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Prezidentas Wilsonas apie 
Lygą Tautu. 

Monarchistai Portugalijoj sumušti. 

Yankiai traukiasi atgal. 

Naujos Betvarkės Berline. 

PREZIDENTAS WILSO- 
NAS APIE LYGĄ TAUTU 

Paryžius, sausio 25 d. — 

Prezidentas Wilsonas, kal- 
bėdamas Taikos Konferen- 
cijos posėdyje apie klausi- 
mą Lygos Tautų šiądien, pa 
sakė: 

"Lygą tautų reikalinga 
del užbaigimo taikos ir pa- 
laikymo taikos pasaulyje. 

Nekurie klausimai, kurie 
nėra įspūdingi kompetentis- 
kam sprendimui dabarti- 
niame laike greičiausiai rei- 
kalus pataisymo ateityje. 

Męs neesame atstovais 
valdžių, bet žmonių. Nėra 
užtektinai užganėdinti mū- 

sų valdžias. 
Męs turime užganėdinti 

žmoniją. 
Nėra reikalo pasakot jums 

kokia sunkenybė užkrito ant 

vyr moterų ir vaikų, kokia 
suni ?nybe užkrito ant šir- 
dies humaniškumo. Męs esa- 

me pašaukti, kad prašalinti 
tą sunkenybę ir kad ji dau- 
giaus neatsikanotų. 

Sentimentai gali buti lai- 
kinais, bet valdžių darbai 
yra pastovus. 

Spėkos sunaikinimo ne 

taip daug išsiplatinimo, 
kaip jos įgavo lengvaširdys- 
tę. Yra reikalinga, kad 
mokslas taipgi ir apginkluo- 
ti žmones butų laikomi pa 
kinkle civilizacijos. 

Yra mažai panašumo, kad 
Amerika buvo užpulta prie- 
šais, negu kita tauta. Todėl 
uolumas Suvienytų Valstijų 
del Lygos tautų nėra pasek- 
me baimės. Amerika jausys, 
kad ji kariavo nenaudingai, 
jeigu taika bus tiktai vienu 
iš Europos sentimentu. Ji 
nori pastovios taikos dėl hu- 
maniškumo. Amerika ne pri 
sidėjo prie karės, kad pa- 
daryti intervenciją Europos 
politikoje." 

MONARCHISTAI PORTU- 
GALIJOJ SUMUŠTI. 

Madridas, sausio 25 d. — 

Žinios aplaikytos iš Lisbo- 
no praneša, kad respublikos 
kareiviai paėmė Monsando 
kalną ir daug monarchistų 
nelaisvėn. 

Likusieji monarchLtai bė- 

gą palikdami daug ginklų ir 
artileriją. 

Tarp suimtųjų nelaisvėn 
randasi Ayres Omellas, at- 
stovas buvusio karaliaus 

Manuelio. Count Momuraz,1 
vadas "integralistų" likosi 
užmuštas. 

Respublikos kariumenė 
Coimbre žengdama šiaurių 
pusėn sumušė monarchistur 
prie Aveiro. 

YANKIAI TRAUKIASI 
ATGAL. 

Washingtonas, sausio 25 
d. — Generolas March pra- 
nešė šiądien, kad, sulyg ofi- 
riališko pranešimo daduoto 
šaudo 23, traukimas atgal 
talkininkų kariumenes, kuri 
laikė priešakines pozicijas 
Archangelsko front', buvo 
padarytis iš priežasties, Vad 
bolševikų kariumene b: ,o 

daug skaitlingesne, negu tal- 
kininkų. 

Pranešimas paduoda 
Amerikos nuostolius viena- 
me musiję prie Ust Peden- 
ga 10 užmušta 17 sužeista ir 
10 prapuolusių be žinios. 

Vėlesnis pradėsimas sako, 
kad bolševikų atakos likosi 
atmuštos kada jie norėjo pa 
imti naujai užimtas talkinin 
ku pozicijos. 

Vietas, kur bolševikai pa- 
darė užpuolimą ant talki- 
ninkų ir Rusų karii^menių, 
randasi 190 miliuose nuo 

Archangelsko. Generolas 
March pasakė, kad talkinin- 
kų vyriausis komanduotojas 
turi užtektinai kareivių, kad 
sustiprinti tas vietas ir at- 
laikyti bolševikų atakas. 

Talkininkų kariumenė, ku 
ri dalyvavo L-ušyje prie Šen- 
kursto susidėjo iš būrio Ang- 
lų 2 kompanijų.. Amerikos 
kareivių ir 2 kompanijų Ru- 
sų. Jie buvo užpulti iš trijų 
pusių ir buvo priversti pasi- 
traukti atgal. Amerikos ka- 
reiviai, traukdamiesi atgal, 
užėmė naują poziciją varpe 
Šenkursto ir Ust Pedenga. į 

NAUJOS BETVARKES 
BERLINZ. 

Londonas, sausio 25 d. — 

Žinios iš Amseterdamo į 
Exchange Telegraph prane- 
ša, kad Berline kilo naujos 
betvarkes ir daug ypatų li- 
kosi užmušta laike mūšio 
spartakų ir valdžios karei- 
vių. Mūšiai buvo smarkus 
ypatingai apielinkėse laik- 
raščių kontorų ir prie gele- 
žinkelio stoties Anhalt. 

Vokietijos valdžia pavede 
pilną galę pagelbos komite- 
tui, kad jie sustabdytu pa- 

Geriausia užtvara. 

uaoartiniame laike bolševizm as yra "Chroniška liga" pasaulio. Geriausis vaistas dėl ios 
vra maistas, maistas ir maistas i J 7 
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šalpą toms ypatoms, kurioms 
yra siulami darbai, bet jos 
atsisako dirbti. 

Sulyg bevielinio telegrafo 
pranešimo aplaikyto čionai, 
cas likosi padaryta, kadangi 
Vokietijoj yra atjaučiamas 
didelis trukumas darbinin- 
KŲ. 

KARIAVO TRIS SAVAI- 
TES SU BOLŠEVIKAIS. 

Coblenz, sausio 24 d. — 

Keletas vokiečių kareivių 
pribuvo Coblenzan iš Ukra- 
jinos papasakojo, kad jie 
per trįs sąvaites mušėsi su 
bolševikais pakol jie perva- 
žiavo traukiniu per Rusiją. 

Keturi šimtai Vokiečių 
Bavarijos sunkiosios kava- 
lerijos apleido Charkovą 
gruodžio 26 dieną, užgrieb- 
dami speciali traukinį ir ap- 
siginklavę šaudyklėmis ir 
kulkasvaidžiais. Vokiečių 
aficieras ,kuris pribuvo čio- 
nai, apskaitliuoja, kad Uk- 
rajinoj arndasi apie 80,000 
vokiečių kareivių. 

Tarp Charkovo ir Kievo 
ant vokiečių traukinio tan- 
kiai užpuldavo būriai bolše 
vikų, kurių skaičius JeKia 
nuo 200 iki 2,000. Viename 
iii mūšių, vokiečiai pražudė 
60 užmuštais. 

Aficieras pasakoja, kad 
traukinis gan tankiai buvo 
sulaikomas bolševikais ir 
vokiečiai turėdavo dieną iš 
dienos muštis su jais ir to- 
kiu budu praskinti sau kelią. 
Kaip kada jie papirkdavo 
bolševikus, kad jiems pave- 
lytų toliaus keliauti, bet dau 
gumoje jie turėdavo kariau- 
ti su jais ir vartoti kulkas- 
vaidžius per langus trauki- 
nio. 

Aficieras pasakoja, kad 
maisto Ukrajinoj yra užtek- 
tinai, bet labai brangus. Jo 
opinija yra, kad bolševikai, 
užims visą Ukrajiną į mėne- 
sį ai uu. 

PORTUGALIJOS LIKI- 
MAS ABEJOTINAS. 

Londonan, sausio 25 d. — 

j Likimas Portugalijos mano- 
ma bus nuspręstas dviem 
mūšiais, kurie kaip manoma, 
siaučia visu savo smarkumu. 

Mušis greičiausiai bus su- 

koncentruotas netoli Opor- 
to, kur monarchistai paskel- 
bė vieta savo valdžios ir 
Lisbone, kur respublikos 
valdžia turi valdžią savo 

ranKOse. 

Žinios iš Cigo, Ispanijos, 
šiądien praneša, kad val- 
džios kariumenė prisirengu- 
si užpulti ant Oporto didėlė- 
mis spėkomis. Kariškas ae- 

roplanas skraidė per miestą, 
mėtydamas lapelius, kuriuo- 
se patariama visiems svetim- 
taučiams apleisti miestą, kad 
išvengti nuostolių, kurie ga- 
li kilti laike mūšio. 

Kitas: pranešimas praneša, 
kad valdžios kariški laivai 
bombardavo Oporto pereitą 
naktyj. 

Lisbone nekurtos clalis yra 
royalistų rankose. Monor- 

chistų vadas Cruelase pra- 
nešė bevieliniu telegrafu ro- 

yalistų vadui Oporto, kad 
dalis kavalerijos ir pėstinin- 
kų artilerijos ir šiaip 'civilių 
žmonių prisidėjo prie roya- 
listų revoliucionierių, Kiti 
pranešimai tikrina, kad* mie 
sto garnizonas pasilieka iš- 
tikimas respublikos valdžiai. 
Atrodo, kad monarchistai 
tvirtėja šiaurinėse provinci- 
jose, bet likimas bus nu- 

spręstas mušiuos kurie įvyks 
o gal ir dabar siaučia už ap- 
valdymą Lisbono ir Oporto. 

PORTUGALIJOS EX-KA- 
RALIUS SUGRĮŽO. 

yigo, Ispanija, sausio 26 
d. — Buvęs karalius Manuel 
pranešama įžengė Portuga- 
lijon apie 6 valandą šį rytą, 
persikeldamas per upę Minho 
Cminha'je. 

LYGOJ TAUTU "VISOS 

| TINKAMOS TAUTOS." 
i Paryčius, Sausio d. — 

Specialis komitetas likosi pas- 
kirtas išdirbti detalius Lygos 
Tautu antrame pilname posė- 
dyje laikos konefrencijos šia- 
dięn popiet. 

i Lyga Tautų buvo pirmutinis 
klausimas pakeltas delegatais. 
Rezoliucija likosi priduota, ku 
rioje patariama, kad Lyga 
turi būti atdara del "kiekvie- 
nos civilizuotos tautos", kurią 
galima pasitikėti", ir kad įii 
turi "suteikti apsaugą prieš 
kare", ir kad ji "turi nusirink- 
ti periodiškai tarptautiškoj kou 
ferencijoj". 

Rezoliucija skamba: 
"Yra reikalinga palaikymas 

asaulio sentimento, kuri .Su 
vienytos tautos sutvers, kad 
Lvga Tautų turi buti sutver- 
ta, kad palaikytų tarptautiš- 
ką kooperaciją, užtvirtintų 
pilną išpildymą, priimtų tarp- 
tautiškų priderysčių ir suteik- 
tų apsaugą pnes karę 

j Lyga turi buti šutve; ta kaip 
įčiela dalis generališkos taikos 
I .... 

sutarties. Ji turi buti atdara 
kiekvienai tautai, kuriai gali- 
ma pasitikėti, kad ji išpildys 
jos pareigas. Nariai Lygos tu- 
ri surinkti periodiškai tarp- 
tautiškoj konferencijoj. Ji tu- 
ri turėti pastovią organizaci- 
ją ir sekretoriatą, kuris atlik- 
tu reikalus Lygos laike laiko- 
tarpiu tarp konferencijų". 

DAKTARAI GRĄSINA 
STREIKU. 

Amsterdamas, sausio 24 
d. — (suvėlinta) Berlino 
laikraštis Lokal A n z e i- 
g e r praneša, kad visi dak- 
tarai ir chemikai Bremene. 
Vokietijoj, grąsina paskelbti 
•steirką taip greit kaip lik 
politiški streikai pastatys 
pavojun aprūpinimą, žmonių 
maistų, elektrų arba, jeigu 
Bremeno piliečiai buvę su- 

areštuojami už politiškus 
| prasižengimus. 

BOLŠEVIKAI PAIMA 
U FA. 

Omsk, Sibiras, sausio 20d. 
(suvėlinta). Ufa pateko Į 
bolševikų rankas. Smūgis, 
kokis kliuvo rusų ir cecho- 
slovakų kariumenėms, atsi- 
tiko iš priežasties stokos 
ginklų ir amunicijos. 

Kareiviai, kurie gynė mie 
stą, pasitraukė į Zlatoust, 
140 mylių atstume į šiaur- 
ryčius, kur jie bandys apsi- 
stoti ir sulaidyti bolševikų 
žengimą. 

Tūkstančiai šaudyklių pr; 
buvo į frontą ir juos sku- 

' biai likosi pasiųstos į Čelia- 
binską, kuris, kaip manoma, 
nėra pavojuje dabartiniame 
laike. 

Militariški ekspertai nuro 

do, kad silpnosios vietos 
Uralo fronte randasi tarp 
Ufos ir Čeliabinsko ir to- 
liaus į rytus apie Orenburgą, 
kur generolo Duioffo kazo- 
kai, kaip pranešam, yra nu- 

silpninti neatlaidais mūšiais 
su daug skaitlingesne kariu- 
mene bolševikų. 

Derybos kaslink pasiunti- 
mo talkininkų Kareivių į cą 
frorntą yra vedamos, bet iki 
šiam laikui nieko galutinai 
nėra nutarta. 
Užėmimas Orlenburgo bol 

ševikąis suteiks jiem kontiv 
lę gelžinkelio, kuris eina i 
turtingas sekcijas Turkesta- 
no ir suteiks "jiems geresnę 
progą priešintis rusų ir tal- 
kininkų kariumenems. 

(Nepatvirtinti pranešimai 
iikosi aplaikyti Londone, 
jtd Orenburgas liko-i p 

imtas boševikais, sausio 
23 d.) 

BOLŠEVIKAI PRAŽUDĖ 
LAIVYNĄ. 

Londonas, sausio 24 d. 
(suvėlinta), žinios, apjai- 
kytos čionai praneša, kad 
bolševikų bandymas bom 
barduoti Revelį, sostinę E 
tonijos, kariškais laivais, n 

pasisekė. Visi laivai, kurie 
dalyvavo atakoje, likosi nu- 

skandinti. Ryga likosi iš- 
gelbėta nuo atakos bolševi- 
kų ir nuo betvarkių pačiame 
mieste Anglijos laivynu, ku- 
ris buvo pasiųstas j Baltike 
jūres pabaigoje gruodžio 
mėnesio su tikslu, kad pa- 
gelbėti Anglijos piliečiams 
apleisti Rusiją. 

MUŠIS LISEONO 
GATVESE. 

Lisbonas, sausio 23 d. — 

(suvėlinta) Mūšiai tarp res- 

publikos šalininkų ir monar- 

chistų k:!o įvairiose dalyse 
miesto šiądien. Pranešama, 
kad monarchistai visur yra 
apveikiami. 

ROJALISTAI SUMUŠTI 
LISBONE... 

Lisbona, sausio 24 d. (su- 
vėlinta) Mušis Lisbone tarp 
respublikos šalininku ir ro- 

yalisfcų pasibaigė pilnu lai- 
mėjimu del respublikos šali- 
ninkų. Valdžios naikintojai 
bombardavo Oporto, monrr 

chistų tvirtovę, vakar. Visos 
krautuves Lisbone yra užda- 
rytos. 

BOLŠEVIKAI SIUNČIA 
KGiviiSIJĄ AM.L-lLvOM. 
Kcpeniiagenas sausio 25 

d. — Specialis pran vm.u 

į National T i d e 11 d e 

iš Be _. .0 praneša, kad Ru- 
sijos sovietų (bolševikų) ko- 
misija \)c įvažiavo per ta 
miestą ir važiuoja Į Suvie- 
nytas Valstijas, kur ji ban- 
dys nupirkti žemdirbystes 
įrankius už apie 40,000,000 
rublių. 

UŽGINA PO,.-.- FIsKAS 
DISKUSIJAS. 

Vladivostokas, sausio 23. 
Zemstvos, apielinkės tary- 
bos ir dvi durnos laiko savo. 
konferenciją čionai. 

Atidai omoj sesijoj pulki- 
ninkas Butenko, komanduo- 
tojas Vladivostoko tvirtoves, 
skaitė prisakymą, kuriuomi 
užginam i delegatams disku 
suoti politiškus klausimas. 

Šis prisakymas, kuris pri- 
metamas yra admirouli Kol- 
chak, iššaukė karštus deba- 
tus konferencijoj. 

Spėjama, kad antagoniz- 
mas prieš Omsko valdžią 
bus pasekme šio incidento. 

KASLINK LIEBKNECHTO 
LAIDOTUVIŲ. 

Dcriir .3, sausio 26 d.— 
lavonai Ka rlLiebknechto ir 
risdešimts trijų spartakų, 

kurie bi "o užmušti laike be 
tvarkių, likosi palaidoti su- 

batoje Friedrichsfelde, ne- 

■li Eerlino. 
Per \:-ą dieną Seilino 

gatvės buvo pripildytos ka- 
eiviais 'r darbininkais. 

Daug .Uiistvviicių d.,r J :in 
u cLlyv..vo d-2mo:. .r.-cijo- 
e. v i.k.iš atsibuvo ramiai 

EX-KAIZSRI3 MANO 
Gi-ąZ _ i yC&I£ i 1JON. 
Londcr^s, sausio 25 d. — 

Pranešimas iš liesino i 
J a i y M a i 1 claauot^. pet- 
įycioje, ako: 

"Semj:cioniškas speciaiio 
ieidinis laikraščio yra par- 
davinėjamas gatvėje jjerii- 
ao, kurio praneša, Kad ex- 

.aizeris ir jo visa šeimyna 
mano grįžti Vokietijon taip 
;rekai, i aip tik steigiamas 
susirinkimas duos šaliai le- 

^ališkį konstituciją." 

ČECHAZ S U MUŠE 
LENKUS. 

Amsterdamas, sausio 26 d. 
— Žinios nuo Breslavo tau- 

iskos tarybos praneša, kad 
Cechu kareiviai paC-nie miestą 
Oderbenj nuo lenkų p') 
smarkaus musio. 

Oderben;- yra miestas su 

1.500 gyventojų. ant upCs 
Odei* ant rubeiiaus tarp Aus- 
♦rijos Silezijos ir Prūsijos. 

ORAS. 
Chicagje ir a])ielinkčje: 
PanC'delis: Ab/lnai giedra 

ir temperatūra be permainos. 
Utarniuke: Giedra, bir-ki 
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žemesne temperatūra. 
Vidutiniški vėjai piet-vaka- 

: rų pusės. 
Saulėtekis 7 v. 8 m., sau- 

lele; lis 4 v. 58 m. mėntihs 
užtekės 3 v. 34 m. rytmetyje, 

'si tiktai savo valstijos narni- 



Žinios Iš Lietuvos 

Marijampolė, spalio 12 d. 
baigėsi mokslas mokytojų 2 
mėnesių vokiečių supaisytuo- 
se kursuose. Kursuose buvo 
grįžusiųjų iš Rusijos liau- 
dies mokytojų ir šiaip žmo- 
nių (moksleivių, studentų), 
kurie norėjo gauti Lietuvoje 
mokytojo vietą. Baigiant 
iriuos kursus mokytojai su- 

rengė vakarą, kuriame vai- 
dinta dviveiksmė koįredija 
'Pabaigtuvės/ pasakytas mo 

nologas 'Generalė repeticija' 
ir p. Bendoriaus vedamas 
choras padainavo keletą dai 
nelių. 

rrogramui pasibaigus bu- 
vo šokių ir tautinių žaidimų. 
Geriausia pašokusiems val- 
są ir suktinį skiriami prizai. 
Tai naujas lietuvių scenai 
imtas iš svetimtaučių cirkų 
ir maskaradų išmislas. Jisai 
mus mėgėjų vakarėliams ne 

reikia piršti. Pats prizų iš- 
davimas buvo nevisai tei- 
singas, rodėsi patįs rengėjai 
jau išanksto juos nuskyrė. 

atetiskiai. j ai Duvęs prieš 
karę nedidelis, bet gražus 
kaimelis. Prasidėjus gi ka- 
rei, pradėjo lankyti ir di- 
džiausios musų kampelį ne- 

laimės. 1915 metais per tris 
kartus gaisras beveik visą 
kaimą sunaikino. Liepsnoj 
žuvo net 3 žmonės ir dau- 
gelis apdegė. Nuo kanės 
taip-pat nemažai teko nu- 

kęsti. Paskui aplankė lim- 
pamosios ligos: šiltinės ir 
įjedvinoji. Ir tik ačiu žmo- 
mių mokėjimui su jomis ko- 
voti, negalėjo čia jos ilgai 
gyvuoti. Laikraščių čia da- 
bar pareina nemažai. Bet 
tarp ūkininkų sutarimo nė- 
ra. Mat, ikišiol dar negali 
'tJUlLJ 1 1 "-■"■-V'TI . !!_■ 

dasiprotėti, kad tik vieny- 
bėje tegalėtų nešti sunkią 
karės naštą. Kuopose labai 
dažnai girdžiasi vietoje rim 
tų pašnekėsiu, barniai, ko- 
iiojimai, o kai-kada ir labai 
"gražus" žodeliai. Butų jau 
laikas, rodos, įai mesti. Jau- 
nimas iŠ3iskirst§8, iškrikęs. 
Vaikinai dar kartais šventa- 
dienių vakarais užtrauks vie 
ną-kitą dainelę, ir tai retai, 
o merginas dainuojant, tai 
iau ir labai senai teko gir- 
dėti. Argi negeriau butų vi- 
siems susirinkti į vieną vie- 
cą, pasiskaityti laikraščių, pa 
dainuoti, na, žinoma, ir gra- 
žiai pažaisti. 

Plateliai, Sėdos apskritys. 
Musų miestelis nei kuo ne- 

siskiria iš kitų Lietuvos mies 
telių. Yra tai ūkininkų mies 
te s, išėmus kelias žydų 
krautuvėles. 

Prieš karę, kaip girdėti, 
buvęs neblogas gyvenimas 
Plateliuose. Žinoma, preky- 
ba ir čia buvo svetimtaučių 
rankose, neskaitant vartoto- 
jų draugijos krautuvės ir 
šiaip žmonių krautuvėlių. 
Dar be prekybos, kaip yra 
sakoma, buvo kur žmogui 
užeiti: sušalus, pavargus ar 

nuliudimams širdį suspau- 
dus nusiraminti ar šiaip 
liuosą laiką praleisti, pašne-i 
kučiuoti, ką žemaičiai labai 
mėgdavo. 

Prasidėjus pasaulinei ka- 
rei, plateliečių .gyvenimas 
urnai pablogėjo. Visos smuk 
lės su svaiginamais gėrimais 
žlugo. Prekyba irgi suma- 

žėjo, tiktai ačiu kai-kurių 
asmenų bei dvasiškijos rū- 

pesčiui, vargais negalais, bet 
gi, vartotojų draugija dar 

gyvuoja, kas labai svarbu. 
Šią vasarą Platelių mies- 

telio gyvenimas pradėjo grįž 
ti į senąsias vėžes: buvo ati- 
daryta du traktierių su svai- 
ginamais gėrymais. Švieses 
niems žmonėms dėl to b'ud- 
numas, nes tai rodo., kad dar 
•lėra išrautos alkoholio šak- 
nįs: pasitaikius progai mu- 

šu žmoneliai ir vėl grįžta 
pi ie senųjų blogų paprati- 
mų. 

Pasigavus siek-tick liuo- 
šybes, tai ir pas mus ve?k- 
i e anieji subruzdo, sukruto 
veikti. Bet ką ir kaip čia 
veikti? Aktyvi?i darbuotis 
iar vis pasitaiko šiokių ar 

;okių kliūčių. Tiesa, šią va- 

sarą atsidarė šventadieniais 
nuaugusiam jaunimui kursai. 
Jiems klausytojų niekuomet 
netrūksta, nes Platelių jau- 
nimas gerai supranta, kokią 
naudą apšvietimas duoda 
žmogui. 

Dabar dėl vadinamųjų va 

Karų. Jie pas mus perdaug 
į ibujoję ir, kas kartas, vis 
labiau darosi nebepakenčia- 
mi. Čia yra tiek susidariu- 
sių artistų-mėgėjų kut pelių, 
kad bemaž sekmadienis ar 

šventadienis yra taisomi va- 

karai. 'Neretai pasitaiko ir 

nesusipratimų, nes esant tiek 
vaidintojų kuopų, nebeuž- 
tenka vietos vaidinimams. 

Nemajūnai, Alytaus apsk. 
Spalio 15 d. vietinio klebo- 
no kun. J. Kunigėlio jsteig- 
toj dviklasėj mokykloj pra- 
sidėjo mokslas. Vaikų su- 

sirinko nemažai. Gerb. mū- 

sų klebonas rūpinasi ne sa- 

lionų pagražinimu, tik mo- 

kyklomis ir kad atvažiavę 
mokytojai nerastų mokyklos 
be langų, taip kai ) kitur 
tenka rasti. Nesitenkino 
vien miestelio mokykla, bet 

taipgi yra steigiamos mo- 

kyklos ir kaimuose Marti- 
nionių, Vėžionių, Matiešo- 
nių ir kitų. 

Dieve duok, kad daug Lie 
tuvoje atsirastų tokių darbi- 
ninkų—tąsyk mūsų tamsus 
kampeliai visi prašvistų. 

Vadžgirys, Raseinių apsk. 
Ačiu kun. P. Katelos rūpes- 
tingumui ir nenuilstančiam 
triusui, męs, vadzgiriečiai, 
kįlam apšvietoj. Kada prieš 
karę neturėjome jokios drau 
gijos, o dabar jau turime 
šiokius-tokius susiorganiza- 
vusius jaunimo burelius. Tu- 
rime knygynėlį. Yra viena 
mokykla berniukams, antra 
mergaitėms, kuriose moky- 

| jauja p-lė K. Marcinkaitė ir 
i p. M. Žiūraitis, šįmet čia 
-net du vakaru surengta. Pir- 
mą kartą vaidino "Nepadė- 
jus nėr ko kasti," gegužio 
5 d. Antrą kartą rugpju- 
čio 11 d., suvaidino "Ant 
bedugnės kranto." 

("Tėv. Sargas") 

Kaniisiss nuimamos nuo 

Pirklybos Laivų. 
Suv. Valstijų Laivyno Ta- 

ryba prisakė nuimti kanuoles 
ir kanuolių platformas nuo 

Į laivų, siunčiančinjų Į u z r ube- 
žius priklybos reikalais. 

Ant laivų, kurie randas Ta- 
rybos žinyboje, kanulių pama- 
tai verčiami į jūres be jokių 
ceremonijų. Tie pamatai, pap- 
rastai plieno platformos, pas- 
tatytos abejose laivo galuose. 

Kanuoles nuėmus, vyrai, 
j kurie buvo prie kuiuolių lai- 
ke submarinų karės grįžta at- 

! gal pildyti paprastas laiviniu 

į kų pareigas. 

i 
Kareiviai Vokiečių revoliucij cnierių parijus saugoja tiltą, 
per kuri Francuzijos kariški belaisviai .grįžta i savo šalį. 

I-a i vyno Taryba mano, jog 
tos permainos daug prisidės 
prie suteikimo darbininku prie 
pirklvbos laivyno, kaip reika- 
laujama ramybes laikais. Ka- 
rės laike iš per didelio žmonių 
susikimšimo, sanlygos aut 

pfrklybos laivų buvo labai nc- 

įormaKškos. Laivai, kurie pap- 
rastai turėdavo dvyliką pirk-j 
lvbos laivininku, dažnai ture-j 
davo dar ir penkiolika vyru 
kanuolin. Jie užimdavo pap- 
rastus laivininku kambarius, 
kuriuos pirklvbos laivininkai 
mielai jiems suteikdavo pa- 
tįs gyvendami kur kitur, kur 
buvo galima. 

Laivyno Taryba dabar gra- 
žina laivininkus j tuos kam j 
barius, kuriuose jie papratę! 
buvo gyventi prieš. karę. tik 
tie jų kambariai perkelti dau-j 
giau į laivo pasturgalį, neg 
pirmiau kad būdavo. Juos per- 

mainyta iš baimės clel minų, 
bet včliau pasirodė, jog toji 
permaina tinka ir ramybes lai- 
kais, taigi nuspręsta jų atgal 
ir nekelti. 

Turint užtektinai vietos, 
Laivyno Taryba mano panau- 
doti pirklvbos laivams savo 

programai mokonti laivinin- 
kus, kurie bus reikalingi nau- 

jiesiems laivams. 
Neužimtuose kambariuose 

kuriuose apleidžia kanuolių 
laivininkai ir kiti, bus apgy- 
vendinami mokiniais po ke- 
turis žemesnius aficierus ir 
keturis ?enicsnius inžinierių 
aficierus. Pastarieji bus vir- 
šum, paprastojo aficierų skai- 
čiaus specialiam lavinimui po 
to. kaip jie bus perėję tech- 
niškas Tarybos mokyklas in- 
žiniervstC'i ir nayigacijoj. 

Manoma, jog taip bus ga- 
lima sunauduoti perviršių 'a- 

bartinių žemesnių aficierių. 
kurie tokias mokyklas užbai- 
gė. Nuo Amerikos įstajimo j 
karę iš tų mokyklų išėjo 6,79'J 
laivyno afieierai ir inžinieriai. 

Pirm neg gaii'i leidimą 
(license), žemesniesiems afi- 
cierams bus leista lavintis ant 

ujrių nedaugiau tris mėne- 

sius, po to jie siunčiami ant 

kitų laivų, kaipo afieierai. Jie 
nėra be prityrimo, nes tik pri- 
tyrę laivininkai tėra mokina- 
mi Tarybos mokyklose. 

Pirkly bos laivų mokiniai 
'.jus imami nuo Tarybos lai- 
vyno laivų ir bus mokinami 
aut pirklylxDS laivyno, kaipo 
paprasti laivininkai, gaisrinin- 
kai, tarnai ir virėjai. 

i 
DIENINE IR VAKARINE 

MOKYKLA 
Cia eaii lenęvai ir crcitai iSaiolcti Anglų Ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, 
Lietuvos ir abelnn istorijas,' geografiją, rašyti 

« laiškus, ir tt. Taipgi, turime Graoimar ir Hich 
School'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 

>. kite liuosų iailto •jas'.Tioklnimui, nesigailėsite. 
i American CoiI3$k Preparatorj Sdiool 
!' UCZ 9.0 HALS7ED S.., CHICAGO, ILL. 

NEFATEMYTI GAMTOS 

STEBUKLAI 
Mes matome šviesiu, giedriu dieną, 

mts matome tamsiu naktį, matomo 
labai giedras atmainas — 18 gied-os 
i lieti;, audr.% sniegu matome dangų 
braižančuis žaibus, girdime gyvybe 
(Ireblcanti griausmą. Kaa tą viską 
atlieka, daugeliui Žmonių yra neži- 
noma, o žinoti privalo ktekvlqpa3. 
šl gamtos visokeriopų atmainų labai 
truupai ir aiškiai yra apraSyta li 

paveikslais išrodymą, knygelėje 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Sviete 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

'LIETUVA" 
3253 80. MORGAN STRĖBT 

CHICAGO, 1LL. 

AKTYVAS 

Pinigai Banke $12,364.87 
Bcndsai $51,4S9.30 
Priklauso nuo širininkų $18,418.63 
Investinimai $29,199.94 
Kitokio Turto £1 $04.33 

$113,077.57 
PASYVAS 

Legalizuotas kapitalas .... £1,009,000.09 
Atitraukus neišrašyta $389,850.00 

Iiiasyta šėrų vertė $110,150.00 
Reserva dėl Progres Shoe Manufacturing 

Company $2,000.00 
Pelnas ..' $2,030.37 
Atitraukus išmokėtus div $1,103.40 

$927.S7 

$113,077.57 

Ši atskaita parodo, kad LIETUVOS 
ATSTATYMO BENDROVE per 191Sm. 

turėjo išmokėjus, gryno pelno. .. 4927.57 

1917 m. gruodžio 31 d. išviso kapitalo 

£i atskaita yra padaryta prisaikintų vals- 
tybės revizorių MERCANT1LE AUDIT 
CO. ir direktorių valdybos užtvirtinta. 

Direktorių Taryta 
M. W. BUSH, Iždininkas, R. KARUŽA, 
Pirminikas, V. K. RAČKAUSKAS, Sekre- 
torius, Kun. N. J. PETKUS, Vice-Prezid. 

Direktoriai: 

Dr. A. Bacevičius, Kun. P. Gudaitis, K. 
Kasaius, J. C. Sirvydas, A. B. Strimaitis. 

buvo 
Per 1918 m. užaugo 

.. $20,000 
$93,077.57 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
;. _____ —- — ■ -———— — 

Lithiianiart Development Corporation 
320 FIFTH AVENUE NeW YORK, N. Y. 
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(Tąsa) 

Susipažinę su trumpa Šios 
i šalie i-tori ja ir -u tU' mi, kaip 

reik išsiimti pilietiškas popie 
ras, idant patapti Amerikos pi 
liečiu, f ta har turime susipažin- 
ti su Amerikos valdžia. 

VISOS SAUES VALDŽIA. 
Ši šalis susideda i: 48 atski- 

ru valstijų. Kiekviena valstija 
savo naminiuose, t. y. valsti- 
j imtos e reikaluose yra pilnai 
neprigulminga ir valdosi su 

1 \savo locnti įstatų. Kiekvie- 
na valstija turi savo įstatus, 
mažiau ar daugiau skirtingus 
nuo kitų -valstijų. 

Tokiuose reikalus, kurie pa- 
lyti ne vieiKĮ tik valdžią, bet 
visas valstijas, t. y. visa šia 

šalį, tvarko ne valstijinė vai 
tižia, bet v'isos šalies valdžia, 
visai skirtinga nuo atskirų val- 

stijų valdžios. šita, bendra vi- 
soms vi! ežioms valdžia vadi- 
nasi Fceitralč raidžia, nes ji 

apima visas valstijas, visti 
valstijų federacija. 

Taigi, kaip matome, šioj ša- 

lyj yra dvejopa, taip sakant, 
valdžia: l'cdcrale valdžia,, ku- 

ri apima visas valdžias ir kuri 

rūpinasi tik bendrais visoms 
valstijų reikalais (sakysim: 
kares, muitų, pinigyno, krasos 
reikalai, susinėsimai su kito- 
mis viešpatijomis ir t. t.) ir 
/ ąlstijinė valdža, kuri rūpina- 
si tiktai savo valstijos nami- 
niais reikalais. 

Federale valdžia dalinasi i 

tris skyrius, arba departamen- 
tus : 

1. Lclisletyvis skyrius, arija 
Le (ji sic t ura svarsto ir padaro 
Šalies įstatymus.jTa ji atlieka 

į>er Kongresą. Kongresas su- 

sideda iš dviejų hutų: iš ats- 

tovų huto ir Senato. Atstovų 
huto ir Senato narius renka 
žmonės kiekvienoj valstijoj ir 
pasiunčia juos Kongresan, 
kad tenai visos šalies įstatv 
mai> rupintusi. 

2. Antra Federalės valdžios 
šaka yra lixcktityvč, t. y. Pil- 
domoji. Ji prižiūri, kad visos 
pareigos visų valdininkų giltų 
pildomos, kaip tai parodyta 
įstatiniuose. Jos vyriausiu ats- 

tovu yra Suv. Valstijų prezi- 
dentas, kuris savo darbą atlie 
ka per savo i vairius "ministe- 
rius," kurie Šioj Šalyj vienok 
nesivadina ministeriais, bot 
sekretoriais, Yra sekretorius 
karės sekretorius žemdirbys- 
tės, sekretorius pinigyno, sek- 
retorius krasos ir t. t. 

3. Trečia Federalė valdžios 
šaka yra Tcismiska. Ji prižiu 
ri, kad Legisletiiros padaryti 
įstatiniai hutų nepriešingi 
Arrerikos konstitucijos pama 
tinienis dėsniams ir paiškina. 
bylų nagrinėjime, ką įstatiniai 
reiškia ir kaip juos reikia sup- 
rasi i. Vyriausia šios šakos įs- 
taiga yra Aukščiausi s Suv. 
Valstijų Teismas (Supreme 
C'ourt of tlie United States). 

Tas vra tik trumpas pami- 
nėjimas apie Federalę valdžią 
ir jos skyrius. Lengva bus 
tuos skyrius paminti, jegu ži- 
nosim, kad: 

1. Visu pirmiausiai reik įsta- 
tymus padaryti — tą atlieka 
Legisletyve šaka, Kongresas. t 

2. Paskui reik tuos padary- 
tus įstatymus pildyti, — t "į 
t. y. gyveniman įvesti atlieka 
Exekutyvč, arba Pildamoji ša- 
ka per S. V. Prezidentą ir jo 
pagelbininkus. 

3. Pagalios reikia, kad tie 
padaryti įstatymai butu pildyti 
teisini/ai. To prižiūri Teismiš 
ka šaka per Air^čiausį Suv. 
Valstijų Teismą. 

YALSTIJIN'ii VALDŽIA. 

J)abar pažiūrėsim, kaip yra 
sutvarkyta atskiros valstijos 
valdžia. Ji yra sutvarkyta ant 
tokio pat kurpalio, kaip ir Fe- 
deralė valdžia. Skirtumas tarp 
jos ir federalės valdžios yra 
tik tame. kad valstijinė val- 
džia apeina tik vieną savo vai 
stija, o tederalė valdžia, kaip 
minėta. apima visas valstijas. 

Valstijinė valdžia taip pat 
dalinasi i tokias pat tris Šakas, 
kaip ir fcderalė valdžia: į le- 
^isletyvę, ekzekutivę ir teis- 
ininką, tik įstagos šių valsti- 
jiniu šakų vadinasi truputį ki- 
taip nes^u federalių šakų. Už- 
duot js jų vra tos pačios, kaip 
i etderalės valdžios šakų, tik 
vardai kitoki. 

Sakysim, federalėj valdžioj 
Ici^isletyvčs sakos svarbiausia 
įstaiga vadinasi Kongresu, v) 

valstijoj tokios pačios sakos 
ištaka vadinasi Generalė Suei- 
ga, arba Asembleja (General 
Asseniblv). \ yriausis prižiurę 
to jas Fikzekutyvės šakos fede- 
ralėj valdžioj yra Prezidentas, 
o vyriausiu prižiūrėtoju tokios 
pat šakos valstijoj yra Guber- 
natorius. Vyriausia įstaiga 
teisniiskos šakos federalėj val- 
džioj yra Augšėiausis Suv. 
\'alstijti Teismas, o valstijoj 
yra Augščiausis Valstijos 
Teismas. 

Dabar pažiūrėsime, kaip rė- 

[dosi Valstija ir miestai. 

GENERALE SUEIGA 

(ASEMBLEJA). 
Generalė Sueiga — arba 

Valstijos Legisletura — yra 
kūnas, kurs daro Valstijos'įs- 
tatymus. Jos organizacija yra 
tokia jau, kaip Suvienytųjų 
Valstijų Kongreso. Ji suside- 
da iš dviejų butų Atstovų Bu- 
to ir Senato. Gubernatorius tu 
ri tokią jau inteknię įstatymų 
leidime Valstijos Legislaturo- 
je, kaip Prezidentas turi intek- 
nię įstatymų leidime Kongrese, 
nes įstatymai Valstijos Legis- 
laturoje yra leiclžiami tokiu 
jau bildu, kaip Suvienytųjų 
Valstijų Kongrese. Atstovų 
Butas Valstijoj išsirenka sa- 

vo pirmininką, kurs vadinamas 
"Buto Kalbėtoju." (Spikeriu) 
Jis paskiria komisijas peržiū- 
rėjimai bilių, paduodamų Le- 
gislaturai, ir padavimui jų Le- 
gislaturai priimti, tokiu jau 
budu kaip biliai yra paduoda- 
mi Kongresui. Valstijos Le- 
gislatura gali leisti kokius no- 

ri įstatymus dėl" gerovės val- 
stijos, bet tfe įtatymai turi 
sutikti su Suvienytųjų Valsti- 
jų Konstitucija. Kiekviena 
valstija leidžia savo įstaty- 
mus, ir todėl yra daug skir- 
tumo tarp įstatymų įvairių 
valstijų, iŠ kurių susideda Su- 
vienytosios Valstijos. 

Valstijos 'Atstovai yra ren- 

kami dviejų metų laikui. Val- 
stijos Senatoriai yra renkami 
keturiu metu laikui. c t> 

(Bus daugiau) 

Juokeliai. 

BIZNIŠKAS JŠROKAVIMAS. 
— Vincai kodėl tu paskolinai 

tam valkatai penkinę, juk žinai, 
Kf.o jis tau jos niekad neatiduos. 

— Taigi, širdut, žinodamas 
kad jis man jos niekad neati- 
duos, aš ir skolinau jam. Gal, 
bijodamas, kad nereikalaučiau j 
pas jį skolos, paliaus nuolat lan-' 

joiiojys pas įcus. 

Orlaiviai, kuriuos Vokietija sulyg padarytos taikos sutari icfc perdavė j talkininku rankas 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
IŠ ELIZABETH, N. J. 

Sausio 19 d. Elizabeth'o 
lietuviai turėjo visuomeninį 
susirinkimą, kur išnešta pro- 
testo rezoliucija prieš lenkų, 
vokiečiu ir rusu kėsinimąsi 
pavergti Lietuvą. P-as J. O. 
širvyclas iš Brooklyno pa- 
aiškino politikos bėgį Lietu- 
vos klausime. Po kalbai iš- 
nešta protesto rezoliucija. 
Rezoliucijai nepritarė tik ke 
lėtas bolševikų. Rezoliucija 

•anglų kalboje skamba se- 

i kančiai: 
The Lithuanian nation is 

determinėcl to have its in- 
dependent existence. It ba- 
ses its determination upon 
the principles repeatedly an- 
nounced by President Wil- 

! son. Lithuania possesses at 
present the government 
which is supported by all 
the citizens of Lithuania. 
For the last four years Lith- 
uanians were suffering un- 

cler the German military op- 
pression and were absolute- 
ly forgotten and abondoned 
by the entire world. 

WHEREAS, Lithuanians 
were threatened by the dan- 
gers of Polish Imperialism 
on one side and from Rus- 
sian and German aggression 
form the other, and 

WHEREAS, Polish lead- 
ers for some time past 
threatened the occupation of 
Vilna, the Capital of Lith- 
uania, by armed force, 

We, therefore, the Lith- 
uanians of Elizabeth, N. J., 
numbering 4,000 and as- 

sembled in Mass-Meeting 
held at 69 South Park St., 
on January 19th, 1919, ex- 

press our indignation and 
protest against the designs 
of Polish Iriiperialists 
against Lithuania and im- 
plore the Government and 
the peoples of the United 
States to' give an assisting 
hand against Polish, Rus- 
sian and German aggres- 
sion: 

a) By supplying the Lith- 
uanian Army and Militia, 
which are being organized 
in Lithuania with arms and 
ammunition; 

b) By sending the sol- 
diers of the United States 
of Lithuanian extraction in- 
to Lithuania; 

c) Checking the Polish 
aggression of Lithuania; 

d) By recognizing the 
present Lithuanian Govern- 
ment, electd by the people 
of Lithuania as a legal one. 

RESOLVED, That this re 
solution be forwarded to the 
President of the United 
States, Woodrow Wilson, 1 

and to the members of the 

Senate ancl the Huuse of 
Representatives. 
President, Joseph Žalionis, 
Secretary, George Budris. 

Ši rezoliucija lietuvių kal- 
boje skamba sekančiai: 

Lietuvių Tauta yra.apsi- 
sprendusi Neprigulminga. 
Prezidento Wilsono paskelb 
ti Principai tą patvirtino. 
Lietuvoje yra Valdžia, ku- 
rią remia visi Lietuvos pi- 
liečiai. Lietuvos žmones per 
pastaruosius ketverius me- 
tus nešė sunkų Vokiečių mi- 
litarinį jungą, ir buvo pa- 
saulio užmiršti. 

KADANGI Lietuvai grę- 
sia pavojus nuo Lenkų Im- 
perijalistų iš vienos pusės ir 
nuo Rusų ir Vokiečių iš ki- 
tos pusės. 

KADANGI Lenkų vadai 
jau nuo senai grūmoja spė- 
ka užgrobti Lietuvos sosti- 
nę Vilnių. 

Todėl męs, Elizabeth, N. 
J. lietuviai skaičiuje į 4,000 
ypatų, savo susirinkime prie 
69 South Park St., sausio 19 
dieną, 1919 m. griežtai pro- 
testuojame prieš Lenkų Im- 
perialistus ir meldžiame Su- 
vienytų Valstijų Valdžios ir 
žmonių apginti nuo Lenkų, 
Rusų ir Vokiečių užpuoli- 
mo, duodant Lietuvai pagel- 
bą: 

a) Suteikiant ginklų ir 
amunicijos Lietuvos Armi- 
jai ir Milicijai organizuoja- 
mai Lietuvoje; 

b) Pasiunčiant Lietuvius 
kareivius iš Suvienytų Val- 
stijų Armijos Lietuvon; 

c) Sulaikant Lenkų ver- 

žimąsi Lietuvon; N 

d) Pripažįstant Lietuvos 
žmonių išrinktą Valdžią. 

NUTARIAME, kad ši re- 

zoliucija butų pasiųsta Su- 
vienytų Valstijų Preziden- 
tui Woodrow Wilson, Sena- 
to ir Atstovų Buto nariams. 

Pirm., Juozas Žaiionis, 
Sekr.,Jurgis Budris. 

IŠ DETROIT, MICH. 

Musų kolionijoje tautiš- 
kas veikimas eina tartum at- 
bulu keliu. Nors čia yra j 
gan skaitlingas būrelis lie- 
tuvių ir, rodos, nemažai yra 
sumanių veikėjų, bet pačio 
svarbiojo reikalo—lietuviš- 
kos svetaines, clar ne tik ne- 

turime, bet ir nesirūpinama 
apie tai. 

Iki šiol męs vis ubagavo- 
me pas kitus, bet jau laikas į 
butų rūpintis savąja lietu- 
viška svetaine. Butų gerai, 
kad draugystės pradėtų sve- 
tainės klausimą gvildenti. 
Turime Lietuvių Piliečių K., 
kuris prie geresnių aplinky- i 
bių galėtų sulošti žymią rolę 
yietos lietuvių gyvenime, nes j 

amerikonai duoda daug ver- 

tės piliečiams. Bet dabar 
neturint lietuviškos svetai- 
nės, amerikonai mažiau ver- 

tina lietuvi" pasistengimus. 
Butų gerai, Kad nors kliu- 
bas paragintų draugijas, pri 
mintų joms apie lietuviškos 
svetainės reikalingumą. Ki- 
taip galime ir ilgai dar buti 
be svetainės. 

J. Naujckacc 

IŠ LAWRENCE, MASS. 

Sausio 19 d. A. L. T. S. 
kuopa ir T. J71. skyrius ben- 
drai surengė prakalbas, kad 
užprotestavus prieš lenkų ir 
kitų pasikėsinimus užgrieb- 
ti Lietuvą. Kalbėjo J. Ra- 
manauskas (kareivis) ir K. 
Morkus, "Sandaros" redak- 
torius. 

Pradžia prakalbų buvo ga 
na graži, bet užbaiga, tai 
žmonėms nepatiko. Kalbėto 
jai bemokindami kitus, pa- 
tįs netaktiškai elgiasi. J. 
Ramanauskas, galima saky- 
ti, dėl smulkmenų sustabdė 
p. K. Norkų kalboje. 

Išėjo taip sakant susikirti 
mas ir publika ėmė nerimau 
ti, kiti visiškai apleido sve- 

tainę. Girdėjosi išsireiški- 
mai, kad nemato i,Qikalo sė- 
dėti susirinkime kur vieton 
konstruktyvio darbo tik gin- 
čijamasi. 

Apgailėtina, kad toki svar 

bųs susirinkimai išeina tik 
"fiasco." 

Tautininkas Demokratas, i 

iš philade:jphia, pa. 

Musų miesto lietuvių tar- 
pe dažnai gali užtėmyti keis 
tų apreiškimų. Musu jau- 
nimas myli daug draugau- j 
tis su svetimtaučiais, bet į 

Skaitytojas žino. 

Kad jis užsimokėjo už dien 
raštį "Lietuvą," jis žino, kad 
jo pinigus priėmėme, nes jis 
mato ant laikraščio "Lietuva" 
užklijuotą geltona popierą, jis 
mato ant popierėlės 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 

butų didesnis, negu 12-30-18, 
nes kitaip laikraštis gali but 
sulaikytas, kadangi numeriai 
reiškia, jog apmokėtasis už 
prenumeratą laikas pasibaigė, 

io neapmokėtą laikraštį kra- 
sa draudžia siuntinėti. 

Permainant antrašą, aiškiai 
išpildykite šitą blanką ir pri- 
siiiskite ją nuims, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisinga0 pgtr—nvimas. 

Mainant antrašą, teiksitės išpil-dyti sekančią blanką. 
Pirmiaus rnar "Lietuva" ėjo sekančiu antrašu: 

Vardas Pavardė 
c 

Numeris Gatvė 
• «S> 

Miestas — Valstija 
Dabar siutinėkite skančiu antrašu: 

Numeris Gatvė., 

Miestas Val-tija 

daugiausiai esti apgailėti- 
nos pasekmes. Viena lietu- 
vaitė, p-lė P. M. ir-gi šali- 
nosi nuo "mužikų" lietuvių 
ir draugavo su italu. Paga- 
lios, matyt parsiėmusi "mov 
ing pikčerių" dvasia, pano- 
rėjo romantiškai pagyventi, 
na ir pabėgo su tuo italu. 

Tėvai apsižiuiėję, kad jų 
dukrelės nėra, pranešė poli- 
cijai. Ši, žinoma, jaunave- 
džius surado. But tai nie- 
kis, bet italas yra vedęs, ir 
policija apie tai sužinojusi 
porelę suareštavo. Taigi 
draugavimasi su svetimtau- 
čiais yra abejotinos vertės, 
nes geresnieji svetimtaučiai 
turi užtektinai draugų tarpe 
savųjų. Studentas P. M. D. 

Jeigu jūsų akys perši arba skaudžios, 
jus nereikalaujate eiti gydytis ir mo- 
kėti augštas kainas už tai. Pasiteirau- 
kit su manim. Aš pritaikysiu jums 
akinius, kurio greitai prašalins jums 
visus akių sakusmus. Aš gvarantuoju 
luma geriausią, patarnavimą ir žemiau 
sias kainas. Turiu 8 metų patyrimą. 

Peter A, Miller 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizgučių. Pui- 
kiai Taisoma Laikrodėlius 

2128 W. 22nd St. Chicago 
Phone Carai 5838 

54906 W. i4th St Cicero 

SKAITYKITE IR PLATINKITE DIENRAŠTI 

"LIETUVA" 

Reikalaujame 
į darbą 1000 agentų 

po visas lietuviškas kolionijas Suv. Valst. 
Darbas prakilnus, pelningas-] irparamus 
kiekvienam. Dėl informacijų atsišaukite 

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

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame banfceriai, bet me:? gvarantuojame Tamstai su8ė- dymį o0% ant Tamstom pinigų, nusiperkant s.tu drabužius pas mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus Ir over- kotus nuo $30.«t iki $50.00 už pusę kainos. Truputei} nešiotus noo $25.00 iki $CU,C0 aiu orderio darytus siutus ir overkotua parduoda nae po $E.C0 ir brimgiau. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir btangiaus. Vaiki; siutai $?.C»0 iki $7.50-. rifcrrt-nios ir valysaL 

S. G O k D O N 
1415 SOUTH HALSTED STRCET CH■<?.*' i U* 

g toras atdaras kasdienį ir vakar;iis Iki 0 vrl. S'-oaunva e«a 1arpj? iki 11 vai. vaki f Nedėldlenia'sv—iki •' vM vfkar*. 

Telephone Drove: £ 767 

J. F. BUDR1K 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausių Gramafonų ir Lietuviškų Rekordų. 
Auksinių Laikrodėlių, Žiedu, ir t. t. Krautuvėje randasi 
didžiausis pasirinkimas visokių Lietuviškų Knygų. Ka- 
talogą siunčiame Dykai. 

j. F. Budrik 
3343 SO, HALSTEO ST. CHIGAGO, ILL, 
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Prenumeratos kaina apgarsinimų skyriuje. Apgar- 
dftlcrtj kaina suteikiama pareikalavus. 

Prisiųsti Redakcijon Ir nesinaudoti rankraščiai gry 

finam atgal tik tada, kada Jų gražinimo reikalaujama, 

rankrašti Redakcijon siunčiant, ir kuomet gražinimo lė>- 
Aoa prie rankraščio yra prldetoe. 

Prenumeratos, apgarsinimų lr kitokio biznio reika* 

lals reik kreiptis laiškais J Dienraščio Adminlstaracijf. 
Korwp«n demci Jas, žlnlan k' straipsnius reik adresuoti 
Diaflražčlo Redakcijos vardu. 

Joki raštai, be padavimo rašėjo tikro vardo-pravar- 
dis Tapart siaplvardes) lr adreso, negali butl sunaudoti. 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 iki 

ttial Išryto lr nuo 6:30 Iki * vakare. 

Meškerioja Lietuvių 
Kunigus. 

Subatos numeryje tilpo straipsnis tū- 

lo " L i t v i n o tilpusis vienam lenkti 
laikraštyj. Jis yra parašytas arba neišgydo- 
mo lenkbernio, arba greičiausiai tikro lenko, 
pasivadinusio "Litwinu,"—nes jeigu tai butų 
lietuvis rašęs ir lietuviams, tai kokiems galams 
jis butų rašęs j į—lenkų laikraščiuose, kurių 
lietuviai neskaito? 

Žingeidžiausia šio straipsnio dalis yra 
ta, kuri parodo naują lenkų "triksą" lietuvių 
pasigavimui ant savo meškeres. Mėgino jie 
vienus, mėgino kitus, dabar mėgina kabinti 
ant kriukelio lietuvių dvasiški ją, pasitikėdami, 
kad tie parduosią Lietuvą lenkams—dėlei ka- 
talikybės. 

Tas tik parodo lenkų intrigos visą pek- 
liškumą, visą jų politikos nešvarumą. Per ti- 
kybą jie lietuvius subukino, per tikybą dabar 
mano lietuvius suskaldyti ir vėl savo bučin 

pasigauti. 
Dantis sau, ponai lenkai, išsilaužysit! 

Lietuvis velyti buti pekloj su liuteronu latviu, 
ar kitu kuo, negu su tokiais lenkais "katali- 
kais"--danguje. 

oo 

"Lietuvos" Skaitytojams. 
"Lietuvos" Redaktorius, ii. K. Balutis 

šaukiamas skubiai atvykti į Rytus svarbiuose 
lietuvių reikaluose, pereitą subatą išvažiavo 
New Yorkan ir VVashingtonan. 

Kadangi ir be to Redakcijos štabe truko 
pilnai patyrusių žmonių, tai iš tos priežasties 
"Lietuva," vieton šešių puslapių, išeis tik ke 
turiu puslapių, kol p. Balutis sttgrįž atgal. 

Taipgi per tą laiką nebus ir apžvalgų Re- 
dakcijos straipsnių. 

Pasitikime, kad "Lietuvos" skaitytojai 
priims šitą pranešimą su g<ra širdimi ir be 
rugojimų už truputį sumažintą per tą laik'. 
dienraštį. 

Oi 

Svetimoj Spaudoj apie 
Lietuvius. 

Lenkai "Sumina". 

Lenkai paėmė už gryną pinigą savo Yar- 
šavos plctkas apie tai, buk Lenkija paėmusi 
Lietuvos valdymą, dargi sulyg prašymo Lie 
tuvus "prezidento," (kurio visai nėra). Xes 
štai kas jų rašoma: 

"Labai kvailai turi išrodyti "mūsų" lietu- 
viai separatistai Amerikoje su Dr. Šliupu, 
Hertmanavičium ir kitais n a r v a n 

ciais priešakyj, kuomet jie perskaitė 
paskutinius telegratnus iš Europos, kad 
Lietuva, negalėdama sau duoti rodos su 

bolševiku užpuolimu ant Lietuvos žemiu, 
kreipėsi per savo tuolaikinę valdžią prie 
Lenkijos, prašydama pagelbos. O čia sau 

būrelis pasiutėlių ir užsidegėlių lietuviukų 

separetistų surengė kokius ten protestus 
prieš lenkų "užgriebimus," buk tie užpul- 
dinėja jų žemes ir geidžia "išnaujo pa- 
vergti" lietuvių tauta. 

"Kaip šiądien privalo rausti už šiuos 
vartojus tikrieji, atviraširdžiai lietuviai, 
kurie sąjungoj su Lenkija visados matė 
savo saugumą, ką p ri p e č e t i j o jų 
bočiai Liublino Unija... Lenkija juk lie- 
tuviškų nei ukrajinietiškų žemių nereika- 
lauja [tai Padarewski ir Moracze\vski 
matyt, yra melagiai? Vertėjas], nes 

turi savo locnij, neužginčinamų užtektinai. 
Jeigu lenkų kariumenė norėjo eiti ant 
\ ilniaus ir apginti jį, tai ne tam, kad jį 
turėtų pasiimti ir sunaikinti [o, ves, ti- 
kime. Vert.], bet idant apsaugoti taip 
lietuvius, kaip ir lenkus ten apsigyyenu- 
siusj nuo bolševikiškos skerdinės. 

"O čia būrys n a r v a n c ų apakusių 
ant triksų [?] sušauktų mitingų baubia, 
kad Lenkija nori skriaudą padaryti Lie- 
tuvai ir protestuoja prieš Vilniaus apgy- 
nimą nuo bolševikų. Matyt, šitiems po- 
nams meilesni bolševikai ir vokiečiai negu 
lenkai, kurie geidžia buti jų geriausiais 
broliais ir apginti juos nuo pogromų, nes 

patįs, kaipo neskaitlingi, negali pasistaty- 
ti prieš aršiausį priešą... O tai tie... 
"braciaszkowie".... 
A a, matai, koki tie ponai lenkai geri: 

nori lietuvius gelbėti, o tie nuo to kratosi... 
Ar ne kvailystė, ar nepasiutimas tų lietuvių, 
kurie tokių lenkiškų geratlėjįsčių nei apkai- 
nuoti nemoka. Bet ir lenkams gali kantrybes 
pritrukti, jeigu lietuviai tokiais nedėkingais ir 
toliaus besiroclys. Lenkai tuomet ims ir pames 
lietuvius visai. O kokia butų bėda tuomet lie- 
tuviams, anot šito leikiško laikraščio !.. Ta- 
da jie ir ukrajiniečiai patįs prašys Liublino 
L'nijos atnaujinimo, bet jau jos negaus, tik 
gali gauti — "Varsavos Unija," t. y. tokia 
unija, kokią jiems lenkai padiktuos. 

tštai kai; tas busią su lietuviais ir ukra- 
jiniečiais: 

"Lkrajmieciai vėlgi jau pasidavė ir 
daugiau nesvajoja apie užgriebimą Len- 
kijai Chelmo žemės, kuria jiems jų gera- 
širdžiai jų prietcliai vokiečiai padovanojo, 
bet trokšta taikos ir yra prisirengę tartie 
su lenkais tomis išlygosmis, kokias jiems 
šie pastarieji padiktuos [fr reik tiems 
lenkams tokiais b 1 i o f e r i a s būti! 
Y e r t.] Gerai! Jeigu Lietuva ir Ukrajina 
nori pasilikti pačios sau, kaipo atskiros 
viešpatijos, tai męs lenkai visai joms tame 
kenkti nemanome, neigi norime [Is that 
so? Tai kame gi ir sielotis tai]) uždyka? 
Vert.]. Mums užteks to, kas tikrai yra 
musų, o svetimo nenorime [Tai nei ne- 

reik nagu kišti. Vert.]. Todėl tegul sau 

Ukrajina ir Lietuva pasilieka savo negin- 
čintinuose rubežiuose, o Lenkija bus Len- 
kija tose žemėse, kurios jai priklauso ir 
— "na tem będzie zgoda." Kaip ten ant 

to kas išeis — tai kitas klausimas. Gal 
reikės tverti liauju unija, gal jau ne Liu- 
belska, bet... Varšavnką"... 

— Tš u goda, Chicago, 111. 
Sausio 23 d. 1919 m. 

* * 

Dar Lietuvos lenkai negavo, o ;:iu v.u.-'ie- 
pia, pajuokia, dergia ir grasina lietuviams tis 
Europos komedijantai ir chronistai peštukai. 
Klausimas, kas gi ištikro butų, jeigu jiems] 
Lietuva tektų? Be abejonės butų sulvg tos 
patarlės "Pasodink kiaulę už stalo, tai ji ir 
kojas ant stalo." 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS. 

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

Išplatinimas to veikalo ame- 

rikonu tarpe yra šventa prie- 
dermė lietuvių visuomenės, 
Amerikiečiai šelpia belgus, 
f7?.r:ruzus ir lenkus jų nelai- 
meje. nes juos pažinojo. Lie- 
tuviams neteko nei "trupinių 
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 kožnas ir padalinkite 
amerikonams. 

"Tk? Fraternal Age" kai 
nuoja ant vietos 10c. Per kra- 
sa i 5c. 

Parsiduoda "Lietmos" ofise 
3253 S. Morgan St. Chicago 

Pasitiki Mastausku, 

Klausimas apie skandalą, 
kilusį dėlei Mastausko-Gab-» 
rio, pradeda aiškėti. 

Amerikos Lietuvių Tary 
ba (katalikų), pasiuntusi 
Šveicarijon delegaciją, ku- 
rioje buvo ir p. Mastauskas, 
sausio 16 d. New Yorke tu- 
rėjo susirinkimą, kuriame ki 
lusie dėlei pj Gabrio ir Mas- 
tausko gandai buvo svarsto- 
mi. 

Kaip "Garsas" praneša, 
A. L. T. atrodo, Hd tauti- 
ninkų laikraščiuose paskelb- 
ta istorija su Mastausku 
"jokio pamato neturėjo." 
Kodėl? "Nes—sako "Gar- 
sas"—paties p. B. Mastaus- 
ko telegramoje A. L. Tary- 
bai sakoma: 

"Atstovybė iš Vilniaus 
pribuvo Paryžiun. Atsto- 
vybei pirmininkauja kun. 
K. Olšauskas. Nariai: adv. 
Rosenbaum, Lietuvos už- 
rubežinių reikalų vice-mi- 
nisterįs, Daujotas ir Še- 
maška. Adv. J. Gabrys 
yra misijos generaliu sek- 
retoriumi. Siųskite pini- 
gų. Išvažiuoju New Yor- 
kan sausio 18 d. laivu 
Lorainne." 

Akyvaizdoje to, katalikų 
|A. L. Taryba, anot k'Gaiso," 
atranda, kad skelbiamoji 
apie p. Mastauską ir katali- 
kų delegaciją istorija, esan- 
ti "šmeižtas." Tame reika- 
le ji išnešė formališką rezo- 

liuciją, kuri nepalieka jokių| 
abejonių kaslink katalikų 
Tarybos atsinešiu, o ir pa- 
žiūros. Šita rezoliucija yra 
sekanti: 

Rezoliucija Kaslink 
Mastauako. 

''A. L. T., perskaičiusi 
ir apsvarsčiusi Am. Liet. 
Taut. Tarybos rezoliuciją 
p. B. F. Mastausko reikale 
[minėta rezoliucija reika- 
lavo p. Mastausko atšau- 
kimo], taria: 

1. Am. Lietuvių Taryba' 
[katalikų] atranda Tauti- 
nės Tarybos [tautininkų] 
rezoliuciją nepamatuota ir 
šmeižiančia Amerikos Lie- 
tuvių Tarybą ir visuome- 
nę, kuriai ji atstovauja. 

2. Atsižvelgiant į p. B. 
F. Mastausko naudingą 
pasidarbavimą lietuvių 
tautos reikalams jam Wa- 
shingtone, D. C., begyve- 
nant ir A. L. T. Europoje 
atstovaujant; atsižvel- 
giant į jo rupesnį užtikri- 
nant Lietuvos misijai vie- 
tą Paryžiuje, kur dabar 
įvyksta Taikos Kongresas, 
ir kadangi p. B. F. Mas- 
tauskas niekur neparodė 
intencijos Lietuvos reika- 
lams kenkti; 

'6. Amerikos Lietuvių 
Taryba atranda, kad p. B. 
F. Mastausko veikimas 
yra aiškus ir išreiškia jam 
pasitikėjimą. 

4. Ir toliau A. L. T. nu- 

taria reikalauti iš T. T. 
p. B. F. Mastausko šmeiž- 
tus atšaukti ir šiuomi iš- 
raiškia protestą prieš A. 
L. T. T. akciją diskredi- 
tuoti A. L. Tarybą. 

J. G. Milius, 
A. L. T. pirm., 

K. CesRuiis, 
A. L. T. sekr. 

Pažymėtina vienok tas, 
kad akyvaizdoje tokio nu- 

tarimo Am. Lietuvių Taryba 
nereikalauja minėtų mena- 

mų "šmeižtų" atšaukimo, 
"prašo ir reikalauja" "liau- 
tis pragaištingą lietuviams 
darbą darius." 

"Perspėjimas." 
Visa tai yra išdėstyta ki- 

toj minėtos Tarybos rezo- 

liucijoj, kuri skamba sekan- 
čiai: 

Kadangi taip vadina- 
moji tautininkų sriovš, ku 
riai atstovauja A. L. T. T., 
per savo laikraščius ir 
siunčiamus po kolionijas 
kalbėtojus ir agitatorius 
viešai diskredituoja lei- 
džiamomis paskalomis ir 
šmeižtais, kaip pačią A. 
L. T., jos oficialius atsto- 
vus, taip ir A. L. T. akci- 
ją Lietuvos nepriklauso- 
mybei ir lietuvių tautos 
gerovei, ir, 

2. Kadangi toki taip va 

dinamųjų tautininkų vei- 
kimai kenkia auku rinki- 
mui Lietuvai, skaldo ir 

demoralizuoja lietuvių tau 
tą, ir 

3. Kadangi tam skaldy- 
mo ir kenksmingam Lie- 
tuvos darbui vadovauja A. 
L. T. T., A. L. T. savo po- 
sėdyje 16 sausio, 1919, ta- 
ria: 

I. Priminti, kaip A. L. 
T. T., taip ir visai tauti- 
ninkų sriovei Amerikos 
Lietuvių Visuotinojo Sei- 
mo nutarimus, kuriame 
nustatyta bendro veikimo 
budai ir pamatai. 

II. Atsišaukti į A. L. T. 
T. ir visos taip vadinamų- 
jų tautininkų sriovės lie- 
tuvybę ir sąžiningumą, 
prašyti ir reikalauti liautis 
pragaištingą lietuviams 
darbą varius. 

III. Perspėti visą taip 
vadinamųjų tautininkų 
sriovę, kad iš tokio lietu- 
viams nederamo veikimo 
galinčios kilt liūdnos pa- 
sekmės kris ant A. L. T. 
T. ir taip vadinamųjų tau- 
tininkų sąžines ir atsako- 
mybės. 
Visas klausimas todėl, 

kaip matome, aišIJai pa- 
statytas. Tautinė Taryba sa 
vo rezoliucija išreiškė nepa- 
sitikėjimą ir pareikalavo p. į 
Mastausko atšaukimo. P-as 
Mastauska jau grįžta Ame- 
rikon, bet jį pasiuntusi Ta- 
ryba išduoda "baltą bilietą" 
iv išreiškia pilną pasitikėji- 
mą. 

Grįžimas p. Mastausko už 
baigia visą incidentą, kiek 
tas palyti Lietuvos reikalus, 
bet neužbaigia jo, kiek tas 
p. Mastausko garbę palyti. 
Jeigu jam butų moralė 
skriauda padaryta, kaip tai 
A. L. T. tvirtina, tai Tautinė 
Taryba turės tame tarti ^>a- 

vo žodį. Koks tas žodis 
bus, tą pamatysime vėliaus. 

KATALIKAI ĮGALIOJA 
TIKTAI NORlT 

Dr. J. Šliupas ir inž. Naru 
Ševičius-Norus yra gavę pas- 
portus yažiuoti Europon ir 
šiomis dienomis išvažiuoja iš 
Amerikos. 

Apie šitą klausimą kataliku 
Taryba svarstė savo posėdyj, 
laikytam sausio 16 d. Ne\v 
Yorkė ir, sulyg ''Garso" pra- 
nešimo, įgaliavo p. Norų ir 
nuo savęs. Dr. Šliupui vienok 
tokio įgaliavimo nesuteikė. 
Tame reikale išnešta rezoliu- 
cija skamba sekančiai: 

"A. L T. pritaria inž. 
T. N< raus važiavimui ir su- 

tinka jam duoti ingaliojinuj 
tiktai Lietuvos neprigulmv 
bei veikti ir tiktai sutartyje 
su Lietuvos valstybės Tary- 
ba ir provizionalės Lietuvos 
valdžios atstovais." 

Pinigai nebus duodami 

Mrs. Jac''ues Lebandy, kuri nušovė savo vyrą "Saharos 
imperatorių" ir jos duktė. 
MM'MBanBOHI T—■■■■! ■■■■!■!■ II ■■ 

I atskiriems delegacijos na- 

riams, bet siunčiami Lietu- 
vos misijai Paryžiuje arba 
provizionalei Lietuvos val- 
džiai. 
Tą pačią dieną vakare buvo 

ir bendras pasėdis abiejų Ta- 
rybų — tautinės ir katalikų. 
Šiame posėdyje delei nedavi- 
mo Dr. Šliupui įgaliojimo, 
kai]) paduoda tas pa s '"Gar- 
sas" (kitų Ne\v \or kiečių 
laikraščių dar negauta. 
"I.ict."), buvęs toks inciden- 
tas : 

[Dr. J. Šliupas] — ra- 

šo "Garsas" — sako, rytoj 
posėdyje buti negalėsiąs, tai 
dabar prašo duoti jam in- 
strukcijų, nes važiuosiąs 
Anglijon. A. L. T. jam pa- 
liudijimo nedavusi, bet jis 
jo ir nereikalaująs, tik pul- 
sas patarimų. P. 1. Kaupas 
sako, kad Dr. J. Šliupas ir 
kiti atstovai veiktų laisvos 
Lietuvos dėlei sutartyje su 

provizionole Lietuvos val- 
džia ir jos atstovybe Tai- 

kos Konferencijoej. Kam 
P. Gudaitis (jis nėra A. L. 
T. nariu) įsikarščiavęs pa- 
sakė. kacPnTT)r. J. Šliupui 
rėkia duoti ingaliojimą, jei 
jis veiktų Lietuvos reika- 
lams, o ne laisvamany bei." 
Nedavimas Dr. Šliupui įga- 

liojimu iš katalikų pusės yra, 
beabejonės, jų paremtas ant 

tikybinių pamatų, bet nejaugi 
mūsų "katalikai" ištikro są- 
žiniškai tiki tam, kad Dr. Šliu- 
pas šiais laikais veiktų laisva- 
tma lybei, ne lietuvystei? Kaipo 
laisvamanybės apaštalas Dr. 
Šliupas jau pusėtinai senai pa- 
siliovė veikęs. 

REIKALAUJA 1.000 MOKI 
NIIJ AFICIERŲ PIRKLY 

BOS LAVINIMUI. 

IVashimjion, D. S — Lai- 
vyno Taryba šiądien pranešė, 
kad reikalaujama penkių šim- 
tu amerikiečiu laivininku, tu o w C" 

rinčių daugiau kai du metu 

pritirymo ant jurų ir penkius 
Šimtus mechanikų su prityri- 
mais inžinierysteje. Suv. \ ais- 
ti j n Laivyno Taryba jų i ieško 
idant vienus mokinti, akip lai 
vų aficierius, o kitus kaipo in- 
žinierius prie laivų. 

! .aivininkai btis mokinami 
nemokamose laivininkų 1110 

kyklose, kurie užlaiko Laivyno 
Tar\ba -tokių mokyklų yra 21. 

o mechanikus mokins arba tccli 
nikos kolegijose, arba specia- 
lese Tarybos įjūrių inžinie- 
rių mokyklose, [vairus inži- 
nieriai, mašinistai, kurie dir 
bo prie laivų mašinų, bus ]>ri 
imami Į inžinierių kursui. 

Kuomet laivininkai užbaigs 
šešių savaičių kursą, o inžinie 
riai mėnesio kursą tai, jie bus 
kvočiami, kad gauti leidimą 
buti "trečiaisiai draugais' 

Į (matės) ir trečiaisiais inžinie- 
n i erių pagelbininkais ir tada 
bus siunčiami į jūres. Kadan- 
gi čia yra progos gauti veltui 
techniškojo mokslo su gerai# 
apmokamu darbu ir geru pra- 
gyvenimu, tai ateityn žiurin- 
tieji vyrai tuo gali pasinau- 
doti. 

Dabar Taryba turi savo 

kliasose 1,158 vyrus, kurie 
i)K)kinasi j jūrių aficierus, o 

dabar reikalaujamieji yra, kad 
pripildytu tusčiasias vietas, 
išėjus mokyklas užbaigusiems 

[mokiniams. 
Inžinierių mokvlos randasi 

šiose vietose prie Massachu- 
;;etts of Technology, Cam- 
brige, Mass.: Pratt Institute, 

|i'rooklyn, X. Y.; Seaman's 
Cluirch Institute, Ne\v York; 

ITligh School Bldg., Jersey Ci- 
iv. X. J.; ilie Bourse, Phila- 
dc1pnia, Armour Institute, 
Cliicagp, III.; Case School ot 

Applied Sciense, Cleveland, 
()hio; University of W ashing- 
ton, Seattle, \Yashington; Uni 
versity of California, Berke- 
ley, California; ir Tulane Uni 
versity, Ne\v Orleans, La. 

Navigacijos (jūreivystės) 
mokyklos randasi svarbiausių- 
jų jūrių ir ežerų uostuose; 
m vietas ir adresus suteikia 

... w Su v. \ aisti jų Laivų inspekto- 
riai. arba Laivyno Tarybos 
Jūrių Darbų agentai, kurie 
randasi prie įvairių uostų. Ge- 
heralių informacijų apie mo- 

kyklas Henry lio\vard, Cus- 
tom l louse, Boston, Mass. 

FARMERIS SUSITINKA 
I NEPAŽĮSTAMĄ IR NE- 
PRARANDA SAVO $1,100. 

Farmerys Micheal Fisher iš 
Durancl, Mich., įsikišęs $1100. 
j savo brusloto kešeniuką at- 
važiavo vakar j Chicagą. Ar- 
ti Grand Central stoties jisai 
uKitikęs linksmą nepažystamą 
žmogų liuosai rodydamas ža- 
liukes ir geltonukes pasakė: 

"Aš esu farmerys. Mieste 
lankausi labai retai. Bijau 
pražudyti visus šiuos mano 'pi- 
nigus. Tamista išrodai kaipo 
teisingas žmogus ar negalė- 
tum su manim pavaikščioti po 
miestą iki bus man laikas eiti 
į traukinį." 

Taip jie ir padare. 
Farmerys Fisher iš Durand, 

Mich. tą palią dieną linksmas 
su S 1.100 kešianiuie s':rrvžo 
namo. n 

T >et kas tas nepažystamas 
buvo? Ugi dedektvvas S. 
Clark' policijos stoties John 
Tracy. 

ATITAISYMAS KLAIDOS. 
Subatos numeryje, "Na- 

mų Draugės" skyriuje įvyko 
nemaloni klaida. Visur, kur 
radosi "Vx" turėjo buti pa- 
žymėta 3/j. 



PA S ISK AI TYKIT Ei 

Darbininkų Daina, 
^Nors aš neiš vysčiau giedros valandos, 

>ji's manę vis slėgtų vargai 
Aš Jarbo neleisiu i^ savo rankos, 
Taniausiu tėvynei savai. 

Tik darbo, tik darbo, man dusia jauna, 
Man dirbti ir galės ir noro gana! 

{ atciga vjtrgo aš veiziu drąsiai... 
Per ūkaną šviečia viltis! 
Tik liekime prakaitą vr. kantriai, 
Ir vargšui saulutė nušvys. 

Tik datbo, tik darbo, man dūšia jauna, 
Mr»n dubti ir galės ir noro gana! 
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E. DE AMICI Vertė M. GRIGONIS 

| ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 

GIMNASTIKA. 
Šiuo laiku puikiausias oras, ir męs dabar 

imnastiką atliekame sodne. Garrone buvo 
?1<toriaus kabinete tuo laiku, kdda ten atėjo 

Aelli motina ir prašė, kad jos sūnų poliuosuo- 
tų nuo gimnastikos. Jinai kalbėjo, laikydama 
ranka ant berniuko galvos. 

I — Jis negali... — sakė jinai direktoriui/ 
— Tu pamatysi, mama. — kalbėjo ji.=ai, 

— aš'nebusiu už kitus blogesnis. 
.. 

1 

Motina į jį žiurėjo gailiai, bet meiliai. 
Paskui tyliai pridūrė: — Aš bijau, kad drau- 
gai. .. 

Jinai norėjo pasakyti: "Aš bijau, kad 
draugai iš jo nesijuoktų". 

t' liet Kelti tarė: 
— Man vis tiek... ir juk Garrone ten 

f>11 s. Man pakaks, jei jisai vienas nesijuoks. 
Tada jam leido ateiti. Mokytojas tuojau 

fiius nuvedė prie stulpų, krie buvo labai atigšti; 
reikėjo viršunėn Įlipti ir atsistoti ten ant sker- 
sinės lentos. 

Derossi ir Koretti, kaip beždžionės, už- 
šliaužė; mažasai Prekossi irgi vikriai lipo, 
įtors jam ilgas švarkas kliudė. Jam lipant, visi, 
norėdami ji prajuokdyti- kartojo jo priežodį: 
r*— atleisk, atleisk. 

Stardi, kaip pivonija, raudonavo, dantis 
spaudė; jis bevelijo pusiau plyšti, kad tik įli- 
pus ir įlipo; Nobis irgi įlijH) ir viršuje, kaip 

/Nepaleonas, atsistojo. Votini du kartu nu- 

šliaužė, nežiūrint i jo naujus da'lius drabužė- 
lius, kurie tam tyčia gimnastikai pasiūti 
Kad lengviaus butų lipti, visi rankas kanifo- 

trynė. Pirklys Garoffi pasinaudojo proga 
^Srdavinėjo ją po soldi už maišelį. 

Paskiau 2 tėjo eilė Garrone, kuris, kram 
tydamas duoną, lipo, o ir labai lengvai, ir man 

regis, kad jis ant pečių dar vaiką paneštų, 
taip jis tvirtas ir plačių pečių nelyginant jau- 
nas jautis. 

Po Garrone lipo Nelli. 
Pamatu j j, kai-kurie pradėjo iš jo tycio- j 

ties; bet Garrone taip rinitai apinkui pasižiu- 
rėjo, kad tuojau berniukai nustojo tyčioties, 
bijodami Garrone. Nelli labai sunku buvo lip- 
ti: jis sunkiai kvėpavo, paraudonavo, prakai- 
tas nuo kaktos lasėte lašėjo. Mokytojas lie- 
pė jam nulipti. Bet ji.« atkakliai viršun lipo; 
aš taip ir laukiau, kad jis negyvas nukris... 
Vargšas Nelli! Aš pamaniau, jei as bučiau 
toks pat, ir mane tąją valandėlę pamatytų 
mama! Vargšė mama! Kaip jai butų skaudu! 
ir man paliko gaila Nelli. Aš jaučiau prie io 
didelę simpatiją ir, viską atiduočiau, kad tik- 
tai jis įliptų, kad galėčau, jį pastumėčiau, pa- 
laikyčiau, bet kad niekas nematytų. Tuo tar- 

ini Garrone, Derossi, Koretti jam kalbėjo: 
"Dar truputį, Nelli! pasistengk!" 

Nelli net sustenėjo, bet vėl pakilo augstyn 
ir buvo arti skersinės. 

— Bravo! — visi suriko — dar turputį, 
drąsiausi 

Ir Nelli sučiupo skersinę. Visi pradėjo 
delnais ploti. 

— Bravo! — pasakė mokytojas, — o da- 
*»r lipk žemyn! 
> Bet Nelli būtinai norėjo viršutinen įlipti, 

^faip ir kiti. Jis iškarto padėjo ant skersines 
tiktai alkūnes, paskui ant jos atsikluj •?, paga- 
liaus atsistojo; jam labai sunku buvo kvėpuot?, 
lu-t jis meiliai į visus žiurėjo. Męs vėl delnais 
plojome, ir tada jis gatvėn pasižiurėjo. AŠ at- 
sigrįžau ir už tvoros pamačiau jo motiną, kuri 
trotuaru vaikščiojo, nedrįsdama augštyn r.kių 
pakelti. 

Nelli nulipo, ir visi jį sveikino. Jis buvo 
smagus, jo akis blizgėjo — visai nebe tasai 
vaikas. 

Kai po lekcijų jo motina, prie jo priėjusi, 
paklausė: 

"Kaip lekcija sekesi," visi atsake:: 
— Labai puikiai! Jis, kaip ir n\ę$ įlipo.1 

Jis tvirtas! Ji:; vikrus. 

Ir reikėjo tiktai matyti, kaip vargšė 1110-; 
tina džiaugėsi! jinai norėjo mums padėkavoti. 
l>et negalėjo, suspausti ranką bent keliems ber- 
niukams, paglostė (iarrone ir nusivedė sūnų. 
Mes matėme, kaip jie nuėjo linksniai šneku- 
čiuodami, ko niekados nebuvo. 

(Toliaus bus) 

KAIP GELBETIS NUO SUŠALIMO, 
jei žmogus atrodo susalusiu mirtinai, tai 

apseik su kunu labai atsargiai ir labai žiūrėk, 
kad nelenkti sąnarių; padėk kuną šaltoje vie- 
t je ir trink jį nuo galvos iki kojų šaltu van- 
deniu ar sniegu kokią penkiolika ar dvide- 
šimts minučių, kol paviršius neparaudonuos 
paskui nušluostyk kuną visai sausai ir trink 
su plikomis šiltomis rankomis; yra geriaus 
pristojus šitaipos trinti, paskui įvynioti kuną 
į vilnonę gūnią ir daryti taip, kad atgriebtų 
alsavimą. Reikia neapleisti gelbėjus, kad ir per 
kelias valandas, jei reikalas butu, kol žadas ir y 7 

kvapas bus pilnai atgautas. Duok ligoniui nu- 

varyti truputį drungno vandes ir vyno ar rau- 

donų pipirų, arba imbiero arbatos. 
Kaip atgriebti pasikorusi? .— Tuojaus 

nuvilk drabužius nuo viršutinės kunc dalies ir 
daryk tą, kas pasakyta apie prie manišką alsa- 
vimų gelbstint pr.gčritsį. 

Prancūzų vaistas nuo žagsėjimo. — Su- 
vilgyk šmoeiuką cukraus uksusu ir duok čiulp- 
ti. 

TEPALAS NUO ŠAŠŲ GALVOJE 
FAS VAIKUS. 

Rožių tepalo 1 unc.; baltųjų nusisėdimų 
(gyvsidabrio — vvhite precipitate) 1 dr., su- 

maišyti. Išmazgok gal va_ gražiai su kastiliniu 
nuilu ir vandeniu; nušluostyk atsargiai su 
minkštu rankšluosčiu, paskui po kelių minučnų 
intepk tepalu kas rytas ir vakaras. 

VAISTAS NUO KOSULIO. 
• Paimk citrina išekpk taip, akd butų minkš 

ta ir nesutruktų; perpjauk pusiau ir išspausk 
i tris šaukstus smulkaus ^sukraus. Sumaišyk 
ir imk po nrbatinį šaukštelį, kaip kosėji- 
mas užeina. 

SVOGŪNŲ SIRUPAS GERAS NUO 
KOSULIO VAIKAMS. 

Supjaustyk plonai lengvus svogunus ir 
apibarstyk cukrumi, padėk krosnin tinkame 
iudyne ir šutink koliai visas skystimas gali- 
na bus išspausti, paskui sumaišyk gerai su 

•ukrum, padarydamas gražų, liršUi sirupą. 
Imti po šaukštelį ar mažiau vaikui, žiūrint 
pagal metus, 4 ar 5 kartus per diena. Yra vi- 
;ai nekenkiantis, kad ir mažiausiam vaikui; 
/ra taipgi geras dideliems. 

TEPALAS NUO RANKŲ, LUPŲ, BUR- 
NOS SUTRUKIMO IR T. T. 

Saldžiųjų migdolų aliejaus 2 1111c., ka- 
salioto galvos taukų (spernncete), baltojo 
vaško, kiekvieno po pusę une.; geriausios gli- 
cerinus 1 une.; rožių aliejaus truputį. Sutir- 
pink kašalioto galvos taikus ir vašką migdolų 
aliejų ant lengvo karščio; paskui įmaišyk gli- 
ceriną ir rožių aliejų ir sudek į mažas stikli- 
naites ar plačiais kaklais bonkutes. Šaltame 
>re reikia pašildyti vartojant. Laikyk užde'ng- 
a ar užkišta. 

C 

PASAKYTI KAIP SEM KIAUŠINIAI. 
Ištarpinti 2 uncijas valgomos druskos 

puseje kvortos vandens ir dėti j jį kiaušinį; 
'.viežias kiaušinis įdėtas į šitą vandenį nusėda 
ant dugno, vienos dienos senumo kiaušinis 
nepasieks dugno. Trijų dienų kiaušinis plauks, 

> dar senesni atsakančiai tam vis kils augštyn 
:int vandens paviršio. 

KITI BUDAI UŽLAIKYMO KIAUŠINIŲ. 
Kas tik neleidžia oro, tas užlaiko kiaušinį 

nuo gedimo. Tūlas žinovas paduoda kaipo ge- 
riausia budą šitokį: Paimk ant kairiojo delno 
'ruputį sūdyto sviesto ir apglostyk kiaušinį, 
idant visos lukšto duobutės užsiklijuotų; pas- 
kui padžiovink krosnyje t"in tikra apštį klvnių 
žiūrėk, kad klynės tikrai butų sausos). Pas- 

kui sudėk kiaušinius į klynių klodą smailga- 
liais žemyn, ant eilės kiaušinių užpilk eilę kly- 
nių ir taip dėk kol pridėsi pilna krabę; paskui 
padėk vėsioje sausoje vietoje. Šitaip sudėti 
šviežiai dėti kiaušinai gali stovėti mažiausiai 
S ar 10 mėnesių. I»v koksai aliejus galima var- 
toti, tik sūdytas sviestas yra geriausia, nes 

nesugyžta, bet svieto labai mažai tam tereikia 
didelei apsčiai kiaušinių. 

Kad butų visuomet švieži, reikia tuoj aus 
surinkus iš gužrų aptepti, paskui supakuoti 
surinkus užtektina skaitlių. 

Šis paveikslėlis grupės Anglijos belaisvių, katile paliuosuotų Vokiečiais, parodo kaip jie 
buvo blogai užlaikomi ir maitinami Vokietijoj. Tokie daroclymai nepagelbsti Vokietijai gauti 
maisto, kurio ji maldauja iš talkininkų. 

Italija daugiausiai nukentėjo 
dėl kuro stokos. 

J talijos žmonės per karę bu-i 
vo be anglių ir be gazo. Jie j 
nukentėjo tuo žvilgsniu labiau, 
neg kitos talkininkų tautos. 

Taip praneša raportas Suv. 
Valstijų Kuro Administrato- 
rius H. A. Garfield. 

Šveicarai, kuriems tas tru- 

kumas taipgi pradeda labai 
giumoti, nesutikimų laikais 
gaudavo anglių įvairiais ke- 
liais iš Vokietijos, nors, kaip 
raporte sakoma, jie turėjo pri- 
imti labai nepatogias jiems iš- 

lygas. Prancūzija' ir dabar 
siunčia Šveicarams tiek ang-1 
liit, kiek jiems siųsdavo Vokie- 
t ja iš Elzaso. Prieš karę Švei- 
carai gaudavo sau anglių be- 
veik tik iš Vokietijos. 

Belgija, galės pati pasiga- 
minti anglių daugiau, negu 
jai reikia, komisija sako, nes 

ji negali jų sunaudoti savo 

pramonijoj, kuri taip labai 
tapo vokiečių sugriauta. 

Italijos valdžios "atstovai 
stengias gauti 12,000,000 to- 

nų, kurių reikia būtinai reika- 
lams, nes "nors žmonės ir ken- 
tėjo trukumą nesipriešindami 
laike karės, bet karei pasilio- 
vus, trukumas ailglių gali 
iškelti pavojingus nesutiki- 

i mus." 
Visos anglįs turi buti įvež- 

tos iš kitur, nes Italija savo 

I anglių turi tik labai prastos 
minkštosios lignito rūšies. Ka- 
rės aplinkybėms spiriant, tu 

prastu lignito anglių turėjo' 
'prikasti 1918 111. net 2,500,000 
tonų, vietoj pirmiau prikasa- 
mųjų 700,000 tonų. 

Anot raporto Italija pasku- 
tiniais karės metais gaudavo 
tik 7,000.000" tonus anglių vie 
toj mažiausiai reikalaujamų 
10,000,000 tonų. 

Per tris pirmuosius 1917 m. 

mėnesius uždaryta Italijoj 120 

gazo dirbtuvių (viso buvo 128 

paliekant jas tik didžiuosiuose 
miestuose. Nuo balandžio 1 
1917 m., iki lapkričio 1 d. 
1918m. žmonėms teleido gaza 
vartoti virimui tik per ketu- 
turias valandas dienoj. Per 
1917 ir per dalį 1918 m. au- 

dimų, popieros, stiklo ir kitos 
ne karės išdirbystes tedirbo 
tik dešimt nuošimčių to, ką 
dirbdavo normaliais laikais. 

Raporte lyg abejojama, ar 

Didžioji Britanija, atsižvel- 
giant į reikalavimus namie ir 
svetur, galės siuntinėti kas 
metai po 8,500,000 tonų j Ita- 

liją, kaip jį tai darydavo prie- 
kare. 

Lapkričio 18 d. 1918 m. ir 
esant Kuro Administracijos 
Komisijai Ryme, valdžia su- 

tarė išimtinai paimti į savo 

rankas anglis ir keletą kitų 
dalykų, tarp kurių yra nafia, 
cukrus, kava ir arbata. Sako- 

ma, jok buvo tikėtas gauti 
specialis patvirtinimas iš Par 
liamento. Tokio monopoliaus 

sudarymas, komi ja nurodinė- 
ja žymiai permainys sąlygas 
del Suv. Valstijų ir Italijos 
anglių pirklybos. 

Kalbant apie exportavim:i 
anglių iš Suv. Valstijų j Ita 
lija, raporte sakoma, jog "iš 
dalies del karės ir del Didžio- 
sios Britanijos anglių kasėjų 
straiko buvo 1914 metais iš- 
«iųsta287,000 tonų, 1915 me- 

tais 1,714,000 tonų, ol916 me! 
1,040,000 tonų, vieton 82,000 
tonų, 1913 m. Tos skaitlinės 
Italijos valdžios suteiktos, yra 
'mažesnės už Suv. Valstijų pa- 
duotąsias. 

Po 1910 m. išsiuntimas ang- 
lių iš Suv. Valstijų nupuolė 
iki tiek, kad per. pirmus devy- 
nius mėnesius 1918 metuose 
buvo išsiųsta 9,700 tonų. Tai 
buvo, pasak to paties raporto, 
del laibai augštų kainų už per 
vežimą ir del trukumo laivų, 
nes įvežimas Amerikos ang- 
lių Į Italiją, taip kaip ir Į ki- 
tas v1' tas Europoje, vra tik 
klausimas: kaip jas nuvežti 
,ir kiek nuvežimas atsieis? 

NUIMAMI SUVARŽYMAI 
DEL ANGLIŲ VARTOJI- 

MO. 
Suv. Valstijų Kuro Admi- 

nistracija praneša, kad nuo 1 
d. vasario valdžia nuims su- 

varžymus dėl koksu ir anglių 
kainų. Taip pat panaikintos 
taip vadinamos zonų regulia- 
cijos, vežiojant anglis gele- 
žinkeliais. Tie palengvinimai 
nepaliečia Pennsylvanijos an- 

thracito. Jei butų priežastįs, 
kaip tai Įvykstant permainoms 
kainos, darbininkų algų, ar 

kitų kokių, kurios būtinai rei- 

kalautų naujų suvaržymų tai 

paliekama teisė vėl investi zo- 

nų ir kainų reguliavimą. 
Svarbiausioji priežastis lai- 

kino panaikinimo reguliavimų 
yra ta. kad dabar jau prikasta 
daug minkštosios anglies, ku- 
rios užteks per visą žiema. 

Sausio 1 d. minkštųjų an- 

glių buvo užtektinai septy- 
nioms savaitėms, o tolesnėse 
nuo kasyklų vietose turėjo an 

glių sandeliuose užtektinai ant 

dvidešimt devynių savaičių. 
Prezidento įsakynm, rug 

pjučio 21 d. 1917 m. buvo nu- 

statytos augščiausios kainos 
už. minkštasias anglis. Tos 
kainos įvairių distriktu maino- 
sc buvo nuo $1.90 iki S3.25 už 

toną. Pastebėtinai didelis rei 
kalavimas anglių tais melais 
iškėlė kainas lig $5, $6 ir net 

$7.50 už toną. Potam buvo 
viskas sutvarkyta ir dabarti- 
nės kainos siekia nuo $2.35 
iki $4.95 už toną. 

Zonų reguliacijos buvo pa- 
skelbtos kovo mėn. 1918 m., 

padalinant visą šąli j keturio 
liką distriktu, ir sakoma, j012 
panaikinant vežimą iš tolimes 

'niųjų vietų ir suteikiant an- 

glių iš artimiausiųjų kasyklų 
geležinkeliams sutaupyta 160,- 
000,000 vieno karo mylių. 
Tokio taupymo sąrišys su di 
deliu anglių iškasimu yra aiš- 
kus, kada paimama domon, 
jog anglių negalima laikyti 
sukrovus prie kasyklų, t. y., 
kad karai su anglimis turi 
nuolat bėginėti. 

Karei spiriant, Suv. \ aisti 
jose iškasta 1917 m. apie 50,- 
000,000 tonų minkštųjų an-' 

glių, ir apie 12,000,000 tonų 
anthracito daugiau negu 1916 
m. Geležinkeliams prisiėjo 
pervežti 60,000,000 tonų an 

glių daugiau, negu 1916 m. 

Kuro Administracija nori 

atkreipti domą, kad nustaty-| 
tos kainos (Leverio Aktu j 
1)tivo maksimalės kainos, re- 

mia labiau ant darbo,lėšų, ne.-, 
gu ant anglių gerumo, net ga- 
lima tikėtis, jog neužilgo bus j 
galima sugrįžti prie normalių 
laikų kainų, pamatuotų ant 

anglies gerumo. 
Kuro Administracija taip- 

pat praneša, jog remiantis al- 
gų nustatymu (spalių men. 

1917 m.), mainų darbininkų 
algos, manoma, bus tos pa- 
čios. ir minkštuiu augliu bran- >. o 

gumas iki* ramiųjų laikų bųs 
tvarkomas pagal dabartinio 
mokesnio darbininkams. 

Maksimalės kainos ir zonų 
reguliacijos ant Peniu ylvani- 
jos anthracito palieka kaip bu- 
vusios. 

LIUTKAUSKO PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS. 

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Taryba siunčia su "prakalbomis 
po Amerikos lietuvių kolionijas, 
gerai žinomą kalbėtoją, p. J. 
W. Liutkauską. Tai bene pa- 
skutinis didesnis judėjimas dėl 
Lietuvos laisvės išgavimo. To- 
dėl kolionijos privalėtų dar smar- 

.kiau sukrusti ir (pasidarbuoti dėl 
tėvynės labo. 

Kolionijn veikėjai privalėtų 
nepraleisti šios parankios progos, 
kad pasidarbavus ir dėl Lietuvos 
ir, lyginai, dėl savo kolionijos 
lietuvių labo. Taigi prie darLo 
Tėvynainiai! 

Prakalbų reikale, su visokio- 
mis informacijomis, kreiptis prie 
A LTS. sekretoriaus p. S. E. Vi- 
taičio 307 W. 30th St., 
York, N. Y. 

Chicaęos Korai'etes 
Kad prigelbėjus p. S. E. V:tai- 

čiui šiame dideliame darbe, Chi- 
cagoje susitvėrė spccialis Komi- 
tetas, kuris tvarkys p. Liutkau- 
sko maršrutą Chicagos apielin- 
Icėje ir artimesnėse kolionijosc, 
kitaip sakant vakaruose. Ponas 
Liutkauskaus atvyks į vakarus 
pabaigoje šio mėnesio. Komi- 
tetas plianuoja pradėti maršru-.ą 
nuo St. Louis apielinkės kotio- 

Norinti turėti savo kolionijoj 
šį gabų kalbėtoją, malonėkit 
nevilkinant pranešti komitetui, 
kad galima butų parankiau su- 

tvarkyti maršrutą ir paskirti ko- 
lionijoms , dienas. Komiteto ad- 
resas: Mrs. M. Zolpienė, 3253 
So. Morgan st. Chicago, ii!. 

Chicagos Komitetas. 

Pradčk Naujus Metus su tobulu akių r» 

gijimų, taip. kad nieko n:Draleistumei per t 
sus metus, kas tau sali buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins aki t) 'r 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toU* 
regystė prašalinama, pasitarkite su rnanįra, 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DVKAt. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3čios lubos, virš Flatt'o aptiekus, Tėmyklte 
« mano parašą 

alanlns: nuo ytos vai. ryt" iki 8 vaL vak. 
Veditaji< oho S» vii. ./to iki 12 vai. diarv*. 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S.HalstedSt. 
Piuide^a 7 vata<fc kaa nbnt, 

takttoai ir oedtiioal 2 rmj. pa pt«t% 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Ola prirokoojamt ir korės 

DR.M.T.STRIKOL 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 
Ofiso Til«r«M! Beibnrd 160 

1 nrtltkl. S po pltt, 7 iki 9 nbr 
Ktdtliiais bu tO ryta iki 2 y* pieta. 

Namai 1)07 Oakley Blvd. 
Tslefcnis ittlty 420 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertės 
rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 
rime keletą $150 tikros skuręs 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
dsai bus priimki už mokestį. Atši 
šaukite tuojaus. Atdara kasdieii 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė-- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 
2810 Harrison St. CHcago 

"Lietviškas 
Išradėjas". 

šituo vadru išdaviame nauja ( 
knygute dėl išradėjų, talpinauti ( 20 pavelkslųir Iliustracijų, vi- 
sokių išradėjų ir išradimų, bu 
aprašlmais ir paveikslais miestų 
New York'o ir Washington'o. 

šia brangi* knygutę, męs iš- 
siunčiame kiekvienam ant pa- 
reikalavimo. 

DYKAI 
Jeigu Jus norite žinoti klek 

turto žmonės prasigyveno ir 
kiek dar galima prasigyventi 
su pagelba naudingų išradimų, 
tai rašykite tuojaus reikalauda- 
mi tos naiudingos knygutes. 
Kaipo žinovai (ekspertai) pa- 
tentų. — bandame Išradimus 
D Y K A. I. Rašykite: 

American furopean Patent 
OtfiCBS Inc. 

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

KENOSHA LIETUVIŲ 
Gen. Agentas: P. Beišis, 

182 N. Howland Ave. Šiose 
vietose galima gauti kas va- 
karas "Liet\ivą": 
S. Diiaugis, 462 Jenne St., 
J. Gotautas, 253 Mihvaukee 
J. Poteliunas, 353 N. Cibcago 
A. Polis, 552 Grand Ave.. 
St. Jocius, 900 Jennc St. 



VIETINES ŽINIOS 
IŠ WEST SIDE. 

Lietuviu Draugijų Taryba 
West Sidėje. 

Laikytame susirinkime 23 

dieną sausio, 1919 m. M. 
Meldažio svet, tapo išnešta 
sekanti rezoliucija: 

"Pritariant pakeltiems 
klausimams Tautos Tarybos! 
ir Amerikos Tautos Tarybos! 
suvažiavime sausio mėnesyj 
New Yorke, 

Taipgi pasiremiant ant vi 
suomenės neužsiganėdinimo 
iš skaldymosi, iš ko paeina 
neapkainuojami nuostoliai 
musų tautai, o gal ir amži- 
na praž'itis, 

Tapo nutarta per atsto- 
vus nuo šešiolikos (16) 
West Side draugijų, kad bu 

tų greičiausiu laiku sušauk- 
tas Amerikos Lietuvių Vi- 
suotinus Seimas, kurio pir- 
mutinę užduotim turi buti, 
kad surišti srioves bendram 
ir abelnam Lietuvos veiki- 
mui. 

Seimo vieta pageidauja- 
ma Chicagoje. 
Rezoliucijos Komisija: 

A. Valonis- 
J. Biežis. 

iŠ TOWN OF LAKE. 

Pavyzdingai Lietuvis. 

.Nesenai vienas lietuvis iš šios 

kolionijos -pasielgė gana pavyz- 
dingai. Jis, susitikęs p. J. Bal- 

n] įlankoje, po trumpo pasikal- 
bėjimo apie Lietuvos laisvės iš- 

gavimą, ištraukė gatavai parašy- 
tą čeki am* Si 00.50 ir paaukavo j 
Tautos Fondą. Jis mat žinojo, 
kad J. llalnis yra T. F. narys. 

J. Balnis priėmęs čekį, padėka- 
vojo vardan Lietuvos. 

Tokį pavyzdingą patri jotišką 
darbą turėtu ir kiti mus 11 ■biznie- 
riai pasekti, kurių mūsų apie- 
linkėje nemažai turime. 

Tuomi patrijotu buvo ponas 
Mikolas Vaičiukauskis. j":V yra 

gerai žinomas agentas ir visų 
lietuvių yra prider>stė jį remti. 

Musų biznieriai turėtų iš jo pa- 
vyzdį imti. 

Jonas Balnis. 

/.? CICERO, ILL. 

Praeitais metais valdžios, 
karės, ir tautos visoki reikalai 
ir apvaik.ščiojimai privertė Ci- 
cero Draugijas sueiti j ben- 
dra ryšį. Tiems apvaikščioji- 
manis draugijos sumetė $131.- 
55. Jskasčius sunaudota $81 
ir 4c., taigi liko $50.51 kaso j 
je. Iš tų paskirta $10.00 ka-j 
rės darbo Fondui, liko dabar, 
$^0.51. Praeitais metais 

draugijos laikydavo posėdžius 
antrą utarninką, gi šįmet su- 

sirenka k'as paskutinį utarnin- 
ką, 7:30 valandą vakare. 

Taigi ateinantis susirinki- 
mas atsibus 28 dieną sausio; 
atstovai draugijų, malonėkite 
pribūti jį paskirtą laiką. Cice- 
ro Draugijų sąryžio tikslas 
yra maž-daug politiką: turi 
tris išrinktus atstovus į Cice- 
ro Connnunity League, iš to 

męs turime naudą, mokeščių 
jokių nereikia mokėti, bet nau- 

jos draugijos, norėdamos pri- 
stoti, turės įmokėti .^5.00 įsto- 
jimo. 

Šiame sąryšyje yra 11 pa- 
šelpimų ir antra tiek šiaip 
draugijų. I valdyba siais 1910 
metais išrinkta sekančios 
ypatos: pirmininkas p. F. 
Stielčiunas; pagelbininkas pir- 
mininko F. Zajauskas; nutari- 

mų raštininkas Petras Lopsa; 
iždininkas J. Mikolainis; tur- 

to raštininkas K. Deveikis: 
turto globėjai p. Grubiis irp. 
T. Šoris; Maršalka Petras 

Juknis. 
J. Mikolainis, Kasiu 

1529 So. 50 ave. 

AUKA i-KAM CHICAGOS 
LIETUVIŲ REGIMENTUI. 
l'onas lianų:s Adžgis, narys 

"Lietuvo," Dienraščio Redakci- 
jos, paaukavo i mani Chicagos 
Lietuvių Regimentui $5.00. 

Aukaudamas, jis taip pasakė: 
"jeigu darbas organizavimo lie- 
tuviu kareivių eis gerai, tai ir 
laugiau duosiu." 

Ponas R. Adžgis yra atsitar- 
navęs kareivis Rusijos karium:;- 
nėje. Jis supranta, kad nepri- 
.juhningui Lietuvai be kareivijos 
neapsieiti. Užtaigi, kad paremti 
taip reikalingą darbą, ir penkinę1 
išmetė. 

Pin.gai perduoti Lietuvių Tča- 
riumenės kasieriui, Dr. K. Drau- 

geliai, 3361 So. Halsted' str. 

Jonas Šileika. 

RRESHKOVSKAJA 
CHICAGOJE. 

Blogai Išsireiškė Apie 
Bolševikus. 

Mme. Catherine Breshko: 
skaja, 73 metų amžiaus, ar- 

ba kaip paprastai ją vadina 
''Močiute Rusijos Revoliuci- 
jos," pribuvusi praeitą pet- 
nyčią į Chicagą blogai išsi- 
reiškė apie bolševikus. 

Ji sakė Amerika nesu- 

pranta, kad bolševikai ne- 

atstovauja socializmą, bet 
savymeilę, godumą, betvar- 
kę, puikybę ir anarchiją jie 
atstovauja. 

Rusija šiądien klajoa. Ke 
liai jos visai sugriauti, susi- 
nėsimų jokių nėra, nėra nei 
mokyklų. Nors maisto ne- 

kuriose vietose ir yra, bet 
dėl blogų susinešimų kitose 
vietose žmonės badauja. 

Bjauriausios sąlygos ap- 
ėmė visą šalį maž-daug taip 
pasakojo apie dabartini pa- 
dėjimą Rusijoj. 

Vi3gi močiutė nepritaria, 
kad Amerika ir talkininkai 
pasiųstų pagelbą formoje 
militarės expedicijos į Ru- 
siją. Ji bijo, kad tokia. ex- 

pedicija vietoje platinimo 
socializmo Rusijoje, gali su- 

grąžinti prispaudimą ir carų 
viešpatavimą. Bobutė ma- i 
no, kad ir Prezidento Wil- 
sono sumanymas sušaukti 
atstovus visų Rusijos val- 
džių nieko nepagelbės. 

Toliau "Rusijos Revoliuci 
jos Močiutė" sekančiai išsi- 
tare: 

"Aš nesuprantu, kodėl jųs 
Amerikoje socialistus vadi- 
nate bolševikais. Kodėl? 
Bolševizmas nėra joivla tej- 
rija. Bolševizmas yra tik 
pasielgimas. Jeigu Ameri- 
kos socialistam* patinka bol 
ševikų pasielgimas, tada jie 
nežino jų pasielgimų. Gali 
buti, kad Amerikos socialis- 
tai m?no, jog Rusija dabar 
yra laiminga. Ne. Rusija 
dabar yra labai nelaimin- 
ga.'' 

"Caro valdžios kalėjime 
išbuvau 32 metus, kada Ke- 
renskio valždia mane pa- 
liuosavo aš galėjau vaikš- 
čioti gatvėmis, kaipo liuosa 
moteriškė. Kaip bolševikai 
užėmė valdžią, aš ir vėl tu- 

rėjau slapstytis, idant nepa- 
pulti j areštą. Daugybė bol- 
ševikų, kurie yra teisingi, 
jau išstoja iš tos baisios gau 
jos ir jau metavoja už savo 

nelemtus darbus. Išpradžios 
žmonės ėjo su jais, dėlto, 
kad jie prižadėjo žmonėms 
taiką, duoną, drabužius ir 
mokslą. Bet jie to nedavė 
žmonėms, jie davė pinigus, 
ir tai tik saviškiams." 

"Męs Rusai turime gėdin- 
tis, kad musų šalis, nors ji 
yra ir labai turtinga, bet 
męs esame ubagais. Męs 
neturime mokslainų, neturi- 

me komunikacijos, nieko ne 

turime, ko žmonėms reika- 
linga. Bet męs tol kariau- 
sime už savo liuosybę, kol 

ją gausime." 
Tokiais žodžiais bobutė 

nupiešė dabartini Rusijos 
padėjimą. 

Mme. Breshkovskaja pa- 
vadino Čecho-Slovakus vie- 
natiniais draugais. Pasakos 
apie bolševikų žiaurumus 
laugumcje esančios teisin- 

gos. Save močiutė pasiva- 
dino Social-Revoliucioniere. 
Ji sakė, kad jos partija ne- 

sitiki, kad socializmas tuo- 
jaus užviešpataus, kadangi 
dar nėra nei vienos tautos, 
kuri butų prisirengusi prie 
socializmo. Social-Revoliu- 
cijonierių programoje buvę 
tris mieriai: prievarta mok- 
slo ; padalinimas žemės 
tiems, kurie ją nori dirbti; 
ir sušaukimas Įsteigiamojo 
3usirinkmo. 

Dabai* Rusijoje yra reika- 
lingiausia tvarka ir jos Įvyk 
dinimo reikalauja 80,000,- 
000 valstiečių. 

Vienas iš svarbiausių mie- 
rių atvažiavimo močiutės į 
Ameriką, tai rinkimas pini-i 
gų pašelpai dėl 4,000,000 
Rusijos karės našlaičių. 

NORI SUMAŽINTI 
MIESTO IŠLAIDAS. 

Rengiamas naujas įstaty- 
mas įnešti į Miesto Tarybą, 
jeigu pereitų, tai Miesto 
Taryboje įvyktų stambios 
permainos ir susimažintų 
miesto išlaidos. 

Naujas įctatymas buk re- 
miasi ant sekančių permai- 
nų: 

35 aldermanai, po vieną 
nuo kievieno wardo, vietoje 
po du, kaip dabar yra. Tar- 
nystos terminas 4 metai vie-. 
toje 2-jų. 

Atšaukti po vienų metų. 
Metinė alga $5,000. 
Miesto Taryba turi skirti 

Miesto Klerką ir Miesto K v 

sininką. 
Miesto manadžeris vieto- 

je miesto majoro. 
Aldermanas John A. Ri- 

cherc pasakė: "Jeigu šito- 
kis įstatymas pereitų, mies- 
tas sutaupytų $1,000,000 kas 
metą. 

PALENGVINO ANT $200. 
šeši jauni banditai įėjo j 

Armour & Co. krautuvę 
prie 1801 North Leavitt gat- 
vės surišo aštuonis vyrus 
tarp jų kasierių ir auditorių 
paėmę $200 iš kasos prasi- 
salino. 

Visi banditai buvo mas- 

kuoti. Jie tikėjosi užtikti 
daugiau pinigų, bet ant lai- 
mės keletas tūkstančių do- 
liarių buvo jau perduoti ko- 
lektoriui ankščiau ir Tik 
$200 buvo kasoje, likę, ku- 
riuos plėšikai ir nutvėrė. 

PRIĖMIMAS "BLACK- i 
HAWKS" KAREIVIU CHI- 

CAGAI KAINAVO 
$6000.00 

Pirmininkas "Commerce 
Association" Mr. H. H. Mer- 
•ick, kuris rūpinasi priėmi- 
mu sugrįžusių iš Francuzi- 
jos kareivių <Blackhawks" 
divizijos paskelbė, kad vai- 
šinimas kareivių apsiėjęs 
$6,000.00 

ŠUNYTIS IŠGELBEJO 
ŽMOGŲ NUO SUDEGIMO. 

Užsidegė graboriaus R. 
A. Allen r>rie 859 N. Clark 
gatvės ištL.ga. Tai buvo pet- 
nyčios natkį.' Ofise nieko 
nebuvo apart miegančio pa- 
gelbininko graboriaus p. W. 
Love ir mažo šunyčio "pu- 
delio," kuris svėrė mažiau 
d\*eių svaru. Ištikus ugniai 

Mr. Love miegojo. Tada šu- 
nytis pajutęs nelaimę užšo- 
ko ant miegančio tarno ir 
pradėjo vaikščioti ant mie- 
gančio burnos draskydamas 
nagais jo veidą iki jis nepa- 
budo. Pabudęs Love rado 
ofisus degančius, tokiu bu- 
du išsigelbėjo nuo myrio. 

POLICIJOS VIRŠININKO 
prisakymai šeiminin- 

kėms. 
Kad žumažiuti namų plėšimus, 

policijos viršininkas John j. llar- 
rity išleido šeimyninikėms pa- 
tarimus, kurių jis meldžia pri- 
silaikyti. 

Policijos viršininkas pasakė, 
jeigu moterjs išviono dirbtų su 

policija ir klausytų policijos nu- 

rodymų, piešimai dikčiai susima- 

žintų 
Policijos viršininkas paskelbė 

sekančius šeimininkėms pata- 
rimus: 

r. Neužmirškite pranešti poli- 
cijai, jeigu bilc koks nepažįsta- 
mas kartais iiįžčjęs jusų klaustų 
apie kokį kitą iiktyvi, jums ne- 

pažįstamą žmogų. 
2. Neužmirškite, kad policijos 

telefono numens yra Main 13. 

3. Neužmirškite pranešti poli- 
cijai. jeigu kartais sulyg jusų 
supratimo nužiurėta ypata pa- 
šauktų jus per telefoną. 

4. Praneškite policijai, jeigu 
jus pamatysite nužiurėtus nepa- 
žįstamus žmones einančius j na- 

mus. arba apartmentus jusų aj)ie- 
linkC-je. 

5. Nedalciskite agentams ir 
visokių apgarsinimų išnešioto- 
jams eiti j savo namus. Pasku- 
tiniu laflui daug žmonių namų 
buvo apiplėšta nuo tokių lan- 

kytojų. 
6. Išeidami is namų, nepaliki- 

te langus užtrauktus uždango- 
mis. 

7. Nepalikite durių arirakytų su 

taip vadinamu "spring lock" už- 

raktu. Tas užraktas yra leng- 
viausias atidaryti plėšikams. 
Plėšikai tuos užraktus mėgsta. 
Gaukite geresnius užraktus. 

8. Nebijokite, jeigu pašauksite 
policiją ir ji, atėjus, nėj-as ką 
areštuoti. 

Sąlygos yra tokios, kad poli- 
cija yra pasirengusi \ iską pa- 
daryti, kad tik sumažinti tuos iš- 
siplatinusius plėšimus. 
Policijos viršininkas J. J. Garrity 

MILIJONIERIUS SOCIJALI- 
STAS NUTEISTAS. 

\Yilliam Bross Lloyd milij 
nierius socijaiistas, buvęs kandi- 
datas j Suvienytii Valstijų se- 

natorius, praeita ketvergi} taprs 
teisėjo Graliams'oi 'nuteistas $25 
pabaudos už vartojimą raudo- 
nos vėliavos. 

(ieorgc Kc-op. Kuris buvo Lloy-( 
d'o palydovu, ta; o nuteistas už- 
simokėti $1. Lotiis \Vade Lloy- 
d'o šofėras likosi išteisintu. 

Lloyd, neužganėdintas nu- 

sprendimu prisiekdintų teisėjų, 
•padavė apelaciją. Lloyd, \vade 
ij* Koop buvo suareštuoti lap- 
kričio 2i) praeit'iiose meluose už 

vartojimą raudonos vėliavose sa- 

lia Suvienytų Valstijų žvaigždė- 
tos vėliavos. Tuomet Lloyd, at- 

važiavęs aulomobiliuje prie Mon- 
roe ir State gatvių, mėtė radika- 
li škį literatūra, už ką žmonės 

įerzinti ką tiTc ant tų socijalis- 
tų neužpuolė. Kada juos su- 

areštavo, vienas iš žiūrėtojų už- 

silipo ant automobiliaus ir nu- 

traukė raudoną vėliavą. 
William Tlross Lloyd nuo se- 

nai atsižymėjo, kaipo karštas ra- 

dikalas. 

Jis turi savo' palociu 'ant 

ežero kranto prie \Yinnetkos. 

Kitą palocitt turįs tas kapita- 
listas, socijalistu aviatorius, ant 

Rhode Islande salos. 

Praeitą rudini jis buvo socia- 

listų kandidatu Į senatorius. Vie- 

noje savo kal'boje ant West Si- 
dės jis taip išsireiškęs: 

''Bolševikai jus šaukia. Iš- 
klausykite jų meldimo. Atliki- 
te savo užduotį." M r. Lloyd 
yra sunus mirusio llenry L)e- 
marest Lloyd ir Jessie Bross 
Lloyd. Jis yra anūkas \Villiam\) 
Llross, civilės karės leitenanto 
gubernatoriaus Illinois valstijos. 

JIEŠKANTIEMS DARBO. 
Čia paduodame surašą tų dar- 

bo biuru, kurie neima pinigų už 

patarnavimą suradime jieškan- 
tiems darbo. 

Valdžios darbo biure: "Fe- 
dcral-State Empioym^i': Oiiice," 
116 North Dearborn Street, Chi- 
cago> li]. 

Sekantieji biurą irgi patarnau- 
ja darbininkams veltu: 

4531 South Ashland Ave. 
105 S. Jefferson St. 
1327 Augusta St. 
3032 S. \Vabash A;.e. 
2875 \Vest 22nd Str. 
56 Kast Randolph Str. 
9004 Comercial Ave. 

1144; South Michfgar. A v-. 

673 South State Str. 
iState Council oi Defense, 120 

\\'est Adams St. 
Odd Fellows League and Re- 

lief Board, Masonic Temple. 
I\Iasonic Employment Bureau, 

Masonic Temple. 
336 West Madisrn St (mo 

terims), 29 South Lr. ».lle St. 
(engineering and edircaticn). 

3141 Lincoln S:*" 
Moterims. 

Womcn's Empbyir.f.nt Com- 
<n:ttec, State Conncii ot Defense 
rooin 228, Monadnock Block. 

Reikalinga patyrusiu darbinin- 
ku (vyrų) kaipo "operators" ant 

moterišku "coats;" taipgi reika- 

linga "pressers" ant užbaigimo 
"coats" ir ant siūlių. Taipgi 
reikalinga "finisherkų." 

Lietuviška dirbtuvė. Gerai ap- 
mokama. A. Baeiunas, 1575 'Og- 
dęn A ve., 211d floor, room 6. 

Tclephone Monroe 6703. 

Parsiduoda 
Automobilius 

Pirmos Klissos Automobilius, 
vardu Mercer, 7 pasažierių; cu 

ju«m ga/ima važiuoLi 72 mylias 
Į valandą. Puikios spalvos. Su 
užmokesčiu priimu Uberty 
Bondsus, arba W. S. S. Taipgi 
mainyčiau ant Real Estate. 
Naudokitės iš šitos progos, nes 

pavasaryje automobiliai bus la 
bn> brangus. 

Kr®ipkit5s į 
"LIETfVOS" OFISĄ 

3253 So. Morgan St. Chicago 

Dr. Vnpia Narbutt 
Physician & Surgcon 

3001 West 22nd Street 
2111 Marshall Blvd. 

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

Tel. Lavvndale 660 
Gyvenimas: 

Tel. Rockvvell 1681 

BARGENAS 

$200 Phonograph su rekordais 
ir deimanto adata, parduosiu ui 

$55. Taipgi puikų Player Pianą, 
vėliausios mados. Seklyčios setą 
valgomojo ir miegamojo kamba- 

rių setus, divonus, paveikslus, 
parduosiu už bile teisingą pasiu-^ 
lymą. Nepraleiskite šio bargeno. 

Rezidencija 
1922 So. Kedzic Ave. Ch:car;o 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, clesię:- 
ning dienomis ir vakarais dėl biz- 
nio ir namų. Paliudijimai išduo- 
dami ir vietos parūpinamos dy- 
kai. Atsilankykite arba rašykite, 
o mes pasistengsime suteikti 

jums patyrimą. 
SARA PATEK, Principal 

6205 S. Ha!=tec" St. 1850 YV>1,« Sl 
2407 W. Madison St. Cliicago 

Atydai tu kurie dar netur 
"Lietuvos" Dienraščio seru: 

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

kėti, Dienraštis "Lietuva" jau leidžiamas. 

3et 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. 

Siuc mi pranešame visiems tokiems tėvyn- 
ainiams, kad dar turime pardavimui apri- 
buotą šėrų skaitlių iš šios Bendrovės "Trea 

sury Stock", Todėl, gerbiamieji tautiečiai, 
pasiskubinkite: išpildyte šį kuponą ir su- 

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

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

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, JLL. 

Lithuanian Publishing Co., 
3253 So. Morgan St., Chlcago, III. 

Gebiamieji;- 
Su šiuomi prlsinučiu $...., kaipo pilną užmokestį ui 

Šerus "Lietuvos" Dienraščio Bendroves Lithuanian 
PublisbjjųJ Co. 

Malonėkite prisiųsti man ščrus. 
Su pagarba, 

ADRESAS: 
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