietuvos Demokratas" sa 

ko, kad "Kalbėtojas išgyrė 
žydus ir nepribrendusius len 
kus, o lietuvius nužemino, 
kaipo nepribrendusius"; jr 
buk sakęs: "Aukaukit tik į 
Lietuvos Neprigulmybės 
7ondą, nes tai yra gerbu- 
sias." 

Tai męs paantrinsim gerb. 
3. E. Vitaičio kalba, nors 

tuos punktus, apie kuriuos 
L. D. kalba. 

S. E. Vitaitis saRė: "Len- 
kai turi pragariškus apeti- 
tus, kad užbrogti kitas tau- 

teles, o dar neturėdami lais- 
vės patįs, ir tam tikslui su- 

dėjo dešimts milijonų dolia- 
rių, ir kad tuli išgamos lie- 
tuviai parėmė tą darbą ir 
net aukas dėjo Ir kad lie- 
tuviai daugiaus pakilo ap- 
švietoje per dešimts metų, 
negu kitos tautos per pen- 
kiasdešimts metų." Taigi, 
nesakė 'kad lietuviai nepri- 
brendę prie tautiško susi- 
pratimo. 

Toliaus kalbėtojas sakė: 
"Patartina aukauti i L. N. 
F., bet kuriems nepatinka, 
tai aukaukit kur norite, tik 
bile aukausit, ir tik žiūrė- 
kit, kad jusų aukauti pini- 
gai nueitų dėl Lietuvos rei- 
kalų, o ne taip, kaip kiti 
kalbėtojai sako, kad neau- 

kauji į musų fondą, tai ne- 

aukaukie niekur." Taip jis 
kalbėjo, o ne kitaip. 

Taigi L. N. F. 13-tas sky- 
rius, laikytame savo nusirin- 
kime, nutarė viešai užpro- 
testuoti prieš toki korespon- 
dentą ir atšaukit melagingą 
žinią. Ištiesų tik gaila, kad 
"Lietuvos Demokratas" dar 
dengiasi po takiu dailiu sla- 
pyvardžiu, verčiaus pasiva- 
dintų save "Nepribrendusiu 
Lietuviu," kaip jis primeta, 
buk tai kalbėtojas sakęs ant 
visos Lietuvių Liaudies. 

Taigi, patartina tokiems 
korespondentams atydžiau 
klausyti kalbą ir teisingiau 
pranešti žinias, o ne ardyti 
vienybe. Męs stovėjome už 
vienybę ir stovėsime, nes tik 
vienybėje Lietuvos išgany- 
mas. 

Protesto Ko.nite.tas: 
Juozas Kubilius, 
J. V. Baltrukonis, 
J. V. Budrevičius. 

IŠ CLEVELAND, O. 
Per prakaibas gruodžio 19 

dieną 1918 m., kurias ben- 
drai surengė A. L, T. S. 18- 
ta kp. ir TMD. 20-ta kp., 

iaukų Lietuvos Nsprigulmy- 
bės Fondan sulinkta apie 
$70.00. 

Aukavo šie asmenįs: 
Po $6.00 aukavo A. Kar- 

nauskas, A. Mileris. 
Po $5.00: A. Baltrukonie- 

nė, J. Garmus, J. Kulišaus- 
kas, A. šiumekeris, J. Mar- 
malas. 

Po $2.00: M. Milerienė, 
L. Apšega, J. Žemantaitis, 
K. Lukošius, J. Balčiūnas, 
J. Brazauskas. 

Po $1.00: J. Klanauskas, 
K. Vasiliauskas, J. Baltru- 
šaitis, J. Marozas, K. Kar- 
pavičius,, A. Senkus, P. Zu- 
binas, J. žuvaikis, A. Akso- 
maičiutė, A. Zdanys, K. 
Kurlys, K. Valeika, J. Gri- 
bokas, K. Krupis, J. Gedmi- 
nas, A. Karalius, J. Mazi- 
liauskas, B. Rimkus, A. Šim- 
kuniene. 

Smu]kių surinkta $2.30. 
Viso surinkta $70.30. 
IS DAYTON, OHIO. 

Protestas. 
Nesenai mirė čionai Fr. 

i Lekavičius, kurs tarnavo 
svetimiems dievams per pa- 
skutinius kelis metus. Bet 
męs neesame jo teisėjais, tai 
gi jo gyvenimo ir nejudin- 
sime ir protesto prieš ji ne- 

kelsime. Bet negalima ap- 
leisti ir užtylėti to, kas ne- 

teisingai skelbiama, ypač 
paskutiniu sykiu tilpusioj ko 
respondencijoj iš D&yton, 
O., tilpusioj laisvamanių or- 

gane "Lietuva," No. 11-me 
1919 metų. 

I Daytono lU5-tos kuopos 
"SLA. Narys" šmeižia mū- 

sų kleboną, kun. M. Cybul- 
skį, kad jis didžiausias per- 
sekiotojas SLA. narių, kas 
visai yra neteisinga, nes jis 
niekados nei viešai, nei pri- 
vat'iškai to iki šiolei nedarė, 
o kiekvieno nedorėlio,—kas 
jis nebūtų, ar katalikas, ar 

cicilikas—neapkenčia. 
Tas pats narys šmeižia 

kunigą, sakydamas, kad jis 
nėjo klausyti Šv. Išpažin- 
ties, kada buvo šaukiamas 
prie ligonio. Tas yra me- 

lagyste, nes paties ligonio 
brolis buvo atvestas klebo- 
nijon visai girtas, kurs pa- 
sakė, kad jo brolis serga ir 
vaikščioja ir dar patarė, kad 
rytoj nueiti pas brolį—bus 
geriau, su Švenčiausiu. Tai- 
gi kunigas su girtu žmogum 
ir nėjo tą vakarą, bet prisi- 
spyręs klausinėjo apie ser- 

gantį brolį ir prižadėjo ant 
kiekvieno pareikalavimo pri 
buti pas ligonį. Kada jis 
numirė, kunigas pats buvo 
nuėjęs namuosna ir prisi- 
žadėjo palaidoti ir dar už- 
dyką. Liudininku galės bu- 
ti pats pirmininkas SLA. 
Daytono kuopos ir dar kiti 
tris vyrai. 

Dar šmeižia kunigą var- 
dan kuopos (?), kad buk 
esą kunigo darbo vaisiai, 
nes Danielių katalikai, su- 

mušę ant gatvės? Kas Da- 

nielių sumušė, tai teismas 
geriau žino, vienok nieko 
nenukaitino, nes Danielius, 
prisilakęs saliune, susimušė, 
kur musų kunigas niekam 
nepataria eiti ir dar drau- 
džia. 

Korespondentas giriasi, 
kad Lekavičius likosi palai- 
dotas "Daičių" kunigo pa- 
tarnavimu. Gerai, bet ne 

r"ne daičių" tik vokLčiu ku- 
I nigo, kurs labai menkai sta- 
to lietuvius (Tas nedaro 
skirtumo. Red.), o musų 
tautiečiai senai prie jo lai- 
žosi. Kodėl jie ta daro— 
sunku suprasti. 

Taigi, męs lietuviai para- 
pijoms, laike susirinkimo, 
laikyto Šv. Kryžiaus svetai- 
nėje, sausio 26 d. 1919 m. 

matydami šiuos neteisingus 
apkaltinimus ant musų vie- 
tinio klebono ir parapijos iš 
SLA. Daytono 105-tos kuo- 
pos pusės, išnešame protes- 
tą prieš tokius šmeižtus ir 
reikalaujame atšaukimo lai- 
ke dviejų savaičių. Jeigu 
tas nebus padaryta, tai męs 
busim priversti kreiptis ten, 
kur bus galima surasti tei- 
sybę. 

Parapijos vardu pasirašo- 
me—jos komitetas: 

Parp. Rašt., A. S. Vaitkus, 
Zigmund Sudelis, 
Juozapas Kavalas. 

Nuo Redakcijos. Laikraš- 
tis paprastai yra priverstas 
pasitikėti teisingumu kores- 
pondentų, kurie jam žinias 
praneša. Vienok yra ap- 
gailėtinas dalykas, kad toli- 
gražu ne visi žmonės, rasi- 
nė janti Į laikraščius, nori, ar 

sugebi teisingai žinias pa- 
duoti. Iš to, suprantama, 
pasidaro, tankiai visai be- 
reikalingai, nesmagumų 
kaip užkliudytiems asme- 

nims, taip ir pačiai redakci- 
jai. 

Ir virsminėtą protestą tal- 
pindami, męs esame vėl pri- 
versti pasitikėti tik pasira- 
šiųjų teisingumu ir sąžiniš- 
kumu, todėl, kad jie rašo ir 
tvirtina ir apie tokius daly- 
kus, kuriuos gali žinoti tik- 
tai pats kunigas (apie velio- 
nio brolio atsilankymą kle- 

I GEIMU IfllElIA LIETUVA 
Kiekvienos šalies gyventojai priverstinai moka mo- 

kestis savo šalies palaikymui ir jos reikalu aprūpini- 
mui. 

Kiekvienas liotuvis privalo mokėti mokestis Nuken- 
tėjusiai dėl karės Lietuvai, jai laisvės išgavimui ir jos 
žmonių aprii])inimui. 

Reikalaukite paaiškinimu ir siųskite pinigus šiuo 
adresu: 

už Įmokėtus" Lithuanian Centrai Y/ar Relief Committee, Ino, 
320 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 

Skaitytojas žino. 

Kad jis užsimokėjo už dien 
raštį "Lietuvą," 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 laikraštį. 

Žiūrėkite, kad iusų numeris 

butu didesnis, negu 12-30-18, 
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 Ims 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas patr-^v-nias. 

Mainant antrašą, teiksitės išpil- dyti sekančią blanką. 
Pirmiau" mar Lifctuva" ė;o sekančiu antrašu: 

Vardas Pavardė 

Numeris Gatvė 

Miestas — Valstija 
Dafiar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas ^—3 Valstija 
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bonijoj ir pasikalbėjimą te- 
nai). Antra vėl, ir pasira- 
šusieji, matomai, nori ne 
vien tik neteisingą sulyg jų 
manymo žinią atitaisyti, bet 
taipgi nori ir "įgnybti" ki- 
tus. Pasirašusieji sako ne- 

teisybę, kuomet jie "Lietu- 
vą'' vadina "laisvamanių or- 

ganu,' kuomi "Lietuva" nie- 
kados nebuvo ir nėra. To 
jie neprivalėtų daryti. 

Laikraščiui yra visai ne- 

žingeidųs vietiniai vaidai. 
Jis nori paduoti tiktai tei- 
singas žinias, ir manyda- 
mas kad viršminėtas pro- 
testas prie tos teisybės iš- 
siaiškinimo prisidės, talpina 
ji taip-pat, kaip patalpino ir 
pirmesnį pranešimą. Toji 
pat teisybė ir bešališkumas, 
vardan kurio "Lietuvos" 
dienraštis stengiasi visuo- j 
met eiti, nepaisant ne; par- 
tijų, nei tikybų, liepia mums i 
čia pat pasakyti, kad redak- j 
cijai butų ytin nesmagu, jei- 
gu kun. Cibulskis, ar bile 
kas dėlei neteisingos korės-1 
pondencijos turėtų nukentė-Į 
li. 

Pagalios turime atkreipti ! 
atydą į tai, jog męs nemano-Į 
me, kad tamistos turėtumė- 
te bent kokią teisę reikalau- 
ti bile ko nuo musų, nes ta 
teisė priklauso tik pačiam 
kun. Cibulskiui, o nuo jo 
męs iki šiolei jokio žodžio 
šiame reikale neesame gavę. 

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI. 

A. A., Cieveland, Ohio. 
Žinute apie "Varpo" vaka- 
rą, buvusį gruodžio 29 d., 
1918 m., netilps,—pervėlai 
prisiųsta. 

Kolektorius, Cieveland, O 
Aprašymas J. Liutkausko 
prakalbų, buvusių gruodžio 
19 d. 1918 m., netilps,—per* 
vėlai prisiųsta. Bet aukau- 

tojų vardus pagarsiname. 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S.HalstedSt. 

fraiided* 7 ralandt Ui Ttksru. 

Subatoaii ir neditiond 2 raL po pictij 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir karės mokestį 

PARSIDUODA gerai iš- 
dirbtas biznis, labai patogus 
merginai arba moteriai, su 

ambicija, norinčiai turai nuo- 

savos įplaukas. Išmokyčiau ir 
amato jeigu pirkėja to pagei- 
dautų. Turi buii parduota3. 
Apsivedžiau ir išvažiuoju iš 
šio miestu. 

GRACK A. TOLEI K 
3129 S. Halsted St. 

Phone Drover 9685 

Dr. Virginia Narbutt 
Physician & Surgeon 

3001 Wcst 22nd Street 
2111 MarshaU Blvd. 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po piet 
7 iki 9 vakare 

Tel. Lavvndale 660 
Gyvenimas: 

asl. Rockvvell 1681 

BARGENAS 
$200 Phonograpli su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puiku Player Pianį, vėliau- 
sios mados. Seklyčios sefQ. valgo- 
mojo ir miegamojo kambariu setus, 
divcnus, pa"eikglu*', parduosiu i:ž bile 
teisingi). pasitSijimą. Nepraleiskite 
šio bargenc. ?.e7įdn:ncija 
1922 S. Kedzie Avc., CHICAGO 

; DIEKIME IR VAKARINE I 

MOKYK LA 
, I' čia gal: leaęvai ir greitai i5:r.o!cti Anglų Ir j Lietuviį ka:bas, aritmetiką, S. V., Angklns. Ifijtuvos ir »b»!na istorįas, geografių, rs*yt: lai&Mš, ir tt Taipgi, tu-ims trammarir Hifcii 

, Schcol'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunando- 
kito tiuosą laikrj sac'.nokinimui, nesigailėsite. 

I Amsrican Goi;age Praparatory School 
j 31C2 SO H/.lSTED Si CHICAGO, 1LL 



Parsivežė iš Kares Kieliką ir Pušką. 
Kapelionas Jonaitis pasakoja apie savo 

patyrimus kareje. 
— Už milijonu doliani; 

neparduočiau to viso prity- 
rimo, kokį aš įgijau Pran- 
cūzijoj laike karės—ir už 
milijoną doliarių nenorėčiau 
antru syk pereiti per tą patį, 
per ką męs perėjome. 

Tokiais maž-daug žodžiais 
kun. Jurgis Jonaitis, kape- 
lionas prie 26-tos Divizijos, 
apipiešė savo karišką prity- 
lamą Prancūzijos laukuose. 

Ir tas gal bus visai ne- 

stebėtina, kuomet priminsi- 
me, kad 26-toji Divizija Su- 
vienytų Valstijų armijos bu- 
vo tose fronto dalyse, kur 
paprastai būdavo karščiau- 
sia. Chateau Thierry, St. 
Mihiel, Verdun ir Argonne 
miškai—visus juos teko Lei- 
tenantui Jonaičiui atlankyti, 
visuose teko pabuvoti, kaip 
jis pats apie tai papasakojo, 
sugrįžęs atgal sveikai ir lai- 
mingai. 

Sugilžęs Amerikon, Leit. 
Jonaitis pakeliuj sustojo ir 
Chicagoj ir laike kelių die- 
nų savo buvimo šiame mies- 
te atsilankė ta'.pgi "Lietu- 
vos" Diertraščio Redakcijoj, 
kui p^r porą valandų laiko 
jis pasakojo redaktoriui apie 
savo patyrimus. 

— Aš ir vėl Chicagoje— 
nesitikėjot, a?—sušuko aug- 
štas, tvirtas aficieras, Pir- 
mojo Leitenanto rangoje kai 
viesulą įšokęs į Redakcijos 
ofisą. 

Redaktorius, susilenkusis 
ties stalu, pakėlė galvą, pa- 
žiurėjo į svečiu, primerkė 
akis, tarsi mėgindamas sau 

prisiminti, kur jis panašų 
veidą matė. Pagalios, paki- 
lęs iš kėdės, tarė: 

— Žiūrėkit, žiūrėkit, žiū- 
rėkit!.. Na-gi bene bus tai 
kun. Jonatis, andai bu/ęs 
bo. Omahos lietuvių parapi- 
jos klebonu. 

— Bet your life!..—atsa- 
kė juokdamasi Leit. Jonai- 
tis. Tai, matai, nei nepaži- 
not, ar jau buvot pamiršę? 
—Pamiršęs tai ne, bet kad 
gi persimainėt: sucirutėjot, 
raudonas, kai obuolys—vi- 
sai ne taip išrodot, kaip ki- 
tados... Sėskit, ir papasa- 
kokit, ką girdėjot, ką ma- 

tėt anoj pusėj "balos..." 
Fricui kelnes sukirpot net 
miela žiūrėt ir, "džiabą" at- 
likę, dabar; vadinasi, giįžtat 
namo... 

— Je-k, daibas užbaig- 
tas, o kaslink to, ką teko 
matyti ir pamėginti, tai to 
vfena diena, neišpasakosi ir 
ant jaučio skuros nesurašy- 
si,—tarė kapelionas, kėdėn 
sėsdamas. 

— Na, tai bent trumpai 
papasakokit... Kokiose vie- 
tose buvote? 

Buvau Chatteau Ihierry, 
kuomet musų vaikinai lie- 

pos 20 d. pereitų metų pir- 
mu syk sugriebė vokišką bu- 
lių už ragų ir parodė jam, 
kad kelias į Paryžių eina ųe 
per tą vietą, kur Dėdės Ša- 
mo vaikinai stovi. Packui 
buvau su 26-taja Divizija— 
su šita divizija išbuvau dau- 
giausiai. Šita divizija, kaų: 
žinote, buvo St. Mihiei sek- 
tore. Rugsėjo 4 d. musi 

divizija paėmė St. Mihie 

miestą, kuris nuo pat pra 
džios karės > buvo vokiečii 
rankose, o netrukus po t( 

ji, sykiu su kitomis musi 

divizijomis išmetė vokiečiu: 
iš viso St. Mihiei sektoro. 
Teko man taipgi buti ir Ver 
duno sektore ir Argonne 

miškuose. Čia mon beesant, 
j ir karė užsibaigė. 

— Kur, sakot buvote, 
j kuomet karė užsibaigė? 

— Lapkričio 11 ei., kuo- 
met 11 vai. išlyto padaryta 
mušiu pertrauką, aš buvau 
Shou:. ont-aux-Dervillier, Į 
įytus nuo upės Meuse, apie 
25 kilometrai į šiaur-ryčius 
nuo Veruuno. Šiuo sykiu 
buvau su 31-3-tu pėstininkų 
nulku, prie kurio mane tuo 
laiku paskirta. Šisai pulkas 
buvo karštoj pirtyj; jo ka- 

pelionai buvo išmušti, ar su- 

žeisti ir aš gavau paskyrimą 
jų vieton. 

— Na, o kaip išrodo, 
kaip jaučiasi, kuomet esi mu 

šio ugnyj? 
— Pirmą syk, kuomet pa 

tenki po ugnim, nėra taip 
baisiu Baimės beveik visai 
nėra, nes žingeidumas pa- 
ima viršų ir apie baime tuo 
tarpu nėra laiko mislyti. 
Bet vėliaus, kuomet matai, 
kaip pradeda aplink tave 
kristi sužeisti, kuomet pa- 
matai daug užmuštų, kurie 
štai dar prieš kelias minu- 
tas buvo gyvi ir sveiki, kaip 
kad pats esi, tai tuomet laip- 
sniškai apima :ir tave baimė. 
Bet ir t?s baimės jausmas 
buva neperilgiausis, jeigu tik 
po ugnim prisieina buti tan- 
kiai, arba ilgesnį laiką. Po 

! nekurio laiko pripranti... 
žmogus prie visko priprasti 

1 gali,—ir tuomet jau nepai- 
j sai: dirbi sau pavestą darbą 
I ir tiek. 

Paląidojo Keletą Lietuvių. 
— Teko jums sutikti lie- 

tuviu kareivių? 
— O, taip teko... Tik ši- 

tuose pulkuose buvo jų ne- 

perdaugiausia. Pavyzdžiui, 
102-me Pėstininkų pulke, 3- 
ciame batalijone lietuvių ka 
reivių, kiek žinau, buvo tik 
apie 5—6. Visi jie buvo 
liuosnonai iš Nc.ujos Angli- 
jos, Connecticut valstijos. 
113-tas Pėstininkų pulkas tu 
rėio jų daugiau. Kiek teko 
sužinoti, tai čia buvo apie 
15-16 lietuvių, šitas pulkas 
susidėjo iš Pennsylvanijos ir 
Marylan vyrų. Keletą lie- 
tuvių ir pakavojau ant mū- 

šio lauko. 
— Pravardžių jų neatme- 

nat? 
— Tunu užsirašęs. Vie- 

nas ar du, pamenu, buvo iš 
Passaic, N. J. Vieno pra- 
varde, kaip šiądien, atmenu. 
Joną Remeiką palaidojau 
apie 13 d. lapkričio. Jį ra- 

dome negyvą prie Crepior, 
apie Meuse upę, Argonne 
miškuose. 

— Kiek laiko jus išbuvo- 
te Francuzijoj išviso? 

— Well... Iš New Yorko 
išvažiavome pernai biržeiio 
26 d. laivu Jus&icia—paskui 
jis, kaip girdėjau, nusken- 
do. Nuvažiavom į Angliją 
ir pradžioj liepos išsėdome 
Liverpoolyj. Anglijoj išbu- 
vome 4 dienas ir po to iš 
Southhamptono persikėlėm 
per Anglijos kanalą į Fran- 
cuziją, išlipdami iš laivo uo- 

ste Cherbourge. Iš čia nu- 

vykome i Paryžių, 
į — Tai neteko Francuzi- 

joj ilgai ilsėtis? 
— Na-gi visai neilgai te- 

! ko. Kaip matote, męs at- 
> vykome Paryžiun npie vi- 
? dūri liepos mėnesio, o tuo- 
5 met, kaip atmenate, vokie- 

t tys jau buvo Įvaręs gilų kylį 
iki Marne upės ir, usus už- 
siraitęs, delnus pasitrynęs 

jau buvo besirengęs iš Chat- 
teau Thierry padaryti pas- 
kutini žingsnį linkui Pary- 
žiaus, kur jis man* gerus 
pietus rasiąs jo belaukiant. 
Bet prie Chatteau Thierry 
jo laukė Dėdės Samo boisai 
ir, kaip žinote, visą biznį 
vokiečiui sugadino. Męs 
kaip sykis tik-ką buvome at- 
vykę Paryžiun, kuomet vo- 

kietys pradėjo savo nenusi- 
sekusį jam šokį ties Chat- 
teau Thierry ir tuojaus ga- 
vome paliepimą vykti į Chat 
teau Thijrry frontą. Atvy- 
kę, jau radome besišaudant. 
Čia, kaip žinote, Dėdės Sa- 
mo boisai pirmu syk "už- 
grajino vokiečiui ameriko- 
nišką muziką" ir Frieą taip 

1 pašokdino, kad jis po to jau 
nesustodamas net atgal Vo- 
kietijon nušoko. 

Parsivęžė "Prezentų." 
— Iš 'Chatteau Thierry— 

pasakojo toliaus Leitenan- 
tas Jonaitis mus nusiuntė, 
kaip jau pirmi aus minėjau, 
Į St. Mihiel sektorą, kur iš- 
buvau visą mėnesį. Čia vo- 

kiečiai, kaip žinote, buvo di- 
deliu trikampiu giliai įsiva- 
rę į talkininkų frontą. Pra- 
džioj rugsėjo musų 26-toji 
divizija pradėjo šturmą ant 
St. Mihiel trikampio ir pa- 
darė su juo trumpą "džia- 
bą." Rugsėjo 4 d. pats St. 
Mihiel miestas buvo jau mū- 

sų rankose, o už poros die- 
nų ir visas St. Mihiel tri- 
kampis pateko Ą musų ran- 

kas. Smūgis, kokį vokietys 
čia gavo, buvo sunkus ir kai 
žaibas greitas. Vienas tik 
musų batalijonas viena tik 
diena paėmė nelaisvėn 800 
vokiečių, t. y. beveik kita 
tiek vyrų, kiek pats turėjo. 

— Kadangi vokiečiai m 

kelis metus sėdėjo,—pasako 
jo toliaus kun. Jonaitis,— 
tai ir jų pozicijos, d u g o u- 

t a i (požeminiai kamba- 
riai) buvo pastebėtinai ge- 
rai ir saugiai įtaisyti. Ši- i 
tose pozicijose musų vaiki- 
nai prisirinko sau visokių 
kariškų "prezentų," kiek tik 
norėjo ir panešti galėjo. 

— Na, rasite, ir jųs par-j 
sivežėte sau ką-nors atsimi-j 
nimui tų dienų, kurias ka- 
rėje praleidote? 

— Taip, turiu ir aš par- 
sivežęs keletą souvenyrų (at 
mintinų daiktų). Turiu par- 
sivežęs vokišką šalmą (hel- 
metą), puikų vokišką revol- 
veri ir dar keletą mažmožiu.1 C t- Z 

Bet, kalbant apie souveny- 
rus, turiu pasakyti, kad vo- 

kiečiai yra šuns-snukiai. \ 
Ačiu tam aš turiu vieną gal 
iš nepaprasčiausių souveny- 

rų—auksini kielik^ ir puš- 
ką... 

— Ką prie altoriaus var- 

toja? 
— Taip. Matyt, vokiečiai 

išlupo juos kur francuzų 
bažnyčioj. Mano kareiviai 
rado juos užimtose vokiečių 
tranšėjose prie Wadonville, 
St. Mihiel sektore. Ir kie- 
likas ir puška yra apdilę ir 
sudaužyti-sulankstyti — ma- 

tyt, ilgai jau laikyta ir gal 
iš rankų į rankas ėjo; be- 
sitraukdami atgal, turbut ne 

turėjo jau laiko pasiimti su 

savim nei šitų šventvagiškai 
išluptų daiktų. 

Kapeliono Pareigos. 
— Kokias pareigas jųs tu 

rėdavote karės frontuose? 
— Ginklo męs nenešioja- 

|me, nors mūšio lauke lyg 
! j austume i smagiau, ginklą 
rankoje turėdamas. Už fron 
to kapeliono pareiga yra Su- 
teikti kareiviams tikybinį pa 
tarnavimą, išklausyti išpa- 
žinties, mišias atlaikyti, pa 

mokslėlį pasakyti, pagalios 
ant mūšio lauko užmuštus 
palaidoti. 

— Kur laikėte pirmas mi- 
šias Francuzijoj? 

— Pirmas mišias, kaip at 
menu, laikiau vietoj vardu 
La Forte, pakelyj nuo Pary- 
žiaus į ChatteįiU Thierry. 
Čia mišias atlaikiau darži- 
nėj, o paskui—kur pakliu- 
vę—daugiausiai laukuose, 
ar miškeliuose. Mažą alto- 
rėlį kapelionas su savim ne- 

šiojasi. Jį pasistato ant sta- 
lo bile kur ir— -štai ir šven- 
tinyčia. 

— Mušiu fronte taipgi 
laikėte? 

— Ne! Kuomet pateko- 
me į Verduno sektorą, tai 
mišių, nei jokių pamaldų vi- 
sai nelaikėme. 

— Kodėl? 
— Ten buvo "perkarsta." 

Bombardavimas ėjo perdi- 
delis ir prisakymas buvo, 
kad krūvon susieiti negali- 
ma, idant išvengti tokiu bu- 
du priešo ugnies. 

— Na, o kuri vieta jums 
išrodė "karščiausia?" 

— Pati paskutinė karės 
diena buvo turbut "karščiau 
sia." Buvome tuomet Ar- 
gonne miškų sektore, neper- 
toliausia nuo Meuse upės. 
Musų baLalijonai buvo ėję 
pirmyn, o priešas buvo už- 
leidęs "b a r r a £ 2,'; t.y. ka- 
nuolinę iięnj, lyg kultiną te- 
atre, idant mus sulaikyti nuo 

žengimo pirmyn. Prie to- 
kio padėjimo kareiviai štai 
kaip daro. Pabėgėję kiek, 
krinta ant žemės ir laukia 
kitos patogesnės progos, kad 
sukilus vėl pabėgėti pirmyn. 
Ir kuomet reik kristi žemyn, 
tai tada jau nėra laiko rink- 
tis sau patogesnės vietos— 
krisk, kur stovi ir kaip sto- 
vi. Ot ir šiuo sykiu, atme- 
nu kaip dabar, sukritome 
tiesiog purvynan, vandenin 
—tik galvas iškėlę viršun, ir 
tai neperaugščiausia, kad 
kulk(5s~*j«> nenuskintų. Nuo 
pat ryto jau žinojome, kad 
šiądien 11-tą valandą karė 

i turi pasibaigti ir išrodė taip, 
kad ir musų vaikinai prie 

į kanuolių ir vokiečiai lyg ty-, 
čia varėsi už tai, kas pasku- 
tini šūvį iššaus. Todėl ugnis 

■ buvo nepaprastai smarki. (J 
mums ten begulint, jautėsi 
nei šiaip-nei-taip: "Say Bill, 
|what time is it?"—klausia 
vienas kito gulėdami. "Pas 
mane 5 minutos iki vienuo- 
likai."—"Pas mane lygiai 

! vienuolikta." — "Pas mane 

jau 3 minutos po vienuolik- 
tai."—"O, heli!., matyt ka- 
rį visai nėsrbaigs..." Toki 
buvo pasikalbėjimai musų 
eilėse. Ir ne tiek bijojeisi 
buti užmuštu, kiek nesmagu 
darėsi todėl, kad štai žinai, 
jog už rninutos-kitos jau bus 
po viskam, o šita paskutine 
minuta kaip sykis kulka, ar 

kritusi bomba gali tave nu- 

siųsti pas Abrahomą. Šios 
kelios minutos buvo ilgiau- 
sios minutos musų gyvenimą 
ir podraug "karščiausios"— 
nors, kaip minėjau, baloje 
gulėjome.,. 

Taip savo pasakoji- 
mą kun. J. Jonaitis, kuris 
dar nėra paliuosuotas iš ka- 
ri umenės ir savo paregas pil 
do ir toliaus. Šiuo sykiu 
jis yra paskirtas tarnyston 
ant transportų, vežančių ka- 
reivius atgal iš Francuzijos. 
Kiekvienas transportas (lai-, 
vas, vežantis kariumenę) tu 
ri du kapelionu : vieną kata- 
likų tikėjimo ir kitą kitokio 
tikėjimo. 

Paviešėjęs Chicagoje, ka- 

pelionas Jonaitis sugrįžo į 
Nėwport Nevvs, Va., kur yra 
jo stotis. 

Lenkų Apvaikščiojimas prie 
Kosciuškos Paminklo. 

Sausio 26 d. lenkai apvaikš-l 
čiojo Kosciuškos dieną. Lygiui 
3-čią vai. po pietų, ties Kos- 
ciuškos paminklu, ant kampo: 
Jackson Place ir 16-tos gat- 
vės, du raišu Suv. Valst. ka 
reiviu — vienas be rankos,į 
kitas be kojos, kitų dviejų ka- 
reivių lydimi, ir tautiškuose 
rnbuose pasirėdžiusios mergi- 
nos užsilipo ant kalnelio ties' 

paminklu ir išvyniojo penkias] 
vėliavas: Suvienytų Valstijų. 
Francijos, Lenkijos, Anglijos] 
ir Italijos. Tarpe laikančių vė- 
liavas Įsispraudė dar vienas; 
tai buvo kareivis kornetistas., 
kuris di'vė signalą, kad žmo- 
nės susirinktų. 

Pirmiausiai prisiartino pa- 
gyvenęs žmogus, su dideliu 
veidu ir cilinderiu. matyt pra- 
baščius. Nusiėmęs cilinderį, 
persižegnojo ir pradėjo skaity- 
ti lenkiškai kokią tai malda, 
besimeldžiant susirinko -ir dau 
gan žmonių, kurie apsupo ratu 

paminklą, Po maldai, kornetis- 
tui lydint, sugiedota "The 
Star Spangled P>anner". 

Po tam Gutovvski. iš Gene- 
ralio Štabo, Inofrmaeijos niu- 
ro, pasilipo ant kalnelio ir nors 

prastai, bet kalbėjo i publiką 
angliškai. Frazių nesigailėjo, 
vienok ir tu nesisekė tinkamai 
ištarti: buvo nervingas, lig ko 

gėdijosi, lig jautėsi to nepa- 
sakęs ką buvo pasirengęs sa- 

k\rl i Užbaigiant savo kalba 

pasakė, kad lenkai stoja Su- 
vienytu Valstijų kariunienė'i 
ne kokiu kitu išskaitliavimu. 
kaip tik tani, kad padarius pa- 
saulį saugiu demokratijai. Aš- 
L- i no'rėeia žinoti ką Kapitonas 
Guto\vski atsakyti} Škotijos 
komikas, l larrv Lauder, kuris 

Suvienytu Valstijų kareiviams 
keliaujant Į Europą, pasakė: 

"J)Oys, you are not going 
over to save France, nor to 
save Engi and, nor to "ma- 
ke the v/orld safe for de- 
moeracy". G et that out of 
your heads! You are going 
over tliere, by God, to save 

'your o\vn skins, your o\vn 

honies, your o\vn \vives and 
children, and you kno\v it. 
So eut out all tlie gifsh. The 
Allies have their backs 
against the \vall. If thev 
go do\vn, you are the next» 

in line and that 's \vliv you 
are going over". 

(Vaikinai, jus neinate 
ten išgelbėti Prancūziją, nei 
isgdbėti Angliją, neigi "pa 
daryti pasaulį 'saugiu demo- 

kratijai". išmeskite tai 'i' 

savo galvų! Dėl Dievo, jus1 
einate tenai, idant išgelbėti, 
savo loenus kailius, savo 

locntis namus, savo loenus 
žmonas ir vaikus. Taigi mes 

kit šalin visoTTias komedijas. 
Talkininkai yra prispirti 
prie sienos, jeigtl jie kris,I 
tai jus esate sekanti po jų, 
ir štai kodėl jus einate te- 
nai — Francuzijon). 

1 Man rodos, kad tie 2,000,- 
000 vyrų, kurie ėjo i Francu- 
ziją, sutiks su p. Lauder. 

Kapitonas Gutowski tada 
perstatė T'rancuzų armijos 
ifieierą, rodos Louve, kuris 
savo trumpoje kalboje (ang- 
liškai) išgyrė lenkų patriotiz- 
mu ir tautiškumą, kurio esą 
nei prūsų tyroniškumas nega- 
lėjo įveikti: viską suprusino, 
ir uniestus ir kaimus, bet len- 
ku patriotiškos širdies neis- 
i'cngė suprusinti. 

Tada tula moteris aficieriui 
rdavė puikų vainiką, kuri tas 

ponas uždėjo ant Kosciuškos 
paminklo. 

I 'askutinis kalbėjo tūlas 
Amerikonas, isgirdamas Len- 
kiją ir lenkus. Paminėdamas 
Kosciuško, jisai užbaigė savo 

kalbą žodžiais: "Freedom 
sliricked \vhen Kosciuszko 
fcll i" i Laisvė suspiegė, kuo- 
ihret Kosciuska krito). 

Apvaikščioįimas užsibaigė 
su lenkų hymnu. 

Nors minios tarpe mačiau ir 
lietuviu ėdiką, Leitenantą 
Konstantą \Yalczvnski (sulen- 
kėjusi lietuvi Vaičiūną, kuris 
seniau tarnavo State Bank, 
Chicagoje), tačiaus apie lie- 
tuvius niekas nei neužsiminė. 

K. iš M 1 

\1IRK LIETUVIS PALIK- 
DAMAS PINIGU. 

Gimines atn šaukit. 

Mirė lietuvis, palikdamas 
banke virš $900.00. Jei iki 
() 'mėnesių nieks iš giminių 
ueai si šauks, tai pinigus paims 
\ aidžia. M irusis vadinosi 
'(aiijrliškai) JoTrn Kubiltens, i;\ 
\Yobolniky, Kauno gub. 

Jis su lietuviais pažinčių 
neturėjo: Kitataučiams gi sa- 

kydavęs jog esąs rusas, bet 
užkalbinus ji, rusiškai nemo- 

kėjo ir tik tuomet prisipažino, 
kad esąs lietuvis. 

Jis neseniai mirė, nepalik- 
damas jokių žinių apie savo. 

gimines. Jei kas norėtų gau- 
ti apie jį platesnių žinių, 

kreipkitės sekančiu adresu: 
\Vm. H. Prank. C>24 and 23 
Real'y Bldg., Spokane, \Vash. 

Jūreiviai laivo Mercurius krauja laiviį reikme- | 
nimis ir maistu dėl badaujančių armėnų i)- albanų, j 

MARTAUS MARŠRU- 
TAS LAISVĖS 

IŠGAVIMO REIKALE. 

p. A. Martaus vėl pasiryžo 
apkeliauti žemi aus nurody- ^ 

ta: kolionijas, kur aiškins 
žmonėms Lietuvos Laisvės 
reikalus ir kaip reikia veik- 
ti, kad atsilaikys* prieš už 

grobikus ir Lietuvos laisvės 
priešus. 

Todėl kolionijų veikėjai yra 
prašomi šaukti susirinkimus ir 
rengti prakalbas, susitarus 
tarpe savęs, kad butų kuoge- 
riausios pasekmės. Toks vei- 
kėjų pasidarbavimas, rengiant 
prakalbas, bus r.c dėl ko kito, 
bet dėl Liev"V<~s Hsveš. 

Rengėjų prašoma šitaip eiti 
prie darl/o: Susnai Kitę su [- 
žymesniais savo koiionijos lie- 
tuviais, sudarykite prakalbų 
rengimo komitetą, gaukite pa- 
skirtai dienai svetainę ir iš- 
garsinkite prakalbų dieną 
kuogeriausiai. Dienos atmai- 
nyti negalima, bet jei "artimos 
koiionijos galėtų apsikeisti 
dienomis, tai tą galima -pa- 
daryti, tokių kolionijų veikė- 
jams pasitarus tarp savęs. < 
Apie tokią permainą reikia bū- 
tinai pranešti Centr. Komite- 
tui, žemiau paduotu adresu. 

Šį maršrutą rengia Lietu- 
vos Neprigulmybes Fondas ir 
Am. Liet. Tautinė Sandam. 
Maršruto Rengimo Centralis 
Komitetas susideda iš šių as- 

menų: P. Jurgeliutė, S. E. 
Yitaitis ir J. Ambraziejus, Su 
sinešimui adresas: 

Miss P. Jurgeliiitė, 
307 W. 30th St., 

Ncw York, N. Y. 

Prakalbos turi įvykti šiose 
kolioni jose: 

Vasario men.: 

Diena: 
2. Binghampton, N. Y. 
3. Forest City, Pa. 
4. Scranton, Pa. Hiae Park 
5. Scranton, Pa., Pro- 

vidence. 
6. Pittston, Pa. 
7. Inkerman, Pa. 
8. Plains, Pa. 
9. \\"ilkes Barre, Pa. 
10. Miners Mills, Pa. 
11. Ed\vardsville, Pa. 
12. Plymouth, Pa. 
K3. Hanover, Pa. 
14. Sugar Nutcli, Pa. 
15. \\"ananiie, Pa. 
16. Nanticoke, Pa. 
17. Freeland, Pa. 
18. Hazelton, Pa. 
19. Mahanoy City, Pa. 
20. Frackville, Pa. 
21. Gilberton, Pa. 
22. Girardville, Pa. 
23. Shenandoah, Pa. 
24. Shamokin, Pa. 
25. Kulpmont, Pa. 
26. Alt Carinei, Pa. 
27. St. Clair, Pa. 
28. iVIinersville, Pa. 

KOVO Uit ... 

Diena: 
1. Xew Philadelphia, Pa. 
2. Tamaqua, Pa. (2 Vai. 

popiety) 
2. Coaldale, Pa. (7 vai. va- 

kare). 
3. So. Bethlehem, Pa. 
4. Ėaston, Pa. 
5. Port Chester, Pa. 
6. Phiiadelphia, (South 

Side), Pa. 
7. 'Camden, N. J. 
8. Bayonc,N. J. 
9. Elizabeth, K. J. 
10. Harrison, K. J. 
11. Terscy Citv, N. T. 
12. Yonkėrs, N. Y. 
13. Xcw York Citv, 

(Bronx) 
14. So. Brooktyn, N. Y. 
15. T.oną Islaiid City, N. Y. 
16. Bleesville, N. Y. 
18. Great Neck, N. Y. 
19. C. Brooklvn, N. Y. 
23. Neuark, N. J. 
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Musės. 
KAIP KAS KAM. 

O, kaipgi puikus mėnuo, iš augštumo 
Kad beria lengvus spindulius šviesumo! 

Milžino rankoj dar puikesnė skydą, 
Kad baisų savo jis priešą- išvydo. 

Skardi giesmelė jausmingo paukštelio, 
Kurs gied' tarp krūmų ant sriaunaus upelio. 

Toli skardesnis žvangėjimas kardo, 
Kuris galiūno svietui skelbia vardą. 

jįfalenus kanklių skambesys graudingas, 
^Širdies kai gydo žaizdas sopulingas. 

Meiliau trimytos balseliai suplaukia, j 
Kada tėvynę j kovą pašaukia. 

Vanduo upelio kad tykiai banguoja, , 

Brangi mums valtis, ką supa, liūliuoja. 
Brangesnis žirgas, kurs bėg,' arcavoja, 
Tarpu vilyčių, kaip sakais, lakioja. 

Saldus kvėpavimas lelijų, rutų, 
Meilus siūravimas ąžuolų drūtų, 

Bet-gi saldesni vargai šios gadinės, 
Išvargti dėl gero musų tėvynės. 
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MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 

PRAKILNUS DARBAS. 

Pirmajai valandai pasibaigus, męs nuėjo- 
me su mokytoju prie miesto Dūmos pasižiū- 
rėtų, kaip induos medalių berniukui, kuris iš- 
gelbėjo skęstantį draugą iš Po. 

Nuo priengyje plevėsavo didelė dvivarsė 
vėliava. Męs inėjome Durnos kieman, kame 
radome pilna žmonių. Kiemo gilumoje stovėjo 
didelis skobnis, raudona gelumbe apklotas, o 

ant jo kokie-tai popieriai gulėjo, o užu skobnio 
iilės paauksinu kėdžių miesto galvai ir Durnos 
nariams. Vienoje kiemo pusėje stovėjo karei 
iai tautiškosios gvardijos (pas juos buvo daug 
nedalių) ir būrys rubežiaus sargybos; antroje 
msėje stovėjo išeiginiais rūbais gaisrininkai 
r daug karininkų atėjo cia pasivepsotų: buvo 
<avaleristų, šaulių; buvo dar daug miestiečių, 
iodiečių, bet keli aficierai, moterų ir vaikų — 

demas buvo žmonėmis sausakimšai prisikiin 
;es. 

Męs atsistojome vienoje kertėje, kame 
jau buvo kitų mokyklų mokiniai ir mokvtojai, 
0 greta musų buvo sodiečių berniukų būrys. 
Visi jie juokavo ir kalbėjosi balsiai — matv- 

ties, kad jie iš priemiesčio Borgo-Po — drau- 
gai ir pažįstami tojo, kuris gaus medalių. Pro 
visus langus, j kiemą išeinančius, žiurėjo Dū- 
mos tarnautojai. Bibliotekos galerija irgi buve 
žiūrėtojų pilną. Galerijoj virš vartų buvo mies 
to mokyklų mokinės. Tai buvo nelyginant te- 
atras. 

Visi linksmai šnekučiavo. Kareivių muzi- 
ka tyliai prie vartų grieže. Saulė kaitino. La- 
1 ai buvo puiku! Staiga visi žiūrėtojai pradėjo 
!elnais ploti. 

Aš pasistiepiau, norėdamas pamatyti. Žmo- 
nės, už skobnio stovį, persiskyrė, ir priekin 
išėjo vyras ir moteris. Vyras už rankos ber- 

niuką vedė. Tai buvo tas, kuris draugą išgel- 
bčj°. Vyras — tai jo tėvas mūrininkas, o mo- 

teriškė — jo motina. Pamatę taip skaitlingą 
r.iinią ir užgirdė delnų plojimus, visi trįs su- 

sigėdino ir nedrįso nė pajudėti. Koks-tai Dū- 
mos tarnautojas pastatė juos dešinėj skobnio 
'Aisėj. Valandėlę viešpatavo tyla, paskiau vėl 

pasigirdo garsus delnų plojimas. Berniukas 
rasižiurėjo į langus, paskiau į galeriją; suko 
rankose kepurę ir, rodosi, negalėjo suprasti, 
kur jis pakliuvo..Man pasirodė, kad jis truputį 
i Koretti panašus. Tuo tarpu berniukai 
Borgo-Po mosikavo rankomis; norėdami, kad 
jis juos pamatytų, ir tyliai jį Šaukė: 

— Pin! Pino! 

Pagaliaus jis užgirdo, pasižiurėjo ir pri- 
dėjo kepurę prie burnos, kad nesimatytų, kaip 
jis juokiasi. Staiga visi kareiviai tautiškosios 
'>vardiojs pakėlė šautuvus. 

Inėjo miesto galva ir dar daugybė ponų. 
Galva atsistojo už skobnie, visi kiti šalimais. 
Muzika nutilo, miesto galva paprašė visų ty- 
lėti ir pradėjo prakalbą sakyti. Pirmųjų saki- 
nių aš negirdėjau, vienok supratau, kad pa- 
sakoja atsitikimą su tuo berniuku. Paskiau jis 
pradėjo balsiaus kalbėti, jo aiškus ir skambus 
balsas |m> visą kiemą išsiplėtojo; ir aš jau gir- 
dėjau kiekvieną žodį: 

"— Pamatęs draugą, kuris, mirtinos bai- 

įmes apimtas, su vilnimis kovojo, jis nusirėdė 
'ir, valandėles neabejodamas, pasiskubino su 

pagelba. Jam šaukė:—prigersi!—jis neatsakė, 
jį sučiupo ir jau buvo vandenyje. Upė nerima- 
vo; pavojus buvo didelis, net ir užaugusiam; 
bet jis puolė mirties pasitiktų visomis savo 

mažo kuno pajiegomis ir iš savo geros širdies. 
Jis laiku stičupo žūstantį, kuris jau buvo po 
vandeniu, ir ištraukė viršun, jis atkakliai ko- 
vojo su vilnimis, kurios, tarytum, taip ir no- 

r ėjo jį praryti kartu su draugu; daug kartu 
jiedu nugrimzdavo, bet ir vėl pasirodydavo. 
Jis atkakliai ir kaižygiškai plaukė ne kaip 
kūdikis, kuris kita kūdikį nori išgelbėti, be? 
kaip užaugęs žmogus, kaip tėvas, gelbstantis 
savo sunų, kuriame visa jo viltis, visa gyve- 
nimo laimė. Viešpats neleido, kad toks kar- 
žygiškas pasiaukavimas veltui pražūtų. Ma- 
žasai plaukėjas ištraukė iš nerimastaujančios 
upės jos auką. Jis, kartu su kitais draugais, 
atgaivino draugą; paskiau ramiausiai grįžj 
namo ir šaltai pasakoio namiškiams atsitiki- 
mą. Gerbiamieji! Puikus ir vertas pagarbom 
karžygiškumas užaugusio žmogaus. P>et ku 
elikio, kuriam dar jokia pagarba n'erupi, kurie 
drąsa juo turi buti didesnė, juo jis silunesnis 
kūdikio, įs kurio męs nieko nereikalaujame 
kuri męs laike me vertu meilės ir tada, kada 
pas jį nesti tokio pasiaukavinio, o jei tikta 
jis supranta ir brangina svetimą pasiaukavinia 
— toks karžygiškumas — tai stebuklingas, u 

viską aukštesnis. Aš itaugiaus nieko, gerbia 
mieji, nebesakysiu. Štai prieš jus stovi drąsu 
išgelbėtojas berniukas. Kareiviai, pasveikin i 

kit jj, kaip brolį; motinor. palaiminkit jį, kaip 
sunų; vaikai, atminkit jo vardą, tegu jis nie- 
kados jttsų širdies nepameta. 

— Eik čia, berniukai. Italijos karaliaus 
vardu aš duodu už prakilnią drąsą medaliu. 

Garsus šauksmas: "evviva" (tegyvuoja) 
pasigirdo visame kieme. 

Miesto galva paėmė nuo skobnio meda- 
lių ir prisegė jį prie berniuko krutinės; pas- 
kiau jį apkabino <r pabučiavo. 

Motina šluostė ašaras, tėvas gi palenkė 
ąralvą. 

Galva suspaudė abiem rankas ir, paėmęs 
paliepimą apie medalių, padavė ji motinai. 

Paskiau jis berniukyii pasakė: 
— Tegu atmintis iškilmingos tau die- 

nos, laimingos tavo tėvams, visą tavo gyve- 
nimą išlaiko tave geru ir doru. Sudiev! 

Miesto galva išėjo, mužiką pradėjo griež- 
ti ir, rodės, jau viskas pasibaigė. Bet kokia 
lai moteriškė pastūmėjo aštuonių, gal dešim- 
ties, metų berniuką, kuris puolė prie berniuko 
su medaliumi ir apkabino jo kaklą. \ ėl kieme 
pasipylė delnų plojimai ir šauksmai: evvivi! 

Visi tuojou suprato, kad tai išgelbėtasai 
berniukas dėkavoja savo išgelbėtojui. Paskiau 
vėl pradėjo eiti. Visi, pro kuriuos jis ėjo, 
spaude jo ranką, o kai jis priėjo prie galeri- 
jos, tai iš ten, kaip lietus, pabiro žibutės. O 
muzika kiemo gilumoje tyliai griežė puikiau 
sią melodiją. Atrodė, kad daina daugybės si- 

dabrinių balsų išlėto vilnimis plaukia. 

LUOŠI VAIKAI. 
Šiandiena aš nėjau mokyklon, nes buvau 

nevisai sveikas, ir mama pasiėmė mane kar- 
tu su savimi luošu vaikų Institutan. kame ji 
norėjo patalpinti mušu šveicoriaus dukraitę; 
bet jinai man nepavelijo mokyklon in'Mti... 

'Ar tu supranti, Enriko, kodėl aš tave- 
ten neleidau? Nenorėjau tiems nelaimingiem- 
siems parodyti savo sveiko, tvirto berniuko, 
juk ir be to jiems dažnai prisieina daryti to- 
kie jiems skaudus palyginimai. Koks griaudus 
reginys! Kai aš ten inėjau, ašaros mane taip 
ir kuteno. ]u ten buvo bent šešiasdešimts ber- J c 

niūkų ir mergaičių... Vargšai, nuvaiginfi kau 
lėliai! O kokios baisios rankutės ir kojytės. 
Daug škraipvtų kūnelių! Aš tuojau pastebė- 

jau daug meilių veidų ir protingų akių; vienos 
mergaitės, lyg senelės, buvo riesta nosytė ir 
pailgas smakras; bet koks jos puikus, angeliš- kas šypsojimasis. Kai-kurie, kai j juos tiesiai 
žiuri, atrodo grąžus ir sveiki; bet kai jie nu 
sigiįžta, tai širdį gailestis spauste spaudžia. 
Atėjo daktaras jų apžiūrėti. Jis statė juos ant 
suolelio ir kėlė jų drabužėlius, norėdamas pa- 
čiupinėti jų sutinusius pilvelius- ir sudrųtėjil- sius narius; jie. vargšai, nė kiek nesigėdino: 
natyties, šie vaikai jau priprato prie to, kad 
tuos kiti gali nurėdyti, apžiūrėti, i visas pu- 
^es kraipyti. Bet dabar jų sveikata jau eina 
jeryn, jie beveik nieko nebekenčia. 

"liet kas gali apsakyti tuos jų kęsnius, <uriuos jie turėjo, matydami, kad jų kūnas 
vcičiasi, nebetoks, kaip kitų, kad jų luošu- 
nas — tai kitiems pasibjaurėjimas. Vargšai /aikučiai! Kaip dažnai juos palikdavo kur 
lors kambario arba kiemo kertėje, blogai pe- nėjo, kartais iš jų net tyčiojos F, ištisus mene- 
ius juos kankino nenaudingais ortopediškais 
iparatais ir bandažais! Dabar-gi, gavę geres- 
ię priežiūrą ir maistą ir besigimnastikuodami, ie sveiksta. Kai-kurie jų negalėjo nuo suolo 
itsistoti, kiti gi ant lazdų pasirėmę sunkiai 
tovėjo, matyties, jiems labai skaudėjo, bet 
ie, vargšai, šypsojosi, norėdami paslėpti so 

O, Enriko! kaip jųs, sveikieji, mažai svei- 
arą branginate! Aš pamąsčiau tuo laiku apie rąžius, sveikus vaikus, kuriuos motinos iškil- 
mingai kitems iodo, didžiuodamosios jų gra- 
umu, ir man norėjosi prispausti prie širdies 
isos tos vargšės galvutės; jei aš bučau vienų /iena, aš pasakyčiau: nebeisiu iš čia, pašvę- sti savo gyvenimą jums, busiu justi motina ik 

javo mirties ... Ir jie pradėjo dainuoti; daina- 
/o tyliais, plonais, liūdnais balseliais, kurie 
širdį vėrė. 

"Mokytoja juos pagyrė, kas juos labai 
nidžitigino, ir kai jinai ėjo pro suolus, jie jos ranką bučiavo: jie labai dėkingi tiems, ku- 
rie jiems gerą daro, ir labai prie iu prisiriša.— 
Štai angelai risai nėra kvaili ir gerai moki 
įasi, tarė man mokytoja — meili iauna mer- 
gina, kurios veidas jos gerumą reiškė, bet jis 
ruputi liūdnas, tarytum, jame atspindi tosios 
bėdos ir nelaimės, kuriąs jinai savo rupesniais 
palengvina. Meili mergina! Is visų žmonių. 
>au duonos kąsnį uždirbančių, niekelio negali mti šventesnis darbas už jos darbą! 

(Toliaus bus). 
V/W 

KAIP SUŽINOTI MEDŽIO AUGŠTĮ. 
Jei nori sužinoti medžio ar triobos augš- 

j. tai tas lengva padaryti be instrumentų.' Jei 
saulė yra apie viena ketvirtdalia augščio ant 
Janguiis, antai. 9 ar 10 valandą rytmety j ar 
2 iki 4 vai. po pietų, tai sale medžio ar trio- 
bos įbesk smaigą žinomo ilgio, sakysme, 6 
pėdų. Insmeigęs jį į žeme, pastebėk tikrai, 
kur šešėlis siekia žemę. išmatuok smaigo še- 
šėlo ilgį, paskui medžio ar trobos šešėlio ilgį 
ir šitų šešėlių atnaša parodis tikra medžio ar 
trobos augštį. 

SKUTI k L10 AŠMENIS. 
I 

Skutiklio ašmenimis būnant labai plonoms 
— viena milijoninė dalis colio storio — per 
mikroskopą tapo pastebėta, kad jos kuone vi- 
suomet yra išverstos į vieną pusę nuo per- 
daug stataus paskutinio patraukimo per pus- 
tą. Taigi pustant jos vienval yra išverčiamos 
tai j vieną, tai j kitą pusę, nuo ko jos pasidaro 
irapios, kaip lenkiama viela tai į vieną tai į 
kitą pusę ir skutant stringa į mėsas. Patirta 
gi, kad plienas nužudęs savo trampum;T, ji at- 
gauna prie gerų sąlygų, kaip antai, davus 
jam pasilsi. Bet tai vrp ilgas proc~cas; greiti 
budu tą patį galima atsiekti, įkišus bkutiklį kc 
lioms minutėms į karšta vandenį, nuo ko jis 
atgaus savo tamprumą ir nestrigs į mėsas. 

j "Lietviškas 
j Išradėjas". 
I šituo vadru Išdaviame nauja 
i knygute dėl išradėjų, talpinanti 

20 paveikulųir iliustracijų, vi- 
šokių Išradėjų Ir išradimų, bu 1 

aprašimr..is lr paveikslais miestų 1 
New York'o ir Washington'o. ! 

šių brangia knygutę, męs 15- ( 
siunčiame kiekvienam ant pa- 
reikalavimo, 

DYKAI 
Jeigu Jus norite žinoti kiek 

turto žmonės prasigyveno lr 
Įdek dar galima prasigyventi 
su pagelba naudingų išradimų, 
tai rafiyklte tuojaus reikalauda- 
mi tos naudingos kn 7»uvVd. 
Kaipo žinovai (ekspertai) pa- 
tentų, — bandame išradimus 
D Y K A. I. Rašykite: I 

American Eoropean Paisot 
Glfices Inc. 

256 Broadvvay (LA.) 
NEW YORK, N. Y. 

Pradek Naujus Metus su tobulu akly r» 
<ėjirau. taip. kad nieko n^orateistumei per f 
•us metus, kas tau Rali m:ti naudinga- 

Gerai pritaikinti akiniai prašalint airiu lx 
galvos skaudėjimus, trumparegystė «'ba toli* 
regystt prašalinama, pasitarkite su mani", 
jriei einant kur kitur. Egtaralnaci'ja DYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chlcago 
Kampas 18to? Gatvės. 

3čios lubos, viri Platt'o apfiekos. Ttmyldte 
i mano parai* 

'alar. los: ouo uto* vai ryV> iki 8 va'. *ak. 
Vediwii: oho 9 va!, .,'to iki 1? va!, diat* 

Phone Burnside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

STEPHEN VILIMOVITZ, R.PH. 
...DRUGGIST... 

8924 Cottage Grove 
Chicago, 11.1 

EXTRA STORAGE PAR-"" 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Ui $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertės 

rekordų mokčjusių $200. Męs tu- 

rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 

parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
dsai bus priimti už mokesti. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 

.liomis iki 4 valandai 
WESTERN STORAGE 

'2810 Harrison St. Cricago 



VIETINES ŽINIOS 
KONCERTAS SU 
PRAKALBOMIS. 

Komitetas, kuris rengė pro-| 
testo mitingą prieš lenkus, 
Nauju Metu dienoje 7-to Re-J 
giniento Svietainėjc, pasitarę-.! 
pereitą pėtnyčią susitinkime 
laikytame Šv. Jurgio svetai-į 
nėjo nutarė suremti koncertai 
su prakalbomis 12-tą dieną va 

sario t. y. Abraomo Lincoljio 
gimimo dienoje. 

Sis vakaras patarnaus 
dviem tiklams :Pirmas pagerbs 
didį šios šalies emancipatorių, 
žmonijos mylėtoją, išliuosuo- 
toją vergų Abraomą Lincol- 
ną. Kadangi Abraomas Lin 
colnas buvo užtarėjas pris- 
paustųjų, taigi ir lietuviai ne- 

turėdami dar Šiądie liuosyhės 
negali ne])agerbti didžio ge- 
nijaus gimimo dieno*. Apvaik- 
ščiodami Lincolno gimimo die 
ną vėl turėsme progą pasis- 
kusti pasauliui, kad su pą- 
liuosavimu vergijos Ameriko- 

je visa žmonija dar nebuvo pa- 
liuosuota, lietuviai ir Lietu- 
va dar laukia kito Lincolno. 
kuris padėų mums išgauti pil- 
ną neprigulmvbe. Mes tikime, 
ir turime viltį, kad tuom iš- 

liuosuotoju Lietuvos ir kitų 
prispaustų tautų bus pranokė- 
jas Lincolno dabartinis pre- 
zidentas Woodrow YVilson. 

Antras tikslas šio vakaro 
bus supažindinimas ntusų vi- 
suomenės su pasekmėmis lai- 

kyto protesto mitingo prieš 
lenkus Naujų Metų dienoje. 
Bcabejo kiekvienam netik įdo- 
mu, bet ir reikalinga žinoti 
kokias pasekmes padare musų 
protestas prieš pasikėsinimus 
lenkų ant musų Tėvynės. Apie 
tai protesto komitetas praneš 
susirinkusiems j minėta vaka- 
rą. Butų geistina, kad visi bu- 

vusieji ant protesto mitingo ir 
:ia susirinktų. 

Surengimui Koncerto ir pra 
kalbų Lincoln'o gimimo die- 

noj,e tapo išrinktas komitetas 
iŠ sekančių ypatų: 

Komiteto pirmininku — J. 
J. Hertmanavičius. 

Komiteto nariai: pp. Ilakis, 
Saldokas, Dr. K. Drangelis, 
Baltutis, Šuolis, Praninskas ir 
Karlikauskas. 

Vakaras žada atsibūti Šv. 
Jurgio parapijinėje svetainėje. 

Šilas. 

LIETUVIAI TARP 

SVETIMTAUČIŲ. 
Prieš keletu (lienu Austin 

High School Auditorijoje, rno 

terių kliubas šios apielinkės, 
pilietybes ir sociologijos sky- 
riaus prezidentei Mrs. \V. IT. 

\Vright parengė '"Americani- 
zation" dienos programą. 

Ant programo tarp žymiu 
amerikonų dalyvavo sekančios 
tautos ir rases: 

Naujos Republikos: Cze- 

cho-Slovakija, Jugo-Slavia ir 
Lietuva. 

Paskui ėjo negrai. 
Po sekančių už vardijimu 

ant programo: 
"N epr i pažintos pol i t iškos 

valstijos buvo prfskaitytos se- 

kančios tautos: Irlandija, Len- 

kija ir Ukrajina. 
Paskui sekė orientales tau- 

tos: Syrija ir Armėnija. 
Lietuvius, sulyg programo 

atstovavo p. J. J. Elias ir poni 
Anna Pocius J. J. Elias ne- 

pribuvus užėmė jo vieta p. J. 
J. Hertmanavičius. Be prisi- 
rengimo p. Hertmanavičius 

pateikė Amerikiečiams ir kitų 
tautų atstovams daug naudin- 

gų apie lietuvius žinių. 
Supažindinus juos maž-daug 

su Lietuvos mitologija, histo- 

rija, kalbėjo apie musų kai- 

ba prilygindamas ja prie sans- 

krito ir kitų senovinių kalini. 
Primine, kad tikra reikšme 
"Amcrieanization" nėra moki 
nimasi vien tik Angliškos kal- 
hos, kuri yra ne kas kitas, kaip 
tik kurupcija vokiškos kalbos, 
bet amerikanizaeija reiškia i- 
dėja demokratizmo, liuosybės 
t. y. idėja, kuria buvo per- 
siėmę tie vyrai ir moterjs, ku- 
rie sutvėrė šia šalį ant liuo- 
sybės ir demokratijos, pama- 
tų. Tokiai idėjai anot kalbė- 
tojo žodžių lietuviai nereika- 
lauja 1 >u t i perdirbtais — jie 
yra tokiais gimę. 

Po prakalbai arba geriau 
sakant po' lekcijai rengėjai pro 
gramo širdingai sveikino p. J. 
I. Hertmanavičiu už suteik- 

» 4, 

tas jiems žinias apie Lietuviu 
kultūrą. Ten buvusieji žymus 
amerikiečiai pakvietė p. J. J. 
Hertmanavičiu pakalbėti apie 
lietuvius dar i žymesnį jų su- 

sirnkimą. 
Poni Anna Pocius gražiai 

sudainavo keletą lietuvišku ir 
anglišku dainų, už ką gausiai 
publika ją apdovanojo aplodis- 
mentais. 

Visos aukščiau minėtos tau- 
tos puikiai pasirodė, išskyrus 
lenkus. Jie netik pasivėlino 
pribūti Į jiems paskirtą laiką, 
bet pribuvę ir savo' užduotį 
prastai atliko. Matyti, kad len- 

kų tik liežuvis ilgas, bet kul- 
tūriškos spėkos jų yra mažos. 

Tas pats. 

DOMAI AUKAVUSIEMS 
PER T. M. D. 22 kp. 

T. M. 1). 22 kuopa, kaip 
ir kiekvienas Lietuvą mylįs 
būrelis, pasidarbavo dėl pa- 
lengvinimo kovos už Lietuvos 
Neprigulmybę. Prieinamiau- 
sias būdas kiek pasidarbuoti, 
tai rinkimas aukų. Kuopa šio- 
pos susirinkime aukavo šė- 

pos susirinkimą aukavo se- 

kančios ypatos: 
I)r. A. Zimor.tas 5.00 
Dr. Drangelis 3.00 
R. Adžis 2.00 

Po. $1.00 aukavo: 
Dr. Graič';;nas, A. josaitis, 

ir A. Bugailiškis. 
Surinkta per Izid, Pupauskn 
Tzid. Pupauskas $25.00 
Julijonas Barčas 10.00 
Ambros Poška 10.00 

Po rr,00 aukavo: 
Elena Bijanska, J. Aukšti- 

kalnis, Stanis. Grabauskas, 
Petras Aržuolas, Liud. Izdo- 
nis, Ant. Rebzda, Mykolas 
Poviliūnas, Simonas Skuodis, 
ir Petras YVoddman. 
Po £2.00 aukavo: 

Franc. Kilevičiutė, Pranas 
Petraitis. 
Po $1.00 aukavo: 

Vlad. Šurna, Aleks. Bijan- 
skas, ir fonas Zaranka. 

Viso $110.00 
Šitos aukos buvo perduotos 

L. N. F. prezidentui Dr. 
Draugeliui, kaipo dovana 

'Kalėdų Eglaitei." Nepanar- 
šyta taip ilgai todėl, kad Dr. 
Drangelis per klaidą pasiuntė 
aukavusių sąrašą L. N. F. 
sekretorei" ?Ce\v Yorkan. Vė- 
liau šis aukų sąrašas tilpo 
"Tėvynėje" ir męs tik tuomet 

galėjome pagarsinti aukavusių 
vardus "Lietuvoje." 

Taigi atsiprašome aukauto- 
jų, kad taip ilgai nepaskelbė- 
me jusų vardų dienraštyje 
"Lietuva" ir sykiu ačiuojame 
už dovanėlę "Kalėdų Eglai- 
tei." 

T. M. D. 22hp. komitetas. 

DIDELIS VIEŠAS 
SUSIRINKIMAS. 

Kviečiami visi lietuviai ir 
lietuvės be skirtumo pažiū- 
rų, persitikrinimų ar pakrai- 

| pos: tautietis, katalikas, be- 
i dievis ar socialistas — visiems 
!svetainės durįs atdaros: Come 

jin! 
Todėl, skaitytojau šio pra- 

nešimo pamink, kad ėsi kvie- 
čiamas ateiti susirinkiman iv 

[būtinai atsivesk savo pažįsta- 
mus. 

Susirinkimo posėdis prasi- 
dės lygiai (S va. vak. Pėtnyčio- 
je, \'asario 7-tą, 1919. Birutės 
svetainėje, 3249 Su. Morgan 
jst. 

Kviečia Liaudies Universi- 
teto vedėjas. 

Dr. A. L. Ciraičunas 

SUSIVIENIJIMAS DRAU- 
GIJŲ BRIDGEPORTE. 
1 draugysčių Susivienijimo 

susirinkime sausio 27 dieną, 
Petro \\rodmano svetainėj, nu- 

tarta be jokio atidėliojimo sta- 

tyt i svetainę. 
Atsilankiusieji susirinkimai! 

draugysčių atstovai bei valdv 
bos pritarė tam užmany- 
mui. Reto nutarta išsiuntinėtai 
draugystėms ir kliubams lan- 
kus raginančius prie dar1x 

statyme svetainės. 
Pirm. M. Butkus. 
Nutar. rast. F. 1\. Rakutis. 
2303 \V. 69th St. 
Telephone Prospect 1886. 

PASVEIKINIMAS. 
\~mam CJricacjos Lietuvių 

K a rch •/u R c g i m e n I ui. 
Leiskite man pagerbti Ta- 

mistų garbingą link Tėvynes 
gynimo darbą. Jus Chicagie- 
čiai padarėte pirmą kažygiš- 
ką žinksni, užtai aš Jus svei- 
kinu ir linkiu stvprios ener- 

gijos varyti pirniin pradėtu 
darbą. 

Linkintis laimingos karžy- 
giškos kloties pasilieka su 

aukštą pagarbą. 
VI. Paulausko*. 

So. Boston, Mass. v 

TURININGAS 
KONCERTAS. 

\Ycst Chicago parkų komi- 
sijonieriai kviečia visus atsi- 
lankyti į Symfonijos koncer- 
tą, kuris atsibus pėtnyčioje 7 
diena vasario, 8-tą valandą 
vakare Stanford Park svetai- 

nėje. 
Programas susideda iš Ma- 

siškos muzikos ir labai Įvai- 
rus. Koncertu vadovaus Mr. 
VVilliam M. Mason. Tnžanga 
visiems veltui. 

KIAUŠINIAI ATPINGA. 
Chiacgos rinkose kiaušiniai 

atpigo nuo 3 iki $/> centu 

ant tuzino. New Yorke atpigo 
6-šiais centais ant tuzino. 
Paukštiena atpigo nuo y2 cen- 

to iki 2 centų ant svaro. 

Sviestas pusė cento ant sva- 

ro pabrango. Geresnis sviestas 
pirmiau kainavo 42 centu sva- 

ras darbas 42^ c. Ne\v Yorke 
1 centu pigiau. Bostone ir Pfci- 
ladelphijoje kainos neimamo 

Bulvės pirmiau pradėjo at- 

pigti, dabar kainos sustojo puo 
lusios. 

NELAIMINGAS 
ATSITIKIMAS. 

Nedėlios rylą ant Pennsyl- 
vanijos gelžkelio linijos, ties 
104 o'atve ir Vinceness ave O 

traukinis suvažinėjo 7 ypatas. 
Norint geležinkelio vartai buvo 
nuleisti, bet automobilius su 

7 žmonėms nepaisė to, sulau- 
žė vartus ir pn puolė po trau- 

kiniu. Automobilius numesta 

r.pie 30 pėdii šalin; važiavusi*, 
visi užmušti. 

PAMOKINIMUI KAITINO 
VAIKŲ RANKAS. 

Teisėjas Chicagos avenue 

'teismo Richardson nuteisė 
i darbininką Joseph P>esinger 
gyvenusi prie 1243 Otto gat- 
vės $200 pabaudos už kan 

kinimą savo vaiku. 
Naujais melais Besinger 

sugrįžęs namo rado kad jo 
trįs jauniausieji vaikai be 
žci/.danii su degtukais sudegi- 
no Įaugu uždangalas. 

Tada tėvas nubaudimui vai- 
ku jų rankas kaitino priešais 
karšta pečių, neatsižvelgda- 
mas Į vaikų iš sopulių verk- 
smą. 

Mrs. ijesinger meldė teisė- 
ją kad jis paleistų jųjų tėvą 
namo, nes jis esąs jiems rei- 
kalingas. Teisėjas mokėjimą 
bausmės pratęsė vieną savai- 
te ilgiau. Sužinojęs šeimy- 
nos padėjimą kapitonas Chi- 
cagos ave. polieiios stoties Mr. 
Malloy davė Mn. i:fcsingeric 
nei $10. 

TAPTI PIIJRCIU TURI 
BUTI 100 PROC. 

PATRIOTAS. 
Vakar pavieto name Cir- 

cuit teisme 3700 svetinžemių 
pareikalavo pilietybės popieru. 

Dauguma aplikantų jau du 
metai kaip laukia tapti pilie- 
čiais, nes iš priežasties karės 
išdavimas pilietiški] popieru 
buvo sulaikytas. 

Paskiau pilietybės biuras 
buvo užimtas tūkstančiais ka- 
reivių, kurie tapo padaryti pi- 
'iečiais. 

Suįvg pranešimo vietinio 
ilietybės biuro viršininko W. 

rT. YVagner'io nuo to laiko 
kaip Suvienytos Valstijos įsto- 
jo į karę, tik šis vienas biuras 
padaręs 16,000, kareiviu pilie- 
čiais. 

Manoma, kad šiuom kartu 
nrisiekdinimas naujų piliečių 
trauksis visa savaite. Negali- 
ma užtikrinti, anot biuro vir- 

šininko pranešimo, kad iš 
3700 visi gaus pilietybės po- 
pieras, nes dabartiniu laiku 
jie turi parodyt, kad jie yra 
100r, patrijotais. 

JIEŠKANTIEMS DAR30. 

Čia paduodame surašą tu dar- 
bo biurų, kurie neima pinigų už 
patarnavimą. suradime jiei-kan- 
tiems darbo. 

Valdžios darbo biurą:; "Fe- 
derai-State Empioyment Gl'iice," 
116 North Dearborn Street, Chi- 
ęago> Iii. 

(Sekantieji biurą irgi patarnau- 
ja darbininkams veltu: 

4531 South Ashland Avc. 
2?75 \Vest 22nd Str. 
j.6 East Randolph Str. 
9004 Comercial Ave. 
State Council oi Defense, 120 

\Vest Adams St. 
105 S. Jefferson St. 
1327 Augusta St 
3032 S. VVabash 'Avc, 
673 South State S'tr. 
ii 441 South Micfcigan A ve. 

Odd Fello\vs League and Re- 
lief Board, Masonic Temple. 

Masonic Employment Bureau, 
Masonic Temple. 

336 West Maclisr.n Fl\ (m;> 
terims), 29 South La Saile St. 
(engineering and edrratkm). 

3T41 Lincoln Str 
Moterims. 

Women's Employment Com- 
rnrttee, State Council of Defense 
room 228, Monadnock Bloek. 

WHO ARE THE 
LITRUANIANS. 

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

Išplatinimas to veikalo ame- 

rikonų tarpe yra šventa prie- 
dermė lietuvių visuomenės, 
Amerikiečiai šelpia belgus, 

f;;.,::r."ūzus ir lenkus jų nelai- 
mėj c-. nes juos pažinojo. Lie- 
tuviams neteko nei "trupinių 
nuo stalo" jų bado dienose, 
nes lietuvius nieks nepažįsta. 

Pagarsinimui lietuvių var- 

do amerikonų tnrpe yra pa- 
švęstas visas numeris "The 
Fraternal Aqe " 

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

į "Tti? Fraternal Age" ks 
nuoja ant vietos 10c. Per krz 
sa 15c. J 
Parsiduoda "Licuiiu./' ofise 
3253 S. Morgan St. Chicago 

Omo Tt!«(oait Boilcvird 160 

DR.M.T. StrIKui'iS 
LSETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

orito VtUa'is: 1 lyto iki. 3 po plf, 7 iki 9 vakar* 
Ntiijicmb aio H ryto iki 2 po pietų. 
Nanif' I 07 OaUcy Blvd. 

Telefonas Scoley 42d 

Reikalingas: Dvidešimts 
penkių metų vyras, kuris 
moka lenkiškai, čekiškai ir 
lietuviškai kalbėti. Liuosu 
laiku gali uždirbti gerus pi- 
nigus. Turi buti inteligen- 
tas. Atsišaukite vakarais, " 
tarp 7 ir 8:30 j Poszkas Ap- 
tieką, 3101 S. Morgan St-, 
klauskite Mr. Briggs. 

Parsiduoda medinis namas 

ant vienų lubų, su 5 ruimais; 
buce. ne ir groserne su tavoru 
ir fjksčeriais už $6.000. Pusę 
įn^kėti tuojaus. Atsišaukite: 

6601 So. Kfvmitage Ave. 
Chicago, 111. 

VALENTINE DRESSMAK2NG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, d^siąning 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 

'namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 

los parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 

Į suteikti jums patarimu. 

| SARA PATEK, Princioal 
»'r05 S. Halstod St., 1850 Wells St. 
'2407 W. Madison St., Chicago 

SKAITYKITE IR PLATINKITE DIENRAŠTį 
"LIETUVA" 

Reikalaujame 
į darbą t ooo agentų 

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

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

Atydai ta kurie 
"Lietuvos" Dienraščio seru: 

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 tok ems tėvyn- 
ainiams, kad dar turime pardavimui apri- 
buota šėrų skaitlių iš šios Bendrovės "Trea 

sury Stock". Todėl, geibiamie^" tautiečiai, 
pasiskubinkite: išpildyte šį kupina ir su- 

reikalinga suma piritų prisius k i te mums 

ŠIANDIEN, nes rytoj gali buti p<>rvėlu, 
Sero kaina $10. 

Lithuanldn Publfshing Co., 
3253 So. Alorgan St., Chlcago, III. 

Gebiamieji:- 
Su šiuomi prisiunčia $ kaipo rilną užmokestį už 

šerut "Lietuvos" Dienraščio Bendrovės •• Lithuanian 
Publishing Co. 

Malonėkite prisiųsti man Šerus. 
3n pagarba, 

ADRESAS: | 

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 
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