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Lenkijos klausimas. 

Bolševikai paėmė Kievą. 

STREIKAI ANGLIJOJ 
PLĖTOJASI. 

Londonaa, vasario 3 d.— 
Darbininkai keturių elektriš 
kų linijų sustreikavo šiądien, 
kad įvykdinti savo reikala- 
vimą 8-nių valandų darbo 
dienos ir pusę valandos lai- 
ko dėl pietų. 

Elektriškų traukinių pa- 
tarnavimas Brightono linijos 
sustabdytas iš priežar'ies 
streiko. 

Grumojama, kad jeigu ka 
reiviai bus pašaukti į strei- 
ko distriktą, tai streikas bus 
išplatintas. 

Traukiniai Distrikto gele-| 
žinkelio dar bėgioja, bet 
šimtai tūkstančių ypatų yra 
kėblame padėjime, nei ne- 

vrali pribūti į savo darbą. 
Streiko karštis, kuris pa- 

sidarė epidemija Anlgijoj, 
persimetė šiądien Londonan 
ir ši savaitė atrodo buti vie- 
na iš kritiškiausių industri- 
jai. Pirmiaus buvo kilę ke- 
letas streikų Londone, kaip 
tai barzdaskučių ir laivų 
taisytojų, bet jie jokių be- 
veik nesmagumų nesuteikė 
Londono gyventojams. Dar- 
bininkai Highgate ir Hamp- 
stead dėjo prie streiko, tuo- 
mi dar pablogindami trans- 
portacijos padėjimą. 

Buvimas didelio skaičiaus j 
kareivių Gląsgowe, mano-| 
rna, užtikrina miesto tvar-5 
ką, bet Belfaste, sulyg ap- 
laikytų žinių, padėjimas ne- 

pasigerino, nors sireikieriai 
nevartoja daugiaus žiauru- 

mų. 
i 

Septyni tūkstančiai kasyk 
lų darbininkų Ammane, Wa 
lijo j, sustreikavo šiądien iš 
užuojautos kitos kasyklos 
darbininkams, kurie likosi 
pinigiškai nubausti už pra- 
sišalinimą iš darbo, kad da- 
lyvauti laidotuvėse kasyklos 
darbininko. 

Yra šaukiamas generališ- 
kas mitingas ant ketvergo, 
kad apsvarstyti ir iššaukti 
generališką streiką. 

Laikraštis Morning Post 
praneša, kad vyriausi kur- 
stytojai Glasgowo ir Bei-' 
fasto streikuose yra Ema- 
nuel Shinvvell ir Siracn 
Greenspon, abu rusai, ku- 
riuos vadinama "Trockiai 
Glasgowo ir Belfasto." 

250 KAREIVIU 
SUŠAUDYTA. 

Omsk, Sibiras, sausio 30cl. 
Žinios iš Kunder aplaikytos 
šiądien čionai praneša, kad 
už atsisakymą išpildyti pri- 
sakymą apgint frontą Sibiro 
armijos prieš bolševikus apie 
linkėse Kungur, piet.-ry- 
čiuose nuo Perm, 250 karei- 
vių ir 10 aficierų buvo tei- 
siami karišku teismu ir su- 

šaudyti už nepaklusnumą. 
Nepaklusnumas kareivių | 

silpnina apgynimą Permo] 
prieš bolševikus, kurie tęsia I 
savo žengimą pirmyn. 

LENKIJOS KLAUSIMAS. 

Paryžius, vasario 2 d. — 

M. Pichon, Francuzijos už- 
rubežinių reikalų ministeris, 
šiądien padare pasikalbėji- 
mą su laikraščių korespon- 
dentais apie klausimus, pa- 
liečiančius Taikos Konferen 
ciją. 

Atsakydamas į sumany- 
mu, kad Amerikos kariume- 
nė gali buti ištraukta iš šiau 
rinės Rusijos, jeigu konfe- 
rencija neįvyks ant Princes 
salų, M. Pichon pasakė, kad 
konferencija nesvarstė, kas 
bus daroma. 

Žinios iš Archangelsko 
sektoro nėra užtektinai nu- 

šviečiančios, kad padaryti 
kokius nors išvedimus. 

Be abejonės, jis pridūrė, 
bolševikai turi stipresnę ka- 

Įriumenę tenai dabartiniame 
laike, negu jie turėjo pir- 
miaus,. todėl buvo manoma,, 
kad bus saugiau sutraukti 
talkininkų kariumenę krū- 
von. M. Pichon pasakė, 
kad taikos sutartis autoriza- 
vo talkininkų valdžią, ] xd 

: jos sustabdytų karišką vei- 
kyną tarp Vokietijos ir len- 
kų. 

Tas faktas, kad Lietuva 
tuom pačiu laiku pridavė rei 
kalavimus su lenkais, kad 

(Rytinė Prūsija butu priskir- 
ta prie jų, iliustravo sunke- 
nybę užduoties, su kuriuomi 
Augščiausia Taryba turėjo 
susidurti. 

Ukrajinoj žmonėms trūk- 
sta ginklų, amunicijos ir ki- 
tų reikmeų; jie ką tik gali 
dabartiniame laike apsigin- 
ti nuo įsiveržimo priešų. Jei 
gu Ukrajinos ūkininkai sy- 
kis ant visados butų persi- 

Neranda sau vietos. 

mm 

S 

tikrinę, kad jų žemės nebus 
atimtos nuo jų atgal, jie 
butų smarkiai priešingi bol- 
ševikams. ) 

BOLŠEVIKAI UŽIMA 
KIEVĄ. 

Varšava, sausio 31 d.— 

(suvėlinta)). Kievas likosi 
paimtas bolševikų kareivių, 
Generolo Petluros kareiviai 
išdalies prisidėjo prie bol- 
ševikų. 

Ukrajinos valdžia persi- 
kėlė iš Kievo į Winnitzą, j 
piet-ryčius. Geležinkelio ko- 
munikacija su Kievu yra per 
kirsta Kcvelyje, kur vokie- 
čių kareiviai bando palai- 
Ryti tvarką tarp betvarkin- 
gų vokiečių, kurie traukia- 
si iš Ukrajinos. 

Leitenantas Reginals Fos- 
ter Amerikos armijos, kuris 
atstovauja taikos misiją, pra 
nešama, buk tai paklausęs 
prof. F. G. Masaryk, Pre- 
zidento Čerho-Slovakijos, ar 

talkininkai davė leidimą čc- 
chams užpulti lenkus. 

Dr. Masaryk atsakęs ne- 

gatyviškai, bet, kaip prane- 
šama, pridūręs, kad teritori- 
ja yra reikalihga išsivysty- 
mui Čecho-Slovakijos. 

Eina gandai, buk čecho- 
Slovakai plianavę paimti 
kontrolę lenkų aliejaus lau- 

kų galicijoj ir jiems yra pri- 
metama, kad jie padarė susi 
tarimą kaslink to dalyko su 

į-usinais. 

LANSING IŠRINKTAS 
PREZIDENTU. 

Paryžius, vasario 3 d.— 
Robert Lansing, Amerikos 
valstijinis sekretorius šią- 
dien likosi išrinktas prezi- 
dentu Taikos Konferencijos 
komiteto, kuns likosi pa- 
skirtas ištyrinėti ir atrasti 
kaltininkus surengime visa- 
svietinės karės. 

GREKIJOS 
REIKALAVIMAI. 

Paryžius, vasario 3 d. — 

Grekijos teritoriališki reika- 
lavimai likosi priduoti šią- 
dien Augščiausiai Talkinin- 
kų Tarybai užrubežinių rei- 
kalų departamente. Apie 
veikimą Taikos Konferenci- 
jos likosi išleistas oficiališ- 
kas pranešimas: 

"Prezidentas Suvienytų 
Valstijų, premierai ir užru- 
bejčinių reikalų ministeriai 
talkininkų ir suvienytų spė- 
kų ir Japonijos atstovai su- 

sirinko šiądien d'Orsay nuo 

11 vai. iki 1 vai. 
"Jie išklausė M. Venize- 

los pranešimą apie Grekijos 
reikalavimus, Kuris bus tę- 
siamas rytoj 11 valandoje, 
po ko Čecho-Slovakų dele- 
gatai bus išklausyti išnau- 
jo." 

M. Venizelos yra premie- 
ras Grekijos ir jis reikalavo 
šiaurinio Epiro, Trakijos iki 
Dardanellų, Mažosios Azijos 
su Smyrna kaipo komerciš- 
ku ir geografišku centru. 

DIDELIS STREIKAS 
PATERSONE. 

Paterson, N. J., vasario 3. 

Tarp 26,000 ir 27,000 šilko 
I darbininkų, kurie sudaro 
190 procentų industrijos Pa- 
tersone, yra nedirbančių šią- 
dien, sulyg pranešimo Louis 

*,I?.gnet, vietinio pirmsėdžio 
Suvienytų Audėjų unijos. 

Jis pasakė, kacl iniciatyva 
šio streiko yra priversti dirb 
tuvės savininkus pripažinti 
47 valandų darbo sąvaitę ir 
reikalavimas darbininkų yra 
vedamas sulyg nustatyto pro 
gramo. 

Keleras mažesnių dirbtu- 
vių, kuriose dirba apie 2,000 
darbininkų, p-as Magnet pa- 
sakė, pripažino reikalavi- 
mus unijos. Dirbtuvių sa- 

vininkai, daugumas kurių už 
reiškė, kad jie stovės už 54 

valandų sąvaitę, laikė kon- 

ferenciją šiądien, kad nusta 

tyti kursą veikimo. 

GEN. DENIKIN 
SUMUŠA BOLŠEVIKUS. 

Paryžius, vasario 3 d.— 
Pr. E. J. Di^on, korespon- 
dentas laikraščio J o u r n al 
praneša, kad jis aplaikęs te- 
legramą nuo M. Neratoffo, 
buvusio pagelb. minist. už 
rubežinių reikalų departa- 
mento Rusijoj, kurioje jis 
aprašo apie svarbią pergalę, 
kokią generolas Denikin ap- 
laikė ant bolševikų, paimda- 
mas miestus Kislovodską, 
Essentuki ir Piatigorską, už- 
mušdamas daug priešų, su- 
imdamas daug nelaisvių, ka 
nuolių, amunicijos ir kito- 
kios medžiagos. 

Dar daugiaus, generolo 
Denikino kareiviai paėmė 
Sareptą ir abelnai žengia 
pirmyn su daug didesniu 
greitumu, negu jie patįs to 
tikėjosi, išdalies todėl, kad 
tarp bolševikų nėra discip- 
linos ir gerų vadų. 

Pasekmės tų pergalių gali 
atrodyti nesvarbiomis, suly- 
ginant su šių dienų atsitiki- 
mais pasaulyje, bet jos turi 
didelę reikšmę tarp anti- 
bolševikiškų elementų Rusi- 
joj. 

Aš esu įtikrinamas, kad 
generolas Denikin, prigelb- 
sint generolui Krasnovui, 
vykdo plianą kampanijos, 
kuri išsklaidys bolševikus ir 
atves jų armijas Maskvon 
pnes vasarą. 

Pirai veikimo ko nors 

prieš Rusijos sostinę, gen. 
Denikin mano susivienyti su; 
Sibiro kareiviais ir apvalyti! 
Volgos baseiną nuo bolševi- 
kų, po ko jis žengs prieš 
tvirtovę bolševizmo Mask- 
vą. 

Gen. Denikin, kuris pra- 
dėjo organizuoti armiją, tu- 
rėdamas tiktai keturis šim- 
tus kareivių, dabartiniame 
laike turi armiją iš 80,000 
liuosnorių, be 120,000 Dono 
kazokų, kurie prijaučia ir re 

mia jį. 
Jie yra aprūpinami mais- 

"".u gyventojais, ir padarė pa- 
skolą iš Rostovo valstijinio 
banko. Aštri disciplina vieš- 
patauja generolo Denikino 
armijoj, kuri su kiekviena 
diena dauginasi. 

Dono ir Kubaniaus teri- 
torijose viešpatauja demo- 
kratiška dvasia augščiaus 
visko ir nei čionai, nei Uk- 
rajinoj nėra jokių ženklų, 
kurie parodytų, kad norima 
įvesti monarchišką šalies vai 
dymą. 

Iš kitos pusės, Sibiro di- 
džiuma gyventojų yra apra- 
šoma, kad jie monarchistai, 
ūkininkai neklausinėja ar 

Rusija bus valdoma caru, 
bet tiktai kas bus caras. 

Sibiro miestai, kaip tik at 
bulai, yra republikoniški. 
Denikino pasekėjai atmetė 
doktrinas senojo režimo ii 
yra pilname sutikime su pei 
simainiusiomis aplinkybėmis 
ir šis pagerinimas idėjų po- 
litiškuose dalykuose yra tik- 
tai išvaizda didelio abelno 
judėjimo prie atnaujinimo 
demokratiškų principų. 

Bolševikai pirmiaus už- 
griebė didžiumą Rusijos 
žmonių sumišime, bet dabai 
tiniame laike jų tarpe auga 
didelis neužsiganėdinimas 
prieš bolševikus. Dvarai li- 
kosi atimti nuo dvarponių, 
didžiųjų kunigaikščių ir baž 
nyčių ir jų žemės likosi iš- 
dalintos tarp ūkininkų, bet 
didžiuma jos, ypatingai cen 

trališkoj Rusijoj, randasi ne 

apdirbta. Ūkininkai griež- 
tai atsisako ją apdirbinėti 
ir kada jų paklausiama prie- 
žasties tokio elgimosi jie 
atsako: 

"Jie vadina ją musų, bet 
męs negavome jokiu popie- 
rų, kurios atiduotų mums. 

Dėl musų savų žemės plotų, 
męs gavome popieras, bet 
dėl naujų laukų jie nedavė 
mums nieko. Kaipgi, tada, 
męs gaiime įdėti pinigus, jei 
gu kiti gLus popierae ir sa- 

vinsis derliais?" Tai yra 
ūkininko pažiūra apie že- 
mės reformą. 

Jie negali ir nenori su- 

tikti su socializacija žemės. 
Noras turėti nuosavą že- 

mę turi didesnes šaknis ru- 

sų ūkininkų tarpe, negu ko- 
ke, kaip pasekmė pergązdin 
to eikvojimo, bus didelis tru į 

kis kitas. Dabartiniame lai-1 
kūmas javų šiais metais ir, 
Rusijos žmonės daug turės, 
kentėti ir daugelis jų mirs 
badu. 

Ant galo korespinclentas 
Dillon paduoda sekanti ap- 
rašymą : 

"Man toliaus yra prane- 
šama, kad draugai bolše- 
vikų, taipgi ir jų priešai pa- 
rodo jausmus atviro kartu- 
mo kaslink buvusių talkinin- 
kų, kuriuos jie priskiria prie 
kietširdžių kapitalistų, go- 
džiai griebiančių koncesijas 
pinigiškas ir teritoriališkas 
ir veidmainiškai plevėsuo- 
jančius vėliavą teisybės, ly- 
gvbės ir tiesos." 

"Abeji, bolševikai ir anti- 
bolševikai klausia," kores- 
pondentas rašo "iš kokio at# 

EXTRA 
LIETUVIU BELAISVIAI 

GRĮŽTA NAMO. 

I P-as Jurgis Savickis, Lie- 
tuvių Įgaliotins Kopenhage- 

! ne, Danijoj, rašydamas laiš- 
kelį "Lietuvos" Redakcijai 
(12 d. gruodžio 1918 m.) 

'praneša sekančiai: 
"Lietuvių belaisvių dau- 

guma jau paleista [iš Vo- 
kietijos] namo. Meldžia- 
ma perspėti visuomenę, 
kad daugiau nesiųstų pi- 

I nigų belaisvių maistui. 
"Labai prašau Tamistos 

kart su laikraščiais, ar ki- 
tokiu budu neatsisakyti iš- 
platinti siunčiamas kart 
afišas." 
[Paminėtų čia afišų Re- 

dakcija Iki šiol nera gavusi] 

žvilgio neteisinga sutartis 
Brest Litovsko galima pava- 
dinti skirtinga nuo sutarties 
:labar prirengiamos Pary- 
v n 

ziuje. 

STREIKAS LAWRENCE. 

Lawrence, Mass., vasario 
3 d.—Audėjai darbininkai 
dideliame skaičiuje prisidė- 
jo prie streiko šiądien, kad 
priversti dirbtuvių savinin- 
kus išpildyti jų reikalavi- 
mus. Jų reikalavimai yra 
cokie: sutrumpinimas darbo 
3ąvaitės iki 48 valandų, už- 
mokesti? turi pasilikti tokia 
pat, kaip ir už 54 vai. są- 
/aitės darbo. 

Kokis procentas 30,000 
darbininkų prisidėjo prie 
>treiko sunku apskaitliuoti, 
bet streikas neišsivystė į ge- 
nerališką streiką, kaip ne- 

kurie vadai pranašavo. 
Visos dirbtuvės pradėjo 

iiirbti 48 vai. Į savaitę, bet 
jos tiktai ir mokės darbinin- 
kams už 48 valandas, o ne 

už 54, ko darbininkai rei- 
kalauja. 

UKRAJINA RENGIASI 
UŽPULTI RUMUNIJĄ. 
Londonas, vasario 3 d.— 

Žinios iš Kopenhageno Į 
laikraštį M a i 1 praneša, kad 
Ukrajinos kareiviai rengiasi 
užpulti Rumuniją, kuri, kaip 
pranešama, turi sumobiliza- 
vus savo kariumenę, kad 
duoti atsakamą pasipriešini- 
mą. 

GELEŽINKELIU 
STREIKAS ŠVEDIJOJ. 

Kopenhagens, vasario 3d. 
Serioziškas geležinkelių 
streikas kilo Švedijoj. Dar- 
bininkai devyniolikos linijų 
metė darbą vakar vakare. 

ORAS. 

Chicagoj ir apielinkėj: 
Utarninke: lietus, grei- 

čiausiai sniegas vakare su 

puolančia temperatūra. 
Seredoj: šalčiau ir giedra. 
Saulėtekis 7:00; Saulėlei- 

dis 5:05. Mėnulis nusileis 
9:55 vakare. 



Žinios ii Lietuvos, 
Šiates, Siados apskr.— Iš 

Rusijos sugrįžę agronomas 
J. Valatka ir studentas Kai- 
rys atgaivino prieš karę stei- 
giamąjį ūkio ratelį. Narių 
jau įsirašė apie 100 ir vien- 
balsiai nutarė įsisteigti ukiui 
reikarnųjų daiktų kraučuvę. 
Indėlio reiks po 10 rub. ir 
nedaugiau kaip 500 rb. vie- 
no žmogaus. Samanymui 
įvykinti išrinkta komisija iš 
5 narių veikėjų ir 3 narių 
pavaduotojų. Komisija jau 
pradėjo darbą, nes tokia 
krautuvė—tai gyvas veika- 
las. 

Paz&psis, Seinų apskr.— 
Nuo 19 d. rugpjučio men. 
čia atidaryta nauja lietuviš- 
ki liaudies mokykla. Mo- 
kytoju paskirtas sugrįžęs iš 
Rusijos Juozas Blaževičius, 
žmogus pilnas energijos ir 
noro darbuotis šiam etno- 
grafinės Lietuvos pakraštyj. 
O darbo čia begalės, nes 

žmonės visokių lenkiškųjų : 

kurstytojų labai suklaidin- 
ti. Iš 3 kaimų, kuriems ši 
mokykla skiriama—Pazap- j 
sis, Briniai ir Kalėdiškiai—j 
tik Pazapsėj, išėmus 2, visų 
ūkininkų kalbama savo na-| 
muose lietuviškai, gi Bri- 
nhiose ir Kalėdiškiuose di 
dėsnis (skaičius vartoja len- 
kų kalbą, arba, geriau, lie- 
tuviškai-lenkiškąjį kratinį 
nors visi jie geriau kalba 
lietuviškai ir turi daugiau- 
sia grynai lietuviukas pavar- 
des, kaip antai: Juodis, Miš 
kelis ir panašios kitos. Visi 
jie lietuvius išjuokia i 
jų tautinių įstaigų neapken- 
čia, kai-kurie jų net daly s 
vavo kadaise prieš šią kar< j 
garsiose Beržninko bažny- j 

% * 

čios muštynėse, kaipo ien- 
kybės gynėjai. Dabar, vi- 
sur lietuvių valstybiniai są- 
monei kįlant, jie, negalėda- 
mi plačiau, beveik oficiali- 
niai,, aniems kenkti, kaip 
tai buT'o rusų laikais, nors 

pakampėmis, kalbomis, vis- 
gi čionykščius lietuvius dar 
tankiai turi savo įtakoje. Tai 
labai geras pavyzdis — mo- 

kyklos klausimas. Kada čia 
vokiečių vyresnybės buvo 
Klausinėjama, kas ūkininkų 
nor lietuviškos mokyklos, 

i lietuviai visi, išskyrus Poš- 
j'.evičių, sutiko. Dabar gi, 
ikada mokykla veikia, joje 
t vaikų labai maža. Pakam- 
pėmis gi girdisi paskalų, ?š 
kurių namų eisią vaikai jon 
mokytis, i& ten busią vyrai 
imami vokiečių kariumenėn;j 
tie gi, kurie laikysis priešin-į 
^os pusės, nebus imami ir. 
kada, girdi, nepoilgam, šį; 
kraštą prijungs prie Lenki 
jos, bus gerbiami ir turėt' 
^ visokių palengvinimų. Tik j 
rai žinoma, kad tas patka- 
las platina gyventojai, len- 
kiškai ka^antįs, kad lietu- 
siai, neleisdami vaikų mo- 

! tyklon ir patįs neklausyda- 
mi mokytojo pamokinimų, 
/Įsi butų tamsus ir, tokiu 
budu, čia padauginti Len- 
kijos šalininkų pusę. 

Lietuviai PazapsieČiai! 
?rieš karę jųs parodėt Lie- 
uvos ir Jos kalbos meilę, 
vada, negaudami tinkamų 
ietuvių kalbai Beržininko 
oažnyčioj tiesų, atsiskyrei; ir 
u kitais kaimais sudarėte 
•Cučiunų parapiją; p**iverkit 
ikis, pažiūrėkit, kad visur 
:itur Lietuvoje dabar sten- 
giamasi šviestis, kratomasi 
nuo visokių lenkiškų apynasj 

rių! Meskit ir jųs seną pa- 
pratimą matyti taip, kaip 
jums įkalba išgamos—kai- 
mynai. Leiskit vaikus mok- 
slan, patįs, kiek galėdami, 
padėkit mokytojui platinti 
čia šviesą, išsirašykite lietu- 
viškų laikraščių, kurių lig- 
šiol dar nei vienas jusų ne- 

gauna; švieskitės, kad nevi- 
donai negalėtu jums prikai- 
šioti, jog kiekvienas lietuvis 
—tai tamsus, kvailas žmo- 
gus. Apšviesti, suprasdami, 
kas dčtlasi Lietuvoje ir ki- 
tur, kaip geriau vedama 
akis, jųs ateityje neklausy- 
sit visokių bepročių pasakų, 
tik savo geresniu, protinges- 
niu, pavyzdingu gyvenimu 
lar iš jų ne vieną atgal lie- 
tuvystei sngrąžmsit." 

Ivoniskiai, Naumiesčio ap. 
Vietos mokytojas prie mo- 

kyklos įkūrė knygyną ir be- 
i laukia leidimo vakarinius 
f :ursus pradėti. 

Prūseliai, Naumiesčio ap. 
Jetuvi mokytoją Pranaitį 
urime nuo gegužio m. Ža- 
lama ir vakariniai kursai. 

Gelgaudiškis, Naumiesčio 
ipskr.—Mokykla gyvuoja 

'nuo balandžio mėn. Moky- 
tojauja Riaubiukė. Busią ir 
vakariniai kursai. 

Grūstė, Sedos parap. Įve- 
dant malimo ženklus, visai 
draudžiama kai-kuriems ma 

žesnie-ns malūnams malti. 
Be to karės metu keletas 
stambesnių malūnų sudegė. 
Taigi likusieji malūnai vi- 
suomet turi apsčiai malimo. 
Musų godieji malūnininkai, 
negana, kad lupa po rubl1' 
ir daugiau už puro sumali- 
miį, bet dar griebiasi kito- 
kių priemonių,—sumažėjus 
malūnų skaičiui, greičiau iš 
vargšo žmogelio nori pasku- 
tinį skatiką išlupti. 

Antai vienas malūninin- 
kas savo malūne net įvedė 
turgų: atsistojęs prieš lau- 
kiančią žmonių minią jisai 
šaukia: "Kas mokat 2 rubl., 
tai tas pilkit į batą (viršų-1 
tiniąją dėžę)! žmogus, lau- 
kęs dvi arba tns paras, mo- 
ka, žinoma, du rubliu, kad 
tik gautų greičiau malti, nes 

jo diena su arkliais gali dau 
giau naudos atnešti namie. 
Bet vargšui rankpelniui, ku- 
riam ne taip lengva plusta 
i kišenes rublinės, gaila jos, 
taip jau mėtyti. Taigi daž-j 
niausiai jis laukia, kol bus: 

japmalti tie, kurie moka po1 
2 rubliu. Tečiau nekartą 
apsirinka, nes prisieina lauk 
ti arba gaišuoti 2, 3, 4 die- 
nai, o kartais ir visą savaitę. 

įTuo metu darbininkas daug 
daugiau butų galėjęs pelny- 

į ti. Maluninikas nežiūri to, 
kas gali mokėti ir kas ne: 

jam tik rupi kodaugiausiai 
pinigų susikrauti ir jei pa- 
klausia kas, kodėl nemala- 
ma, kaip anksčiau, t.y. ne- 

žiūrima tvarkos, nekviečia- 
mi iš eilės tie, kurie pirma 
atvežę, tai lis įtūžęs, keik- 
damas ir piktžodžiaudamas, 
pasiūlo vargšui kuogreičiau- 
siai keliauti namo su visu 
maliniu, pridėdamas: "Dau- 
giau kad akimis nebematy- 
čiau!" Daug dar peiktinų 
įpročių, apsieinant jam su 

žmonėmis lieka nepastebė- 
ta, bet mui. "»cnės tai ge- 
rai žino. 

Vieni rūpinasi .savo ir ki- 
to gyvasties laikymu šiuo 
sunkiu karės metu, o kitiems 
mat rupi tuo tarpu daugiau- 
:iai pasinaudoti, sukrauti 
turto. 

Tai vis musų broliška mei 
lė. 

Pakruojus. Čia rugpjučio 
18 d. įvyko Visuotinas pa- 

rapijos susirinkimas, kuris 
svarstė, kaip reikia pavargė- 
liai šelpti. Visų vienu balsu 
buvo pripažinta, kad reika- 
linga teikti pašelpą tiems, 
kurie savo rankų darbu ne- 

įstengia senatvėje pelnytis 
duonos kąsnio, taip-pat ji 
reikalinga ir pavargėlių vai- 
kams, kurie bado kankina- 
mi priversti kasdien elgėtau 
ii. Pašelpų reikalams su- 

tvarkyti susirinkimas nutarė 
įkurti Pakruojuje pašelpos 
draugiją ir jos vardu steigti 
miestelyje pavargėliams vai 
gyklą ir prieglaudą, kur buš 
išduodama pavargėliam pie 
tus, o vaikai, prižiūrimi, die- 
ną galės rasti prieglaudą ir 
maistą. Toms įstaigoms lai- 
kyti parapijonįs apsiėmė su- 
dėti aukų ir maisto dalykais. 

Po to susirinkimas dar 
svarstė kalusimą, kaip atsta- 
tyti karės metu išgriautoji 
mokykla; buvo nutarta—tai 
syti, ir tas darbas pavesta 
tam išrinktai komisijai. Kai 
beta buvo taipogi, kad rei- 
kalinga turėti daugiau mo- 

kyklų Pakruojaus apielinkė-, 
je. Taip-pat buvo tartasi j 
apie mokyklų kūrimą kai- 
muose. Kiek žinoma, Ma- 
žeikonių ir Šukionių kai- 
mai jau bus įteikę tuo rei- 
kalu valdžiai prašyma. Pa- 
galiaus buvo iškeltas klau- 
simas dėl javu brangumo ii 
išreikšta pageidavimas ne- 
imti rugių purui daugiau pei 
25 rublius! 

Ylakiai, Sedos apsk. Rug 
sėjo 1 d. buvo blaivybės dr- 
jos susirinkimas. Susirinki- 
mo pirmninku išrinko kun. 
T. B., o sekretorium — J. 
Ger. Susirinkime dalyvavo 
138 žmonės. Nutarta pa- 
didinti nario mokestis ligi 
50 kap. Paskui ėjo valdy- 

bos rinkimai. Vieni norėjo 
rinkti atviru, kiti—slaptu 
balsavimu, išanksto nuro- 
džius kandidatus, o dar— 
kiti slaptu tiesiu balsavimu 
be išstatytų kandidatų. 

Po didelių ginčų rinko 
slaptu, tiesiu balsavimu, be 
kandidatų. Valdybon išrin- 
ko : kun. T. Bar. pirmininku, 
D. Šepotą, vice-pirm., M. Va 
lančauskį, kasininku, J. Ge- 
rulskį, sekretorium, dar liko 
išrinkta i valdybą Ur. Juod- 
kaitė. Revizijos komisijon 
išrinko J. Gailių, T. Vitkų, 
A. Šeputį. Kai-kurie išro- 
dinėjo, kaip reikia kovoti su 

degtinės gaminimu ir kortų 
lošimu. 

Rugsėjo 8 d. prasidėjo 
Ylakiuose kursai suaugu- 
siems. Mokinių susirašę 
koks 100. 

Valtunai, Ukmergės apsr. 
Valtunų sodžius gana dide- 
lis,—jame gyvena daugiau 
per 60 šeimynų. Laukų vi- 
sa kokie 23 valakai. Kok- 
iai 100 priaugančio jaunimo 
reikalingi mokslo. O mo- 

kyklos nėra. Teisybė, mo- 

kyklos namas čia jau, už 
/arsto, Žemaitkiemyje yra, 
oet niekas nesirūpina par-i 
sikviesti mokytojo. Turbut 
ir čia reikalingi vadai. Taip, 
žmonės be vadų neranda ke- 
lio ir landžioja patamsiais. 
Visokių vagiliavimų, sukty- 
bių ir šiaip juodųjų darbų 
apie Valtunus, kiek tik nori. 
Vagia arklius, drabužius, 
batus... 

Sveikatos atžvilgiu Val- 
iūnų sodžius taip-pat apsi- 
leidęs,—jame nėra nei vie- 
nos pirties.. Pavasarį buvo 
įsivyravusi Šiltinė, o dabar 
pradeda siausti kruvinoji. 
Lig šiolei tik vienas ligonis 
mirė, bet daug tebeserga. 

Buvo čia suruošta paskaita 
lapie limpamąsias ligas, bet 
maža kas buvo atėjęs jų 
klausyti. 

Begrižtant tremtiniams iš 
Rusijos, pradėjo pamažu ir 
laikraščiai rodytis. Jau at- 
eina Į Valtunus "Darbo Bal- 
so" 2 ekz. ir "Vienybės"— 
5 ekz. 

'("Darbo Balsas") 

BARGENAS 
$200 Phonograpli su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $50. 
Taipgi pulkų Player Pianą., vėliau- 
sios mados. Seklyčios setą valgo- 
mojo ir miegamojo kambariu setus, 
divonus, pa"eiks)uF, parduosiu vt bile 
teisingą pasiulijimą. Nepraleiskite 
šio bargenc. Rezidencija 
1922 S. Kecizie Avc., CHiCAGO 

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

ambicija, norinčiai turėti nuo- 

savos jplaukas. Išmokyčiau ir 
amato jeigu pirkėja to pagei- 
dautų. Turi buti parduotas. 
Apsivedžiau ir išvažiuoju iš 
šio miesto. 

GRACE A. TOLEIK 
3129 S. Halsted S t. 

Phone Drover 9685 

Pradiik Naujus Metus su tobula akit; r» 
gijimo, taip. kad sieko n?t>raleistumei per r1 
sus metus, kas tau gali >uti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akiu 'r 
galvas skindajimus, truraparegystS arba toli- 
regystt prašalinama, pasitarkite su mtorr. 
prieš einant kur kitur. Egzamlnari/a DYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 f. Ashland A ve., Chicafo 
Kampas IStos Gatvčs. 

3čios lubos, virš Platt'o aptiekus. Tčmyldte 
meno pa r u Ją 

V&lar. bis: nuo vtos vai. ryto iki 8 vai. vsk. 
Nedfc».ji. nso S» y£L ,,"to ih» 12 vaL di«vi. 

v 

Sį metą dienraštis "Lietuva" išleidžia Sieninį Kalendorių, kuris, kaip ir 
pirmiaus buvo, yra pritaihytas 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 menesių ir jau 
pirmiau užsirašiusiems, prisiusime šitą kalendorių Dykai, 

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

Užsisakykami "Lietuvą", adresuokite taip; 
ii LIETUVA" 

32S3 S. Morgan St. CHICAGO, ILL 

n ' Dienraščiu "LIETUVA j —t A t H O 

CmCAGOJE Metams $ 6.00 
< 
,, Pūsei metą 3.50 

In Kitus Suv. Valstijų Miestus 
Mf!ta*TiS $5.00 
Pusei Metų 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 StM Chciago, III. 
GERBIAMIEJI;— 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

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

Mane adresas: 

Vardas Pravarde 

Stubos numeris 
(arbaboi) 

Miestas 

iiim ar 



Cecho-Slovakai vs. Bolševikai. 
Cechų delegatas pasakoja apie savo patyrimus Sibire. 

* l tarninke, sausio 22, l'M(),! 
apie dvyliktą vai. vidurdienyje, 
teko dalyvauti susirinkime, 
kuris į vko tūlame ofise, Met- 
ropoliu ? To\ver, Xew Nork 
City. Cia taipgi lankėsi tūlos 
laikraščiu agencijos atstovas! 
vardu Keating, Čeclio-Slovaku1 
Leitenantas ir tulkius 
Fischl. 

P. Keating papasakojo, kad 
jų agcncija yra padarusi sutar- 

tį su tik-ką atvykusia Rusijos 
Revoliucijos močiute I>rcsh- 
kovskaya, kuri ketina kalbėti į įvairiose Suv. \ aist. vietosei 
apie Rusiją. Tikslas tų praka'-j 
bu yra supažindinti Amerikos| 
žmones su dabartiniu Rusijos, 
padėjimu po IJol-"evikų vald- 
žia. v* 

Kada p. Kcating išėjo, Lei- 
tenantas "Z" buvo užklaustas 
apie jo patyrimus su IiolŠevi- 
kais. I'er tulką p. Fisehl, Leite- 
nantas papasakojo, kad jisai 
piriuiaus buvo Leitenantu Aust 
►rijos armijos ir, kad jisai iš 
armijos pabėgęs, idant prisidė- 
jus prie kariaujančiu [)t*ies vo- 

kiečius. Leitenantas "X" aplei- 
dus Austru armija 1M15 metuo- 
se. Ištrukęs nuo Austrijokti, jT- 
sai per keturias dienas slapstė- 
si upėje arti Rusijos rubežių, 
o kadangi upė jau pradėjo už- 
šalsi, tai Leitenantas besislap- 
stydamas ir nosį esą nušaldė. 
Ženklas neišdildomas — nosies 
galo nėra. 

Pagal sutarti su Rtisijos Ge 
neraliu Štabu, Cechc-Slovakai 
ji?ij»> teisę tverti savo karium^- 
nę, kuri vėliau musė Austrus. 

Rusi jos monarchijai puolus, 
Čecho-Slovakai, sulyg Leite- 
nantu žodžių, įieperstojo 
kariauti su Cer. t ratinėmis Val- 
stijomis ir musė: i iki 1'rest-Li- 
tevske prasidėjo tarimai tarpe 
Bilševikų ir Vokiečių. Tada vi- 
si Čecho-Slovakai nusprendė aj> 
leisti Rusija ir keliauti per Si- 
birą į vakarinį frontą, bet jų 
plonų įvykdininiui reikėjo pa- 
daryti tam tikrą sutartį su Bol- 
ševikais. 

"Męs priėjome prie tulo su- 

sipratimo su (Penzos Sovietu, 
— pasakojo Leitenantas '"Z", 
— bet platesni susitarimai įvv- 
ko Omske, kuriuose dalyvavo 
ir Brcslikovskaya, "Rusijos 
Revoliucijos močiutė". 

Leitenantas "Z" toliau štai 
Ką papasakojo: 

'* Bolševikai ir Čecho-Slova- 
kai sutiko, kad Čecho-Slovakai 
turi atiduoti visus pas save be- 
sirandančius ginklus; tai pada- 
rius, Bolševikai leis juos į Vla- 

divostoką, kur, sulyg Bolševi- 
kų, turėjo rasties ganėtinai 
ginklų ir amunicijos, kuriais 
Čecho-Slovakai turėjo but ap- 
rūpinti per Anglijos valdžią, 
ir kuri buvo neva į Vladivosto- 
ką pasiuntusi savo kareivių 
kad pasitikti Čecho-Slovakus. 

"Kadangi Čecho-Slovakų ar 

mija susideda vieninteliai iš 

social-demokratų, tai Čecho- 
Slovakai patikėjo Bolševikams, 
kaipo vienos idėjos žmonėms, 
nepaisant to fakto, kad dauge- 
lis Sovietu vadų buvo žydai. 
Mums buvo jsakyta susirinkti 
Krasnojarske, kur Bolševiku 
viršininkai prižadėjo mus pasi- 
tikti ir apruj 'Ui kelionės reik- 
menimis. Tame laike męs tu- 

rėjome vos 160 šautuvų, o amu 

nicijos neturėjome jokios. Pas- 

kirtoje vietoje ir nustatytame 
laike susirinko tūkstančiai Če- 
cho-Slovakų. Savame laike at- 

važiavo keletas ginkluotų trau- 

kinių. visi Įrengti i ; kulka- 
svaidžiais. Dasigavus Į vietą. 
Bolševikai, po žydų vadovyste, 
pradėjo j mus šaudyti. Šimtai 
Čecho-Slovakų krito. Nematy- 

darni jokio išėjimo, prisirinko- 
me; akmenų iš kur lik buvo ga- 
lima ir visa spėka, žut-ar-but., 
puolėmės ant Bolševikų. Tūks- 
tančiai vėla krito, tačiaus apie 
70 i^ musų pasisekė prisiartinti 
prie bailiu Bolševikų komen- 
dantų. kuriuos primušėme ir 
tokiu budu nuo jų atėmėni gink 
luotus traukinius. Taip tai 
nuims pasisekė įgyti ners kiek 
ginklų ir amunicijos, i'o tam 

męs tuo jaus pasiuntėme savo 

deleratn i Omską, kad i.ie'ti ^ w c 4,7 c 

•kunda ant Bolševiku Raudo- c *• b 

nosios (jvardijos prieš jų elgi- 
masi. Pasiuntiniai nesugrįžo. 
Laukti neapsimokėjo — siun 
tėme delegatus į V ladivostoką. 
Kada musų delegatai tenai da- 
sigavo. tai jie ne tik ką nerado 
jokiu ginklu net amunicijos, 1>ct 
nei jokiu Anglijos kareiviu. 
Mes gavome ginklu :r amunici- 
jos iš Japonijos, su kuriu pagel 
ha galėjome apsiginti nuo be- 
sažiningos (unscrupulous) Bol 
seviku Raudonosios Gvardijos. 

"Latviu Raudonosios Gvar- 
dijos yra keturi regimentai, bei 
kada Trockis davė jiems Įsa- 
kymą šaudyti j mus, tai jie at 

sisakė paliepimą išpildyti. 
"Lenkai, kurie buvo apsiė- 

mę su mumis kariauti prieš 
Bolševikus, apleido mus po 
tam, kada męs jiems suteikė- 
me drabužiu ir ginklų. Lenkai, 
nuo senovės laikų vis sekė ir 
sck;i savotišką, saumylingą sic 
kį (Tlic Polcs, froni timc im- 
mcniorial, liavc alvvays pursued 
;i selfish policy). 

"Lietuviai neturi kariumei.ės 
vienok tie, kurie prie mus pri- 
sidėjo, buvo nepaprastai dori ir 
^eri kareiviai". 

V iršininkui ofiso, kuriame 
susirinkimas Įvyko, įduota t ui i 

)riginališki dokumentai, kil- 
iuose nurodyta, kas buvo Oms 

ke nuveikta ir prie kokių su- 
• arčių prieita. 

PI a t c r. 

Iš Gyvenimo Lietuvių 
Amerikoje. 

DRAUGIJŲ UPAS. 
Musų draugystės matyt 

yra dikčiai neužganėdintos 
dėl lietuivu sriovinio veiki- 
mo kovoje už Lietuvos lais- 
vę. Daug draugysčių yra 
nuomonės, kad jei męs ei- 
name prie vieno tikslo— 
Lietuvos Neprigulmybės, 
tai galime ir veikti išvien 
visuose reikaluose, kas tik 
yra daroma dėl Lietuvos 

Neprigulmybės. 
Vienu iš klausimų, kurs 

draugijų manymu turėtų, 
but bendrai vedamas,—tai 
fondas, skiriamas išgavimui 
politiškos laisvės Lietuvai. 
Tame klausime mums pri- 
siuntė dar vieną rezoliuci- 
ją žymi Brooklyno draugi- 
ja. Minėtą rezoliuciją tal- 
piname žemiau: 

REZOLIUCIJA. 
"Męs švento Jurgio 

draugija Didžiajame New 
Yorke susidedanti iš 1033 
narių, laikytame metinia- 
me susirinkime sausio 8 
d. 1919 metų, svetainėje 
101-103 Grand str., 
Brooklyn, N. Y. išklausė- 
me pribuvusius iš kleri- 
kalų partijos atstovus -Į 
mušu susirinkimu su pra- 
šymu, kad aukauti pinigų 
dėl išgavimo laisvės Lie- 
tuvai." 

"Ir kadangi apsvarstė- 
me dabrtinį Lietuvos pa- 
dėjimą ir permatę reika- 

-SaTrhnto 
i.rn New«p»|«i L'nlun 

/ .4 

k) \Veati-rn Ni-v..i|><|>or l'tnoii^ 

1. Amerikos militariški delegatai taikos sutarties komisijos Spa. 2. Anglai 
eina per Cologne. 3. Anglijos moterjs virtuvėje "kampeje Wimbledon. 

lą paskyrėm $500 dolia- 
riu iš musų iždo dėl išga- 
vimo laisvės Lietuvai." 

Bet taipgi męs išneša- 
me protestą prieš musų 
partijų vadovus ir jų sau- 

valiską pasielgimą. Ka- 
dangi jie yra vadovais, tai 

daugiaus gali suprasti ir 
permatyti už plačiąją 
žmonių minią. Bet ar 

jiems apeina žmonių var- 

gai, nelaimės, ir jų lais- 
vė? Jiems neapeina kad 
pagerinti žmonių gyveni- 
mą, kad skleisti meilę, 
brolybę tarp jų, kad su- 

vienyti Lietuvos žmones 
i vieną didelę grupę, ne- 

žiūrint skirtumo pažiūrų, 
bei tikvbos. O musų va- 

dovai demoralizuoja, 
skleidžia neapikantą tar- 
pe paprastų žmonių, kurie 
ir taip yra skriaudžiami 
iš visų pusių, o ypač dar- 
bo žmonės." 

"Todelei męs griežtai 
reikalaujame, kad visi 
Fondai susivienytų Į vie- 
ną bendrą fondą dėl iš- 
gavimo laisve^ Lietuvos." 

"Taipgi męs pranešam, 
kad kuris atsisakys nuo 

bendro darbo ii nuo ben-' 
dro fondo, tą męs skaity-' 
sime pardaviku Lietuvos. 
Kol nebus įsteigtas ben- 
dras fondas, męs tuos 
$500 doliarius laikysime 
savo ižde. Ir atsišaukia- 
me į Lietuvių Amerikos 
visuomenę, kad visi rei- 
kalautų iš savo vadovų 
bendro darbo ir vieny- 
bės." 

P. Vaitukaitis, 
F. Pipiras, 

VI. Šibunauskas 

KLAUSIMAI IR ATSA- 
KYMAI. 

Gerbiamu Lietuvos Redak. 

Springfield, 111. yra 4 tau- 
tiškos draugystės ir joms ..3- 

blogai sekasi. Bet dabar 
randasi norinčių, kad4 visas 
draugystes sujungus j vieną. 
Todėl prašau paaiškinti per 
laikraštį sekančius klausi- 
mus : 

1.—Ar yra Chicagoje ar 

kur kitur, kad kelios drau- 
gystės butų susivieniję j 
vieną? 

2.—Jei yra susivienijusių, 
tai kokiu budu: ar visą tur- 
tą audeda į krūva, ar ne, ir 
kaip esti su jų vardais? 

3.—Ar gerai sekasi su-j 
jungtoms draugystėms ir ar j 
apsimoka jungties? i 

Už paaiškinimą busiu .a- 

bai dėkingas. 

Su tikra pagarba, jųsų 
skaitytojas, 

Jurgis Tačilauskas. 

Atsakymas. 1.—Sąryšių 
draugysčių yra daugelyje 
kolionijų. Tokiame atsiti- 
kime draugystes tik išrenka 
atstovus kurie sudaro ben- 
drą visoms draugystėms ko- 
mitetą, atlikimui svarbesnių 
reikalų. Bet kiekviena 
draugystė gyvuoja atskirai. 

2.—Yra ir tokių atsitiki- 
mų, kad draugystės susilėja 
visiškai, t. y. tampa viena 
d:*ius:yste; sudaro ir vieną 
iždą. Tada parankiau pasi- 
rinkti naują vardą. 

3.—Ar apsimcl: a jungtis, 
(męs suprantame ir iždu), 
tai nelengva duoti teisingą 
atsakymą. Čia reikia žino- 
J.* ?' 1 1 M • 

ti siuos Klausimus: ar tiki- 

masi, kad susijungusios 
draugystės galės sugyventi 
ramiai? Ir ar, susijungimo 
pamatau deadma narių ap- 
švieta (žinoma, ant kiek tas 
galima)? Jei i šiuos klau- 
simus galima atsakyti taip, 
tai jungtis apsimoka. Mat 
didesnei draugystei leng- 
viau ar knygynėli užsidėti, 
ar laikraštį užsirašyti, ar ko- 
kią lekciją surengti ir p. 

Besijungiant reikia ne- 

miršti ir to, kad esti daug 
keblumų išlyginime na"ių 
mokesčių, ypač tų, kurie 
priguli prie dvie ar ir kelių 
draugysčių. Tai yra pai- 
nus klausimas ir per laik- 
rašti nelengva aiškinti. 

Lietuvos Redakcija. 

WATERBURY, CONN. 
Sausio 19 d. Cent. Ko- 

miteto vietinis Skyrius laikė 
savo susirinkimą. Nors na- 

rių atsilankė neperdaug, bet 
nuturimai padaryta labai 
svarbus. 

Svarbiausiu nutarimu gal 
yra išrinkimas V jaunų vy- 
rų, taip sakant Lietuvos pi- 
liečių, kurie stengsis ir nau- 

jų narių pritraukti ir iš senų 
jų duokles iškolektucti. 

Yra plianuojama, kad šie 
nauji kovotojai prieš bado 
šmėklą Lietuvoje, trumpu 
laiku padidintu Waterburie- 
čių burį prie C. K-to iki 200 
narių, t. y. padvigubintų, 
nes šiuo laiku vietos C. K-to 
skyrius turi j 100 narių. 

Ir reikia tikėtis, kad už- 
manymas padvigubinti mū- 

sų skyrių pasiseks Į mėnesį 
laiko, nes išrinktieji nauji 
organizatoriai yra vis darb- 
štus, jauni vyrai, kurie jau 
yra pasižymėję vietos iieiu- 
tvių kultūriniame judėjime. 

Linkėtina skyriui gerų pa- 
sekmių, o iš to džiaugsis 
Lietuva. 

A. M. Ai—nis. 
t 

SNOGUALMiE, WASH. 
Į peklą su lenkiška kuitura. 

Aš "Lietuvoje" išskaičiau, 
kad mūsų Tėvynei Lietuvai 
gresia pavojus nuo lenkų. 
Tie nedorėliai ne tik kad 
per amžius mus engė ir siul- 
pė mūsų kraują, bet ir vėl 
rengiasi su savo "polska 
viara" rieglintis lietuviams 
ant sprando. 

Šalin iš Lietuvos su savo 

"polska kultuvą," nes męs 
džiaugiamės nusikratę jus 
nuo savo sprando. Jei jvms 
"bracia poliacy" maža xir- 
tos Lenkijoj, cai galit dan- 
gintis sau nors ir i peklą, 
ten jus kaip tik ir pagei- 

kastis sa\<> šalies palaikymui ir jus reikalų aprūpini- 
mui. 

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

Reikalaukite paaiškinimų ir siųskite pinigus šiuo 
adresu: 

lithaaBiaa Central War Ealief Couusittee, Inc. 
320 F1FTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 

(Šitokios markes išduodama 
už įmokėtus pinigus). 

Skaitytojas žino. 1 
Kad jis užsimokėjo už dien; 

rast j "Lietuvą," jis žino, kad! 
jo pinigus priėmėme, nes jis 
mato ant laikraščio "Lietuva"! 
užklijuotą geltoną popierą, jis 
mate ant popierėlės savo ant-j 
rašą ir dešiniame kamputyje į 
—tiis numerius, kurie parodo 
iki kuriam mėnesiui, kuriai 
dienai ir iki kurių metų jis 
yra apsimokėjęs už laikrašti. 

Žiūrėkite, kad jus r. numeris 

butu didesnis, negu 12-30-18, 
nes kitaip laikraštis gali but 
sulaikytas, kadangi numeriai 
reiškia, jog apmokėtasis už 

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

Permainant antrašą, aiškiai 
išpildykite šitą blanką ir pri- 
siuskitt ją mums, tuomet Ims 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas pala-^avimas. 

Mainant antrašą, teiksitės išpil- dyti sekančiu blanką. 
Pinniaus man ''Lietuva" ėjo sekančiu antrašu: 

Vardas Pavardė 

Numeris Gatvė.. 

Miestas ... Valstija 
Dabar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas V'afstija 
miiMiiinmitiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiniiii.tiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiirf. 

daujami, bet Lietuvos męs 
jums neduosime! 

Nemuno pakrantėse, iš 
lietuvaičių augštų kriutinių, 
lai skamba: "Kur bakūžė 
samanota," bet ne kokia 
ten: "Bože cos Poiskę". Jau 
už' 3ktinai męs geibėjom e 

bracius lenkus, dabar pri- 
valome nepaisyti svetimų 
dievų, bet ginti reikalus sa- 
vo tėvynes ir savo brolių 
Lietuvoje, kurie laukia tik 
nuo mus pagelbos, nes kiti 
jiems nemano gelbėti. 

G. Lukšoj. 
t 

IŠ WORCESER, MASS. 

Sausio 26 dieną Draugija 
"Aušrele," vadovaujant 
komp. Petrauskui, surengė 
koncertą Kealto teatre. Pro- 
gramas buvo Įvairus ir nu- 

sisekė gana gerai. 
Buvo įvairių solistų, smui- 

korių, pianistų; duetų, kvar- 
tų kvinletų ir panašiai. Tai 
vienas iš didesnių koncertų 
buvusių AVorcesteryje. Nors 
ir buvo tūlų trukumų, bet 
tokiai jaunai draugijai kaip 
"Aušrelė" yra atleistina: 

Reikia pažymėti, kad kai- 
kurie dainoriai nepribuvo 
dainuoti, rs buvo žadėję; 

I tai nepageidaujamas aps- 
ireiškimas. Tūliems gi dai- 
| nuojant publika leiduosi 
juoktis. Čia gal kfck kalti 
ir dainoriai ir v 

Flioiic Burnside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

STEPHEN VILIMDVITZ, R.PH, 
...DRUGOiST.., 

8924 Cottage Grove Av. 
Chicago, £1.1 

DIEMNE IR VAKARINE 

M O K Y K L A 
Čia (jali 'eiiffvai ir creitai iSmokti Anglu ir 

Liituvių kaifc.t*. aritmetika, S V.. Acgiilns, 
Lietuvos ir abelrą isttr jas,' eozratiją, raiyt: 

! laiškus, ir it Taipgi, tukime Urr-mmarir Htyh 
'j Mool'ių skyrius Listuv.ai mokytoiai. Snnauto- 

l kite iiuosa laik •• r••slmokinimui, nesigailėsiu. 
j American Go<- Preparatory School 

2?C3 £0 HAL3TED bi CSi'.AGO, ILL 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desiening 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 

namų. Paliudijim"1 išduodami ir vie- 
tos parupir ">mos dykai. Atsiiar'iykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halstcd St., 1850 Wells St. 
2407 W. Madis<^n St., Chicago 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinei- Victroia 
puikia pastata, taipgi $12 vertės 

rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 

irime keletą $150 tikros skuros 
! seklyčios setų, kaip nauji, bus 
, parduota už geriausią pasiūlymą. 
; Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 

įdsai bus priimti už mokesti. Atsi 
1 šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
j nuo 9 ryto iki. 9 vakare. Xeaė- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 
2810 Harrison St. Cricago 

Jeigu jusu akys perši arba skaudžios, 
Jųs nereikalaujate eiti gydytis ir mo- 
kėti augštas kainas už tai. Paslteirau- 
kit su manim. Aš pritaikysiu jums 
akinius, kurie greitai prašalins jums 
visus akių šakumu?. Aš gvarantuoju 
lums gerinusią, patarnavimą, ir žemiau 
sias kainas. Tu:Sj 3 metų patyrimą. 

! Peter A, Miller 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizgučių. Pui- 
kiai" Taisoma Laikrodėlius 

2128 W. 22nd St. Chicago 
Phone Canal 5838 
4906 W. i4th St Cicero 
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TeloDbonaa BUlevatd A2»G 

Prenumeratos kaina apgarsinimų skyriuje. Apgar 
ginimų kaina suteikiama pareikalavus. 

PrtailJStl Redakcijon ir neaunaudotl rankraščiai gra- 
žinami atgal tik tada, kada jų gnjMnlmo reikalaujama, 

rankrašti Redakcijon siunčiant, ir kuomet grąžinimo lė- 

tos prie rankraščio yra pridėtoe. 

•ErfeffUtteratos, apgarsinimų lr kitokio biznio reika- 

lais reik kreiptis laiškais i Dienraščio AdminlataraciJ*. 
KorMpModenciJaa, žinias k- straipsnius reik adresuoti 

OlenrtfSčic Redakcijos vardu. 

Joki rastai, be padavimo rašėjo tikro vardo-pravar 
d«3 fa'pait s lai ivardSs) ir adreso, negali buti sunaudoti, 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 

12-tai tSryto lr ano 6:30 iki vakare. 

Kam Seimas Reikalingas. 
Ar Lietuvos likimas netrukus bus pil- 

nai nuspręstas, ar ne—Se-imas vis \ ien yra rei- 
kalingas. Jeigu Lietuvos likimas dar nebus 

nuspręstas—Seimas u/reiks dar sykį vienu ga- 
lingu balsu visų Amerikos Lietuvių vardu, ko 
lietuviai nori ir nuo ko jie neatsisakys. Jeigu 
gi iki tam laikui Lietuvos likimas ir butų jau 
Taikos Konferencijoj nuspręstas—ir neprie- 
lankion Lietuviams pusėn, tai Seimas čia pat 
iškilmingai užreikš, kad lietuvių tauta nemano 

buti slenksčiu, kurį mindžiotų visi ir kad ji 
neišsižada ir neišsižadės tos laisvės, kuri jai 
priklauso, kuria kitos tautos naudojasi ir kuria 
ji, lietuvių tauta, tun teisę naudotis. 

Ištikrųjų, jeigu Taikos Konferencijoj len- 
kams kartais pasisektų uždėti savo nagus ant 
Lietuvos, tai tuomet Visuotinas Seimas butų 
dar labjaus reikalingas, nes tuomet, akyvaiz- 
doje žiūrinčios j akis giltinės, lietuviams pri- 
sieitų apsvarstyti ir nutarti, kokią poziciją jie 
turi užimti ir kokiais keliais jiems reikės eiti. 

Neminint kitų svarbių reikalų, tik šitie 
du klausimu padaro Seimo šaukimą neiš veng- 
tinu. 

Seimas Bus. 

Abiejų sriovių Tarybos pagalios nutarė, 
kad nauja visuotina Amerikos Lietuvių Sei- 
mą reikia saukti. 

Kol-kas nesusitaikinta dar dėlei Seimo 
vietos ir nenuspręsta Seimo diena, bet Seimo 
šaukimo reikalingumas pripažinta. 

To galima buvo tikėtis, nes šiądien, aky- 
vaizdoje Lenkijos pretensijų prie Lietuvos, 
gal nebūtų tokios jiegos, kuri pasekmingai ga- 
lėtų visuomenę nuo tokio Seimo sulaikyti. 

Iš "katalikų" pusės buvo šioks-toks pasi- 
priešinimas. Bet ir pas juos jis buvo toli-gra- 
žu ne vienbalsis. Stipri jų dalis stovėjo už 
Seimo šaukimą. Kita-gi jų dalis seimui prie- 
šinosi/ mėgindama nurodinėti jo "bereikalin- 
gumą" ir jo "mažą naudą." 

Tie nurodinėjimai, žinoma, negalėjo nieko 
įtikinti, nes ir jie patįs vargiai jiems tikėjo, 
jie priešinosi seimui todėl, kad jie bijojo, kari 
Seimas kartais nepavirstų "teismu" jų sriovei, 
kitais žodžiais tariant, idant tautininkai, pasi- 
naudoję proga, nepastatytų "katalikų" srio- ės 
teisman už siuntimą Luropon delegatų, kurių 
ir jie patįs suvaldyti negali. 

Jr tautininkai turėtų moralę teisę tai pa 
daryti ir užvesti seime "bylą" prieš "katalikų" 
lyderius. Argi /'katalikai' nepadarė tokios pat 
"bylos" pereitam Seime Xe\v York-, pastaty- 
dami klausimą apie Centralinj Komitetą ir Lie- 
tuvių Dienos aukas ? Jie manė tautininkus 

"teisti" ir Seime "nuteisti.'' Tautininkai, tu- 
rėdami gryna sąžinę, tokios "bylos" ir tokio 
"teisino" nesibijojo. Visus daromus jiems 
priekaištus jie seime sutiko akis-akin ir skun- 
dikai. kaip žinome, prakišo. 

Kodėl tad dabar "katalikų" lyderiai bijo- 
tų tokian pačian "teisman" stoti? Juk viena 
jau baimė duoda pašaliniam žmogui progą ma 

nyti, kad jie matomai tokio "teismo" bijo. 
Bet tai yra jų, ne musų reikalas. Tauti- 

ninkai niekuomet nebuvo tos pažiūros, kad Sei- 
mai yra šaukiami ergelių kėlimui,—atpenč: jų 
nuomonė buvo ir yra, kad seimai yra ir privalo 
but šaukiami ne ergelių kėlimui, nei kurios nors 

partijos prestižo iškėlimui, bet sutartino ir rim- 
to darbo varymui. 

Todėl ir šiuo sykiu, kaip ir pirmiaus, jie 
sutiks Seime svarstyti tokius klausimus, ku- 
rie yra abiejoms sriovėms svarstytini. 

Kitaip ir būti negali. Seimai, kaip jie yra 
pas mus, yra visuomenės liuoso noro šau- 
kiami ir todėl kitokių klausimų negali būti, kaip 
tik tie, kuriuos visa visuomenė nori svarstyti. 
Susilaukus pastovaus parlamento, butų kitaip, 
bet tuo tarpu męs turime ne parlamentą. 

Seimas, vadinasi, bus, nes reik manyti, 
kad syki pripažinus Seimo reikalingumą, butų 
kriminalis nusidėjimas jį suardyti, nesusitai- 
kant del jo vietos. 

Clevelandas, kaipo pat vidurinė visoms 
kolionijoms vieta, musų manymu, yra patogiau- 
sia vieta visiems. Ir Seimas privalo Imt šau- 
kiamas kuogreičiausiai—už mėnesio laiko to- 

liausiai. Lai Tarybos nemarinuoja šio klau- 
simo ilgai savo komisijose, bet tuojaus paskel- 
bia Seimo vietą ir dieną. 

Vis Tie Neaiškumai, 
Kuomet ūkininkas, išėjęs išryto pažiūrė- 

ti, "kokis oras šiądien bus," pamato neaiškią 
padangę ir negali nuspręsti, ko tą dien laukti 
—giedros, ar lietaus?—tai ir jo visas darbas 
susitrukdo: jis nežino, kaip reik rengtis ir prie 
kokio darbo reik rengtis,—ar eiti pievosna šie- 
ną griebti, ar sėdėti namie ir pančius sukti? 

Taip ir su lietuviais—ypač Amerikos lie- 

tuviais—yra šiądien. Jie turi savo 'delegatus 
Europoje jau nuo tulo laiko,—delegatus, ku- 
riuos ten pasiuntė "katalikų" sriovė, arba kaip 
jie save vadina krikščioniu demokratu sriovė 
J o o 

Pasiuntė juos tenai, kad jie dirbtų už Lic 
tuvos neprigulmybę, arba kad nors tikrų ži 
nių praneštų apie tai, kaip dalykai stovi. 

Ar žino šiądien Amerikos lietuviai, kas 
Lietuvos neprigulmybei tenai dirbama? To 
negalima pasakyti. Ar žįno Amerikos lietu- 
viai, kaip dalykai stovi Lietuvos klausime? 

Ir to nežino. Viską, ką jie žino, tai tiktai tas, 
kad visas dalykas Lietuvos klausime yra labai 
neaiškus, o patįs jų atstovai—bent nekurie, lo- 
-antieji svarbiausias roles—yra dar neaiškes- 
ni. Tas pasirodė laike taip vadinamos Mastau- 
sko aferos, 

Tr tasai neaiškumas, tas nežinojimas apie 
tikrąjį dalykų stovį dar labjaus rūpina Ame- 
rikos lietuvių visuomenę. Tas troškimas su- 

žinoti, kaipgi ištikro dalykai stovi, verčia prie 
aštraus užkabininio tų, nuo kurių tokio paaiš 
kininto laukiama. 

Ir nereik manyti, kad visuomenė pasiliaus 
reikalavusi žinių apie dabartinį Lietuvos stovį 
ir apie lietuvių delegatų poziciją Paryžiuje. 

Amerikos Lietuvių Taryba ("katalikų"), 
pasiuntusi p. Mastauską Paryžiun, ofieiališkai 
užreiškė, kad ji pilnai juomi i^isitiki. Bet yra 
pamatų manyti, kad tokią rezoliuciją ji padarė 
tiktai savo sriovės prestižo gelbėjimui^ nes sy- 
kiu paskelbta ir telegramas, kad p. Mastauskas 
grįžta atgal Amerikon. 

Yra taipgi pamatų tvirtinimui, kad toli- 
gražu ne vieni tik tautininkai išreiškė abejonių 
s u lyg p. Mastausko: tų abejonių kilo ir tarp pa- 
čių "katalikų," kurie toli-gražu ne visi norėtų 
"dėti savo galvas" už j). Mastausko lietuvišką 
patriotiškumu, nes ir jiems dalykų stovis yra 
neaiškus. 

Manyta, kad p. Mastauskui sugrįžus Ame- 
rikon, dalykai paaiškės. JJet p. Mastauskas 
rlabar ir vėl pranešė, kad jis ir toliaus Pary- 
žiuje pasiliksiąs. Ką "katalikų" taryba manu 

toliaus daryti? Ar ji ir dabar išreiškia pilną 
pasitikėjimą ir tokiu budu imasi piln.'j atsako- 
mybę už \ isas pasekmes ? Tą gal netrukus 
pamatysime. 

Tuom gi tarpu dalykų stovis yra taip aiš 
kus, kaip rudeninės dienos apsiniaukusis dau 
gus: nežinia, ar giedrą, ar lietų jis lemia,— 
ir Amerikos lietuviai todėl savo politiškame 
darbe yra "nei papjauti, nei pakarti." 

Rasite, nesenai nuvykusiems Europor 
naujiems pasiuntiniams—inž. Naruševičiui ii 

br. Šliupui—pasiseks pasiekti Paryžiau.-, ii 
pranešti Amerikos lietuviams daugi aus ir aiš 
ke.rnių žinių. Tik tuomet Amerikos lietuvia 
galės nurimti. 

Dėlei Lietuviu Atstovybes 
Washingtoiie. 

SAKOMA, REIKALINGA GERESNE TVARKA. 

Po pereito Visuotino Sei-i 
mo musų dvi sriovės nuta- 
rei bendrai darbuotis Wa- 
shingtone, idant prigelbėjus 
Lietuvai išgauti jos nepri- 
gulmybę. Abidvi sriovės 
užlaikė ter savo atstovus, 
kurie darbavosi, ar mėgino 
darbuotis išvien taip vadi- 
namam Pildomamjam Tary- 
bų Komitete. 

Niekam, berods, nėra šią- 
dien sekretu, kad tas dar-j 
bas nėjo iki šiolei slidžiai 
ir pasekmingai. Viena pu- 
sė darydavo užmetinėjimus 
kitai pusei, vieni nepasitikė- 
jo kitais; žmonės, dirbantie- 
ji Washingtone, kaip sako- 
ma, gaudydavę ir perimdi- 
nėdavę ateinančius laiš- 
kus, slėpdavo ateinančias 
žinias, vesdavo partijines 
intrigas ir t. t. 

P-as Naruševičius, buvu- 
sis tojo Komiteto nariu per 
paskutinius tris mėnesius, 
yra saiias, įer,as, atsargus ir 
kantrus žmogus, o ir tai, 
sakoma, "trivoti" negalėjęs 
ir apie Naujus Metus pra- 
sitarė, kad jeigu butų nega- 
vęs pakvietimo nuo lietu- 
vos Valdžios važiuoti Lie- 
tuvon, tai butų iš Komiteto 
rezignavęs, nes darbas prie 
tokių aplinkybių, kaip jos 
yra tarp musų sriovių, yra 
negalima varyti. 

Kun. J. Filius, kitas mi- 
nėto Komiteto narys (iš 
(Krikščionių Demokratų pu- 
sės), taipgi yra atkartctinai 
išsireiškęs, kad prie tokių 
partijinių intrigų, kokios 
vėl yra įsivyravę pastarai- 
siais laikais, jokio naudingo 
darbo Washingtone atlikti 
negalima ir, girdėtis, kad 
ir kun. J. žilius manąs re- 

zignuoti, jeigu dalykai ne- 

pagerėsią. 
Dabar Dr. J. Šliupas ir 

inž. Naruševičius, buvusieji 
iki šiol atstovais nuo tau- 
tininkų sriovės, išvažiavo 
Europon ir j Washingtoną 
jų vieton prisieina pastatyti 
naujus žmones. 

Tautinė Amerikos Lietu- 
vių Taryba kreipėsi tuo rei- 
kalu prie B. K. Balučio, 
"Lietuvos" redaktoriaus, 
siūlydama jam tą vietą už- 
imti sykiu su p. Vinikaičiu 
iš New Yorko, kaipo kitu 
atstovu nuo tautininkų srio- 
vės. 

Tame reikale Taut. Tary- 
ba buvo padariusi formali 
nutarimą ir šisai reikalas 
buvo svarstomas dviejuose 
Tautinės Tarybos posė- 
džiuose, kurių vienas buvo 
laikytas sausio 26 d., o kitas 
sausio 28 d. New Yorke. 

Šiuose posėdžiuose p. B. 
K. Balutis griežtai atsisakė 
važiuoti Washingtonan, nu- 

rodinėdamas, kad prie to- 
kių partijinių ginčų ir intri- 

gų, kaip kad dabar yra, dar 
bo dirbti negalima, ypač 
jam, nes jis yra visai ser- 

gantis žmogus. 
Reik perorganizuoti Ko- 

miteto veikimas. 
Tuo reikalu p. Balutis pa- 

davė Tautinei Tarybai pra- 
nešimą raštu, kuriame jis 
išdėsto savo pažvalgą į Lie- 
tuvių Atstovybę Washing- 
tone. Pranešime jis, tarp 
kito-ko, kalba sekančiai: 

"Pereitam Jusų susirin- 
kime, laikytame sausio 26 
d., Jųs išreiškėte norą iš- 
girsti mano "paskutini ir 

galutiną žodi" sulyg .Tu- 
sų paduotos nu n propozi- 
cijos buti Tautinės sriovės 
atstovu Pildomamjam Ta- 
rybų Komitete Washing- 
tone. Šitą Jųsų norą aš 
išpildau šiądien; o kadan 
gi menu, kad kaip Jums, 
taip ir man bus daug pa- 
rankiau turėti mano atsa- 
kymą "juodu ant balto," 
todėl leisite man mano 

deciziją išdėstyti Jums 
raštu. 

"Aš manau, kad nėra 
čia reikalo kreipti Jųsų 
atydą į tai, kad siunčia- 
mas Washingtonan atsto- 
vas, ar atstovai,—kas jie 
nebūtų,—yra siunčiamas 
dirbti, ir padirbti tulą 
darbą. Tą męs visi su- 

prantame, kaip lygiai su- 

prantame ir visą tokio 
darbo svarbumą šiose is- 
toriškose lietuvių tautos 
valandose. 

"Bet aš matau reikalą, 
bent savo sąžinės užganė- 
dinimui, išdėstyti savo 

pažiūrą į tokį darbą, nes, 
mano manymu, pilnas 
abejudas pasitenkinimas, 
harmonija ir pagalios net 

paties darbo ganėtinas iš- 
našumas gali buti pasie- 
kiamas tik tuomet, kuo- 
met siunčiamųjų atstovų 
ir siuntėjų pažiūros i dar- 

bą, kuris turi buti atliktas, 
yra vienodos. 

"Mano pažiūra buvo ir 
yra tokia, kad bile dar- 
bą, kad ir sunkiausi, ga- 
lima atlikti prie tam tik- 
rų, patogių tam darbui 
aplinkybių, ir kad juo 
lengviau jis galima atlik- 
ti, juo tos aplinkybės, ku- 
riose reik darbas dirbti, 
yra patogesnės, prielan- 
kesnės. Ir atpene, darbas 
kad ir lengviausis pasida- 
ro nepanešamu, nepake- 
liamu, neatliktinu, jeigu 
aplinkybės, prie kurių jis 
reik dirbti, ne tik kad vei- 
kimą trukdo, bet pa- 
tį darbą, kuris turi buti 
atliktas, padaro tiesiog 
negalimu. 

"Kad aplinkybės, prie 
kurių reik darbuotis Wa- 

shingtone Lietuvių atsto- 
vybei šiuo laiku, yra kaip 
sykis viršminėtos pastaro- 
sios rūšies, tą, berods, ir 

jus, gerbiamieji, pripažį- 
state, nes kaip viena, taip 
ir kita puse skundžiasi, 
kad delei ginčų, delei ne- 

pasitikėjimo, delei intri- 
gų, darbo esą dirbti ne- 

galima. 
Bet "kur yra noras, ten 

tankiai atrandama ir bū- 
das" atlikimui net ir to- 
kių darbų, kurie iš pirmos 
pažiūros išrodo beveik ne- 

galimi. Ir todėl, mano 

supratimu, pati sveika 
mintis lieptų panašiuose 
atsitikimuose, pirm negu 
pradėti patį darbą, užsi- 
imti prašalinimu tų prie- 
žasčių ir aplinkybių, ku- 
rios paties darbo atliki- 
mą padaro neprieinamu, 
negalimu. 

"Toli gražu nėra mana 

noru rašyti disertaciją 
apie darbo atlikimo gali- 
mybę, ar negalimybę, ta- 
čiaus aiškesniam tik-ką iš- 

( 
reikštos minties išdėsty- 

į mui aš leisiu sau iliustruo- 
ti ją vienu pavyzdžiu. 

"Sumanymas, kurio p?-1 
sekinėje šiądien turime1 
Panamos kanalą, buvo1 
milžiniškas darbas, atkar- 
totinai mėginamas ir at- 
kartotinai nepasekmingas. 
Dabar žinome, kodėl jis 
buvo tiek sykių nepasek- 
mingu. Todėl, kad, anot 
musų sakmės, buvo ne iš 
to galo dirbamas. Buvo 
griebiamasi tiesiog už pa- 
ties darbo, neatsižvelgiant 
į aplinkybes, kuriose rei- 
kėjo tas darbas dirbti, ii 
kiekvieną sykį pats dar- 
bas buvo nepasekmingas, 
be naudos ir su didžiau- 
siais nuostoliais. Didžiau- 
sias pastangas garsiausių 
inžinierių privesdavo prie 
nulio mažytėlė tik aplin- 
kybė—geltondrugio uodai 
ir, kaip žinote, tik tą ap- 
linkybę prašalinus, gali- 
ma buvo atlikti ir pats 
darbas. 

"Dabar, prieinant prie 
musų reikalo, aš manau, 
kad ir dirbimas Pildomo- 
jo Tarybų Komiteto Wa- 
shingtone gali buti pasek- 
mingas tik tuomet, kuo- 
met negatyvės priežastįs 
ir aplinkybes—tie lietu- 
viškai-politiškai-partijiniai 
geltondrugio uodai—bus 
pirmiaus prašalinti. 

"Musų Pildomamjam 
Komitete, kaip nusiskun- 
džiama, nėra pasitikėjimo 
vieniems kitais, nėra su- 

tarimo, nėra todėl ir ga- 
limybės atlikti Lietuvos la 
bui naudingą darbą taip, 
kaip jis turėtų ir galėtų 
buti atliktas. Idant Pil- 
domasis Tarybų Komite- 
tas galėtų atlikti naudin- 
gą Lietuvai darbą, tai, ma 

110 manymu, reikėtų štai 
ki.s padaryti: 

* 1) Prašalinti iš jo tarp- 
partijines intrigas, kurios, 
kaip girdžiu, ir kaip Jų> 
žinote, šiuo laiku y a tie- 
siog nepakenčiamos. Kaip 
tai padarius? a) Pasta- 
čius i Pildomąjj Komitetą 
ir į esančias prie jo įstai- 
gas tiktai tokius asmenis, 

'kurie butų pilnai priimti- 
ni "r v;enai, ir kitai Tary- 
bai ir b) priimti nuo Pild. 
Komiteto narių garbės žo- 
di, ar ir prisiegą, kad 
jiems, dirbant darbą, par- 
tijine "kompeticija" ne- 

egzistuoja, t.y. kad savo 

veikimu Washingtone, jie 
pasistatytų augščiau par- 
tijų ir rištų visus reikalus 
ne sulyg to, ar tas bus 
naudinga partijai, bet su- 

lyg to, ar tas bus naudin- 
ga t Lietuvai. 

2) Iš savo sriovės sta- 
tyti tokį žmogų, kuris tu- 
rėtų ne tik pilną pasitikė- 
jimą, bet ir pilniausią ak- 
tyve paramą ir kooperaci- 
ja iš visos savo sriovės or- 

ganizacijų ypatose visų tų 
viršininkų, kurie už jų ve- 

dimą atsake—musų laik- 
raščių iš to neišskiriant. 

3) Tarp abiej _ sriovių 
laikraščių turėtų but pa- 
daryta sutartis, kad jie 
tuojaus mestų partijinę ko 
vą, padarius "armistice" 
iki tam laikui, kol Lietu- 
vos likimas bus galutinai 
išrištas Taikos Konferen- 
cijoj. 
"Darbas "VVashingtone yra 
sunkus ir be to; ir reik 
nepaprastos energijos, 
sveikatos ir nervų, idant 
galima butų vesti kovą iš- 
syk ant dviejų frontų: 
prieš Lietuvos neprigul- 
mybės priešus ir dar ant- 

rą brolžudišką, partijinę 
'• kovą tarp savęs. 

"Męs neturime užtekti- 
nai vikraus ir patyrusio 
diplomato, kuris su pilnu 
pasitikėjimu savimi galė-_ 
tų vesti pasekmingą kovą 
su išlaukiniais Lietuvių 
priešais; kaip gi męs gali- 
me tikėtis ją laimėti, kuo- 
met 50',o ar gal net ir 
75% musų atstovų energi- 
jos ir gabumų, ačiu minė- 
toms aplinkybėms, eina 
perniek, nes eikvojama 
partijinėms intrigoms? 

"Aš ir pilnai sveikas bu 
damas, bijočiausi griebtis 
darbo prie tokių aplinky- 
bių, kaip kad jos buvo iki 
šiolei. Dabar gi, esant 
mano sveikatai daugiaus 
negu rimtam pavojuje, 
kuomet, angliškai kalbant 
ir sulyg daktaro nuomo- 
nės esu "near to the com- 

plete nervous break- 
do\vn," aš siūlomos man 

vietos buti nariu Pildomo- 
jo Tarybų Komiteto Wa- 
shingtone priimti negaliu, 
nes dirbti ten prie tokių 
išlygų, kaip jos buvo pa- 
staraisiais laikais, butų*' 
mano manymu, negalima. 

"Tai yra mano paskuti- 
nis tame žodis. Aš mė- 
ginčiau apsiimti tiktai to- 
kiam atsitikime, kuomet 
visos viršminėtos išlygos 
butų išpildytos, t.y. 

1. Pildom. Tarybų Ko- 
mitete turėtų buti priim- 
tini abejoms sriovems at- 

stovai, veikiantieji ir ben- 
drai Įgalioti abiejų Tary- 
bų, kurie duotų garbės žo- 
di, kad veiks ne savo par- 
tijų, bet bendrą Lietuvos 
darbą. 

2) Viso esančios Wash 
ingtone lietuvių įstaigos 
privalo veikti po pilna 
kontrole mi\ėto Pild. Ta- 
rybų Komiteto. 

3) Abiejų sriovių laik- 
raščiai privalo padaryti 
pertrauką partijinej kovoj 
iki Lietuvos klausimas bus 
galutinai išrištas Taikos 
Konferencijoj. 

4) Jeigu važiuočiau, tai 
tik tokiam atsitikime, jei- 
gu aš turėčįau pilną pa-\ 
sitikėjimą ir širdingą pri- 
žadą pilnos paramos nuo 

visų musų sriovės laikraš- 
čių ir didesnių organizaci- 
jų ypatose visų jų atsa- 
komų vedėjų. 

Eilė šitų sutarčių turė- 
tų buti padaryta raštu ir 
paskelbta laikraščiuose vi 
suomenės žiniai. 

Tokiame atsitikime, tu- 
rint "a united and solicl 
front behind me," aš rizi- 
kuočiau apsiimti, nepai- 

1 sant ir savo sveikatos, nes 

; darbas tuomet nebūtų taip 
erzinantis ir dvigubai sun 

, kus, kaip kad jis yra šią- 
; dien. Kitaip, mano su- 

! pratimu, mano važiavimas 
butų bergždžias eikvoji- 
mas sveikatos, energijos 
ir žmonių pinigų. 

Su pagarba, 
B. K. Balutis. 

TAUTINE TARYBA 
SUTINKA. 

Visas viršminėto praneši- 
mo išlygas Am. Liet. Tauti- 
nė Taryba priėmė. Bet jos 
palyti ne vien tik tautininkų 
sriovę, bet palyti lygiai ir 
"katalikų" sriovę. Tautinė 
Taryba todėl nusprendė ši- 
tas išlygas paduoti ''katali- 
kų" sriovės Tarybai. 

Sausio 29 d. buvo abiejų 
Tarybų komisijų posėdis sau 
kimo seimo reikale ir čia 
Tautinės Tarybos delegatai 

(Tąsa ant 5-to pusi.) 



PASISKAITYKITE! 

Kaip Ramu- 

(Elegija). 
Kaip ramu aut kratines, 
Kada sodnas baltuoja, 
Kada bitės naminės 
Tarp žiedu šmišeliuoja; 
Kada čiulba paukštelės 
Ir kukuoja gegutės 
jautrios skamba dainelės 
Po darželj sesutės; 
Kada ūžia upelis, 
Sniegui tirpstant pakilęs: 
Švelnus pučia vėjalis, 
Jau nuo saulės apšilęs: 

Man širdis tuomet mainos, 
Veido rukšlės išdyla, 
Jausmai saldus prabyla. 
Linksmos veržiasi dainos, 
Ak! ta diena laiminga 
Nuramina verksmingą! 

Bet tamsa vakarinė 
Kad užkrinta ant žemės, 
Vėl man gelia krūtinė. 
Vėl aš liūdnas, aptemęs. 
Sunku vargti ant svieto! 
Vieta čia ištrėiyiimo... 
Čia dalis gniaužia kieta 
Žmogų to—pradėjimo... 
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MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 

AUKA. 

Mano mama labai gera, o mano sėstu- 

Silvija—tai jos paveikslas; jos taip pat gerą, 
prakilt i "širdis. Aš vakar perrašinėjau dali 
mėnesinio apsakymėlio: "nuo Apeninų iki Ati- 
dų," kuri mums mokytojas dalimis padalino, 
nes jis labai ilgas, tik staiga ant pirštu galų 
ineina Silvija ir tyliai man sako: 

— Eiva pas mama. Aš girdėjau, kai ji 
su tėveliu šįryt kalbėjosi: tėveliui koks-tai dar- 
bas nepasisekė, jis buvo labai nuliudęs, ir mama 

j j ramino. Tu supranti: musų dalykai blogai 
sovi, pinigų nėra. Tėvelis pasakė, kad rei- 
kėsią sumažinti išlaidos, norint dalyką patai- 
syti. Taigi reikia, kad ir mudu kuo-nors prisi- 
dėtuva—tiesa? Tu sutinki? Gerai. Aš kal- 
bėsiuos su mama, o tu sutik su visa kuo, paža- 
dėk man, kad patvirtįsi visa, ką aš sakysiu. 

Jinai paėmė mane už rankos ir nuėjo pa- 
mama, kuri užsimąsčiusi siuvo. Aš atsisėdau 
vienoj kanapos pusėj sale jos, sesuo antroj, ir 
tuojau pasakė: 

— Klausyk, mama, aš turiu ,tau kai-ką 
pasakyti... Mudu ką lai turi va tau pasakyti. 

Mama nustebusi i mus pasižiurėjo, o Sil- 
vija pradėjo: 

Tėvelis neturi pinigų—tiesa? 
— Ką tu sakai ?~tarė mama ir paraudo. 

—Tai netiesa! Kas tau sakė? 
— Aš žinau,—rimtai atsakė Silvija—Tai-' 

gi klausyk, mama; mudu irgi turiva prisidėti 
Tu žadėjai pabaigoj šio mėnesio man dovanoti 
vėjuoki] (vėjerą), o Kūriko laukė/lažu^dėžutės 
—mudu nieko nenori va; nenoriva, kad nerei- 
kalingai pinigus leisti. Mudu ir taip buvisa 
patenkinti, supranti? 

Mama norėjo prieštarauti, bet Silvija ją 
perkirto. 

— Xc, ne, tegu taip buna--mudu taip nu- 

tarėva. Ir pa tol, kol pas tėveli nebus pinigii. 
mudu nenoriva vaisių bei smagurių: mums pa- 
kaks sriubos, o rytą tik duonos valgysime. To- 
kiu buriu mažiaus išleisime valgiui,—męs per- 
daug išleidžiame. Fr mudu prižadava, kad vi- 
sados busiva visa kuo patenkintu. Tiesa, En- 
riko? 

As žinoma, atsakiau, kad tiesa. 
— Visados bus i va visa kn^ patenkintu,—at- 

kartojo Silvija, sučiaupdama pabučiavimai-, 
mamos lupas.—Ir jei reikia kitokių aukų, ar, 
tai drabužiuose, ar dar ką kitą, mudu noriai 
paaukuosiva ir dargi mūsų žaislus galiva par-j 
duoti. Aš pati atiduosiu visus savo daiktus,' 
as tau per kambarinę busiu, męs niekam iš na- 

mų darljo neduosime, aš .su tavimi visą dienn 

darbuosiuos, dirbsiu viską, ko norėsi—aš visk;} 
pasiryžusi dirbti! 

— Viską!—sušukau aš, apkabindamas ma- 

įr.^s kaklą,—kad tiktai tėvelis ir mama nesicl- 
\«,riautų, kad tiktai aš vėl judu pamatyčiau 
ramiu ir laimingu su justi Silvija ir su justi En 
riko. Męs jtis taip mylime, mes galime jums 
savo gyvastį paaukuoti. 

O, aš dar nesmiu matęs taip laiminga esant 

mamos! Niekados ji nėra mūsų taip karštai 

bučiavusi, o pati juokėsi ir verkė ir negalėjo 
kalbėti. Paskiau jinai paaiškino Silvijai, kad 
jinai netaip supratusi, kad męs nesą taip suirę, 
kaip jinai mananti, šimtą kartų mums dėkavo- 
jo ir buvo visą vakarą linksma. Atėjus tė- 
vui, jitiai jam viską papasakoju Tėvelis nė 
žodžio nepasakė; bet šiandiena sėdu aš už skoli- 
nio ir.. man buvo labai nemalonu ir podraug 
griaudu: aš radau po mano servetėle dažų dė- 
žutę, o Silvija po savaja—vėjuoki]. 

GAISRAS. 

Šįryt aš baigiau perrašinėti mano dalį ap- 
sakymėlio '' 

Xųo Apeninų iki Aiulų" ir sėdė- 
jau, mąstydamas, koks man rašyti rašinys, ku 
rį mums mokytojas liepė parašyti. Staiga aš 
užgirdau nepaprastus riksmus ant laiptų, ir 
neužilgo musų butan inėjo du gaisrininku ir 
paprašė leisti kaminus ir juškas apžiūrėti; ore 
iš kamino einanti liepsna, ir jie negali sužinoti, 
[kodėl. —Apžiūrėkite, tarė tėvas; ir nors pas 
mus niekur nebuvo ugnies, jie išvaikščiojo vi- 
uis kambarius, pridėdami ausis prie sienos; 
įorėjo užgirsti, ar nesiaudžia kame nors ugnis. 

Tuo laiku, kai jie žiūrinėjo, tėvas man pa- 
sakė : 

— Štai tau, Enriko, rašiniui tema: gais- 
rininkai. Pamėgink aprašyti tai, ką aš tau 

įpasakosiu. Užpernai aš juos mačiau prie 
larbo. Vėlai vakarą aš grįžau iš teatro Įkilta>. 
sėjęs Romo gatvėn, aš pamačiau nepaprasta 
vieša ir daug bėgančių žmonių: vieni namai 

Jegė; pro langus ir stogą skverbėsi durnų ka- 
muoliai ir ugnies liežuviai. Languose pasiro- 
dydavo vyrai ir moterjs ir, baisiai rėkdami, 
jnubėgdavo. Minia šaukė: 

— (ie gyvi sudegs! Gelbėkite! Gaisrinin- 
kų! 

Tuo laiku atvažiavo vežimėlis, iš jo iššoko 
; keturi gaisrininkai,—tai buvo pirmieji, klirie 
1 buvo Durnoje,—ir inbėgo namuosna. 

Vos jiems inėjus, baisus daiktas atsitiko: 
viename trečiojo gyvenimo langų pasirodė mo- 
teriškė; jinai šaukdama sučiupo balkono tvo- 
relę. perlipo per ją ir beveik pasikabino ore; 
dūmai ir ugnis skverbėsi iš kambario ir virš 
jos galvos ėjo. 

Išsigandę gyventojai klaidingai sulaikė 
gaisrininkus antrame gyvenime, ir šie jau su- 
laužė sieną ir inbėgo kambariuosna, bet tada 
jiems suriko:—I trečiąjį gyvenimą! I trečią- 
jį gyvenimą!—Jie puolė į trečiąjį gyvenimą,. 
Čia viskas griuvo, perėjimai buvo ugnies pil- 
ni : dėlei dumų nebegalima buvo kvėpuoti. No- 
rint pakliūti kambariuosna, kame žmonių bu- 
vo, reikėjo užlipti ant stogo, ką jie ir padarė, 
ir neužilgo ant stogo, durnuose, čerpėmis ei- 
nanti, pasirodė juoda figūra. Tai buvo kap- 
ralas, kuris pirmasai užlipo. P>et prie tosios 
stogo vietos, po kuria buvo degantysis butas, 
tegalima buvo nueiti vandeniui nutekėti take- 
iu, o tasai buvo ledu apšalęs, ir niekur negali- 
na buvo pasiremti. 

— Tenai negalima eiti!—šaukė c pačioje 
uinia. 

Kapralas visgi ėjo. Visi, sulaikę kvėpa 
;;inią, Į jį žiurėjo; jisai perėjo pavojingąją vie- 
ą—visur pasigirdo džiaugsmo šauksmai. Kap- 
•alas vis ėjo ir prisiartinęs prie tosios vietos, 
>radėjo kirviu kapoti lentas, čerpes ir grebes- 
us, norėdamas vidun ineiti. Moteriškė vis dar 
cbekabojo balkone; kas valandėlė jinai galėjo 
>emyn nukristi. Iškapojęs skylę, kapralas 
ilindo vidun;—tuo laiku pribuvo kiti gaisrinin- 
kai. 

Bežiūrint prie namo karnizo, priešais lan- 
kti, iŠ kur buvo šauksmai girdėties, pastatė gais- 
rininkų liesvas. Bet atrodė, kad bus per vėlu. 

(Bus daugiaus) 
00 

LEMPOS STIKLĄ PADARYTI 
NESPROGSTAMU. 

Įdėk puodan ant dugno skudurą, padėk 
ant jo stiklą nuo lempos ar arbatai gerti, užpilk 
šaltu vandeniu, užkaisk ir virink valandą, pa- 
skui nukelk ir vandenėti ataušus išimk. 

skutiklio ašmenis. 
Skutikli«> ašmeninis būvant labai plonoms 

—viena milijoninė dalis colio storio—per mik- 
roskopą tapo pastebėta, kad jos kuone visuo- 
met yra išverstos į vieną pusę nuo perdaug 
stataus paskutinio patraukimo per pustą. Tai- 
gi pustant jos vienval yra išverčiamos tai į vie- 
ną, tai j kitą pusę, nuo ko jos pasidaro trapios, 
kaip lenkiama viela taį i vieną, tai i kitą pusę 
ir skutant stringa i mėsas. Patirta gi, kad 
plienas nužudęs savo tamprumą, jį atgauna 
prie gerų sąlygų, kaip antai, davus jam pasilsi. 
l»et tai yra ilgas procesas; greitu budu tą |>atį 
galima atsiekti, įkišus skutiklį kelioms minu- 
tėms i karštą vandenį, nuo ko jis atgaus savo 

tamprumą ir nestrigs į mėsas. 

PREZIDENTAS LONDONE. 
Prezidentas Wilsonas peržiūri pagarbos gvardiją Londone. 

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

privatiškai užsiminė ir apie 
minėtas išlygas, kuriomis 
Pildomojo Tarybų Komite- 
to veikimas reikėtų reorga- 
nizuoti. "Katalikų" atstovai, 
nebūdami įgaliotais tame rei 
kale, tikro atsakymo tuo tar 
pu duoti negalėjo, bet išreiš- 
kė nuomonę, kad esą "taip 
reikėjo jau senai padaryti." 

Kas iš to išeis, tas vėliaus 
pasirodys. Tautinė Taryba 
išreiškė norą, kad p. Balutis 
tuoj aus važiuotų Washing- 
tonan, o ji tuo tarpu mė- 
gins prie viršminėtų išlygų 
prieiti bendrai su "katalikų" 
taryba. Tautinės Tarybos 
nariai išreiškė pasitikėjimą, 
kad ir "katalikai" tas Pil- 
domojo Komiteto sutvarky- 
mo išlygas priims. Apie ką 
nekurie jų abejoja, tai tas, 
kad gal nekurie jų laikraš- 
čiai nenorės priimti pastaty- 
tos jiems išlygos. Apie tau- 
tininkų laikraščius jie esą 
neabejoja—nors jie esą ir tu 
ri dabar savo rąnkose kele- 
tą "tūzų' prieš "katalikų" 
partiją, bet vardan Lietu- 
vos likimo ir dėlei pasek- 
mingesnio darbo, tautininkų 
laikraščiai esą sutiksią per- 
traukti dabar partįjinę ko- 
vą, jeigu ''katalikų" srioves 
laikraščiai atsiims padaryti 
tą patį. 

P-as Balutis vierpk atsi-j sakė vykti Washingtonan; 
patol, pakol nepamatysiąs 
roršminėtų sutarčių "juoda 
ant balto," paaiškindamas 
prie to, kad "kiti gal but | 
ir gali dirbti prie senovinių! 
išlygų," bet jis negalįs ir 
todėl neapsiima. 

Tuo tarpu nuo tautininkų 
siunčiama Washingtonan p. 
Vinikaitis, kurs netrukus ža- 
da tenai išvažiuoti. 

— , 
MARTAUS MARŠRU- 

TAS LAISVĖS 
IŠGAVIMO REIKALE. 

p. A. Martaus vėl pasiryžo 
apkeliauti žcmiaus nurody- 
tas kolionijas, kur aiškins 
žmonoms 1 sietuvos Laisvės 
reikalus ir kaip reikia veik- 
li, kad atsilaikius prieš už 
grobikus ir Lietuvos laisvės 
priešus. 

Todėl kolioniju veikėjai yra 
prašomi šaukti susirinkimus ir 
rengti prakalbas, susitarus 
tarpe savęs, kad butų kuoge- 
riausios pasekmės. Toks vei- 
kėjų pasidarbavimas, rengiam 
prakalbas, bus ne dėl ko kito, 
l)et dėl Lietuves Laisvės. 

Rengėjų prašo:;;n šitaip eiti 
prie darbo: Susitarkite su į- 
žymesniais. savo koiionijos lie- 

tuviais, sudarykite prakalbų 
rengimo komitetu, gaukite pa- 

skirtai dienai svetainę ir iš- 
garsinkite prakalbų dienn 
kuogeriausiai. Dienos atmai- 
nyti negalima, bet jei artimos 
kolionijos galėtų apsikeisti 
dienomis, tai tą galima pa- 
daryti, tokių koliomių veikė- 
jams pasitarus tarp savęs. 
Apie tokią permainą reikia bū- 
tinai pranešti Centr. Komite- 
tui. žemiau paduotu adresu. 

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

menų: P. Jurgeliutė, Š. E. 
\~ itaitis ir J. Ambraziejus, Su 
sinešimui adresas: 

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

Neiv York, N. Y. 
Prakalbos turi įvykti šiose 

kolionijose: 
Vasąrip inčii.: 

Diena: 
4. Scranton, Pa. Hidc Park 
5. Scranton, Pa., Pro- 

videncc. 
6. Pittston, Pa. 
7. Inkerman, Pa. 
8. Plains, Pa. 
9. \Yilkes Barre, Pa. 
10. Miners Mills, Pa. 
11. Edvvardsville, Pa. 
12. Plymouth, Pa. 
13. Hanover, Pa. 
14. Sugar Nutch, Pa. 
15. Wanamie, Pa. 
16. Nanlįcoke, Pa. 
17. Fręeland, Pa. 
18. Iiazelton, Pa. 
19. Mahanoy City, Pa. 
20. Frackville, Pa. 
21. Gilberton, Pa. 
22. Girardville, Pa. 
23. Shenandoah, Pa. 
"24. Slmnokin, Pa. 
25. Kulpniont, Pa. 
26. Mt. Carinei, Pa. 
27. St." Clair, Pa. 
28. Minersville, Pa. 

Kovo men.: 

Diena: 
1. New Philadelphia, Pa. 
2. Tamaqua, Pa. (2 vai. 

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

kare). 
3. So. Bethlehem, Pa. 
4. Easton, Pa. 
5. Port Chester, Pa. 
6. Philadelphia, (South 

Side), Pa. 
7. Camden, N. 
8. P>ayone,N. j. 
9t Elizabeih, N. j. 
10. Harrison, N. J. 
11. Jersey City, N. J. 
12. YonkciS, N. Y. 
13. Xevv York City, 

(Bronx) 
14. So. Brooklyn, N. Y. 
15. Long Island City, X. Y. 
16. Blecsvillc, N. Y. 
18. Grcat Xcck, X. Y. 
1 j C. Brooklvn, X. Y. 
23. Kewark, X. J. 

j GARBINGAI KRITO Už 
LAISVĘ. 

Oficialiuose valdžios praneši 
tnuose, išleistuose Amerikos Ka 
t ės Departamento Washin£ton« 
randame .sekančias .lietuviškas 
pravardes pasl- \btas: 

Patėmljlfit, Ima .ne tll 
) tas pravardes, kurios yra neabi 

joHnal lietuviškos, arba kurio* 
mums išrodo lietuviškos. Tie, kuri« 
pasiduoda kariumenej, arta laika 
Mgislraftijos, savo pravardes bu 

eki,' arba bu "wtei," ant galo, 
y: a panašus j lenkus ir jų męs 
negalime atBkirti; todil tankiai? 
siai tokiu ir nepaduodamo. Lie- 
tuviai privalo savo pravarde lai- 
ke užsiregistravimo, arba jau ir 
k&riumeiiėj, patiti&tt vietOft "Iki" 
—"ekas," vieton "Mos"—"vifitca," 
pavy2diiifl: vieton "Itatltovfski* 
privalo paduoti "RtTtkAugkss," vie- 
ton "JacevitV—".Ta^dvlfilas." Tuo- 
met bus lengv- juos nnJiniL 
i 

S u r a š n o s e vasario 
3 dieną, 1919 k:. 

Charles J u k u buitis, ii Clii- 

cago, 3240 S. Morgan gatvė— 
lengvai sužeistas. 

Ambrose Sooselis. iš Rag- 
vus Karęno, Rus s iv. (?)—už- 
muštas mūšyje. 

BRANGUS PRAGYVENI- 
MAS ŠVEDIJOJE. 

Amerikos konsulis iš Stoek 
lininio praneša į Valstijos de- 
partamentą trumpu žinių, pa- 
rodančiu. kaip Švedijoje pragy 
venimas pabrango nuo 1914m. 
iki 1918 metų. Valstijos De- 
partamentas tas žinias inteikė 
I )arlx> 1 Apartamentui, kulnis 
jas atspausdino gruodžio mė- 
nesio numeryje savo Monthly 
Labor Reviezv. 

Iš tų žinių pasirodo, jog val- 
gis viešbučiuose pabrango pas- 
kutiniais mėnesiais beveik ant 
54 centų, arba nuo 20^0 iki 
25% ir kad pirmos kliasos res- 

toranuose už pietus, susidedan 
čius iš sriubos, žuvies, mėsos ir 
vaisių, reikia dabar mokėti nuo 

$1.88 iki $2.68, o antros klia- 
sos restoranuose, arba pensio- 
natuose už pietus reikia mokė- 
ti apie $1.34. 

Konsulis paduoda lentele pa 
rodančią, kad išlaidos už mais- 
tą, šviesą ir kurą paprastai šei- 
mynai, susidedančiai iš vyro, 
moters ir dviejų vaikų, 1914m 
buvo apie 2,000 koronų (536) 
per metus. 

Išrodo, jog paėmus šimtą 
kaipo pamatinę skaitmenį už 
1914, pragyvenimas 1918 m. 

pakilo Stoekholmc ant 194.3''. 
(iottenlx)rge 2845.5%, ir Mal- 
inę 282.9%, tai yra, kad pragy- 
venimas pabrango Gottenbor- 
ge 185.5' c ir Malme 182.9 proc. 

SKAITYKITE 

IR PLATINKITE 

DIENRAŠTĮ 
"LIETUVA" 

Parsiduoda 
Automobilius 

Pirmos Kliasos Automobiliu8, : 
vardu Mercer, 7 pasažierių; su : 

Juom galima vaiiuoti 72 mylias j 
j valandą. Puikios spalvos. Su ; 
užmokesčiu priimu Liberty j 
Bondsus, arba W. S, S. Taipgi 
mainyčiau ant Real Estate. 
Naudokitės iš šitos progos, nes 

pavasaryje automobiliai bus la 
bai brangus. 

Kreipkitės į j 
"LIETUVOS" OFISĄ 

3253 So. Morgan St. Chicago i 

Phone Drover 7027 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akis 
ir priskiria akinius 

Didelis sandelis visokiu aukso daigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso ir 
sidabro daiktus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STREET 

Reikalaujame Kriaučių ir 
fiterių prie motcri:k;; rjrahužių 
Atsišaukite: , 

JACK DASK 
1648 Yan Buren St. 

% Giicago, 111. 

Reikalingas: Dvidešimts 
penkių metų vyras, kuris 

įmoka lenkiškai, čekiškai ir 
lietuviškai kalbėti. Liuosu 
laiku gali uždirbti gerus pi- 
nigus. Turi buti inteligen- 
tas. Atsišaukite vakarais, 
tarp 7 ir 8:30 j Poszkas Ap- 
tiekę, 3101 S. Morgan Si, 
klauskite Mr. Briggs. 

Parsiduoda medinis namas 

ant vienų lubų, su 5 ruimais; 
bučernė ir grosernė su tavoru 
ir fiksčeriais už $6.000. Pusę 
įn^kėti tuoiaus. Atsišaukite: 

6601 So. Hurmitage Ave. 
Chicago, II!. 

NEPATEMVTI GAMTOS 

| STEBUKLAI 
M":3 matome šviesią, giedrią dieną, 

męs n-a t ome tamsiu naktį, maiooK- 
labai giedras atmainas — iš giedros 
1 lietų, audrą, sniegą, matome dangų 
braiiančuis žaibus, girdime gyvybe 
drebinanti griausmu. Kas tą. viską 
atlieka, daugeliui stmouiy yra ueii- 
noma, o žinoti privalo klekvityiaa. 
ŠI gamtos visokeriopą atmainą labai 
trumpai ir aiškiai yra aprašyta U 

paveikslais išrodyta, knygelėje 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Sviete 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

'LIETUVA" 
5253 SO. MORGAI STREET 

CHICAGO, ILL. 

Keturių Veiksmių Drama 

| Valkata 
PUIKUS VAIZDELIS 

Labai tinkanti perstatymui 

Lošime 
Dalyvauja 4 vyrai ir 

3 moterįs. 
KAINA 35 CENTAI 

Užsakymus su pinigais siųsti 

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

KENOSHA LIETUVIŲ 
Gcn. Agentas: P. Beišis, 

182 N. Hovvland Ave. Šiose 
vietose galima gauti kas va- 
karas "Lietuvą": 
S. Džiaugis, 462 Jenne St., 
J. Gotautas, 253 Mihvaukee 
J. Poteliunas, 353 N. Cihcago 
A. Polis, 552 Grand Ave.. 
St. Jocius, 900 Jennc St 



CHICAGOS L1ET.-KAREI- 
VIU 1-mo REG. DARBAI. 

Praeitame nedėldienyje di- 
džioje Mildos svetainėje, ]>ric 
3142 S. ilalsted, atsibuvo ke- 
tvirtas iš eilės Chicagos lietu- 
viu kareivių uiiklinimasi. 

Nors ir nevisi prisirašiusie- 
ji vis^i prisirinko didelis bū- 
rys žmonių, kaip kareivių, taip 
ir žiūrėtojų. Šiuom kartu de- 
šimts naujokų įstojo ir mikli- 
nosi i> viso penki būriai jau- 
nuolių. 

l'-nia Zol pienė, jau antru 
kartu atėjusi, darbavosi, rink- 
dama nuo žiūrėtojų aukas ir 
užrašinėdama norinčius įstoti 
į eiles jaunuolius. Šiuom sv- 

kiu p. Zolpienė surinko $1(>.00 
aukų. Pilnas atskaitas apie 
aukas ir tvarka valdvba išduos o * 

vėliau. P-nia Antanina Xau 
siedienė pažadėjo p. Kaulakiui. 
sekretoriui Cbicagos Lict.- 
Kar. 1-mo Regimentui. užfun- 
dyti uniformą. 

Kareivis b c imi formos 

LENKF.ERNIO DARBAS. 

Praeitą pėtnyčią Šv. Jurgio 
Bažnyčioje atsibuvo velionės 

Onos Jovaišicnės laidotuvių 
ceremonijos, laidotuvėms bu- 
vo pasamdyta pirmo Regimen 
to Chicagos Lietuviu Karei 
viu muzika vadovaujant K. J 
Fillipavičiui. 

Pradėjus iškilmingai lydėt 
velionės kuną, nežinia iš kur 
atsirado kokis lenku patrijotas, 
sulenkėjęs lietuvis, anais lai- 
kais rekrutavusis lietuvius j 

lenku pulkus, kuris no- 

rėjo sukurstyti automobilių 
šofierus, kad jie sustreikuotų 
dėl įžeidimo muzikantų. Jis 
prirodinėjo, kad muzikantai 
nepriguli prie tiesotos l'nijos. 
Kadangi minėti muzikantai 
buvo unijistai, tai šofierai ne 

paklausė ir visas jo darbas 1 at- 

vejo niekais. 
K. J. Fillipctvičiiis. 

IŠ WEST STDFS. 
Šiomis dienomis šie \Yest 

Sidės Lietuviai kareiviai par- 
grįžo iš Francuziio?: 

J. Disc, 2242 W. 23 PI. 
K. Oaksas, 2332 W. 23 PI. 
M. Radomskis, 2257 W. 23 

PI. 
Sužeisti: 

J. Žastauskas, 2134 Coulter 
St. peršautas į kaire ranka. 

St. Tautkus, 2117 \V. 23 PI. 
peršautas i kaklą ir i rankos 
pirštą. 

Zaura, 2050 IV. 23 St. 

■MELDŽIA TALKON. 
Lietuvi ir lietuvė—ar nori 

prigelbėti padėti pamatą, ant 

kurio statoma žmonijos ger- 
būvis. Tad malonėk ateiti vie- 
šan susirinkimai? pėtnyčios 
vakare 8 valanoą. P»irutės 
svetainėje, 3249 So. Morgan 
St. 
\Dr. A. J.. Graičiunas, vedėjas. 

Liaudies Universiteto. 

LIETUVIŠKI PLĖŠIKAI. 

Praeitą ketvergę, 10 valau-1 
cia vakare, prie Halsted ir 29-! 

jtos gatvių, užpuolė keturi plė-i 
pikai lictuvj J'.tozą KnučiuskįJ 
36-metų amžiaus, gyvenanti 
prie 162 \Vest Huren gatvės. 

Du dideli plėšikai, turintie- 

ji apie 20 metų amžiaus, viens 
su rudu švarku, atstatė Į Kliu- 
činski revolverius, o kiti du 
lažiukai apie 13-kos metų 
mžiaus kreti Kliučinskio ki- 
ianius. Vienas didelis ir vie- 
as mažiukas plėšikai kalbėjo 
ietuviskai, dičkis mažiukui sa- 

ė: "Žiūrėk į jo kelnių kėšia- 
uis. 

Jie permušė Kliučinskiui 
aivą, atėmė laikrodėlį su rete- 

žiu vertės $34.00 ir S25.00 pi- 
nigais. Laikrodėlis tur~*jo 
įspaustas sekančius paradus ir 
numerius: Yaltham \Yatch 15 
jevvels, gold iilled guaranlee.l 
20 year< Xo. 19855319, Xo. 
65S1070. Taipgi ant laikro- 
dėlio yra atspausdintas ir sa- 

vininko parašas I<»c* Kiiuėin- 
[ >kis. 

iŠ MELROSE PARK, ILL. 
Ketverge 6-ta diena vasario 

lf>J9 metuose, Frank ir James 
svetainėje, kampas Lake ir 23- 
eios gatvės, 7:30 valandą vaka- 
re, Darbininkų Vartotojų lijn- 
d rovės bus metinis susirinki- 
mą- \ '.si šėrininkai yra kvie 
eiami neužmiršti atsilnkyti. 

J aipgi prašome, kad ir nau- 

ji nariai prie šios Darbininku 
Vartotoju Bendrovės prisidėtu. 
Atsilankiusiems micHui męs su 

teiksime visas informacijas. 
Kur bus didesnė vienybe, 

ten bus ir galybė. Tuomet sve- 
timi visoki perkupčiai negalės 
mus išnaudoti parduodami 
nuims valgomus produktus už 

neprieinamas kainas. 
Kviečia Direkcija. 

Sekr. I\ M. Valuckas 

ŠIĄDIEN LAIKAS 
UŽSIREGISTRUOTI. 

Visi, kurie nori balsuoti 25 
diena vasario "primariese" 
t. y. nominavimuose Cbicagos 
majoro ir aldermanu, turi už 
siregistruoti šiądien. 

Prieš "primaries" rinkimus 
kitos registracijos jau nebus. 

Tie, kurie užsiregistravo 
pereitą rudeni ir gyvena toje 
pačioje vietoje ir dabar, nerei- 
kalauja dabar registruoties. 
Ret tie, kurie persikraustė ki- 
i.ur gyenti, ar pereitą rudeni 
neužsiregistravo, turi daba! 
užsiregistruoti; to nepadarius, 
jie negalės 25-tą dieną balsuoti. 

Visi taip vadinami "poling 
places" bus šiąden atdari nuo 

8-tos valandos ryto iki 9-tos 
valandos vakaro, idant visi bal 
suotojai turėtu progą užsire- 
gistruoti savo vardus ir pra- 
"ardės. 

Taigi neužmirškite šiądien 
užsiregistruoti! 

SVARBU BALSUOTO- 
JAMS. 

Vasario 4-tą—registracijos 
diena. 

Kapitonas Charles E. 
Merriam republikonų kan- 
didatas i Chicagos miesto 
majorus paakina visus bal- 
suotojus kaip vyrus taip ir 
moteris išpildyti savo pilie- 
tišką pareigą 4-tą dieną va- 

sario t. v. ryto užsiregis- 
truojant taip vadinamuose 
"polling places" balsavymui 
į "primaries" kursai įvyks 
25-tą dieną vasario. 

Kapitonas Charles E. 
Merriam apie kurio patari- 
mus ir plianus kaip Chica- 
gos miestas turėtų buti vai- 
clomas jau nesyk! raseme. 

beabėjo yra geriausis kan- 
didatas i Chicagos majorus. 
Jis savo pranešime kaij» re-, 

publikomj kandidatas į lV.a 
j orus prieš registracijos die- 
ną apart kito šiaip išsirei- 
škė: "Nežiūrint i partijas 
arba pažiūras Chicagos vy- 
rai ir moterįs ateinantį ut:.r- 
ninką t. y. ryto 4-tą dieną 
sausio turi užsiženklint rau- 

donu rašalu ant savo kalen- 
doriaus. Piliečiai, pilietės, 
kurie myli ši miestą, šią ša- 
lį; kuris gerbia iiuosybę, už 
kurią šios šalies sunųs pa- 
sišventė, neturėtų praleis- 
ti progą balsavimo. Jie ga- 
li nesutikti už ką jie turi 
balsuoti, bet visų yra parei- 

ga balsuoti. Balsavimas 
yra pamatas demokratijos." 

Toliau kapitonas Mer- 
riam sako: "Dabar yra svar- 

biausia momentas tiems vi- 
siems patriotiškiems pilie- 
čiams, pilietiems, kurie ne- 

buvo užinteresuoti rinki- 
muose, idant jie pasistengtų 
buti įtekmingais išrinkda- 
mi tuos, kurie per ištisus 
ateininčius keturis metus 

Chicagos miesto reikalus 
pasekmingai vestų. Pasek- 
mė šios pasaulinės karės yra 
nauja dvasia liuosybės ir 
pirmyneigos prasiplatinusi 
po visą pasaulį Ar Chicagos 
galės žengti sykiu su tuom 

pasaulio progresu? Ar Chi- 
cagas paims vadovystę tarp 
kitų pasaulio didžių miestų, 
kuri jai teisingai priguli? 
Tas prigulės nuo balsuotojų 
vyru ir moterių. Bet kad •7 ^ 

turėti tiesą balsavimo jie 
turi pirma ateinantį utar- 
ninką užsiregistruoti." 

"Lietuvos" Dienraščio 
skaitytojai beabėjo savo pa- 
reigą atliks. 

SUGRĮŽO 1,500 
"BLACKH A WK S" 

KAREIVIU. 
Yjikar 1500 Cliicagos karei- 

viu iš K>lackha\vks divizijos su- 

grįžo namo. Keliomis valan- 
domis vėliau turėjo sugrįžti 
dar 567-ni penkto prieš-orlai- 
vinio kulkosveidžių batalijono 
nariai, 311-tas amunicijos Im- 
tys ir 31 l-tfls__ signalizacijos 
batalijonas. Jie visi eis i Camp 
Grant cfemobilizavimuisi, o iš 
ten bus paleisti Į nan.ts. 

MOKYS DARŽININ- 
KYSTES. 

Aukštesnėj i mokykla Carl 
Schurz "liigh schoc-j atidarė 
skyrių teonškos ir praktiškos 
daržininkystės. Vakar 300 mo- 

kinių užsirašė. 
Mokyklos daržas kelių ake— 

rių didumo bus pavestas moki- 
niams atlikimui daržininkystės 
užduočių. Mokiniai dirbs po 
priežiūra aukštesnės mokyklos 
mokytojaus Mr. JI. 13. Sliinim. 

Mokslo Departmentas mano 

įvykdinti tokias daržininkystės 
pamokas t Austin Uydc Park 
ir Englewood aukštesnesias mD 

kyklas. 
Vėliau tikimasi, kad pana- 

sus (laivininkystės kursai bus 
įvykdinti kiekvienoje viešoje 

| mokykloje Chicagos mieste. 
Akademiški laipsniai bus 

rluodami už darbą. 

JAUNU DIENU MEILE 
ATGIJO. 

"Niekados nevėlu mylė- 
ti." Taip uždainavo Mr. 
Eliho Bullard 71-mų metų 
amžiaus jaunikis, o jam pri- 
tarė Mrs. Mary E. Dickens 
67-nių metų amžiaus jauna- 
martė. 

"Laisnis" apsivedimui jau 
yra išduotas. Vestuvės at- 
sibus ateinančiojo seredoje 
"jaunamartes" vaiko Burt 
J. Dickens'o prie 6148 Win- 
throp avenue namuose. Į 
vestuves atsilankys tarp kitų 
svečių ir du anūkai: valkas 
7 metų ir mergaitė 10 metų 
amžiaus. 

Prieš 50-tis metų senukai i 
kada dar buvo jauni suėjo 
į pirmą pažintį. Vėliau jie 
pasimetė ir per tą laiką ne- 

simatė vienas kito. Vyras 
sulaukęs 29-nių metų pirmą 
kartą apsivedė, bet jo pati 
po apsivedimo pasimirė. Po 
penkių metų jis vėl apsive- 
dė ir susilaukė dviejų sunų. 
Vaikai pasimirė jaunystoje. 
Jo antra pati mirė į 7-tus 
metus po apsivedimui. 

Mrs. Dickens vyras mirė 
prieš penkis metus. Po to 

ji tuo jaus vėl susitiko su 

savo jaunų dienų draugu 
Mr. Bullarcl ir jau ilgiau 
nelaukus už jo užtekėjo. 

NEPASEKMINGAS 
BUČKIS. 

Zacora Mivorovich užsima- 
nė pabučiuoti Mrs. Tliomas 
Ruban. Kadangi jos vyras 
Zacoros ši<> geismo įvykdini- 
įnui kenkt", tai Zacora sumanė 
M r. Ruban nugii'dinti. 

Tuo tikslu Zacora nuvėjo i 
Ruben namus prie 10()8 \Yest 
14-to J Mace ir padovanojo 
Rubon'ui puskvortę degtinės. 
Laikui bėgant, Ruban tuštino 
degtinę,*o Zacora, sulaukęs pro 
gos prisitaikęs pakštelėjo Mrs. 
Ruban senei j luputes. 

Nespėjo garsas bučkio atsi- 
liepti, kaip M r. Ruban išmetęs 
is ranku degtinės bonką ir Įsu- 
kęs ranką, drožė Mivorovichiui 
i akį: paskui pagriebęs už api- 
kaklės ir prisigelbėdamas su 

keliu iš užpakalio, drėbė Zaco- 
ra nuo trepu žemyn. 

Atvažiavus policija, rado 
Zacora Mivorovich be žado. 

BANPE NUDURTI 
SAVO PAČIĄ. 

Nicholas Schnepp, namu 

ėpliorių ir dekoratorių kontrak 
torius, šešis sykius areštuotas 
už mušima savo pačios ir vai- 
ku, praeitą gegužės mėnesį bu- 
vo pripažintas bepročiu ir pa- 
talpintas i ligonbutį Elgin'e. 
Praeitą lapkričio mėnesį jis iš 
lenais pabėgo. 

Užvakar naktį, kada M r s. 

Schnepp su savo vaikais — 

Wa1teru S metu 'r Gerard 11 
metų amžiaus -**- išėjo pasi- 
vaikščioti prie Addison ir Her 
udon gatvių, jos vyras Schnepp 
iššoko iš tarpdurio, užpuolė 

ant savo pačios ir keturis kar- 
tus pervėrė ją kišeniniu peiliu. 

Paskui tėvas puolėsi ant vai- 
kų, bet tie pabėgo. Mrs. 
Schnepp tapo nepavojingai su- 

i žeista. I /puolikas Schnepp pa- 
Į bėgo. 

KIEK VAIKAI IR MER- 
GAITES TURlVri; SVERTI 

\ akar buvo pranešta Chi- 
cagos mokyklų sveikatos komi- 

sijonieriui, kad vaikas nuo 5- 
kių iki S metų amžiaus turėtu 
sverti kas mėnesį po (>-šias un- 

cijas daugiau. Nuo 8-nių iki 
12-kos metų po 8-nias uncijas 
daugiau kas mėnesi. Nuo 12- 
kos iki lO-kos metų amžiaus 
vaiko -sunkumas turėtų pasi- 
dauginti kas trisdešimt dienu 
po 8-nias uncijas nuo 16-kov 
iki 18 metų amžiaus. 

1 Mergaičių svarumas sekan- 
čiai turėtų daugintis: 

\uo 5 iki 8 metų 6 uncijas 
Nuo 8 iki 11 metų 8 uncijas 
Nto 11 iki 14 m. 12 uncijas. 
Nuo 14 iki 16 ir:lų 8 unci- 

jas. 
Nuo 16 iki 18 metų 4 unci- 

jas. 

SUSIVIENIJIMAS DRAU- 
GIJŲ BRIDGEPORTE. 
Draugysčių Susivienijimo 

susirinkime sausio 27 dieną, 
Petro \Yodmano svetainei, 
^251 Lime St., nutarta be jokio 
atidėliojimo statyti svetainę, j 

Atsilankiusieji susirinkimai! i 

drausfvsčiu atstovai be valdv- 
bos pritarė tam užmany- 
mui. P>eto nutarta išsiuntinėti! 

dvaugystėms ir kliubams laiš- 
kus raginančius prie darbo 
statyme svetainės. 

Pirm. Ben. M. P>utkus. 
Nutar. rašt. F. K. Bakutis.; 
2603 \V. 69tb St. 
Telephone Prospect 1886. 

PATI APĖJO SAVO 
VYRĄ. 

Mrs. Alicc Butler apskundė 
savo vyrą, expertą teismo re— 

ponavimuose už neištikimybę. 
Istorija buvo tokia: 

Pirmiausia ji išmoksta bu:i 
teismo reporteriu ir pradėjo 
tuomi užsiimti. 

Insimvli j savo profesijos in- 
struktorių ir už jo išteka. 

Dirba savo vyro — instruk- 
toriaus ofise cS-nis metus. 

Susičėdija $9,000, Nusiper- 
ka už ui<>> j)inii^us :-:r.u namus, 
kur jos motina ir s e:;' ris dabar 
gyvena. 

Nusiperka automobiliu ir va 

žiueja 00 myliu i valandą. 
J'et paskui — 

Atranda lai.:l;:i nuo Helenos 
prie 'brangiausiojo'*. 

Nusprendžia, kad jos vyras 
praleidžia perdaug naktų su 
I lclena. 

Suseka, kada jos vyras su 

Helena išvažiuoja kitu automo 
biliu ant "good time". 

Pati, įsėdu.-i j savo automo- 
bilių, vejasi savo vyrą su mei- 
luže Chitagos gatvėmis, dary- 
dama 48-nias mylias j valandą. 

I '/.tinka savo vyrą ir 1 leleną 
dviejuose mažuose kambarė- 
liuose. 

Pašaukia polici ją ir ji meilu- 
žius suareštuoja. 

Filozofi>kai paantrina atsi- 
tikimus ir nusprendžia kreiptis 
Į teismą. 

Ofiso Te.'efunas Boultvsrd 160 

Dfv. M. T. Molis 
LIETUViS 

Gydytojas ir Chirurges 
1757 VV. 47th st. 

Ofl-o Vilan'ti: 11 malki. J po plc«. 7 ikt 9 vakire 
Ncdtliomls nm 8 ryto iki 2 po pieta, 
Npmai I 07 Oakley Blvd. 

Telefonas feehy 420 

LIETUVIŠKOS NOTOS 
Naujos dainos aut 4 balsu, išsimokini- 
mas notų 8 h kcijcs bo mokytojo, vi- 
siems insmmurt;:ms ir dainavimui. 
Knyga $1.50, parduodu už $1.00. Rei- 
kalauju Agentu. D u') d u lidelį nuošimtį. 

G. A. BARONAS 
BOX 774 McKEES ROCKS. PA. 

SKAITYKITE IR PLATINKITE DIENRA. Ti 

'LIETUVA" 

Reikalaujame 
į darbą 1000 agentų 

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

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

Atydai tu 
"Lietuvos" 

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

kėti, Dienraštis ''Lietuva" jau leidžiamas. 

Bet dar randasi geras skaitlius lietuvių ku- 
rie tikrai norėjo prisidėti prie šio prakil- 
naus darbo, bet del šiokių ar tokių priežas- 
čių nesuspėjo šėrų nusipirkti. 

Siuomi pranešame visiems tokiems tėvyn- 
ainiams, kad dar turime pardavimui apri- 
buotą šėrų skaitlių iš šios Bendrovės "Trea 
sury Stock". Todėl, gerbiamieji tautiečiai, 
pasiskubinkite: išpildyte šį kuponą ir su- 

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

ŠIANDIEN, nes rytoj gali buti pervėki 
Sėro kaina $10. 

Lithuanian PuMishing Co., 
3253 So. Morgan St., Chicago, III. 

Gebiacnieji:-- 
Sb šiuomi prisiunčia $ k*ipo pilną užmokesti už 

Serus "Lietuvos" Dieuraščio Bendroves •• Lithuanian 
PabVlshing Co. 

Malonėkite prisiųsti man Serus. 
Su pagarba, 

ADRESAS: 

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So- Morgan St., 

CHICAGO, ILL. 
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