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Paeme 

Anglijos darbininkai 
neužganėdinti. 

Rusų Frakcijos Dalyvaus 
Konferencijoj. 

Amerikos nuostoliai Sibire. 

KAUNAS PAIMTAS 
BOLŠEVIKAIS. 

Kopenhage*:, vasario 12d. 
Žinios, aplaikytos šiądien iš 
Krakovo praneša, kad bol- 
ševikų kariumenė išnaujo 
(?) užėmė Kauną, Lietuvoj. 

Bolševikų kariumenė tiki- 
masi užims^Grodno ir Bia- 
lystok taip greit, kaip tik 
Vokiečiai apleis tuos mies-, 
tus. 

ANGLIJOS KASĖJAI 
PRIEŠINGI LLOYD 

GEORGE. 

Londonas, vasario 12 d. 
Konferencija Anglijos Ka- 
syklų Feder. ujos laike mi- 
tingo šiądien Southporte nu 
tarė prieš priėmimą sąlygų, 
kurias pasiūlė valdžia dėl 
susitaikinimo reikalavimuo- 
se, kukiuos Federacija pa- 
darė. 

Anglijos valdžia, atsaky- 
dama į reikalavimus Kasyk- 
lų Federacijos, kad butų su- 

teikta sesių valandų darbo 
diena ir pakėlimas algos ant 
trisdešimts nuošimčių, pra- 
neša, kad, kaslink reikala- 
vimo šešių valandų darbo 
dienos, nors ir simpatizuoja 
troškimui darbininkų page- 
rinti taisykles gyvenimo, 
svarstydama pabrangimą iš- 
dirbystės amatuose, kurių iš 
dirbiniai sudaro šaltini ki- 
tų užsiėmimų, turi mąstyti 
taipgi ir apie pasekmes ge- 
nerališko padėjimo. 

Valdžia pasiūlė stiprų at- 
stovaujanti komitetą, kuria- 
me kasyklų darbininkai bus 
reprezentuojami, ištirti šj 
klausimą ir taipgi kainą iš- 
dirbystės ir išdalinimo ang- 
lies: pardavimo prekę ir už- 
darbį ir klausimą ar anglių 
kasyklos turi pasilikt: kaip 
jos dabar yra, ar turi buti 
kontroliuojamos suvienytų 
komitetų, ar nacionalizuo- 
tos. 

Kaslink* pakėlimo algų, 
valdžia sako, kad ji sutinka 
pakelti po vieną šilingą Į 
dieną ir kiti reikalavimai są 
ryšyje su pakėlimu algų tu- 
ri buti perduoti atstovaujan- 
čiam komitetui. Valdžia 
prašė kasyklų darbininkų 
skaityti atsakymą kaip aiš- 
kų nurodymą jos noro išpil- 
dyti viską, kas tik yra ga- 
lima. Sąryšyje su reikala- 
vimais, paliečiančiais demo- 

[ bilizuotų kasėjų valdžia sa- 

<o, kad jie turi buti apsvar- 
stomi sykiu su klausimu ge- 
nerališkos demobilizacijos. 
Valdžia prisilaiko nuomo- 

nės, kad nėra galima duoti 
demobilizuotiems kasėjams 
skirtingas sąlygas nuo tų, 
kokios yra duodamos ki- 
tiems demobilizuotiems dar 
bininkams. 

Spauda abelnai užgiria 
premiero Lioyd George Dar 
bo programą, kurį jis pa- 
skelbė, atidarant parlamen- 
tą utarninke, bet jo progra- 
ma neužganėdina parlamen 
tariškos Darbo Partijos. 

Ji užmeta, kad programe 
nėra aiškiai paženklinti pa- 
siulijimai "dabartiniuose at- 
sitikimuose indust*iališko 
neramumo ir dėl užtikrini- 
mų, paliečiančių pakėlimą 
algų, darbo valandų ir są- 
lygų darbo, kurios pagerin- 
tų taisyklės gyvenimo. 

Radikališka spauda ir-gi 
neužganėdinta pasiulijimaisj 
p. Lloyd George ir ji juos, 
smarkiai kritikuoja, vadin- 
dama pasiulijimus abejoti- 
nais ir nepanašiais, kad jie 
butų išpildyti "reakcionieriš 
ku parlamentu." 

RUSU FRAKCIJOS 
DALYVAUS KONFEREN- 

CIJOJ. 

Paryžius, vasario 12 d. — 

Ukrajinos valdžia pranešė 
silkininkams, kad ji sutin- 
ka dalyvauti konferencijoj 
ant Princes salų. Taipgi 
yra pranešama, kad valdžia 
generolo Denikino išreiškė 
norą dalyvauti konferenci- 
joj. Valdžia Krymo taipgi 
priėmė pakvietimą, kaip ir 
Rusų bolševikų valdžia. 

Atrodo, kad bus užtekti- 
nai kitų Rusų frakcijų, ku-' 
irios sutiks dalyvauti konfe- 
rencijoj ant Princes salų su 

talkininkų ir Amerikos at- 
stovais, kad užtikrinti pasi- 
sekimą konferencijos. Pasi 
sekimas konferencijos, ma- 

noma, priklausys daugiau- 
siai nuo bolševikų valdžios 
ar ji., sutiks duoti kokius 
nors užtikrinimus, kaip tai 

j sustabdymas kariško veiki- 
i mo ir ištraukimas bolševikų 
kariumenių iš tų provincijų, 
kurias jie užėmė. Nėra jo- 

Aukso puodas, 

Išbadėjusi Europa laukia, rankas ištiesusi, kada ją pasieks tas aukso puo- 
das,—$100,000,000 — kuriuos Amerika nesenai paskyrė badaujančių žmonių 
pagelbai Europoje. »*»•••"• 

kio užtikrinimo, kad sovietų 
valdžia sutiks duoti tokius 
užtikrinimus. 

YANKIU NUOSTOLIAI 
SIBIRE. 

Washingtonas, vasario 12. 
Kablegrama, aplaikyta šią- 
dien iš vyriausios stovyklos 
Amerikos ekspedicijinės ka 
riumenės Francuzijoj paro- 
do, kad išviso Amerikos ka- 
riumenė Sibire aplaikė nuo- 
stoliu iki vasario 9 d. už-j ** 

muštais, sužeistais ir be ži- 
nių prapuolusiais 10 aficie- 
rų ir 314 kareivių. Iš tos 
skaitlinės užmušta 2 aficie-į 
rai ir 60 kareivių; mirė nuo 

žaizdų 1 aficieras ir 14 ka- 
reivių; mirė nuo ligų 54 ka- 
reiviai; mirė nuo nelaimin- 
gų atsitikimų 5 kareiviai; 
lengvai sužeista 3 aficierai 
ir 30 kareivių; sunkiai su- 

žeista 2 aficierai ir 07 ka- 
reiviai; sužeista, laipsnis ne 

pažymėtas 2 aficierai ir 53 
kareiviai; prapuolė laike 
mušiu 31 kareivis. 

Karės departamentas pra 
nešė, kad šie nuostolių su- 
rašai yra garsinami atskirai 
abelname nuostolių surašė. 

RENGIA PLIANUS. 
Kansas City, vasario 12d. 

Warren Long, Suvienytų 
Valstijų imigracijos komisi- 
jonierius praneš § šiądien, 
kad yra prirengiami plianai 
deportuoti visus I.W.W. be- 
laisvius Leavenwrotho kalė- 
jimo, tarp kurių yra daug iš 
Chicagos, kurie nėra šios ša- 
lies piliečiai arba negalės 
darodyti, kad jie gyveno 
šioje šalyje per 5 metus. 

PRISAKĖ PERTRAUKTI 
MUŠIUS. 

Londonas, vasario 11 d. 
Sulyg laikraščio, aplaikyto 
čionai iš Berlino per Kopen 
hageną, talkininkų valdžios 

prisakė lenkams ir vokie- 
čiams pertraukti mušius. 

SUTARTIS PASIPRIE- 
ŠINTI BOLŠEVIKAMS. 
Vienna, vasario II d.— 

Bevielinio telegrafo praneši 
mas, aplaikytas iš Varsa vos 

sako, kad Lenkai padarė su 

tartį su Vokiečiais, sulyg 
kurios Lenkai turi užimti 
Bialostoką, su tikslu gauti 
liuosą perėjimą per Lietuvą, 
kad pasipriešinti bolševi- 
kams. Vokiečiai ištraukia 
savo kariumenę iš Bialosto- 
ko į Lapy Wolkowysk. 

Žinios, aplaikytos čionai 
iš Kievo praneša, kad ka- 
riumenė Petluros, vado TJk- 
rajinos ūkininkų armijos, su 

mušė vietinius bolševikus ir 
užėmė miestą Kiev. Petlu- 
ra, pranešimai priduria, 
rengiasi pagelbėti Francu- 
zams Odessoje karianti 
prieš Maskvos bolševikus, 
kurie bando užimti Ukraji- 
ną cu tikslu gauti maisto. 

GENERALIŠKAS STREI- 
KAS BUDAPEŠTE. 

Basei, Šveicarija, vasario 
12 d. — Žinios, aplaikytos 
čionai praneša, kad genera- 
liškas streikas likosi atnau- 
jintas Budapešte. Wittich, 
vadas Vengrijos socialistų 

į pranešimai priduria, likosi 
į suareštuotas Pressburge. 

| BELGIJA REIKALAUJA 
PRIEŠO ŽEMES. 

Paryžius, vasario 12 d.— 
Belgija pridavė taikos tary- 
bai reikalavimus, sulyg ku- 
rių ji nori, kad butų sugrą- 
žintos Belgijos teritorijos, 
kurias Vokietija ir Hollan- 
dija turi nuo senų laikų. 

Vokiškos teritorijos, ku- 
rių Belgija reikalauja, yra 
Montjoie ir Malmedy. Ji 

I taipgi reikalauja liuosos na- 
: vigaciios Scheldte. 

TRAŠO KARIŠKU 
LAIVŲ. 

Londonas, \asario 12 d. 
Vokietija prašė pavelijimo 
talkininkų taikos sutarties 
komisijos vartoti kariškus 
laivus prieš bolševikus, ku- 
rie užima miestus BaltikD 
pakraščiuose. Vokietija tai 
pogi prašė, k^d talkininkų 
kariški laivai buuų pasiusti] 
pagelbon vokiečių laivams. 
Kalbėdamas atstovų bute 
Lova Curzon, prezidentas 
Tarybos, užreiškė, kad nei 
vienas iš talkininkų nėra 

prisirengę užpulti Rusiją, 
kad išnaikinti bolševikus. 

JAPONIJA PASKELBS 
SLAPTAS SUTAPUS. 
.Londonas, vasario 12 d. 

Reuterio pranešimai iš To- 
kyo, Japonijos, sako, kad 
Nobuki Makino, vadui Ja- 
ponijos delegacijos Taikos 
Konferencijon, likosi prisa- 
kyta paskelbti visas nepa- 
skelbtas sutartis tarp Kini- 
jos ir Japonijos. 

BOLŠEVIKAI ATNAUJI- 
NA OFENSYVĄ. 

Archangelskas, vasario 11d. 
Bolševikų kariumenė atnau- 
jina ofensyvą Sredmakren- 
ga apielinkėje. Ant trum- 
po laiko vakar vakare bol- 
ševikai buvė užėmę keletą 
namų, bet likosi atstumti at- 

gal anglų ir rusų kareiviais. 

ATMAINĖ MIRTIES 
BAUSMĘ. 

Washingtonas, vasario 12. 
Kareivis Solomon Losofsky, 
kuris buvo nuteistas kariš- 
ku teismu miriop, nebus nu- 

žudytas. Prezidentas Wil- 
sonas mirties bausmę per- 
mainė ant dvidešimst me- 

tų kalėjimo. Losofsky bu- 
vo kaltinamas už tą, buk jis 
pasakęs, kad jis neturis jo- 
kios godonės dėl vėliavos 
šios šalies. 

, NESUTIKIMAI TARP 
TAIKOS PASIUNTINIŲ. 
Paryžius, vasario 12 d. — 

Diskusavimas talkininkų ka 
riškoj taryboj naujų taikos 
sutarties išlygų, atrodo, iš- 
šaukė serioziškiausius nesu- 

tikimus tarp talkininkų, ko- 
kie iki šiam laikui buvo ki- 
lę tarp taikos pasiuntinių. 

Komisijoj Lygos Tautų ir 
gi kilo maži nesutikimai iš 
priežasties Francuzijos bai- 
mės, kad Vokietija gali iš- j 
naujo užpulti Prancūziją. 

Svarbiausis klausimas dis 
kusavimo bu o ar Lyga Tau 
tų turi turėti ar ne tarptau- 
tišką armiją ir laivyną su 

tarptautišku štabu. Šis klau- 
simas yra labai svarbus, nes 

pakol jis nebus nutartas, 
klausimai apie rubežius ne- 

gali buti užganėdinančiai i& 
rišti. 

Nepatikimai ta kos sutar- 
ties išlygose galima sufor- 
muliuoti šiaip: Iš vienos pu- 
sės stovi Francuzija ir iš ki- 
tos Suvienytos Valstijos, re- 

miamos daugiau ar mažiau 
per Angliją ir Italiją. 

Pirmučiausiai apkalbama, 
kaip su Vokietija reikia elg- 
tis. 

Amerikos delegatai sako, 
kad Vokiečiai turi būti mai- 
tinami ir priversti dirbti. 
Tas yra daroma ne iš sim- 
patijos prie Vokietijos, bet 
todėl, kad Vokietija galėtų 
užmokėti atlyginimus, kurių 
reikalauja Francuzija ir Bei 
gija ir palaikyti Vokiečius 
nuo įpuolimo Į anarchijos 
bangą. Amerikos delegatai i 

tvirtina, kad naujos taikos! 
sutarties išlygos yra nerei-į 
kalingos, nes jos tiktai pa- 
stūmėtų Vokiečius prie bol- 
ševizmo. 
Francuzija reikalauja, kad 

prašalinti visai tendencijas 
pasipriešinimo iš pusės Vo- 
kiečių, kuriuos jie skaito ga 
linčiais padaryti daug ne- j 
gerumo. Francuzijos dele- ; 

gatai tiki, kad yra daugiausj 
pavojaus reakcijos Vokieti- 
joj, negu bolševizmo. Kas- 
link maitinimo ir priverti- 
mo dirbti Francuzija, jie sa- 

ko, turi pirmesnius reikala- 
vimus, nes Francuzija yra 
šalis arčiausiai prie Vokie-j tijos ir ji daugiausiai nu- į 
kentėjo laike karės. 

Antras dalykas tai tame, 
ar turi buti nuimta blokada 
nuo Vokietijos ar ne. 

Atrodo, kad Suvienytos 
Valsti. j pritaria panaiki- 
nimo uz,ginimų ant žalios 
medžiagos. Karė yra užbaig 
ta, bet taika tik gali buti 
tada, kada žmonės sugriž 
atgal į normališkas sąlygas 
ir kuogreičiausiai užginimas 
bus panaikintas, taip greit 
pasaulis sugriž Į normales 
vėžes. Francuzija nori, kad 
blokada nebūtų panaikinta 
laike rekonstrukcijos perio- 
do, nes kitaip Francuzija 
labai daug nukentėtų. 

Taipgi Francuzams yra 
primetama, kad jie įvairio- 
se komisijose trukdo taikos 
da>oą, priduodami nepama- 
tuotus individuališkus rei- 
kalavimus, kadangi Suvieny 

tos Valstijos, Anglija ir Ita- 
lija bando padaryti taiką 
dėl labo viso pasaulio, o ne 
dėl kokios nors atskiros tau- 
tos. 

Ant galo nekurie Ameri- 
kos delegatai išreiškia už- 
sirustinimą už tą, kad Fran- 
cuzijos laikraščiai pripildy- 
ti yra straipsniais išguldi- 
nančiais vien tik Prancūzi- 
jos pažiūras ir kita tai tas, 
kad pasikalbėdami su laik- 
raščių korespondentais Fran 
cuzijos delgatai perstato 
korespondentams situaciją 
skirtingai, negu jie per- 
stato taikos konferencijoj. 
Prie šito galima pavartoti 
ir tokį atsitikimą. M. Pich- 
on, Francuzijos užrubežinių 
reikalų ministeris, pasakė, 
korespondentams praeitoje 
nedėlioje, kad konferencija 
ant Princes salų su bolševi- 
kais gali buti bus atšaukta, 
nes ta konferencija nebuvo 
skilta pasikalbėjimui tarp 
bolševikų ir talkininkų. Tas 
nesutinka, sakoma, su (pa- 
žiūromis, kokių prisilaikė 
Francuzijos delegatai tai- 
kos konferencijoj. 

SPARTAKAI DARBUOJA- 
SI BERLINE. 

Basie, vasario 11 d.—Ži- 
nios apiaikytos čionai pra- 
neša, kad Spartaku agitaci- 
ja Berline didinasi, ypatin- 
gai tarp kareivių. 

Kari Radek, rusų bolševi- 
kų propagandistas, praneša- 
ma, vadovauja Spartakų ju- 
dėjimą. 

Pranešimas iš Breslau sa- 

ko, kad aficierai šešto kor- 
puso sustreikavo protestuo- 
dami prieš kareivių reikala- 
vimus. 

PATERSONO STREI- 
KIERIAI PRALAIMĖJO. 

Patterson, N. J., vasario 
12 d.—Dešimts tūkstančių 
dažytojų, kurie su 17,000 
šilko darbininkų sustreika- 
vo pradžioje šio mėnesio, 
kad gauti keturias dešimts 
septynių valandų darbo sa- 

vaitę, sugi'įžo darban šią- 
dien nieko nelaimėję. 

SUSITAIKĖ. 
Paryžius, vasario 12 d. — 

Oficiališkas pranešimas li- 
kosi išleistas, kad Augščiau- 
sia Kariška Taryba laike sa- 
vo šiądieninio susirinkimo 
susitaikė kaslink išlygų dėl 
atnaujinimo taikos sutarties 
su Vokietija. 

TALKININKAI SUTINKA 
APIE SIBIRĄ. 

Washingtonas, vasario 12. 
Veikiantis sekretorius Polk 
pranešė šiądien valstijinia- 
me departamente, kad Su- 
vienytos Valstijos priėmė 
formališką pasiulijimą Japo 
nijos valdžios kaslink plia- 
nų dėl atnaujinmo geležin- 
kelinio trafiko Sibire. 

o r a sT 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Lietus; šaltesnė tempera- 

tūra. 
Saulėtekis 6:48. 
Saulėtekis 6:48. m. 



Kupiški*.--Rugsėjo 22 d. 
gimnazijos salėje įvyko pir- 

mas, karei prasidėjus, Kupiš- 
kio l'kio Draugijos susirinki- 

j mas. Susirinko nemaža nariu 
| 

ir svečių. Susirinkimo pra- 
džioje agr. A. Gilvydis padarė 
pranešima apie ūkio draugijų 
reikšmę bei jų svarbą dabar: 
ties metu. Padaryta apyskai- 
ta draugijos gyvenimo nuo pat 
įsikūrimo. Paaiškėjo, kad dr- 
ja prieš karę, nors ir trumpu 
laiku, buvo daug jau žadėjusi 
dr-jos turėta keletas veislinių 
kiaulių, veislinis jautis, nema 

žas knygynėlis, rūpintas savo 

pieninės įsteigimu ir kt. Tik 
karė visą dr-jos veikimą sulai- 
kė Per karę pasimirė keletas 
draugijos narių, kurių pager- 
bimą susirinkimas išreiškė at- 

sistojimu/' 
Isirasė nemaža nauju nariu. 

Papildyta valdyba ir perrinkta 
Revizijos komisija. Valdybai 
papildyti išrinkti: A. fiilvydis, 
Matulionis, L. Jonuška Ir P. 
Purena*. Nutarta neilgai tru- 
kus šventadieniais jsteigti kur 
sai--paskaitos apie žemės uki 
nariams ir pašaliniams. Nori- 
ma ir tikimasi draugijos veik- 
smą atgaivinti ir įvesti \ pla- 
tų kelią. A. Pat ošins. 

P?latefiai.--§v<\ vakar,'i plate- 
lių 'jaunuomenė smarkiai dar- 
bavosi. rengdama vakarėlius. 
Mėgėjų susidarė trįs būriai: 
du miestelėnu ir vienas sodie- 
čių. Pradžioj katras sau ren- 

gė miestelyj ir sodžiuose, galop 
ėmė varžytis ir per tris iš eilės 

šventadienius buvo net po du 
vakaru. Sodiečiai giriasi nu- 

veikę miestelėnus, turėję ge- 
resnio pasisekimo. Paskutiniu j 
du vakaru sodiečiai surengė j 

liaudies mokyklos naudai, ku- 
rią manoma šįmet atadengti 
Ginteliškėje (buvusiąją vals- 
čiaus mokyklą). Vaidino per 
pirmąjį vakarą "Genovaitė" ir 

i "Knarkia paliepus," per antrą- 
jį "Degtindarvs" ir Neatmez- 
gamas mazgas/' Žmonių per 
abu vakaru buvo daug. Pelno 
buvę apie du šimtu rublių. Gi 

'miestelėnai vis vaidino pavar- 
gėlių naudai, tik pasak pačiu 
pavargėlių jie dar nei karto 
nieko nelaimėję. O. J. 

A cmcncinas, ties Vilnim.— 
Nemenčinietė mergaitė, su- 

prasdama lietuviškai, kalbėti 
lietuviškai nebemoka. Pa- 
klausta, kaip tai atsitiko, atsa- 

kė, tokia mada virtusi: tėvai 
tarp savęs lietuviškai kalbėję, 

į gi su vaikais ir su svetimais- 
lenkiškai; taip kunigai prave- 

icię ne i dangaus, tik j Lenkų 
Silvestras Gimžauskis savo 

raudoje dėl Nemenčino yra pa- 
sakęs tenai lietuviai "savo kal- 
bos atsikratę, juodą kryžių ten 

pastatę.'' Ar negalima butų 
ta juoda kryžių jau perkeliant 
kvailybės platintojų kapo, o ne 

ant lietuvių kalbos, nes nemen- 
činiečiai nevisi yrp jos išsiža- 
dėję, tik yra silpni ir reikalin- 
gi lietuvių visuomenės palai- 
kymo. Taippat, kaip ir dau- 
gelyje kitur Vilniaus guberni- 
joje. M. D. S. 

Jonava. Kun. Kazimieras 
Marma Jonavon pargrįžo 28— 
IX. Iš vietos (ties Maskva) 
išvažiavęs 6— IX tad važiuota 
trįs savaitės. Karantinai! nu- 

siųsta i Volkoviska, kame iš- 

laikyta 8 dienos. Tenai nėra 
jokio lietuvio ingaliotinio, rei 
kalo yra. 

Seinai. Gydytojų vaistininku 
ir kit. žiniai. Seinų miestas— 

drauge su visa apielinke—yra 
reikalingas lietuvio gydytojo, 
vaistininkų ir dantininkų, ku- 
riu vieta ligšiol yra užimama 

|nc lietuvių, lietuvių kalbos ne- 

mokančių, todėl su vietos gy- 
Įventojais negalinčių susikalbė- 
jti ir nesugebančių tinkamai ai 

! likti priedermių. 
Taippat Seimai yra reikalin- 

gi lietuvio kirpėjo-skutejo, ku- 
riam butų gražaus darbo, nes 

čia yra kunigų seminarija, liek 
pačių kunigų gimnazijai. 

Pagaliaus Seimuose reikia 
lietuvio knygrišio, kurio čia 
dabar visai nėra, o darbo bu- 
tu labai gražaus. 

Tad kalbamųjų profesijų 
žmonės, kurie norite užsiėmi- 
mo ir gyvenimo, pasiskubinki- 
te Seimuosna užimti anų vietų 

M. D. 

Linkuva.'-'Kuo rugp. 16 d. 
jau veikia gimnazija su 5 mo- 

kytojais: J. Braždžiunu, ve- 

fdėju, M. kripti, P. Spudu; J. 
į Gobiu, E. Leimontaite ir ka- 
pelionu A. Grigaliumi. Mo- 
kinių suviršuni 200 abiejų ly- 
čių. 

Dviklasė mokykla su dviem 
mokytojais turi taippat apie | 
200 mokiniu. Dar vra mokv- I 

v 

** 

klų šiuose kalniuose: Labo-, 
riuose, Gaižumuose. Titonyse, 
Gailionyse; o nuo rudens gau- 
ta leidimas ir Puodžiūnuose. 

L. Mikalauskas. 

Prienai.—Mar. ap. Geg. 9 
d. per Šeštines vaidino Papa-| 
ronio "Ponas ir Mužikai." 
Daug dainavo. Gryno pelno; 
gauta 318 m. 30 fen. Tų 2001 
m. paskirta namams, kur ma- 

noma intaisyti susirinkimu sa- 

lė; 50 ni. tautos reikalams. 
Birž. 9 d. vaidinta komedija 
"netikėliai." V. G. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES KAMPELIS. 

Ir vėl prie darbo. 
Nesenai užbaigėme pirmą 

jį "drive" ir Lietuvos Atsta- 
tymo Bendrovė turėjo ilg 
Naujų Metų kapitalo suvirs 
$110,000.00. Bet tiek pinigų 
atstatymo darbams Lietuvo- 
je yra maža. Atstatymui Lie 
tuvoje ukininkystės, pramo- 
nės, pirklybos reikia kelių 
milijonų doliarių. Tatai sto- 
kime vi»i prie darbo, kad 

1*tuoj sukėlus bent milijoną 
dolarių Lietuvos atstatymo 

i darbams. 

Kodėl reikia tuoj sukelt 
pi-igai atstatymui. 

Jau kitos tautos, kaip bel- 
Igai, lenkai, cechai ir tt. yra 
I šiandien prisirengusios prie 
1 saVo šalių atstatymo. Ir mes 

neturime veluoties. Kas bus 
pirmas Lietuvoje su pinigais 
ir kas už tuos pinigus užves 
fabrikus, pirklybos namus 

Įsteigs, kas paskolins pini- 
gų ūkininkams, tai tas bus 
Lietuvoje ponas. Nė rusų, 
ne lenkų, nė kitų politiška 
priespauda nepavergs tiek 
Lietuvos, kaip pinigai. Tat 
jeigu mes norime matyti Lie 
tuvą laisva dabar ir ateity- 
je, mes privalome tuoj atsta 
tymo reikalams sudėti pini- 
gų- 

Ir kur pavojus? 
Lietuva nebus siu jungta 

SU' Lenkija, gal nebus nei su 
rusais suvienyta, ir greičiau- 
sia bus savistovė. Bet jeigu 
but su Lenkija sujungia, ar 

tai jau Lietuva pražūtų? Lie 
tuvos nenugalėtų lenkai, jei- 
gu tik mes, Amerikos Lietu- 
viai, visas savo išgalės pa- 
dėtume prieš lenkus. Lietu- 
vą pavergti galėtų lenkai, 

jei jie Lietuvoje sudėtų pi-1 
nigus ir visus šalies turto šal 
tinius paimtu i savo rankas. 
Jeigu taip galėtų padaryt1',! 
tai pavergtų ir savistovę Lie 
tuvą ir tuo budu gali ją pa- 
vergti netik lenkai, bet žy- 
dai ir kitų tautų piniguočiai. 

Bet Amerikos lietuviai ne 
daleis pavergti Lietuvos! Ar 
ne tiesa Amerikos lietuviai? 

Kaip gelbėties? 
Kaip dalykai virstų—lietu 

viai ateityje turės nesulygi- 
namai daugiau liuosybės, 
negu turėjo prieš karę, Ar 
mes busime savistoviai, ar 

sujungti su kita tauta, mes 
turime savo šalies atstaty- 
mu patįs pasirūpinti, jei no- 
rime buti laisvi. Jei mes ne- 

įleisime svetimų žmonių su 

pinigais Lietuvos, mes nenu- 

galimi paliksime ir tvirtesni 
už musų priešus busime. Gel 
bėties galime jungdami savo 

pinigus ir juos skirdami Lie- 
tuvos atstatymui. : 

Stokime visi, kaip vienas! 
Mes, Amerikos Lietuviai, 

jau turime sutverę Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę. Jau 
esame sudėję i ją apie $150, 
000.00. Vienok tiek pinigų 
kaip vienas, stokime prie 
Lietuvos Atstatynfo Bendro- 
vės, pirkime šėrus ir kuou 
miausame laike sudėkime 
bent vieną milijoną dolarių. 

Lietuvos Atstatymo B-vės 
šėras £10. bet negalima ma- 

žiau pirkti, kaip penkis šė- 
rus. 

Lietuvos Atstatymo Ben- 
rovė už indėtus pinigus mo- 

ka nemažiau kaip 4 nuošim- 
čius ir užtikrina pinigams 

saugumą. Cėrai auga vertė- 
je. Taigi matote, kacl yra iš- 
mintingiau dėti pinigus i 
Liet. Atst. Bendrovę, negu 
laikyti svetimtaučių bankuo- 
se, ar namieje. 

Dėkimės prie Lietuvos At- 
statymo Bendrovės, rašyda- 
mi. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVE 

320 Fifth Ave. New York 
N. Y. 

Apgarsinimas 

KENOSHOS LIETUVIAMS. 
Gen. Agentas: P. Beiši3 182 

N. IIovvl A v e. 

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

T. Gotautas, 253 Mihvaukce Ave. 
|J. Poteliunas. 353 N. Chicago et 
\. Pelis 552 Grand st. 
St. Jocius. 900 Jcnne st. 

Nepr.tėmyti Gf.mtos 

Męs matome šviesią, giedrią dieną, 
y.> uiaumi* tamsią naktį, msitoui 

labai giedras atmainas — iš giedro 
į lietų, audrą, sniegą, matome dangų braižančuis žaibus, girdime gyvybe 
irebinantj griausmą. Kas t?} visk* 
atlieku, daugeliui žmonių yra neži- 
inma, o žinoti privalo kiekvie.uaa 
51 gamtos visokeriopą atmainą laba' 
rumpai ir aiškiai yra aprašyta i 

paveikslais išrodyta, knygelėje 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Sviete 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

3253 SO. MORGAN JTREET 
CHICAGO, IUL. 

Reikalingas kambarys So. Chicagoje 
lietuviui inteligentui. Turintieji gerą 
kambarį malorfės pranešti "Lietuvos" 
Redakcijpn. 

( 

Kare jau pasibaigė. 
Ar nori matyti kaip dideli mūšiai 

ėjo Prancūzijoje, Rusijoje, Italijoje, 
Galicijoje ir Turkijoje? Ar nori matyti 
kaip orlaiviai kariavo ore? Ar nori ma- 
tyti kaip povandeniniai laiveliai (sub- 
marinos) kariavo po vandeniu? Viską 
gali matyti savo nmuose, už labai že- 
mą preke. Męs gavome labai da'ug ka- 
rės paveikslų dėl stereskopų. 

žiūrėdami ant tų paveikslų per ste- 
reskopą, jųs Įsivaizdinate sau, kad jųs 
lašate ant tikro mūšio lauko, matote 

viską savo akimis. Stereskopas, ku- 
rį jųs matote žemiau, kainuoja vieną 
''oliarj. 

NO. 1. 200 v'sokių karės paveikslų $3.00 
Męs turime taip pat ir kitokių ste- 

reskopų karės paveikslų, kurių seri- 
jų surašus męs paduodame žemiau. 
Kiekvienoj serijoj yra 25 paveikslai. 
Kaina vienos serijos 35c. Rašydami 
paminėkite tiktai serijos numerj, o męs 
žinosime. kuriuos siųsti. 
No. Vardai Serijų Kaina 
101 Amerikos Istoriškos vietos 35 
102 Apsilankymas Washingtonan 35 
103 Niagaros vandenpuolis 35 

; 104 Kelionė per Dixie žemę 35 
1105 Kelionė i Vakarus 3b 

10G Kelionė j Pacifiko pakraštį 35 
T07 Kelionė per Amer. didmiesčius 35 

,'108 Kelionė j Philipinus 35 
! 109 Gyvenimas Kristaus 35 
110 Kelionė j Palestinų, gv. žemę 35 
111 Kelionė j Kyniją ir Japoniją 35 
112 Aplankymas Romos ir Venecijos 35 
113 Kelionė per Ifaliją ir Šveicariją. 35 
114 Kelionė per Angliją ir Franciją 35 
115 Kelionė per Norvegiją ir Švediją 35 
116 Dy»ai Senojo Pasaulio 35 
117 Vestuvių Varpai (Juokinga) 35 
11S Gyvulių, paveikslai (juokinga) 35 
1'19 Vaikai bus vaikais (juokinga) 35 
120 Kelionė autom, per Ne\v York 35 
121 Kelionė skersai Papamos kanalą 35 
122 Mergaitės bus mergaitėms 

(labai juokinga) 35 
Nesiųskite mums visų pinigų. Siųs- 

kite tik 25 cenTTTs sidabru arba stampo- 
i'mis, o likusius damokėsite. kuomet 
laiškanešis atneZ siunt'nj j jv~ų naiūus. 

Adresas: 

K. PIASECKI 
149 E. 15th ST. N£W YORK CITY 

BIZ UERIAI 
GARSINKITES 
DIENRAŠTYJE 

"LIETUVA" 

"Lietuvos" 
V 

iiimiiaiiiiiiiiiiiiiittniliniftflIfffflVII1 

Kalendorius 
Sį metą dienraštis "Lietuva" išleidžia Sieninį Kalendorių, kuris, kaip ir 

pirmiaus buvo, yra pritaikytas kasdieniniam gyvenimui. Apart paprastų mėnesi- 
nių dienų šis kalendorius pažymi Amerikoniškas šventes, paduoda Lietuvos svar 
bias istoriškas datas ir katalikiškas šventes. 

% 

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

Dėl brangumo popierio ir paties darbo, šių kalendorių spausdinsime apri 
buotą skaitlių, todėl jų ant ilgo neužteksime. Užsirašykite "LIETUVĄ", 

Užsisakykami "Lietuvą", adresuokite taip; 

32S3 S. Morgan St, 

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS— — 

CHICAGOJE Metams $6.00 
„ Pusei mętų S.SO^ 

In Kitus 5mv. Valstijų Miestus 
Metams $5.00 
Pusei Metij 3.00 

In Kanadą Metams 7.00 
In Kitas Šalis Metams 8.00 VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

Sitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 
arba pinigais prisiųsk mums. 

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

Siunčiu Tamistoins $ ir prašau siuntinėti 

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

Mano adresas: 

Vardas — Pravarde 
— 

Stubos numeris .! Gatve 
(arbaboi) 

Miestas .t — VaUtija — 
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Kodėl Francuz'ja Neprielanki Lietuvai. 

"\ ienybė Liet.' paskelbiu 
Llai4ą tulo lietuvio veikėjo, 

i«> P:iry/iuj'\ ra^.ia l )r. 

Šliupui. 
Anot "Vien. Lietuvninku" 

užtikrinimo, tasai veikėjas yra 
žinomas kaipo ištikimas ir j»n 
tikėtinas lietuvis; jo tikras var- 

das žinomas Tautinei Tary- 
bai ir Pildomojo Tarybų Ko- 
miteto sekretoriui, kun. J. Ži- 
liui. bet nėra skelbiamas todėl, 
kad jisai galėtų esa susilaukti 
u/, .'i;a laišką nesmagumu. 

Sio laiško autorius mėgina 
išaiškinti, kodėl Krancuzija 
iki šiolei nej)riclankiai žiūrėju- 
si i Lietuvą ir visai nepuikiau- 
siomis spalvomis nupiešia p. 
(iabrj, "Au&šeiausią Taryba 
l.ausannoje (kuri, lieje, iau ta 

po panaikinta), In-t kuri daug 
trukšmo nesenai buvo padariu- 
si) ir pagalios minėtas auto- 
rius duoda tulu patarimu: 

.Nežinodami, kas jis tikrai 
yra, laipiname tą laišką, ''Vien. 

Įjįjet." I )r. Šliupo ir paties au 

į^toriaus* atsakomybe už paduo- 
tuos u.* faktus: Laiškas se- 

ka: 

Atvažiavau Paryžiun 28 d. 

rugsėjo 1918 m. Darbo ra- 

dau tiek kad dienas ir naktis 
dirbu. Daug padariau, bet 
daug ir yra daryti. 

Aš negalėjau suprasti visa 
karės laiką, delko Francuzijos 
valdžia nekalbėjo apie Lietu- 
va. Tą patį mane ir visi lie- 
tuviai. Viena is tokių prie- 
žasčių buvo ta, kad lenkai in- 
trigavo prie franeuzų, anglų 
ir kitų valdžių. Antra prie- 
žastis, tai p. J. Gabrys. Aš 
dabar Paryžiuje, kada pra 
dėjau žygius daryti prie fran- 
euzų valdžios, kad ji pripažin- 
tų Lietuvos dabartine Laiki 
nąją V aldžią ir Veistų atva- 
žiuoti Lietuvos atstovam* 

prie Alijantų valdžių, susidū- 
riau su p. Gobrio prieteliais, 
kurie užima gan augštas vie- 
tas it- aklai klauso p. J. Gabrio 
raportų. Kaip žinote Lietu- 
vos "Tarybos" atstovai: p. A. 

^Smetona, pro f. A. Valdema- 
ras, Martynas Yčas ir kuti. D- 
ras Puryckis paskelbė Šveica- 
rijos vokiškame laikraštyje 
"Bund," 24 OcK, 1918--"kac1 
J. Gobrio veikimas yra Lietu- 
vai kenksmingas ir kad p. J. 
Gabrys neturi jokio įgaliavi 
nio Lietuvos vardu veikli. Vi- 
.->as jo veikimas ir darbai yra 
tai jo asmeniski darbai." Mat. 
p. J. Gabrys norėjo Lietuva 
valdyti sutverdamas Šveicari- 

joje "Aukščiausiąja Lietuviu 
Tautos Tarybą/' prie kurios 
buk priguli ir Amerikos visi 
tris delegatai: p. Mastauskas, 
p. Pakštas ir kuu. j. DobužisJ 
kaip jis (p. Gabrys) praneša 
Prancūzų valdžiai. IJet aš vi- 
sai ką kitą skaitau iš tų dele- 
gatų (p. Pakšto ir kuu. Dobu- 
žio) raportų, tilpusių Ameri- 
kos lietuviškuose laikraščiuo- 
se. ( Bet aš nesuprantu kokiu 
tikslu D-ras. Bariu ška ir p. 

Pakštas 2 Nov., 1018 paskelbė 
Šveic. Vok. laik, "Bund" proi 
testą prieš. Liet. 'Tarybos" 
kompeterciją). Kada nuo p 

h f. Ciobrio Lietuvos lietuviai 
y atsisakė ir paskelbė tą viešai, 

tai j). J. Gabrys visas savo pa- 
stangas intempė, l'.ad su Ali- 
jantų pagalba nuversti Lietti- 
vos laikinąją valdžią. 

Tam tikslui pasiekti p. i. 
Gabrys pranešė Fran<mzii val- 
džiai. kad p. Valdemaras, pp. 
Yčai. p. Petras Leonas ir kiti 
vra vokiečiai ir Vokietijos tik- 

ri tarnai. Tokias žinias man 

papasakojo vienas iš j). J. (l;d>- 
rio draugu labai augštą vietą 
užimąs L'rancuzų valdžioj*.* 
Kada aš pripasakojau visą da- 

lyku stovi, tai tas ponas labai 
nustebo, bet paskiaus barė 

mane, kam aš einu prieš p. J. 
Ciabrį, grūmodamas, kad man 

bus sunku būti Paryžiuje, taip 
veikiant. Matote, broliai ame- 

rikiečiai, kaip mūsų dalykai 
stovi! Nesibijau perkentėti 
tuos nemalonumus, kurie gal 
mane laukia už kiek laiko, bet 
taeiatH nesitikiu, kad neteisy- 
bė imtų viršų. Jeigu Jus, 
Amerikos lietuviai, tikrai pa- 
laiki .'„c "Lietuvos laikinąją 
Valdžia," o nc p. J. (labri> 
". uigšeiausiąją Lietuviu Tan- 
ios Tarybą" Šveicarijoje, tai 
neužtenka parašyti, pakeikti 
lietuviukuose laikraščiuose, bet 

tiesiog pasiųsti telegramas 
Prancūzijos užrubežinių daly- 
ku ministeriiii—"kad Ameri- 
kos lietuviai palaiko "Lietu- 
vos Laikinąja Valdžią" ir at- 

sisako, pasmerkdami p. J. Gab- 
rio Komitetus, Aukščiausias 
Tarybas, etc. Netik reikia pa- 
siusti telegramas nuo Tautų 
Tarybų ir Fondų, bet ir nuo 

atskirų organizacijų, nes ki- 
taip sunku bus atvykti Lietu- 
vos atstovams prie Alijantų 
valdžių i Trikos Tarybas. Ka- 
da tik gausite ta mano laišku. O v w 

darykite ir niekad nebus vė- 

lu. l'žtenka landyti pašaliais, 
eikime tiesiu keliu ir visi su 

tartinai, jeigu norime laisvės 
ir laimės musu t'vynei Lietu- 
vai. Jeigu Amerikos delega- 
tai Kuropoję nepildo Jusų Įsa- 
kymų ir griauna Lietuvos dar- 
bą, tai tuoj privalo Imti at- 

šaukti, nes koks darbas, jeigu 
nėra sutarties?! Sakykime 
Francijos valdžiai teisybę ir 
busime išklausyti prieteliškai. 

A. Sį>. 
oo 

PATI RADO SAVO VYRĄ 
MIRŠTANTĮ. 

Užmušimas vakar John Ta- 
kich, austro gyvenusio prie 
260 \V. 23 čios gatvės, uar pa- 
daugino jau taip didelį Chįca- 
goje užmušėjiščių skaitlių. 

Priežastis užmušėjistės irgi 
neaiški. Policija mano, kad 
tai buvo darbas plėšikų. I)e- 
dektyvai sako, kad Takich puo- 
lė, kaipo pagiežos auk?. 

Mirdamas Taidch kaltino 
Joseph Radovich pirmiau gy- 
venusi prie 2-1-01 S. State gat- 
vės, kuris daug kartų buvo su- 

areštuotas už plėšimus. 
Takich pavalgęs savo vaka- 

rienę tame pačiame name nu- 

vėjo atsilankyti tris savo pus- 
brolius varei." Kozlicoz. 

Netrukus jo pati Mrs. Ta- 
kich išgirdo šuvius ir atbėgusi 
prie durių pamatė savo vyra 
rėpliojantį per svetainę visa 

i paplūdusi kraujais. 
Broliai Kozlicoz pasakė, kad 

keturi vvrai įėjo i manus su 

revolveriais ir Irepę visiems pa- 
kelti rankas. Takieh bandės 
išbėgti ir plėšikai peršovę iį 
pat", prasišalinę. 

Kaimynai pasakoja, buk jie 
matę tik vieną aukštą žmogų 
bėganti. Kozlicoz tapo su- 

areštuoti. bet jie laikėsi savo 

pasakos tvirtindami, kad va- 
Mo.'as plė'iku buvęs mažo ugio 
i žmogus. Takieh paliko savo 

| žmoną ir penketą vaiku, jis 
buv< 36 metų amžiaus. 

Grupa Raukonojo Kryžiais "mirsiu" ir jų pacientu ant transportinio laivo J'rc- 
zident Grant, grįžta atgal j savo šalį. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
METINIS CENTRALIO 

KOMITETO SUSIRINKI- 
MAS. 

Centralio Komiteto konsti- 
tucija sako, kad metinis to Ko- 
miteto susirinkimas direktorių 
rinkimui ir kitų kilusių prieš 
tą laiką reikalų aptarimui turi 

( 

įvykti sausio mėnesio trečiam-! 
jame panedėlyje ir kad nariai 
i tokį susirinkimą butų Šaukia- 
mi per lietuvių spaudą, paskel- 
biant tą dalvką bent dviejuose 

į lietuviškuose nlačiai skaito-Į 
muosc laikraščiuose, per dvi 
savaiti paeiliui. 

Uet, kadangi, dėlei nesitikėta 
priežasčių nepavyko to paskel- 
bimo padaryti Į laiką, tai Cen- 
tralio K miiteto pirmininkas 
paskyrė metiniam susirinkimui; 
vasario 22 dieną. 1 vai. po pie- 
tų, Centralio Komiteto rašti- 
nėje. 320 1'ifth ai'., kambario 
numeris 805. Xew York City 

Visi nariai, k.nrie yra antsi- 
dėję mokestimi nemažiau 
i metus ir turintie Centralic; 
Komiteto paliudijimus yra šir- 
dingai kviečiami i tąjį susirin- 
kimą. Jokių specialių Įgalioji- 
mų nuo Skyrių nereikia, nes 

kiekvienas narys turi lygias 
teises. 

Centr. Kom. Pirm.-- 
/# S. Lopatto. 

SCOTTVILLE, MICH. , 

Į 
Didžiausia Lietuviu ūkininkų 

kolionija. 
Scottville, Mieli. apidinkč! 

sudaro didžiausią lietuvių ūki- 
ninkų kolioniją Amerikoje. 
Šioje apielinkėje priskaitoma Į 
400 lietuviškų Šeimynų, apsi-1 
gyvenusių ant ūkių. Nekurie 
iŠ lietuvių ūkininkų gana tur- 

tingi. 
Centras šios lietuvių ūkinin- 

kų kolionijos yra Scottville. 
Tai nedidelis, bet švarus ir 

gražus miestas, apielinkėje tu- 

ris gražių farmų. Artimai 
Scottville yra šie miesčiukai: 
Ludington, Custer, Fountain, 
Freesoill, Branch, Milerton ir 
4 krasos stotis: Batchelor 
Sauble. Peacock ir Irons. 

Apiclmkė šitų meiščiukų tir- 
štai apgyvendinta lietuviais, 
kurie, reikia pripažinti, tautiš- 
kame susipratjme stovi augš- 
tai. Tą liudija didelis skai- 
čius lietuviškų laikraščių, lan- 
kančių šios kolionijos farmie-' 
rius lietuvius. Čia ateina Įvai- 
riu lietuviškų laikraščių apie 
300 ekzempliorių. Su tokiu 
skaitliumi ateinančių laikraš- 
čių, manau, pasididžiuotų ir 

gan didelės lietuvių kolionijos, 
miestuose. 

Kiek teko sužinoti, tai musų 
apielinkėn lankosi šie laikraš 
čiai: Lietuva, Naujienos. 
Draugas, Sandara, Darbinin- 

kas, Keleivis, Laisvė, Tėvynė, 
Dirva ir Kardas. 

Šis sąrašas laikraščių taipgi 
parodo, kad Scottville kolioni- 
; i susideda iš lietuvių įvairiu 
pažiūrų. Nors mūsų koliouiją 
lauko toks žymus laikraščių 

skaičius, bei iki šiol nesimatė 
laikraščiuose, platesnio apra- 
šymo apie ši kampelį. 

Scott ville lietuvių farmierių 
kolionija abelnai paėmus gana 
gerai gyvuoja, ir turi jau ke- 
letą draugijų. Firma draugi- 
ja čia susitvėrė 1014 m., rug- 
pjūčio 16 dieną. Jon gali pri- 
gulėti lietuviai farmicriai vi- 

sokių pažiūrų. 1017 metais 
susitvėrė Moterių Ūkininkių 
Apšvietos Draugija. Ši dau- 
giau socialistiška. 

Taipgi 11 >17 metais dar su- 

sitvėrė ir kita draugija kata- 
likiška.— Šv. Antan«» Lietuvių 
Ūkininku Draugija. Ši drau- 
gija turi ir koopėratyvį sky- 
rių. kurio tikslas liendrai pirk- 
ti ir pardavinėti Įvairius daly- 
kus, ta;pgi pifkt'i Tarmas mt(. 

anglų ir ias paskui apgyven- 
dini lietuviais. Draugija pir 
miau centrą turėjo Scottville, 
bet vėliau perkėlė .savo centrą 
j artimą miestuką Custer,. nes 

šioj apielinkėje draugija turi 
daugiau narių. 

Kadangi prie šios draugijos 
negali prigulėti lietuviai lais- 
vesnių pažiūrų, arba ir lietu- 
viai ir katalikiško tikėjimo, tai 
čionykščiai lietuviai ūkininkai 
sutvėrė naują draugiją, kur 

gali prigulėti kiekvienas lietu- 
vis nepaisant jo pažiūrų. !si 
draugija pasivadino: Lietuviu 
Ūkininkų Draugija. Ši drau- 
gija turi labai gerus pamatus 
ir permatoma, kad jai puiki;:i 
seksis. 

Pirmas susirinkimas ši;»r 
draugijos įvyko 1 d. vasario 
1919 m. su labai dideliu ir įvai- 
riu programų. Jis atsibuvo 

miesto Scottville Citv Hali Au- 
ditorijoje. Tai pirmas šio mie- 
sto istorijoje atsitikimas, kad 
viešame susirinkime mieste 
name butų vartojama ne au- 

giu kalba. Tas jau viena pa- 
rodo kokią reikšme turi vietos 
lietuviai ūkininkai šioje apie- 
linkėje. 

Susirinkimą atidarė A. Kie- 
clis, kolionizatorius šios kolio- 
nijos. Jis puikioj savo kalboj 
užbriežė tikslą, kurio dėlei tve- 
riama ši draugija. Šios drau- 
gijos tikslu yra sujungti visus 
lietuvius neskirstant tikybini n 

pažiurti, kad bendrai butų 
lengviau pagerinti lietuvių bū- 
vį. Po prakalbai prasidėjo 
programas. 

Ukinikaičių ehoras sugiedo- 
jo Amerikos hvmną, paskui 
lietuvaičių choras sugiedojo, 
pritariant ir publikai, Lietuvos 
hvmną. Toliau Irena Kiedaite 
padeklamavo: "Šalin tamsa," 
ir vėl dainos, paskui deklama- 
vo, Veronika Daunoriutė—Ga- 

na brolyčiai, toliau dainos ir 
deklamavo eiles Onytė Rakau- 
skinte—Šilelis l'/.ė, dar buvo 
prakalba ir deklamacijos; Yik- 
torija Kiedaitė sudeklamavo 

kalneliai i'- Jur^ 
Kiedukas—Pirmyn. 

I'o dainų ir deklamacijų dar 
buvo prakalbos. Kalbėjo A. 
Kiedis, ,('lias. Daunora, pirm. 
Šv. Antano Lietuvių rkininkų 
Draugijos, Julius Vasiliaus- 
kas, Leonas Markuckis, Miko- 
las Juodsnukis ir Tedeusas La- 
pienis. 

Paskui buvo renkama nau- 

jos draugijos valdyba. Yal- 
dybon išrinktos sekančios ypa- 
tos: Anton Kiedis, pirm., Juo- 
zas Geriba, Sekr., Juozas Ar- 
lauskis iždin. ir tris direkto- 
rius: Tedeušą Lapiena, Miko-' 
lą Juodsnuki ir J-eoną Mar-i 
klioki. \ 

Draugijos pamali.1111 tikslu 
yra: 1) Platinti tarpe lietuviu 
apšviela ir gerus raštus; taipgi 
lavinti lietuvius ūkininkus ve- 

dime ukes, surengiant tam ty- 
čia paskaitas; 2) Kooperativl- 
Šku bildu pirktis reikalingu', 
ukėie dalykus ir taipgi koope- 
raty viii budu pardavinėti uke:, 

produktus; i\) Supirkinėti tikis 
ir ans/;'vendinii jas lietuviais, 
palaikant tarpe lietuviu lietu- 
vystės dvasią: 4) Susirgt1.? 
ukininkui ar ūkininkei, prižiū- 
rėti j ii j ii ukę. kad dėl ligos ne- 

žūtų ukė: 5) numirus palaido- 
ti ir likusiems prigclbėt snį -tr- 
kvti ukę, kad apsaugojus naš- 
laičius nuo gręseneio jiems 
skurdo. 

Taigi vargai rastum kur kita. 
draugiją, kuri turėtų tokį pui- 
ku programą. Tuo pasiremiant 
drąsiai galima tvirtinti, kad ši 
draugija neužilgo galės b*it pa- 
vyzdžiu kitoms draugijoms. 

Senas Ukiniicas. 

DETROIT, MICH. 
Skandalo atbalsiai. 

Vasario 9 diena Šv. Jurgio 
lietuvių bažnyčia susilankė ne- 

paprasto reginio—laike pamal- 
dų ir policijos buvo pilna. 1 'o- 
licija buvo atvykusi, net ir su 

vežimais, matyt, laukta riau- 
šių. 

I 'oliumonai vaikščiodami 
klausinėja pas žmones ar ir 
-iądien, girdi, mesite kunigą 
lauk. Žmonės gi juokus krėtė 
su policmonais, bet/ matyt, 
nieks nei nemanė ŠĮ s^kį mesti 
kunigo \> bažnyčios. 

1 Si nedeldieni buvo kunigas 
ir iš kitur, kurs per pamokslą 
ragino žmones užmiršti tą ne- 

malonu atsitikimą, kurs lmvo 
pereitą nedeldieni ir vėl lanky- 
tis bažnyčion, kaip kad lanky- 
davosi pirmiau. Tokiu nesu- 

sipratimu ateityje, girdi, ne- 

bus ir viskas bu gerai kaip 
ir pirmiau. 

Po namaldu turėjo įvykti S. 
f.. R. K. A. 171 kuopos susi- 
rinkimas parapijinėje svetai- 
nėje. bet, sulyg narių pasako- 
jimo, susirinkimas įvykti ne 

galėjo. 
Minėtos kuopos nariai pasa- 

koja, kad, vos susiėjus jiems 
'aikytų susirinkimą, atėjo sve- 

tainėn ir kunigas Skrypka ir, 
dargi, su policmoiiais ir pra- 
nešė, kad tik tuoniet kuopa ga- 
lės laikyti parapijinėje svetai- 

įnėje susirinkimą, jei kuopa 
tuojaus prašalins iš urėdu da- 

bartinę, i:rinktą 1(J1M metams 

kuopos valdyba, jos vieton 
išsirinks kita valdybą. B'jt 
kuona didele didžiuma balsu 
atmetė kunigo pasiulijimą, to- 

dėl ir neleista jai laikyti .susi- 
rinkimą. 

Teismas tų ypatų, kurios, 
sako, metė kunigą laukan iš 

bažnyčios, atidėtas iki 15 d. 
vas. Kas bus žingeidesnio iš 
to teismo, tai pranešime vė.- 
liaus. 

L. I). S. 

NAUJAS ADVOKATAS 
LIETUVIS. 

Pradžioje Šių metų p. K. M. 
L likos i us, iš \\"aterbiiry, Conn., 
gavo advokato tiesas Connec- 
tieut Valstijoje. 

l'-nas Lukošius žinomas 
kaipo darbštus lietuvis, ir yra 
nemažai veikęs lietuvių tarpe. 
1911 metais jis isleidinejo niė- 

nuoraŠtį: "AIDAS," \y taipgi 
išleido savo eilių knvgą: "AI- 
DO LA IK. II IR M'lRŠTAX' 
TIS POETĄ IR DIRVAS." 
Be to p. Lukošius vesdaves lie- 
tuviu mokyklą \Vaterburyje, 

i kame turėdavęs gerą pasiseki- 
mą. 

Linkėtina naujam profesio- 
nalui lietuviui i-ero pasisekimo. 

Saulius. 

P h oii e Burnside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

STEPHEN VILIMOVITZ, R.PH, 
...DRUGGiST... 

8924 Cottage Grove A v. 

Chicago. L 1 

ir mmmmvmk 
Kiekvienos šalies gyventojai priverstinai moka mo- 

kestis savo šalies palaikymui ir jos reikalu aprupini- 
mui. 

Kiekvienas lietuvis privalo niokoti mokestis Nuken- 
tėjusiai dėl karės Lietuvai, jai laisvės išgavimui ir jos 
žmonių aprūpinimui. 

Reikalaukite paaiškinimu i r siuskite pinigus šiuo 
adresu: 

(Suuk-ios markes išduodama 
tiž Įmokėtus pinigus). litkaisii Central War Refief Camiifa, iae. 

320 F1FTH AVENUE, *1EW YORK, N. Y. 

Skaitytojas žino. 
tr—j ■ 

Kad jis užsimokėjo už dien 
raštj "Lietuva," jis žino, kad 
jo pinigus priėmėme, nes jis 
mato ant laikraščio "Lietuva" 
užklijuotą geltoną popierą, jis 
mato ant 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 
prenumerata laikas pasibaigė, 
o. neapmokėta laikraštį kra- 
sa draudžia siuntinėti. 

Permainant antrašą, aiškiai 
išpildykite šita blanką ir pri- 
siiiskite ją mums, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greitas ir 

teisingas patn^avimas. 

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

Vardas Pavardė 

Numeris Gatve • • • 

Miestas Valstija 
DaKar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas Valstija 
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Gal bus "Žirniai į sieną".. 
Tilpusis "Lietuvoj" inžinieriaus T. Na- 

ruševičiaus straipsnis yra galindas Ameri- 
kos Lietuviams pamokinimas. 

P-as Naruševičius, isgyvenusis su mu- 

mis Amerikoj ilgesnį laiką ir atydžiai tė- 

mijrsis Amerikiečių Lietuvių gyvenimą 
ir veikimą, turėjo g^rą progą juot pažinti. 
Nebūdamas užinteresuotas Amerikiečių vi- 
dujine politika, visuomet žiurCdamas į da- 
lvkus plačiai ir bešališkai, jis labjaus negu 
kas ki'tas "yra kvalifikuotas" išduoti teisin- 
gą verdiktą. 

Jo verdiktas, deja, yra Amerikiečiams 
neprielankus. Amerikiečių veikimas—sa- 
ko p. Naruševičius—daugiaus kenkė negu 
gelbėjo Lietuvos laisvės išgavimui... 

Kodėl? Todėl,—sako jis,—kad ma- 

teriališkai Amerikiečiai suteikė Lietuvai 
vos lašą pašelpos, o morališkai, savo parti- 
jiniais ginčais užmušinėja Lietuvių tautos 

akciją pasaulio akyse. Gero padaro svarą, 
o blogo čielą pudą... Tokia galutinė p. Na- 
ruševičiaus išvada. 

Yra tai skaudus Amerikos Lietuviams 
verdiktas, bet visi, kurie sugebi matyti bent 

trupučiuką loliaus savo nosies, yra priver- 
sti pripažinti, kad tasai verdiktas yra tei- 
singas. Ištikrųjų, jau ne sykį "įlietuva" 
buvo išreiškusi pastaraisiais laikais lygiai 
panašią nuomonę. 

Tilpusie šiuosę "Lietuvos" numeriuose 
p. Naruševičiaus straipsniai uždeda atsa- 
komybę ne ant Amerikos žmonių, bet ant 
jų vadų. Jie turės kada nors sunkiai atsa- 
kyti prieš Lietuvą, jeigu—jeigu jie savo 

klaidų į kurias dar sykį ir p. Naruševičiaus 
straipsnis atkreipia atydą, nepataisys. 

Klaida—yra atleistinas dalykas. Bet 
saužinus klaidos tęsimas yra jau n? klaida, 
bet prasižengimas pilnoj to žodžio pras- 
mėj. 

Ar supras tai musų vadai? Ar ir šis 
persergėjimas bus vien tik bėrimas žirnių 
į sieną, kaip iki šiolei buvo? 

Lietuva Kariauja. 
Telegramai iš Europos vienas po ki- 

tam praneša svarbias žinias apie Lietuvą 
ir iš Lietuvos. 

Bolševikai, kurie vis didesne vilnim 
buvo pradėję užlieti Lietuvą, susitiko su 

griežtu atsispyrimu iš Lietuvių puses. At- 
mušti ties Kaunu, sumušti i košę ties Koše- 
darais, išvaryti iš Vilniaus, bolševikai, su- 

lvg vėliausių žinių, tapo išstumti i riš Pa- 
nevėžio. Ir visa tai daro ne kas kitas, bet 
paČių Lieluvos žmonių pilietiška armija. 
Matyt, bolševikiška vilnis, po spaudimu 
lietuvių, slūgsta atgal kuone visu frontu. 

Taigi, nors ir suvargusi, sužeista ir ap- 
silpusi, Lietuva kariauja. Ir kariauja u:: 
savo žmonių teises pasekminpai. 

O Amerikos Lietuviai? Ir Amerikos 
Lietuviai kariauja—kariauja, ant nelaimės, 
tarp savęs... Ir kariauja ne žmonės, bet jų 
vadai. 

Ištikro, ar neprieis tik prie to, kad 
mušu žmonės, savo vadų iš kantrybės iš- 
vesti, nesukils prieš juos ir nenusiųs jų 
"šėko pjauti..." Daugelis tų vadų to ir 
užsitarnauja. 

'Powoli Panie!"... 
Tik vakar męs atkreipėm atydą į tai, 

kad talkininkų atsisakymas leisti lenkišką 
kariumenę iš Francuzijos į Lenkiją, bene 
bus ženklu, kad talkininkai pradeda trupu- 
tį kitokiomis akimis-žiūrėti į lenkus, negu 
kad iki šiolei žiurėjo. 

Stai antrytojaus po to ateina nauja 
žinia, kad Taikos Konferencija paliepė len- 
kams susilaikyti nuo užpuldinėjimų ant vo- 

kiečių. 
Laimė, kad tai padarė Taikos Konfe- 

rencija: jeigu tai butų padaręs kas kitas, 
lenkai, sulyg savo patentuoto recepto, ne- 

abejotinai butų apšaukę pro-vokieeiu, o pa- 
tį uždraudimą butų pavadinę vokiškos pro- 
pagandos vaisium. 

Bet tokią ne pasargą, bet jau stati; 
paliepimą jiems davė Talkininkai. Taigi 
—"Powoli, Panie! Pomaluczko..." kad 
sprando sau nenusisuktut... 

Kas Daryti? 
"Katalikų" partija, išpradžių, per savo 

komisiją, sutikusi šaukti Visuotiną Ameri- 
kos Lietuvių Seimą, dabar, kaip matyt, pa- 
sisuko atgal. Jų laikraščiai vienu balsu 
užreiškia, kad seimas nereikalingas, kad 
jis nėra naudingas, ir kad jo todėl nebu- 
sią... 

Kas-žin, ar ištikro nebusią':... 
Kaip mums išrodo, kaip tas matosi iš 

ūpo skaitytojų ir organizacijų, tai męs bū- 
tume palinkę manyti, kad šiuo sykiu to upo 
prie seimo neturi ne žmonės, bet katalikų 
partijos vadai, ir tai ne visi, bet tik tie, 
kurie kontroliuoja jų laikraščius. 

Mę3 palinkę manyti, kad žmonės seimo 
reikalauja, kad jie prie jo norą turi. Ir 
idant tą žmonių norą patikrinus, mums ro- 
dosi, kad žmonės patįs turėtų šiuo sykiu 
jį išreikšti. 

Taigi butų geriausia, kad visos lietu- 
vių organizacijos, — draugystės, kuopos, 
kliubai,—sušauktų savo extra susirinkimus 
tuojaus, ir, apkalbėję klausimu: ar reik 
saukti lietuvių seimas, ar ne,—tuojaus sa- 
vo nusprendimus paskelbtų laikraščiuose ir 
praneštų, sakysim, Amerikos Lietuvių Tau- 
tinei Tarybai. 

Iš to matytųsi, koks yra upas pas žmo- 
nes; pasirodytų taipgi, ar ''katalikų" vadai 
tą upą gerai atspėja, ar gal norėtų tą žmo- 
nių upą kaip sykis nustelbti. 

Geriausia gal butų, kad šiuo klausi- 
mu butų padarytas formalis paskelbimas. 

oo 

Svetimoj Spaudoj apie 
•Lietuvius. 

''Jeigu Estai, Lietuviai ir Čechai ir to- 
liaus taip žygiuos, kaip dabar, tai iki tam 
laikui, kol susirinks konferencija ant Prin- 
ces salos, ir bolševikų valdžios gali nebūti, 
kas paliuosuotu Paryžiaus konferenciją nuo 

aidelio keblumo." 
—Iš Oregonian, Portland, Ore. 

j>ausio 25 d. 1919 m. 

Duokit man laisvę.! 
^Aukauju atbundančiai Tėvynei-Lietuvai) 
Duokit liuo'sybę! Iš amžiaus pančių 
•jų^ paliuosuokit mano rankas! 
Laikas atbusti! Gana tų kančių, 
?er ilgus amžius nešiau aš jas... 
3uvau galinga aš karalaite; 
Kaip girios paukštis liuosa buvau, 
3et nuožmus žmones manė sukaustė— 
V'c rgą, dejones tiktai mačiau,.. 
s Žiemių vėjas putė šiaurinis, 
.{ytuose saulė man nežibėj', 
Pietuos' snuveno žūties šaltinis 
*r jie liuosy-ies man pavydėj'. 
3^bar gadynė kita atėjo: 
Hy tuose švinta laisvės aušra. 
N c s ;:ž ta: sunųs galvas padėjo, 
Kv.d jų tėvynė taptų laisva. 
Duokit rnan laisvę! Gana kentėti! 
Nekalkit ] ančių man geležies! 
Turiu gyvybę laisvą pradėti 
Ir smagios laukt; sau ateities!... 

Courlevegue, Prancūzija I—4—1910. 
Parašė Pr. Bajoras 

Lietuva ir Amerikos Lietuviai. 
* Rašo Inž. T. Naruševičius. 

(Pabaiga) 
nacius Amerikos Lietu- 

vių veikimo parodo kaip tik 
priešingą. Rezultatai nei 
gelbėjime Lietuvos, nei iš- 
gavimui laisvės visai nežen- 
keliųs. Nėra tarp jų broliško 
atsinešim o, bet siaučia vien 
tik vidurinė kova. Čia ir yra 
didžiausia kliūtis, musų 
sunkenybė ir, atvirai kal- 
bant, g -f ir pražūtis mu- į 
sų tautos. 

Nieks taip nenusilpnina 
tautos jiegų, kaip vidurinė 
.<ova, partyviški priešpasi- 
jtatymai, egojistiški jų sie- 
kiai. 

Pavyzdžiu imkim kad ir 
Rusiją. Kaip tik prasidėjo 
jartijų kova, taip ji, iš- 
lidžiausios tautos nusirito į 
oejiegių eilę. Užtektinai 
3Uvo tik kelių geriau suor- 
ganizuotų pulkų, idant tokį 
nilžiną paguldžius. 

Taigi, grįžtant prie Ame- 
rikos lietuvių veikimo, ma- 
ome, kad numylėtas lenk- 
yniavimasi jų partijų ten, 
•:ur dalykai apeina visu lie- 
tuvių pareigos išpildymą su- 

lyg savo tėvų krašto, ir yra 
;oji juoda bala, kurioj Ame- 
ikos lietuvių veikimas nu- 

klimpęs yra ir iš kurios jo-j kia šviesa jų negali iki šio-i 
'.ei išvesti. 

Nesutikimų Pasekmes. 
Maža to, kad materialiai 

rezultatai sumetimas pinigų, 
praktiškai kalbant, yra ly- 
gus niekui, atsižvelgiant į 
svarbumą ir didumą Lietu- 
vos reikalų ir ten esančių 
perversmių, bet* kas blogiau 
sia, mūsų žmones nuo tokių 
partijinių nesutikimų demo- 
ralizuojasi, jiems mušama 
iš-po kojų doros pamatai, 
gimdosi nepasitikėjimas vie 
ni kitais platinasi piktumai, 
atšaldo nuo rėmimo tautos, 
arba savo reikalų ir stumia 
juos tokiu budu tolimesnėn, 
gal but amžinon, vergijon. 

Pavyzdžiu to, kaip nerei- 
kia veikti, gali buti paskuti- 
nių laikų rinkimas gausiai 
pasipylusių aukų vienam ir 
tam pačiam tikslui (tuojaus 
karei pasibaigus). 

"Katalikų" partija jokiu 
budu nesutiko išvien rinkti 
pinigu, ai'ba nors uderinti 
ta darbą, bet griežtai sto- 
vėjo už atskirą rinkimą kiek 
vienam fondui ir skelbė se- 

ną lenktyniavimosi obalsį. 
Teisybė, su didele puiky- 

be—kaip tas teko girdėti- 
nuo vieno jų partijos nario,) 
—jie gali pasakyti, kad ke- 
turis kartus daugiau surin- 
ko už tautininkus ir "suby- 
tino" juos. bet ar jie tuom 
"nesubytino" ir laisvės pa- 
čioj Lietuvoj? 

Du šimt/i tūkstančių ton, 
kur reik pilti milijonus—tai 
nėra užsitarnavimas prieš 
tautą. Užsitarnavimas save 

partijai—gal but, taip, bet 
užsitarnavimas partijai tan- 
kiai nereiškia patarnavimo 
/isai tautai. 

Maža to. Iškilo didžiau- 
si nesutikimai, neapykanta. 
Juo daugiau žmonės auka- 
vo, juo labjau kilo vaidai: 
peštynės ir nesątaika augo 
proporcionališkai su gausu- 
mu aukavimo pinigų/ žmo- 
nės išpildė savo pareigas, 
bet vadai žudė Lietuvos lais 
vę. 

M tisų agresyvus priešai— 
lenkai, rusai—tik džiaugėsi 
iš to ir nepraleido progos 
prieš talkininkus iškelti aik- 
štėn musų vidujinius vaidus 

Nekartą prisiėjo girdėti val- 
' diškose įstaigose užklausi- 
mą, ką-gi pozityvio lietuvių 
T auta šiame laike padarė, 
kuom jie pasirodė, kur jų 
pasišventimas tarnauti žmo- 
nijai. Paskutinėse dienose 
net buvo prikištas rinkimas 
pinigų į tris fondus ir iški- 
lusieji vaidai. 

Taigi iš to išeina, kad 
Amerikos Lietuvių priimtas 
būdas veikimo per paskuti- 
nius keturis metus ne tik 
kad nedavė žymių rezultatų 
musų tautai,—bet jis vien 
tik kenkė išgavimui laisvės 
ir todėl toks būdas, kaipo 
pasirodžiusis neabejotinai 
kenksmingas Lietuvos lais- 
vės išgavimui, privalo buti 
visiškai atmestas. Vieton jo, 
vieton partijinio "lenktynia- 
vimosi" budo, turi buti pri- 
imtas kitas ir vienintelis to- 
kiame atsitikime būdas: 
privalo buti bendras iždas, j kaip tai yra daroma pas vi- 
sas kultūringas tautas. Kiek 
viena pastanga prie to ben- 
dre iždo neprileisti, tą min- 
ti ardyti reikia skaityti dar- 
bu priešingu Lietuvos lais- 
vei ir i jdėl pasmerktinu. 

Kas Reik Daryti. 
Koks gi turi buti plianas 

ateityje? 
Kadangi Lietuva iki šiam 

laikui susilaukė nuo Ameri- 
kos lietuvių tik grašių, o pi- 
nigai ten yra reikalingi da- 
bar tuč-tuojaus, tai šie žing- 
sniai reikia padaryti: 

1) Visi fondai, ar draugi- 
jos tuč-tuojaus turi pasiųsti 
visus, kiek yra, pinigus Lie- 
tuvos Valdžiai per Pildomą- 
jį Komitetą "VVashingtone. 

2) Agitacija rinkimo pi- 
nigų i atskirus fondus turi 
buti bent pusei metų pa- 
keista ir pamainyta rinkimu 
vienan fondan. Valdymui 
vieno fondo ir suderinimui 
jo darbo turi buti išrinktas 
vienas Komitetas, jusidedan 
tis iš narių, kurių Įeina po 
šešis nuo kiekvienos parti- 
jos. Kad netverti naujos 
įstaigos tam tikslu, galima 
panaudoti vieną iš esančių 
įstaigų, arba Centralj Ko- 
mitetą, arba tą ar kitą fon- 
dą. 

3) Kontrolei kaip surink- 
tų pinigų per atskirus fon- 
dus, taip ir busimam veiki- 
mui bendro fondo ir jo pi- 
niginio stovio, renkama re- 

vizijos komisija, susidedan- 
ti iš 6 narių, po 8 ar po 2 
nuo kiekvienos partijos. 

5) Kur tik kokioj kolio- 
renka fonde iki $10,000.00, 
tuojaus jie turit but siunčia- 

[mi Lietuvos Valdžiai per 
Pildomąjį Tarybų Komitetą. 

5) Kur lik kokiu j kolio- 
nijoj, arba draugijoj yra 
kiek surinktų pinigų, tuojau 
susitvėrus tokiam bendram 
fondui, turėtų but pasiųsti 
tokin bendran iondan. 

6) Atskirose kolionijose 
tveriasi taipgi bendri Komi 
tetai iš atstovų atskiru drau- 
gijų, kurie derina ir tvarko 
savo vietose aukų rinkimą. 
Iš savo tarpo jie išsirenka 
sau taipgi savo revizi jos ko- 
misiją iš trijų arba daugiau 
narių. 

7) Augšcia i paduotas 
'plianas benclram veikimui 

į privalo but smulkiai ap- 
dirbtas, nustatyta tam tikra 
t arka, blankos etc. 

Skandalas ant Skandalo joja... 
Ei bus .purvyno, purvvnė-šr i.ktas, nes jis, nors šiaip gal HoL Jr prisieis kam nors ka-ir "geras žmogus," bet, kai;/* .1 .. r* »-i 

uctauis jis išklampoti. 
Apie skandalą su Mastam 

sku, Gabriu ir jų "Aukščiau- 
sia Taryba Lausaunoje" jau 
girdėjome. JJet tiktai dabar 
męs išgirstame ir apie kiią 
skandalėlį, kuris yra tokio pa- 
ties plauko, kaip ir pirmas ir 
kuris, kaip rodos, yra prak- 
tiškai tų pačių žmonių sutai- 
sytas. 

Nesenai buvo paskelbta ži- 
nia, kad Paryžiun jau atvyku 
si delegacija iš Lietuvos gy- 
nimui Lietuvos reikalų Taikos 
Konferencijom Tos Lietuvoj 
delegacijos prezidentu esą* 
kum Alšauskas, vyriausiu se ! 
kretorium p, Gabrvs etc. 

Kiekvienam puolė akiu, kac: 
paskyrimas kunigo prezidentu 
Lietuvos delegacijos prie tai- 
kos Konferencijos, yra daly- 
kas visai nepraktikuojanias šių 
dienų diplomatijoje. 

Bet tai buvo Lietuvos val- 
džios žygis—ir jis reikėjo pri- 
imti su tinkama valdžiai pa- 
sjuodone, nes ji geriau dalyki 
stovį žino, negu bile kas kitas 

Apart tu, ta žinia oficialiu 
keliu pranešė Amerikos "ka 
talikų" pasiųstas atstovas p. 
Mastauskas, jeigu neklystame 

Abejoti buvp negalima. 
O vienok dabar žinome, kad 

tas pranešimas buvo neteisin- 
gas. 

Pirmiausiai kun. \ ilimavi- 
čius, iškelusis ir "Augščiau-, 
sios Tarybos'" skandalą, pa- 

skelbė tą kun. AlŠaūsko-Gab- 
rio menamą edlegaciją uzurpa- 
toriais, t. y. pasisavinusiais sau 

atstovybę vardan Lietuvos 
Dabar gi turime ir antrą pra- 
nešimą, kad nei vienas iš jų 
nuo I sietuvos valdžios Įgalio- 
jimo neturėjo ir neturi, apari 
vice-mi.nisterio Rosenbaumo. 

Lietuvos valdžia paskyrė de- 
legaciją iš 11-os ypatų, kuriu 
surašas tilpo vakarykščiame 
"Lietuvos" numeryj. 

Kas gi išėjo, kaipgi tas ga- 
lėjo atsilikti ? 

G-gi, kaip rodosi, tas visai 
paprastai atsitiko. "Augščiau 
sin Taryba Lausanuoje" tap< 
diskredituota, nepripažinta nei 
Amerikos lietuviu. Jos mei- 
steriai persikrausto į Paryžių, 
apsiskelbia "Lietuvos delegaci 
ja." ar ambasada: jų "tren- 
das" p. Mastauskas praneša 

apie tai Amerikos lietuviams, 
—vadinasi vėl viską "sufiksna" 
ir viskas gerai kol yla iš mai- 
šo vėl neišlenda. 

Kaip matosi, visa ta kom- 

panija yra absoliučiai netin- 
kanti vesti reikalus jau vien 
tik 'odei, kad ji perdaug truk- 
šmo daro tarp pačių lietinių, 
ir neina keliais, kuriais gar 
bingiems žmonėms išpultų eiti. 

Visa ta afera yra tiesiog 
nepakenčiama ir visi jos ku- 
koriai privalo, vardan Lietu- 
vos gerovės, but veikiai praša- 
linti. 

Amerikos ^i lietuviai lab- 
iausiai yra užnteresuoti koi- 
kas saro pasiuntiniu p. Mas- 
taušku, kuris privalo 1>ul at- 

8) Visi dokumentai su su 

rašais žmonių, aukavusių 
Lietuvos laisvės išgavimui, 
turi but su laiku perduoti 
Lietuvos Valdžiai. 

Jeigu Amerikos Lietuviai 
nori ką-nors tikrai pozityvio 
tėvynės labui nuveikti, jie 
šitokį, ar panašų plianą pri- 
valo priimti ir sulyg jo 

i veikti. 

kasdien vis labjaus aiškėja, yra 
absoliučiai netinkamas Ameri- 
kos lietuviams atstovas. Kur 
tik kokia košė—žiūrėk, prie jos 
v'ra ir Mastauskas šiokiu, ar 

kitokiu budu prikergtas. Kol 
jis buvo Šveicarijoj —ten skai 
jalas kilo; persikėlė jis su ki- 
ais Paryžiun; sykiu ir skan- 

dalas persikėlė. 
Lietuviai tokių "baikų" pa- 

kęsti negali ir neprivalo, nes 

iie nėra vaikai, kuriuos pana- 
momis aferomis už nosies ga- 
lėtų vadžioti. 

Mastauskas aiškiai elgiasi 
įe tik prieš norą Amerikos lie- 
:uvių, bet jis neklauso net tic- 

sio;'4'iiiių paliepimų, kuriuos 
jam duoda jo pasiuntėjai, 
Vmerikos Lietuviu Tarybų C y v 

Pildomasis Komitetas. 
Ka^-gi pagalios bus? Ar p. 

Mastauskas už nosies vadžios 
Amerikos lietuvius, ar Ame- 
rikos lietuviai turi priimti dikv' 
ia\inius jiems nežinomo, neiTv_ 
oandyto ir menamai lenkams 
prielankaus jauno vyruko? 

Atėjo laikas aiškiai kalbė- 
ki! Pasiuntusioji p. Mastau- 
ską Europon "katalikų" srio- 
v'ė bijo: i Tupu praverti, nes p. 
Mastauskas menamai turįs ry- 
čius ir protekcija pas tulus 
Amerikos valdžios valdinin- 
kus. i'-as Creel menamai esąs 
p. Mastausko "protektorium."' 
Katalikai patjs abejoja apie p. 
Mastauską, bet bijosi, delei 
viršminėtos priežasties, a]>ie 
cai išsižioti. ^ 

Jie "gauna žinią" apie p. 
Mastausko grįžimą atgal, iv 
cttomi pasiremdami, bei many- 
lami, kad jam grižus, jis iš 
Europinio skandalo prasiša- 
lins, ji užiįiria ir—kas dar svar i. o 

i)iau~priešai savo sąžinę, veid- 
mainiškai išreiškia jam pilną 
pasitikėjimą. 

O tas pasitikėjimo išrcišk'i- 
nas yra bluįjas atvedimui 
■ii: i ii, — daugiau nieko. 

l\uomet "Katalikų" Taryba, 
katalikiškai, sulyg" sąžinės elg- 
damasi.. padaru nutarimą sifv 
š reiškimu pilno pasitikėjimo 
). Mastauskui; kuomet jie per 

>avo laikraščius išvadina tau- 

tininkų laikraščius šmeižikais 
;>. Mastausko ir katalikų", tuo 

pačių laiku toji pati "katalikų" 
Taryba turi savo rankose, sa- 

vo žmonių paduotą. įnešimą, 
kad p. Maslauską, delei jo ne- 

aiškumo, suspenduoti. 
Po šimts plynių! Kokia gi 

čia politika? Ir kaip ilgai jie 
visi mano, kad jie Amerikos 
lietuvius už nosių vadžios, 
kvailais ir šmeižikais juos ma- 

liavos ir patįs su savo atsto- 
vais Lietuvos reikalus taip 
"jeizuos." kaip p. Mastauskas 
iki s'olei "peizavo" Tarybų 
Komiteto neklausydamas, 
"Anksčiausios Tarybos" ir 
" 1 'aryži škės Atnbasadc )s" 
skandalus keldamas, ar juos 
gindama>, ar prie jų priside- 
(iamns, ar r;>ie juos neteisybę 
—leisią, ar suktą — Amerikos 
lietuviams pranešdamas ? 

Kaip ilgai, klausiu, Amcri- 
k >s lietuviai, ii maži vaikai, tu- 

ri duotu už imies vadžiotis 1o-W 
kiai tikrai "rotten" politikai ^ s 

Juozo a Sulis. 

PA" "SYMAS. 
7 

Va k a ry.Kscia m f n um ery j, 
.surašė Lietuvos Valdžios pa 
skil tų delegatų Taikos Kon- 
Corencijon Paryžiun, delega 
tas Martynas Yčas buvo pa- 
žymėtas kaipo soeial-demo- 
kratas; vieton to, turėjo bū- 
ti—"pažangietis." 



PASISKAITYKITE! i 

- Daina Išraginimo Svečių 
h Namo. 
/ 

Gana gerti ir ulioti! 
Pasiuliojus, reik nustoti: 
Nuo nedėlios penkta diena... 
Jums, sveteliai, regis viena. 

Reik, sveteliai, atsigodot: 
Gaspadoriams nusibodot! 

Kiety tariaus vagies buta — 

Visų sudų šonais griuta, 
Bačka dyka nuo arielkos, 
Sudaužytos trįs torielkos. 
Prie tai bėdai, sakau, gyvai 
Kluonan bėgu, ten sukuosi — 

Skylė šiene ir šiaudose. 
Pati mano vargą turi: 
Kur tik viena pasižiūri, 
Visur dyka ir girinis 
Sausas stovi, nusiminęs. 
Pačios klėty ant aruodo 
Miltų buvo pusė puodo, 
Ir ten ženklai nedatirti — 

Visi skryliams išsivirti. 
Kur stovėjo miltų puodas. 
Jau nepilnas ir aruodas: 
Taip veselja ir pasėda 
Daug sugeria ir suėda. 
Jei, sveteliai, nesiliausit. 
Rytoj valgyt jau negausit. 
Anot musų gaspadinių, 
Neteks bulbų ir batvinių. 
Jau ten bėda paskutinė, 
Kur netiks gaspadine! 
Mano pati tai — Agota... 
Ir kas buvo — pakavota. 
Sveiki bukit! duosiu alaus: 
Testą pilvas jums neskalaus! 
Metę gerti ir ulioti, 
Rytoj eisim procevoti. 
Šaukit Joną! Petras kurgi? 
Kinkyk arklius greitai, Jurgi! 
Sukis, alaus atsigėręs: 
Rytoj procės nusitvėręs! 
Šlapią dieną, daugiaus naktį, — 

Skubinkitės namo kakti! 
Namie laukia gaspadoriaus, 
Visiems procėj pravadoriaus. 

Ar, sveteliai, atsigodot? 
Ir sau, ir man susibodot! 

E. DE AMIC1 Vertė M. GRIGONIS 

širdis" ! 

Šita naktis ligonei buvo baisi. Jinai 
kentėjo neapsakomus sopulius, iš krutinės 
veržėsi vaitojimai, nuo kurių kraujas šalo; 

kartais ji nustodavo vokos. Moteriškės, ją 
slaugiancios, nežinojo, kas daryti. Dažnai 
atbėgdavo išsigandusi šeimininkė. Jinai bi- 
jojo, kad ligonė nenumirtų pirm atvažiavi- 
mo daktaro, kuris žadėjo ryt rytą buti. Kai 
jinai atsipeikėdavo, matyties buvo kad ją 
ne tiek kankina liga, kiek mintjs apie toli- 
mą šeimyną. Išbalusi, ; uvargusi, atsimai- 
niusiu veidu, jinai rovė nuo galvos plaukus, 
šaukdama: 

MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 

— Dieve mano! Dieve mano! Numir- 
ti taip toli nuo jų, nepamačius jų! Vargšai 
mano berniukai, jie pasiliks be motino:-}, 
mano brangieji! Mano Marko toks mažas, 
toks geras ir mylįs! Jųs nežinote, koks tai 
berniukas! Sinjora, jei jųs ji pažintumėt! 
Kai aš važiavau, vos aš jj nuo savęs at- 

plėšiau, jis taip verkė, kad ir akmuo %j- 
sigriaudinti galėjo, jis tarytum, žinojo, kad 
daugiaus savo motinos nebematys, varg- 
šas Marko, mano vargšas kūdikėlis! Aš 
maniau, kad pliš mano širdis. O, tegu .tš 
tada bučiau mirusi, ka: jis su manimi atsi- 
sveikino! Tegu staiga oučiau mirusi! Mano 
vargšas kūdikėlis liks be motinos, kuris 
taip mane mylėjo, kuriam aš taip buvau 
reikalinga! Be motinos, alkanas, jis turės 

Kįštiesfci ranką ir išmaldos prašyti, jisai, Mar- 
H\o, mano Marko! O! Dieve! Ne! Aš ne- 

noriu mirti! Daktaro! Pašaukite jį tuojau! 
Tegu jis ateina, tegu supjausto mane, bet 
tegu gyvastį man išgelbėja! Aš noriu pa- 
sveikti^ noriu gyventi, išvažiuoti, bėgti, ry- 
toj tuojau dabar f geičiaus gelbėkite! dak- 
taro! daktaro! 

Moteriškės, ją slauginančr s, laikė ją 
už rankų, ramino ją, kalbėjo apie Dievo 
pagelbą, apie viltį. Po to ligonė apalpo, 
paskiau vėl verkė ir rovė savo plaukus ir 
kas kart silpnesniu balsu murmėjo: 

— O, mano tėvyne! mano name, jura, 
Mano Marko! vargšas mano berneli? ka- 
me jis dabar? 

Vidurnaktis. Jos vargšas bernelis kaip 
tiktai tuo pačiu laiku, po didelio nuvargi- 
mo pailsėjęs ant griovio kranto, nubudo ir 
vėl žingsniavo dideliu mišku milžiniškų 
medžių, kurie buvo labai panašus į bažny- 
čios stulpus. Jų viršūnių šakos buvo susi- 
pynusios ir ūžtojo mėnulio šviesą. Tarp tų 
didžiųjų medžių vėl medžiai augo: ir krei- 
vi, ir tiesus, ir platus, ii visiškai žemi, arba 
vienas ant kito, arba vienas aplink kitą 
sukosi, ir šis mišinys taip puikiai atrodė, 
kad žiuri į mišką ir negali asižiurėti. 

Ir berniuko jis akį savip traukė. Bet jO| 
"nirftįs tuojau vėl prie motinos krypdavo, j 
Jo iš nuvargimo paskutinės jiegos nyko, 
cojos kruvinos, ir dar jisai vienų-vienas-ta- 
ne milžine miške, kuriame tik kur-ne-kur 
natyties buvo žmonių gyvenimai, bet tokie 
naži, kad greta augštųjų medžių jie atro- 
lė nelyginant mažas skruzdėlynas, dar ret- 
:arčiais pakelėje jis užėjo miegančius lau- 
inius jaučius. Berniukas visiskai nusilpo, 

)et nejautė nuvargimo ir nors jis čia buvo 
ienu-vienas, vienok nebijojo. 

Miško diduma augštino jo sielą; mo- 
inos artumas suteikė jam* jiegų ir drąsos 
iaugusio žmogaus; atsiminimai vandeny- 
10, jo visų kančių, kurias jis turėjo ir įvei- 
:ė, ir apsireiškusis jo valios tvirtumas ver- 
ė ji pakelti augščiaus galv^; visas jo tvirtas 
r prakilnus kraujas karšta srove tekėjo į 
jrdi, ir jinai pilna puikybės ir drąsos pla- 
:ė. Kokia-tai atmaina atsitiko: ik: šiol jis 
notiną įsivaizdindavo nuvargusia, badar 
*i jos paveikslas šviesesnis darėsi; jis matė 
jos aiškų veidą, kokio senai nebemaJ; jis 
)uvo priešais jo, kaip gyvas, jis matė ma- 
giausius jos, akių ir lupų judėjimus, visus 
"os minčių atspindžius; ir plaukiant šiems 
itsiminimams, jis kas-kart greičiaus žengė, 
teapsakomas lipšnumas ir meilė jo širdyje 
mgo, išraudami iš jo saldžias ir tylias ašy- 
as; tamsumoj keliaudamas jis su ja kal- 

bėjo, sakė jai tuos žodžius, kuriuos jai 
^reit pasakys: 

— Aš čia, mamyte, tai aš,—aštavęs 
:iekartcK nebeapleisiu; kartu narro grįšiva. 
aive aš vis prie tavęs busiu ir niekas fcavę? 
iš manęs neatims, niekas niekados, pakol 
tu gyva^ busi! 

Jis nepastebėjo, kad ant viršūnių mil- 
žiniškų medžių jau geso sidabrinė mėnulio, 
mesa, ir .j&u aušo. 

Aštuntą valandą rytą daktaras iš Tu- 
utmano, — jaunas argentinietis, ir jo asis- 
entas jau stovėjo prie ligonės lovos ir pa- 
kutinį kartą mėgino inkalbėti jai, Kad pa- 
iduotų operacijai; inžinierius Mekines ii į joo žmona draug su daktaru kalbėjo jai ^ 

/isokių prirodymų, bet viskas veltui. 
Vargšė moteriškė, jausdama, kaip jos 

jiegos nyksta, netikėjo operacijai; jinai 
buvo isiiikrinusi, kad, arba ją papjaus, 

Į arba gal ir pagyvens dar bent kelias valan- 
das, veltui dar .didesnių kančių darytųsi, 
negh tos, kurios ir taip ją užmuš. 

Daktaras vis dar mėgino jai inkabėti. 
— Pasisekimas operacijos neabejoti- 

nas, — kalbėjo jisai, — nuspręskite, ir bū- 
tinai busite išgelbėta; kitaip virtus reikės 
numinei. 

— Ne — atsakė ji silpnu balsu, — pas 
mane dar yra jiegų numirti, bet nebėra 
iek, kad galėčiau veltui kankinties. Dėkk- 

voju jums, pone daktare. Taip jau lemta. 
Leiskite man ramiai numirti. 

Daktaras net rankas nuleido. Jis ne- 
ir 'drįso inkalbinėti. Visi tylėjo. Tada ligo- 
nė verkdama šeimininkei pasakė : 

(Toliaus bus) 
MUILAS MAŠINISTAMS, KALVIAMS. 

Paimk 10 svarų kieto, geltono muilo; 
,:odos 3 svarus; borakso ir taukų pc 1 sva- 

rą; šviežiai degintų kalkių kaip pasakyta 
žemiaus; minkšto vandens 3 gorčįus. — 

Supilk vandenį, sodą ir boraksą į katilą ir 
kaip ištirps, sudek taukus ir muilą plonai 
supjaustytą; šitiems ištirpus. įmaišyk kiek 
tik duodasi šviežiai išdegintų, išsijotų kal- 
kių. Kalkes reikia įsi joti per paprastą vir- 
tuvinį sietelį, kad nebūtų skambių gramstų. 

KMP PLIENINIUS DAIKTUS 
APSAUGOTI NUO RŪDIJIMO. 
Anot prof. Olmsforclo, Yale'o kolegi- 

jos, šitas lengvai galima padaryti sutarpi- 
Įnus ant lengvos ugnies taukų 6 ar 8 nuc. 
ir kolonijos (rosin) 1 unciją, maišant kol 
atauš. Galima nušluostyti beveik visai, kaip 
ve peilių ašmenis, arba galima atskiesti ži- 
balu ar benziną. Paviršys turi buti vaiskus 
•ir sausas tepant šituo mišiniu, kadangi jis 
nesustabdo rudyjimo, jei jis prasidėjo. Rei- 
kia žiūrėti, kad taukai nebūtų sūdyti. 

rfrmrr^a«W/m9K'i'AW>V< 

1 Tankiai daboja bolševiku bcL.svius, kurie pjauna medžius netoli Archangelsko. 
2. (i. Franche, d' Esperey ir Cien. Allenby susitinka Konstantinopolyje. 
3. Ranku darbo silkinė vėliava priduota A Irs. \Vilson per Francuziu Moterių Lyga. 
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(lele'žinkelių, tikriau "akant, 
—traukiniu at vangumui Geor- 
ge II 'estiny/ioitse išrado tor- 

mazą, žinoimi varclu "air 
brąkc"' ir savo išradimui paė- 
mė patentą 1872 įlietuose. Iš- 
pradžių tai buvo nc koks išra- 
dimas; juoni operuoti prisiei- 
davo iš inžino (lokornotivo) ir 
reikėjo 18 sekundu laiko per- 
leidimui stabdomosios trauki- 
nį jieg'os iki paskutiniam (30- 
n ) traukinio vagonui,- nors. 

sulyginus su rankiniu torma- 
vu. tai buvo didelis pagerini- 
mas. 

Išpradžin nei vienas gele- 
žinkelis nenorėjo priimti to is- 

iclinio. l. /.strijii metu po to 

\Vestii\Qhouse pagerino išradi- 
ną, pridėjęs prie jo automati- 
nę vienatą, kontroliuojančią 
kiekviena vagoną skyrium. 
Kiekvienas lokomotivas. turi 

•ro—kompresorą ir prie kiek- 
vieno vagono yra pritaisytas 
rezervoaras su koi.npresuotu 
(suspaustu) oru. Pritaikius 
fa išradimu prie treukinįo, pa- 
judinimu reikalingos mkenos 
nt mžino antsyk įvedama 

veikmėn visi rezervoarai. ir 
i'raukinys tuo jaus sustoja. 

\Y'estinghouse, padaręs tą 
svarbų išradimą, kreipėsi pev 
laišką Į Kornelijų Vanderbil 
tą, New York Central Ka.il 
road'o prezident k'id priimtų 
jo išradima. Nurodvdamas i 
•;okio naujo orinio tbrmazo pa- 
rankumą, jis pažymėjo ir ta. 
kad prie jo išradimo reikia tik 
vieno žmogaus ant raukinio dėl 
tormazo, o tuo tarpu prie ran 

kinių tormazų ant traukinio 
turi Imti bent 10 žmonių, ku 
rie dabotų tuos rankinius tor- 

mazus. Žinoma, nurodyta bu- 
vo ir Į lai, kad orinis tormazas 
sustabdo traukinį momentalis- 
kai,~pvzd. traukinys iš 50 va- 

gonų, bėgantis greitumu 40 
myliu i valandą, su oriniu tor 
mažu gali būti sustabdytas ant 

195 jardu; tuo tarpu rankiniais 
tormazais stabdant traukinys, 
jau tormazuoja.nas, dar per- 
bėga (S00 jardų. 

Sakoma, kad Yandcrbiltas 
pradėjęs juokties, perskaitęs 
tok j aprašymą,-jam juokinga 
atrodė, kad išsibegejuĮsį trau- 

kinį gali sustabdyti orinis tor- 

mazas, kitaip sakant—vėjas. 
Tad jis ir sugrąžinęs U'esting- 
house laišką, parašęs ant jo 
siuo.-> žodžius: 

"\eturin laiko kvailiams." 
Po to atsikreipta j Pennsvl- 

vania geležinkelio prezidentą 
Aleksandrą J. Cassatl. Sis, 
būdamas jaunesnis už Yan- 
derbiltą. pasikalbėjo su išradę- 
ju, paskyrė kiek pinigu ekspe- 
rimentam? ir net pritaikė- nati- 

ją tormazą prie vieno trauki 
nio išbandymams. Pasirodė, 

į kad \Yestinghousc išradimas 
yra labai svarbus ir brangiu, 

i I*/.girdęs anie tai Va įderbi!- 
tas, parašė atsiprašymo laišką 
f>as \Yestingliousa, kviesdamas 
užeiii pas ji ir pasikalbėti apie 
uaują išradimą. Bet išradėjas 
sugrąžino laišką Yanderbiltui, 
užrašęs ant jo pašalio: 

"Neturiu laiko kvailiams. 
G. \Vestin^liouse/' 

1876 m. pavasari Anglijoje, 
ant Midland geležinkelio bu v» 

daromi tarptautiški bandymai 
tormazų. Pasirodė 19 išradė- 
ju su savo išradimais. %\\ es- 

tinghous'o lormazas iškurnėjo 
bandymus. Po 10 melų toli- 
mesnių tyrinėjimų tas torma- 
zas tai]) liko ištobulintas, kad 
dabar jis galima pritaikyti prie 
kiekvieno vagono, traukinyje 
iŠ 50 vagonų, laike 2-jų sekim 
du. Prie to reiki? atsiminti, 
kad traukinys iš 50 vagonų yra 
beveik Vi mylios ilgio. 

Dabar \\ estinghouse'o tor- 
mazai yra vartojami ant visų 
gerų geležinkelių pasaulyje. 

MILŽINIŠKAS DIDELIO 
HOTEL'O BIZNIS. 

\ iename dideliųjų Xe\v 

j Vorko liote'ių per metus perė- 
jo 400 tukstanėių svečių; tanu 

liotelyje vietos, turima 1,200 
svečių kasdien. Kasdien at- 

vykdavo po 300 žmonių; žino- 
ma, po tiek ir iškeliaudavo. 

Kaip tenai vedama toks di- 
delis žmonių bruzdėjimas ir 
svečiavimasis ? 

Pradedant nuo bagažo, vai- 
kai -patarnautojai kasdien 
perleisdavo per savo rankas 
bent 400 valizų, i'er metus 
laiko sandėlyje lmvo užčekiuo 
ta 912,500 valizos ir skrynios 
Tarnaitės per metus laiko tu- 

rėjo parūpinti svečiams 5,959,- 
585 švarių rankšluosčių ir 3,- 
904,908 paklodžių ir užvalk- 

čių. Svečiai sunaudojo per 
melus 207.5C0 šmotų muilo. 
Liokajų skyriuje buvo ispro- 
syla 246,000 eilių vyriškų dra- 
bužių, išvalyta 18,000 moteri 
Škų balinių jupų, nušveista 
100,000 porų čeverykų. Kad 
svečiai botelyje jaustųsi gerai 
prižiūrėti ir aprūpinti, tuo tik- 
slu per metus sunaudota: 
144.000,000 galionų vandens, 
3,600,000 kilovatų elektros. 
120,000;000;000 R T. l\ su- 

naudota šilumai.—tame skai- 
čiuje buvo 108,000,000 svarų 
garo ir 24,000,000 kubikinės 
pėdos kompresuoto oro. i'rie 
t'i, ledo per melus laiko paga- 
minta ir suvartota 4.380 tonų. 

Kaip gi tas liotelis maitino j 
ir uilaikt tokia minią žmonių ?i 

LVr metus laiko svečiai suė- 
dė: 742,068 svarus jautienos 
mėsos; 421.225 svarus pauk- 
štienos; 1,149,120 tuzinų kiau- 
šiniu; 2.752,880 kepalaičių 
duonos; 12.408 tuzinu karve Į liti: 65^,750 šmotu saldžių 
franenziškų kepsnių; 430.799 
kvortas pieno ir smetonos; 
784,000 klemsų; 1.452,000 au- 

sterių; 105,7(>8 svarus sviesto; 
2.446 statines miltų. Ir tai tik 
maža Jalis surašo tų produktų, 
kuriuos hoteliu svečiai suputo 
i )ėi^\' i e metų. (lalima dar pa- 
minėti. kad jie surukę 1 mili- 

joną cigarų ir 3 milijonus ci- 

garetų. 
Motelyj taij) ]>at nemaža st!- 

vartota rašomojo popieriaus ir 
telefono. Kasdien pareidavo 
3.000 laiškų. Per metus laike 
telefono pašaukimų hotelvje ir 
iš lmtelio buvo 5.864.640, arba 
])o 16,067 i viena parą: prie t< 

reikia pridėti dar 1,250.000 te- 

lefono pašaukimu Į hotelį iš 
kitur. 

Roktindoms vesti turėjo bū- 
ti užlaikoma 80 knygvedžių ir 
klerkų. Visame hotelvje buvo 
laikoma 1,C)00 darbininku; ju 
visų algos per metus pasiekė 
suma $87l,0u0. 

Motelyje, Jaljota, kad svečiai 
,turėtų kv) skaityti. Knygine, 
kuriame yra 10.000 tonų kny- 
įjų, visos knygos buvo naudo- 
jamos. Tos knygos perėjo per 
svečių rankas 223.426 karius. 

Ištikrųjįj didelis botelis yra 
tai y g' visas miestelis! 

MEDINIAI PUSPADŽIAI 
AVALAMS. 

llrangunias o Jos privertė 
prie to, kad Šveicarijoje—ne- 
kalbant apie kariavusias šalis 
--plačiai vartojama avalams 
puspadžiai, padirbti i> medžio. 
Ir pirm karts Šveicarijos kai- 
miečiai avėdavo medines klum- 
pes C su odos virsais, kaip ir 
Lietuvoje vartojama). Belgi- 
joje ir Francijoje plačiai var- 

tojamos buvo ir žiurutės. 

Vėlesniuoju laiku Švcicari 
joje ir kitose šalyse įsteigta ne- 

maža dirbtuvių, kur dirbama 
medinės klumpės su pagalba 
tam tikslui išrastu maginu. 

Mediniai puspadžiai, kaip 
žinovui yra geresni už odinius 
tuomi, kad jie ilgiau laiko, n<- 

perleidžia vandens, o per tai, 
žinoma, kojos bu n/ šiltos ir 

sausos, kaikuriose dirbtuvė- 
se .fabrikantai dykai duoda 
savo darbininkams medines 
klumpes, sakydami, kad dar- 
bininkai daug geriau.dirba, re- 

čiau tepersisaldo ir.pertai esaj 
sveikesni ir išnašesni. 

Ofiso Triefoau Boultvard 160 

DR. M. T. Molis 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757"WT*7th St T~" 

Ofiso V«l«n oj: 1 ryto iki. 3 po piet. 7 iki 9 nkirt 
NcdtlionIS no 8 ryto iki 2 po pietį. 

Namai 1007 Oakley Bivd. 
Telofoias S«l«y 420 

Bias kainas. Turtą 3 metų patyrimu 
Jeigu jilsų akys perši arba skaudžios, 
Jijs nereikalaujate eiti gydytis ir mo- 
kėti augštas kainas už tai. Pasitcirau 
kit bu manim. Aš pritaikysiu juma 
akinius, ku^e greitai prašalins jums 
visus akių ssfrkusmuc. Aš gvarantuojv 
lums geriausia patarnavimu ir žemiau 

Peter A, Miller 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EXPERTAS OPTIKAS 

^ilnas Rinkinys Blizgučių. Pui 
kiai Taisoma Laikrodėlius 

t (28 W 22nd St. Chicago 
'hone Canal 5838 
506 W. i4th St Cicere 

'hone Drover 7027 
K. M1CHAL0WSKI 

DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja įkiš 
ir priskiria akinius 

utcelis sandelis visokių aukso daigtu. 
Męs taipgi taisome visokius aukso ir 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STREET 

J| DIEK INE IR VAKARINE 
MOKYKLA 1 čia gan "?igvai ir graitai išmokti Anglų ir 

f Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V„ AagliĮns. I Lietuvos ir abslna istorijas, geografija, raSyti t laiškus, ir tt Tiipg'. tu-ime Gramnar ir Hi*"": School'ių skyrius Lietuvi;i mokytojai. Sunaudo- ft kitu liuosą laibą paciafok'aitnui, nesiffaiižsitc. 
į1 Amsrican Cbiisgc Pr^paratcry ScJiool Si 2103 SO B*LST£D S*., CH1CAG0, ILL 

BARGENAS 
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $35. 
Taipgi p^ik'i Player Pian^, vėliau- 
sios mados. Seklyčios set$ valgo- 
mjjo ir miegamojo kambarių setus, 
divonus, paveikslus, parduosiu už bile 
teisingu rusiulijimų. Nepraleiskite 
šio largeno. Rezidencija 
1922 S. Kedzie Avc., CHICAGO 

Parsiduoda Bildingas 
Kampas G601 So. Hermi- 

tage Ave., kampinis storas, 
5 ruimai ir geradžius. Parsi- 
duoda kartu su groseriu, 
mėsa ir visais fikčeriais; 
viskas už $6,000. Reikia pu- 
sę įmokėti tuojaus. Klaus- 
kite pas Michael Kiras. 

3339 S. Halsted St. 
Chicago, 111. 

Rc:,:alinya mergina prie na- 

mų darbo gera mokestis, Mo- 
ka Šeimyna plaut draepniu ne- 

reikia atsišaukite tuojaus. 
Miss misevicii 
o 548 S. Halsted st. 

Chicago Tli. 

Vyrai ir Moterįs mokiu- 
kitės Barberystės amato. 
Atsilankykite ypatiškai ar- 

ba rašykite. Mokiname die- 
nomis ir vakarais. 

TRICITY BARBER 
COLLEGE 

819 So. State St. 
rfiicago, 111. 

Aš, Marijona Morkiutč, po vyru Sa- 
moliunirno, pajicškau •savo tikro pus- 
brolio, Jono Capatibkio. 6 metai atgal 
gyveno Chitago, 11!.; po No. 4545 Ho- 
nore Sr. Per ta laikotarpi nežinau kur 
randasi Jonas Capauskis. Iš Lietuvos 
paeina: Kairtio ųulj., Kauno apskr., Al- 
riogalos valsčiaus. Esniiu labai išsiil- 
gus ir turiu labai svarbų reikalą. Meld- 
žiu pačiam atsišaukti, arba jį žinan- 
tiems. pranešti. ITž patarnavimą pri- 
imkite giii.i Ačiū. Taipgi pajieškau ant- 
ro pusbrolio Vladislavo Rimkaus, iš 
Lietuvos patina, iš tos pačios vieto? 
ką ir J. čapauskls. V. Rimkus 7 motai 
atfial girdėjau kad gyveno Mohanoy 
City, P;i. Meldžiu pačiam arba žinan- 
čiam jį pranešti šiuo adresu: 

Marijona Sartioliunienč 
1810 Ccntcr Street Racine. Wis. 

Vyrai ir Moteris mokinkites Barbe, 
ryctes amato. Atsilankykite ypatišf<ni 
arba rašykite. Mokinama dienomis Ir » 

vakarais. 
l TRICITY BARBER. COLLEGE 
819 So. State Street Chicago, !!!. 



VIETINES ŽINIOS 
IŠ TOWN OF LAKE. 

Senas '\riistas 30 tame 

"Lietuvos" Dienraščio nume- 

ryje, aprašydamas Lietuvos 

Vyčiu 13-tos kuopos losimą 
"Paloeius Lzero Dugnuose" 
neteisingai išsireiškė. 

Štai ka Senas Artistas pa- 
sakė: "Lošė nė gerai, nė pra- 
stai. Artistai turėjo pasirin- 
kę netikusias roles. Iš lenku 
padarė vokiečius. Lošimai 
ėjo apie lenkus ir vietoje len- 
kų kareivių pastatė, vokišku* 
raitelius. Scena netikusiai 
prirengta" ir daugybes kitų 
užmetimų prirašą. 

Bet kaip man atrodo, tai se- 

nas artistas ar tik nebuvo sve- 

tainėje užsnūdęs kadangi nei 
scenos sutaisynio nepamatė ir 
veikalo nepažįsta. Veikalas 
.parašytas ne apie lenkus, bet 
'įpie lietuvius 14-t<> šimtmečio. 

Kareivių jokių tenai nebu- 
vo, nes nereikia jų šiam vei- 
kalui. Pas vokiškas raitelis 

tai buvo (irynolės mylėtinis, <» 

jo draugo tarnas buvo volę ie- 
tys. 

Toliau senas artistas tiek 
teišsivaizdino, kad net nematė 
vandens, arba ežero ant sce- 

nerijos. Ani *žer<» kranto bu- 
vo uola, o už tos uolos eone bu- 
vo matomas ežeras. 

Dar toliau Senas Artistas 
rašo, kad dovana buvo įteikta 
Arnoldui, tas aiškiai parodu, 
kad jis nei svetainėje turbut, 
nebuvo ir nežino, kam buvo 
dovana įteikta. Po lošimui, 

j kada aktoriai pasirodė ant es- 

trados, tai iš publikos buvo 

paduota du gyvu gėlių bukie 
tu, J. Parkauskas (Arnoldas), 
pasilenkęs juos priėmė ir Ir- 
davę p-lei J. Vasiliauskaitė', 

nes jai buvo bukietai ir įteikti. 
Senas Artistas, nesuprasda 
mas nei mandagumo formos, 

pamanė, kad dovana buvo duo- 
ta Arnoldui. 

Dabar kaslink lošimo. Loši 
mas labai puikiai .nusisekė. 
Publ'ka labai ramiai užsilaikė 
ir ilgais delnų plojimais lydė- 
jo po kiekvienos scenos užlai- 
dos. 

t 
Jaunas Lošėjas. 

[Šiltomi tas reikalas ir užsi 

baigs. Red], 

IŠ CICERO. 
Si •ctainč.'-Did c l ės mokcs- 

tįs.'-Sugrįčo Dr. A'aikclis.— 
Sio miestelio lietuviai smar- 

kiai pradėjo veikti lietuvių la 
l)iii ir veikia jie su didele ener- 

gija. Svarbiausios ciceriečių 
pastangos yra dabar suspiestos 
ant to, kad pasistatyti sau savo 

ioena tinkamą svetainę. Tuo- 
Uii ypatingai rūpinasi vietines 

draugijos, ir jau nėra tokios 

draugijos, kur nebūtų kalbos 

apie Cicero Lietuvių Svetaine, 

jlšpradžių šiam reikaJIfui buvo 
(priešingas vietinis klebonas ir 

!jo "partija," bet dabar, kaip 
girdėti, ir jis savo nuomone 

permainęs ir, sakoiL.i, žadas 

sykiu su saviškiais pirkti dau- 

giausiai šėrų. 
Prisiminus apie Kieooną, 

reik čia pastebėti, kad mūsų 

Jį arapijoj nutarta tryokėn |>o 
K50.00 i metus (Kam? Red). 
i Negalima pasakyti, kad vis* 

parapijonai butų labai tuomi 

užganėdinti, nes $50.00 visgi 
yra dikta krūva pinigų, ku- 

riuos ne visiems yra lengva 
surinkti. 

Šiomis dienomis sugrįžo i. 
kariumenes Dr. S. Naikelis, 
kuris pirmiaus čia turėjo ofisr 
ir kuris ir vėl apsigy-no su ci 

ceriečiais. Dr. Naikelis turi ge 

rą vardą ir pasisekimą kaip( 
r 

daktaras ir rieericėiai savo už- 
1 sig; nėdinima jaunu daktaru 
išreiškia tuomi, kad norėtų ji 
matyti kuogreiėiausia' apsive- 
dusi. 

Mumi miestelyj pradeda vis 
daugiau ir daugiau atsirasti 
inteligentu ir profesijos žmo- 

liiių. Ir gerai daro, nes vietiniai 
| lietuviai yra geri žmonės, vie- 
ta čia gera, o ir oras yra tyras 

į ir daug geresnis negu šalimoj 
jCluVagoj. 

Antanas. 

SUGRĮŽO iš francu- 
ZIJOS. 

Vasario 11 diena, kaip pra- 
neša i> Xewport Nėvvs, Va., 
tarp 3000 kareivių ir aficierių 
prigulinčių j 1-mą oro bonibi- 
ninkų grupą, sugrįžusiu dabar 
iš karės lauko, yra daugelis i.* 
( iiier.giečių. 

Tarp Giicagieėių randasi ir 
vienas lietuvis bombininkas. 
foseph Hnrtkus. 3254 S. Mor- 
gan gatvė. 

PRANEŠIMAS. 

Pėtnyčioje, 14 diena vasa- 

rio, šv. Kryžiaus parapijinėje 
svetainėje, 8-tą valanda vaka- 
re, Įvyks Lietuviško Teatro 
Kliubo "Lietuva" susirinki 
mas. \ i s i nariai ir narės pri- 
valo ateiti j susirinkimą, nes 

bus išduotas galutinas raportas 
is atsibuvusio teatro Lietuvos 
Laisvės naudai. 

Taipgi, kurie turėjote paėmę 
tikietus pardavimui, malonėki- 
te tikietus, arba pinigus susi- 
rinkime sugrąžinti. 

/. J. Palekas 

PADEKAVONE. 
Perimti liūdesio dėlei miri- 

mo musų dukters a. a. Marijo- 
nos, kuros ladotuvės, palydnt 
skaitlingai miniai Chicagiečių 
ir iš kitu artimu mesteliu vėlio 
tiės draugų ir pažįstamu, įvyko 
ant lietuviškų tautiškų kapinių 
8-tą dieną vasario, męs velionės 
tėvai, siunčiame širdingiausi 
acių už suteiktus velionei vai- 
nikus, už skaitlingą palydėji- 
mą ir už atmintį ir užuojautą 
musų šeimynai taip sunkioje 
valandoje. 

Visiems dalyvavusiems ir pri 
sidėjuSiems prie iškilmingų lai 
dotuvių tariame širdingiausi 
ir neužmirštą ačių. 

J notas ir M onika M irauskai 

LITHUANIA—LIETUVA 
Po Tokiu antgalvii; praeito 

panedėlio išleidime Chicagos 
"Daily Nevvs" patalpino ilgo- 
ka straipsnį sn p-nios Onos Pc 
cius paveksln tautiškuose ru- 

buose. 
" 

v | 

Straipsni parašė Margueri 
tc P». \Villiams, sandarbininkė 
Art Instituto ir "Daily Nevvs' 

Korespondentė Dailės srytije. 
Apgailėtina, kad pačioje 

pradžioje strapsnio Įvyko žymi 
klaida, nes pasakyta sekančiai: 
"Nors Lietuvos vardas nėn> 
pažymėtas Europos žemlapiuo- 
se, nėra to vardo nė daugumo- 
je pasaulio historijų, visgi yra 
75,000 šios tautos žmonių gy- 

venančių Suvienytose Valsti- 

jose". Tiek lietuvių vienoje 
Chicagoje yra, o Suvienytose 
Valstijose, tai reikėtų pridėti' 
dar viena retuka. 

O 

Toliau, Miss ~V/illiams ap 
rašinėja lietuvių kalbą, kaip ji 
esanti panaši i Sanskritų, kaip 
filosofas Kontas už ją užsto- 

jo, pripažindamas lietuviškai 
i kalbai didelę vertę; kaip ji sa- 

vo muzikališku skambėjimu ė- 

santi panaši į Prancūzų kalbą 
> ir dainuojant išduodanti malo- 

utį skambėjimą. Visgi rusai ir 
vokiečiai persekioję tą kalbą, 
bet lietuviai nesusiminę. Kada' 
j 11 kalba buvus uždrausta, jie 
gabenę knygas iš u/.rubežių: 

Priminus, kad p-ni Pocius, 
čikagietė, dainininkė ir dau- 

giausia dainuojant savo vyro 
kompozicijas, Aiiss \\illinms 

gana plačiai aprašinėja jos'lie- 
tuvišką kostiumą. Mini rūtas 
gintarus kaipo svarbiausius 
papuošimus lietuvaičiu. Lietu- 
vaičiu išsiuvnėjiniai nesą šr:') 
lionai. bet iš galvos j u ptu!r 
originališkos konipo/.icijos. 

I ietuvos žmonės esą muzi- 
kali>ki, pareidami iš lauko dar 
bu visados dainuoja. Jų mei- 
liškos dainos esančios grau- 
džios dėlto kad j<>s isreišken 
čios mintį, sulyg kurios tėvai 
savo dukteris prievarta vers- 

davo ištekėti. .Iš to atžvilgio 
Amerikanizacija lietuvaitėms 
esanti išganymas, nes čia jos 
rado linosylię. Lietuvių jauni-1 
mas neveda labai jaunam am 

žiuje. nes lietuvaitės, kaip iri 
\merikietės merginos, mėg- 

stančios turėti užtikrintą gyve , 

nima — karjiera. 
Ant galo Miss \\ illiams ap- 

rašo kiek lietuviai iškentėjo 
senovėje ir dabar laike šios ka- 
rės: "Apsupti iš visu pusiu sa 

vo priešais: Vokietija. Rusija 
ir Lenkija, nors ir labiausia ta 

maža tauta buvo persekiota, 
bet vis^i ji išlaikiusi savo tau 

tiška neprigulniybę. Didžiai 
nelaiminga tauta, nebudama! 
nė slaviška, nė teutoniška, be- 

gyvendama tarp tų anižini.i 
priešu, pateko j pačia ugnį 
1015 metais". Čionai Miss \Yi! 
liams atpasakoja tas pačias ži- 

nias kaip lietuviai kavojo sa- 

vo daiktus nuo užpludusiu vo- 

kiečiu, kabindami mėsa j me- 

džius ir t. t. Apie tai lietuvi-, 
kuosc laikraščiuose jau buvo 

rašyta. 
Kostiumas ponios Pocius 

ant paveikslo išrodo labai tur- 

tingas pamarginiinals. 

IŠ MELROSE PARK, ILL. 

Kt.rverge 13tą dieną vasario 
1919 metuose, Frank ir James 
svetainėje, kampas "Lake ir 23- 
čios gatves, 7:30 valandą vaka- 

re, Darbininku Vartotoju Ben- 
drovės bus metinis susirinki- 
mas. Visi šėrininkai yra kvie- 
čiami neužmiršti atsilankyti. 

Taipgi prašome, kad ir nau- 

ji nariai prie šios Darbininkų 
Vartotojų Bendrovės prisidėtų. 
Atsilankiusiems mielini męs su 

teiksime visas informacijas. 
Kur bus didesnė vienybė, 

ten bus ir galybė. Tuomet sve- 

timi visoki perkupčiai negalės 
mus išnaudoti parduodami 
mums valgomus produktus iv/ 

neprieinamas kainas. 
K'u iec i a D irekcij a. 

Sekr. P. M. Valucka; 

f 

JAUNUTE DIDVYRE. 

Jaunutė mergaite Mamie La 
goria 12 r.ietų amžiaus i>asimi 
rė didvyrės myriu. Ji pasiauka 
vii save, isgelbėdania kitus du 
vaikus nuo myrio. 

Jie visi ėjo namo i> "Apreiš- 
kimo" parapijinės mokyklos. 

I'rie. (Yavvtord ave. ir Artli- 
ington gatvės vaidams reikėjo 
pereiti Į kita pusę. Mamie, kai]' 
])aprastai, paėmė savo broli 
už rankos, <> Margaret atydžiai 
apžiurėjo i visas puses, ar nie- 
kas neatvažiuoja. Palaukę ka- 
da vežimai pravažiavo, vaikai 

pradėjo eiti skersai gatvę. 
Tuom tarpti automobilis iš už 
kito vežimo važiavo ir vaikai 

papuolė j jo kelią. Mamie, pa- 
mačiusi pavoju, su nepaprastu 
didvyriškumu pastūmė anuodu 
vaiku i sali. jie nusirito i nepa- 
vojingą vietą, bet ji pati, nes]įė- 
jusi pasitraukti, tapo automo- 
biliaus mirtinai užgauta. Mer- 

gaites kaukolė tapo sutrupinta. 
Šo-feras automobiliaus Jere- 
miah Kostner, gyvenantis prie 
3001 S. St. Lotus Ave., nuve- 

žė pusgyvę mergaitę i Šv. An- 
tano ligonbutj, kur ii tu< jaus 
ir numirė. Kostner suareštuo- 

tas. 

Kita automobiliaus auka bu- 
vo* 11 -kos metų John Ryan, 
prie 1833 \Vaslii;,gten boule- 
varo. J j suvažinėjo atoniobilius 
John Kuchn'o, gyvenančio prie 
4144 Armitage A ve. Kuerm ir- 

gi suareštuotas. 

CITY HALL NE VIETA 
KONCERTAMS. 

Miesto Majoro Thompsono 
sekretorius, Fitzmorris sav> 

Įsakymu užgynė renkantiems 
Armėnijai aukas duoti City 
Hali karicloriuose koncertus. 

Dainavimas pritraukdavęs i 

karitlorius tiek žmoni j, kurie 

periškadydavo valdininkų dar- 
bams, k-vl Majoro sekretorius 
nesant Majoro namieje, už- 

draudė koncertus. Armėnų ko- 
mitetas neužganėdintas tokiu 
sekretoriaus pasielgimu ir sa- 

ko. l:ad jie iš tos priežasties 
nustoję £400. Į diena. 

PRAPUOLĖ SU DAUGY- 
BE PINIGŲ. 

Policija jieško La\vrenče 

O'Mahoncv, gyvenusio prie 
4140 X. Mcad gatvės. Kada j i .-5 

išėjo įuio tėvų, tai turėjo daug 
|su savimi pinigų. 

5 PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
KRAUTUVĘ, RADO $16. 

Penki apsiginklavę plėšikai 
užpuolė užvakat krautuvę 
"Garden City Oil" kompanijos 
prie 34-tos ir Tron gatvių. Ka- 

da penki plėšikai ])lėšė krautu- 

vę, šešias jų sėbras sėdėjo au- 

lomobiliuje. Pavogę $16. nu- 

važiavo. Vagįs, matyt, norėjo 

pagriebti sukolektuotus pini- 
gus, kurių apie $1000. buvo ką 
t i t c padėta i banką. Kompanijas 
darbininką ir viena kostunierj 
plėšikai paliko uždarvius skle- 
pe. 

PAVOGĖ DRABUŽIŲ 
VERTES $500. 

F'/iiriai pranešė, kad tris 
vyrai ir viena moteris, ai va- 

žiavę su automobiliu, sustojo 
ties M. Rosenbaum drabužiu 
krautuve, prie 2r>2() \Y. N'ortli 
A ve. i'askui prisikrovė pilną 
automobilių drabniais veri s 

apie 9r.CC'. ir nuvažiavo. 

UŽMIGO NAMIE, PABU- 
DO KALEJIME. 

William Sumner, gyvenantis 
prie.* 1(>40 Ridge avenne, K vai p 

p 

stone, manydamas, kad jis atė 
jo i savo namus, pataikė už- 

vakar vakare visai kur kitur. 
Atėjęs j namus *Mis$ Sarah 
\Vebster, prie Lake gat- 
ves, pareikalavo, kad jam pa 
taisytų lovą, manydamas, kad 
jis vra savo namuos?. Kadan- 
gi i am nepatarnauta, tai jis, 
išėjęs apsinakvojo ant gonkų. 
\'ėliar policija susimylėjo ant 
jo ir nusigabeno aut nakvynės 
Į stoti. Išsimiegojęs, sakė: 
"jis manęs, kad jis kuvęs savo 

namuoe"'. 
Mat^'t. Mr. Mtmner inivo gc 

rai i1:£U>es. 

VIENA IŠ BAISIAUSIU 
KANČIŲ. 

Miegas yra stovis pasilsi ), 

kuris neatbūtinai yra reikalui i 

gas žmogaus kurmi. \ėra ly j 
gios kančios, kaip ta. kuri yra I 

pasekme nustojimo miego. Did! 
žiausi kankintojai padėjo atė 

mimą miego, sav'o surašė kan 
kinimu. P>et bemiege dažnai 
paeina nuo v'durių nesveikumo 
ir kitokiose atvejuose. Trinerit 
American Rlixir of Hitter \\ i- 

ne va' geriausi Vaistai. Nes 

jos išvalo priderančiai vidu- 
rius ir prašalina priežastį nes 

veikatos. \ isose vaistinėse p< 
$1.10 Reumatiški ir neuralgi^- 
ki dieguliai, strėnų diegimas 
sunarinimas ir skaudėjimas 
raumenų, reikalauja gyduolių 
kurios pasiektų skausmo šak- 

nį. Trinerio linimentas pa>iro 
dė. jog jis gerinusiai patarnau- 
ja šitokiuose atsitikimuose. 
Čia ray tik vienas iš daugelio 
tūkstančių: "\Vaymart, Pa. 

I Gruodžio 16, 1918. Siųskite 
I man vienę bonka Trinerio Li~ 

nimento, jis duoda dideli pe- 

j lengvinimą. Jessic Scubits 
I Vaistinėse 35c. ir 65c. Per kra- 

są 45c. r 75c. Joseph Triner 

j Companv, 1333-43 So. Asb- 

įland A ve., Ohicago, Tll. 

("Apgarsinimas). 

VALENTINE DRESSMAfuNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, designing 
dienomis ir vakarais dėl biznio :r 

narni;. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pustett'ngs m < 

suteikti jums patarimą. 
SARA PATEK, Principą) 

6205 S. lialstcd St.. 1-50 \Volis St. 
2407' \V. Madisoti Sr., Chicago 

SESUO 

Ar kuomet nors girdėjusi apie inusų 
garsių kombinaciją penkių naminių 
gyduolių, kurios yra žinomos tukstan- 
tienui moterių, jaunų, vedusių r.iote- 

rių ir merginų, kaipo duodančios go- 
riausias padokmes nuo jvairių nesvei- 

kumų, kurie yra žinomi vien tik mo- 

torinis. 

Jeigu nesi girdėjusi apie Siųs gy- 
duoles, pasiteirauk savo akimynių ar- 

ba draugių. Rašyk mums tuojaus prl- 
siųsdama vienų doliarj ($1.00) ir steni 

pų už 3c ir męs išsiųsime jums gy- 
duoles, o likūsius damokėsite po ap- 
turėjmi Sio siuntinio Kaina kiekvie-i 
nos guduolės $1.27. Męs taipgi su-j 
taisomo ir kitokias gyduoles, kaip 
vyrams taip ir moterims. 

Adresuokite: 

THE HON HOME REMEDY CO„ 
South Bend, Indiana Bux 803 

dOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKAT AS 

Vedu visokias bylus visuose 

Ujsmuose 
Ofisui;- 

63 W. VVASHINGTON STREET 
Roouis 1UUS 10U9, Tfl. Cunal 2759 

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

PJmnc Bnulcrard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽSiSEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 ir t .ki d 
vakarais. 

33C3 SO MORGU STREET 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi di<lelę Galūnei Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertės 
rekordu mokėjusių $joo. Męs tu- 

rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setu, kaip nauji, bu" 

parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
dsai bus priimti už mokesti. Atsi 
šaukite tuojaiis. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 
2810 Harrison St. Chicago 

SKAITYKITE 
IR PLATINKITE 

DIENRAŠTI 
"LIETUVA" 

A 

Jonas IVSedeSis 

persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 10 d. Velįonis buvo 
nariu Susiv. Lietuvių Amer. 
ir Šv. Izidoriaus Art. Dr-jos. 

Paliko didžiame nuliudi- 
me moterį ir dviejus sunus, 

Algirdą ir Adomą. 
Laidotuvės; atsibus pėt- 

nyčioje, 9:30 vai. ryte, iš jo 
buto, 3256 S. Wailace gat. 
Velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse. 

Norintieji dalyvauti lai- 
dotuvėse gali užsisakyti vie- 
tas automobiliuose, pašauk- 
dami DROVER 4525. 

Margareta ir 
\ Algirdas Medeliai 

Adomas Makaras 

n. j> .. Valandos: i'o piet nuo 2 iki 5. Va- 
Phone Armitage 3209 _ ... 1rt ... 

karais nuo < :kij». Nt'd. nuo 10 iki 1 

DR. H. A. BROAD 
SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABE[ NAS CHIRURGAS 

1326 MILWAUKEE AVE., CHICAGO. ILL. 

Metinė Tyro Maisto Paroda 
Petnyčioj ir Subatoj, Vasario 14 ir 15 
Po daugel mėnesių prisiruošimo, męs pasiūlome musų Metinį Valbomąjį Atsitikimą šios žiemos sezono. Išdirbėjai ko-operavo 
su mumis, idant padaryti šį viena iš didžiausių ir geriausių parodų kuomet nors laikomų, Jus užsiinteresuosite paragavimu dau- 

gelio įvairių valgių ten demonstruotų, ir busite labai užganėdinti su musų dideliu pasiulymu visoj šalyj garsintų tavorų už labai 
sumažintas kainas. Ateikite, atsiveskite savo kaimynus, kur maistai yrar užlaikomi sanitariškai. 

Pradedant Utarninko 
vakare, Kovo 6, ši krau 
tuvė bus uždaryta Ket- 
vergo vakarais—atdara 
vien tiktai Subatos va- 

karais. 

i* The Hanse L o f Greater Values įr~*i. 

Ccr. Ashland Ave. and 47thSi 

Jeigu jus norėtumėt gau 
ti musų apgarsinimus re 

guliariai, męs maloniai 
prisiųstumėm juos ant 

jusų pareikalavimo, pa- 
likto pas bile kurį iš mu 

s ii pardavėjų. 
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