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Svarsto Lygos Projektą. 
t* 1 

Anglija stengiasi T4žbaigti 
Streikus. 

Spartakai sumušti Bremene. 

Norvegijos kabinetas rezignavo. 
LYGOS PROJEKTAS 

SVARSTOMAS. 

Paryžius, vasario 5 d.— 
Prezidentas "VVilsonas pirmi- 
ninkavo vakar vakare ko- 

misijoje susivienijimo tautų, 
kuri pakol užbaigė projektą 
sutvėrimui lygos, diskusavo 
kiekvieną skyrių atskirai. 

Nors nėra autoritetiškų in 

formacijų apie detr'ius pro- 
jekto, išdalinimas atspaus- 
dintų plianų tarp atstovų ati 
deniai svarbiausias ypaty- 
bes, kurias galima šiaip su- 

grupuoti: 
Du svarbus plianai likosi 

priduoti, kuriuos atstovai ko 
misijos skaito, kad jie su- 

laiko savyje Amerikos pa- 
žiūras, noro abu plianai yra 
sudėtini, iš įvairių geriausių) 
ypatybių—Amerikos, Angli- 
jos, Francuzijos r Italijos.; 
Abu plianai yra apsvarsto- 
mi. Save originališkoj for- 

moj pirmas plianas abelnai 
yra skaitomas daugiaus de- 
mokratiškas ir tokiu budu 
geriaus priimamas mažoms 
tautoms, antras gi plianas 
nėra taip priimamas mažo- 
mis tautomis, kadangi jis 
prašalina juos iš pildomojo 
skynaus proponuojamoj or- 

ganizacijoj. 
Pirmas plianas tari tris 

svarbiausias ypatybes: 
1. Įstatymdaviškas sky- 

rius, kuriame dideles ir ma- 

žos tautos yra lygiai atsto- 

vaujamos, kiekviena kaipo 
vienute. 

2. Pildomasis skyrius, su- 

sidedantis iš dviejų narių 
nuo kiekvienos didžiosios 
valstijos Suvienytų Valstijų,] 
Anglijos, Francuzijos, Itali- 
jos ir Japonijos—ir devynių 
narių šrinktų iš mažųjų tau- 

<ų. Tas sudaro išviso 19 na- 

rių pildomamjam skyriuje, 
iš kurių 10 atsovauja di- 
džiąsias valstijas ir 9 maža- 
sias. 

3. Arbitracija padavadi- 
jama nusprendimui tarptau- 
tiško ginčo. 

Laike nesutikimo tarp 
dviejų tautų, kiekviena tau- 
ta paskiria arbitratorių ir 
šie du pasirenka sau trečią 
arbitratorių. Trįs arbitrato- 
riai taip išrinkti sudaro tri- 
bunaią išrišimui ginčo. 

, ANGLIJA STENGIASI 
UŽBAIGTI STREIKĄ. 

j Londonas, vasario 5 d.— 
Nėra jokio pagerinimo šią- 
dien streiko situacijoj Lon- 
done. Visos "tubes" ir po- 
žeminės linijos, išskiriant 
Metropolitan, kurios viena 
linija operuoja, yra supara- 
ližuotos. Viešbučių ir val- 
gyklų fctreikas tęsiasi. 

Šiądien bus nutarta ar 

elektros stočių darbininkai 
prisidės prie streiko, ar ne. 

DaugiaUs darbininkų su- 

grįžo darb n Glasgowe, tuo 
pačiu laiku buvimas lordo 
Pirrie, kontroliuotojo laivų 
statymo Belfaste, suteikia 
biskį vilties, kad bus prieita 
prie kokio nors susitaikymo 
su strcikieriais. Kabinetas 
ir įvairus valdžios departa- 
mentai sąryšyje su darbo 
nesmagumais yra labai ak- 
tyviški, jieškoc7rimi kokio 
nors budo susitaikymui. 

Buvo keletas pasikalbėji- 
mų ir konferencijų su atsto- 
vais streiko judtjimo ir uni- 
jų. Viena svarbi pasekmė 
tų pasikalbėjimų yra pripa- 
žinimas valdžios geležinke- 
lio klerkų organizacijos. Di 
delė baimė yra išreiškiama, 
kad tramvajų (gatvekarių) 
patarnavimas užsidarys ket- 
verge. 

Plianai suformuoti miesto 
gvardiją palaikymui ir ap- 
gynimui visuomeniško pa- 
tarna\imo likosi priduoti 
valdininkams, siilyg laikraš- 
čio Mail, kuris praneša, kad 
panašus plianas buvo pa- 
sekmingai vartojamas Švei- 
carijoj, Hollandijoj ir Aus- 
tralijoj. 

Laikraščiai praneša, kad, 
jeigu veikimas streikierių 
priims tokį kursą, piliečiai 
bus prašomi suformuti gvar- 
diją palaikymui transporto, 
šviesos ir maisto reikmenų 
patarnavimą ir taipgi ap- 
saugoti elektros stotis, ma- 

lunus ir svarbesnias dirbtu- 
ves. 

Abelnai valdžia nutarė pa 
laikyti savo politiką nesi- 
maišyti į streikus, kurie nė- 
ra autorizuoti amatų unijų, 
bet tuoir pačiu laiku pavar- 
toti savo įtekmę prikalbinti 
neužganėdintus darbininkus 
pamatyti išmtingą veikimą 
per savo oficiališkus amato 
atstovus. Dėl pavyzdžio, 

Mama, kur lopeta. 

HOTHfcR, 
wheke's 
The snov\ 

SHOfeL ? 

11 I 
Vaikiukas prašo lopetos pas mamą. Mama mano, ką vaikas darys su ją, kaip pa- 
rodyta paveikslėlyj iš kairės, bet vaikas mano padaryti taip kaip parodyta paveik- 
slėlyj iš dešinės. 

laike konferencijos darbo 
ministerijoj tarp valdžios at 
stovų ir deputacijos elektros 
unijos, deputacija likosi už- 
tikrinta, kad, jeigu viduti- 
niški reikalavimai butų bu- 
vę padaryti per oficiališkus 
šaltinius "trade unijos," jie 
aplaikytų sanjaučiamą ap- 
svarstymą nuo valdžios, bet 
likosi persergėti, kad, jeigu 
darbininkai tęs savo dabar- 
tinį kursą, tuomi įstumdami 
draugystę serioziškan ne- 

smaguman, valdžia pavar- 
tos drastiškus žingsnius, kad 
apsaugoti civilius gyvento- ' 

jus ir perkybos įstaigas. 
Vadai dabartinių streikų 

skaito valdžios, pažiūrą ne- 

užganėdinancia ir daug mi- 
tingų buvo laikyta Londone 
vakar vakare su tikslu gauti 
didesnį bendrumą veikime. 

BREMENAS PAIMTAS. 
Kopenhagenas vasario 5. 

Valdžios kareiviai paėmė 
Bremene miesto salę ir dau- 
gumą valdžios įstaigų. Spar 
takai traukiasi atgal. Daug 
ypatų likosi užmušta laike 
bombardavimo miesco val- 
džios kareiviais. 

NORVEGIJOS KABINE- 
TAS REZIGNAVO. 

Christiania, vasario 5 d. 
Norvegijos kabinetas rezig- 
navo ir karalius priėmė re- 

zignaciją. Kabinetas buvo 
vadovaujamas (Junnar Knu- 

dsen, nepasisekimas, kurio 
palaikyti partijos kontrolę 
parlamente yra paduodama 
kaipo priežastis rezignacijos 

Manoma, kad Norvegijos 
ministeris Washingtone, H. 
H. Bryan, gali buti, kad bus 
paskirtas užrubežinių reika- 
lų ministeriu naujame kabi- 
nete. 

MAISTAS SIUNČIAMAS 
RUMUNIJAI. 

Paryžius, vasario 5 d. — 

Amerikos maisto adminstra- 
cija išleido pranešimą apie 
šelpimą m?istu Rumunijos 
ir kitų šalių. Pranešimas 
skamba: 

"Amerikos laivas Western 
Plains pribuvo Rumunijos 
portan su 7,000 tonų Ameri- 
kos miltų dėl Rumunijos! 
žmonių, kurie nukentėjo iš' 
priežasties mažo derliaus. 
Nežiūrint mažo derliaus, vo- 

kiečiai užgriebė didelę dali 

grudų. Šimtas tūkstančių 
tonų šių grudų likosi atrasta 

baržuose upėje Danube, ka-j 
da talkininkai įžengė Ru- 
munijon ir likosi sugrąžinta 
savininkams. 

Sulyg prižadų, padarytų 
Čecho-Sbvakų valdžiai, Su- 
vienytų Valstijų pagelbos ad 

ministracija pristatė jiems 
5,000 tonų miltų Triestan, 
kurie yra transportuojami 
Čecho-Slovakų traukiniais 
Pragon. 

Taipgi likosi priduota Če- 
cho-Slovakams Trieste 6,000 
tonų kiaulienos ir 10,000 to- 

nų miltų. 
Daugiaus bus jiems pa- 

siųsta ton vieton taip greit, 
kaip transportacija bus už- 
tikrinta. Keblumas trans- 

portacijos galima paženklin 
ti faktu, kad visi traukiniai 
iš Triesto Bohemijon turi pe 
reiti per Jugo-Slavų ir Aus- 
trų teritorijas ir buvo reika- 

linga padaryti susitaikymą 
su kinais žmonėmis, kad už- 

tikrinti saugų pervežimą. 
Kadangi tcs teritorijos pa 

Čios labai mažai maisto tu- 
ri ?r labai mažai turi pasto- 
vios valdžios, Amerikos ka- 
reiviai tikimasi lydės trau- 

kinius kaipo gvardiją. 
Augščiausia Taryba pro- 

vijanto ir pagelbos sutvėrė, 
visų talkininkų komisiją, su- 

sidedančią po vieną atsotvą 
iš Amerikos, Anglijos, Fvan 
cuzijos ir Italijos valdžių, 
kontroliuoti transportaciją 
ir išdalinimą maisto, nuo 

Triesto. Geležinkelių komu 
nikacija į svarbesnias vie- 
tas čecho-Slovakų taipgi į 
Jugo-Slavų teritoriją bus iš 
šios vietos kontroliuojama. 

Capt. Thomas C. Gregc- 
ry iš San Francisco yra Ame 
rikos atstovas ir narys visų 
talkininkų komisijos.. Jis 
yra lydimas leitenanto W. j 
B. Causey iš Chicagos; Maj. 
George E. Burke, Maj. Ha- 
rold B. Ferguson, Lt. Emery 
jfottie, Lt. i'fteo. tf. Marker, 
Serg. O. H. Cash, korp. P. 
B. Benis ir prof. Lincoln 
Hutchison, Kalifornijos uni- 
versiteto, kuris atstovaus 
pagelbos administraciją Pra 

goję" 

BOMBARDUOJA 
SKEMENĄ. 

Kopenhagenas, vasario 5. 
Žinios iš Berlino praneša, 
kad svarbus portas Breme- 
nas yra bombarduojamas ar 

tilerija valdžios kareiviais. 
Spartakai ir jų pasekėjai 

yra užsibarikadavę mieste. 
Daug ypatų likosi užmušta 
kanuoliniais šūviais. Sustip- 
rinimui Valdžios kareivių 
yra siunčiami iš Gotha ir 
Eisenacha. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkčje: 
Ūkanota ketverge, nepas- 

tovų pėtnyčioje, temperatū- 
ra be permainos. Vidutiniš- 
ki vėjai šiaurių pusės. 

Kun. Skrypka kaltina Vyčius 
Vargonininkas Aleksandravičius — žymus Vytis — bu- 

vęs svarbiausia priežastimi. 

Kunigas išima varantus. 

Detroit, Mich.— Milžiniš- 
kas skandalas, užsibaigusis 
pereitą nedėldienį nupieši- 
mu nuo Lietuvių parapijos 
klebono, kun. K. Skrypkos, 
kapos ir išmetimu jo iš baž- 
nyčios, buvo esą surengtas 
Vyčių draugijos, jeigu tikėti 
paties kun. Skrypkos pasa- 
kojimui. 

Anot kunigo Skrynkos už 
reiškimo Detroito laikraščių 
reporteriams, o taipgi ir mie 
sto policijai, visas nemalo- 
nus "trubelis," atsitikusi:- pe 
reitą nedėldienį lietuvių baž 
nyčioj yra pasekmė ''bolše- 
vikiškų" tendencijų ir pro- 
pagandos, kurią platino ne- 

kurie jo parapijos nariai, o 

ypatingai daugelis narių Vy- 
čių organizacijos, kuri yra 
vadinama "bažnytine drau- 
gija-" 

Kunigą Sumušė Vyčiai. 
Kunigas K. Skrypka iš- 

ėmė tris "varantus" "už už- 
puolimą ir sumušimą" prie- 
š?i sekančius vyrus: G. Si- 
manavičius, gyvena į>rie 121 
Delmar ?ve.; Frank Gustai- 
tis, gyvenantis prie 223 Car- 
doni Ave.; ir Kostantas Gri- 
galskis, gyvena prie 47 Hin- 
dle ave. 

Visos šitos ypatos, kurias 
kun. Skrypka kaltina už už- 
puolimą ant jo ir sumušimą, 
esą Vyčiai 

Kun. Skrypka, anot pra- 
nešimo vietinio anglų laik- 
raščio, štai kaip apie tai pa- 
pasakojo Policijos Teisėjui 
Stein 

"Šitie Vyčių nariai [mem 
bers of the Knights of Li- 
thuania], kurie yra jaunes- 
niais parapijos vyrais, da- 
rydavo man pusėtinos bė- 
dos laike pastarųjų trijų me 

tų. Jie pradėjo savo "gvol- 
tą" nedėldienyj, sausio 26 
dieną, kuomet aš atstačiau 
buvusį vargonininką, o jo 
vieton pastačiau naują". 

Mergina, kuri pereitą ne- 

dėldienį nutraukė kunigui 
kapą bažnyčioj padarė jam 
bjaurios rųšies užmėtinėji- 
mų ir tuomi davė pradžią 
vfcjms riaušėms bažnyčioje, 
vadinasi Damicelė Mockai- 
čiutė (ar Maskaičiutė) ir 
gyvena netoli bažnyčios, 
prie Russell gatvės. 

Vietinio laikraščio Free 
Press reporteriui ji papasa- 
kojo sekančiai: 

"Trįs mėnesiai atgal,—sa 
ko ji,—ji stojo prieš para- 
pijos komitetą ir tuo laiku 
padarė labai sunkius apkal- 
tinimus prieš kun. Skrypką. 
Pereitą nedėldienj ji vėl ap- 
kaltino ji viešai bažnyčioje 

tik toclėl, kad jis esą neiš- 
laikė savo prižadų sulyg jos. 

Anot to paties laikraščio 
reporterio kun. Skrypka 
apie tą atsitikimą papasako- 
jęs sekančiai: 

"Vyčiai esą, įdūkę už pra 
šalinimą vargonininko Al- 
eksandravičaus [jis yra žy- 
mus muzikas ir vienas iš 
vadų Vyčių organizacijoj], 
susirinko pereitą nedėldienį 
bažnyčioj, arti durių, ir kuo 
met kunigas, eidamas vidu- 
riu bažnyčios, prisiartino 
prie jų, tai keturi vyrai pa- 
kilo, sugriebė ji, nuplėšė 
nuo jo bažnytinius aprėda- 
lus ir liepė jam eiti lauk 
iš bažnyčios. 

Toliaus kun. Skrypka pa- 
sakojo esą reporteriui, kad 
jis atsisakė tai padaryti, ir 
tuomet visa minia, apie 50 
jų, pradėjo spiestis aplink 
jį, išstūmė jį per didžiąsias 
bažnyčios duris ir numetė ji 
trepais apačion. 

D. Mockaičiutė 

Kun. K. Skrypka 

Vargonininko Istorija. 
Kun. Skrypka dar papa- 

sakojo, kad sausio 26 d., 
viena sąvaitč anksčiaus, t.y. 
tą nedėldienj, kuomet vie- 
ton prašalinto Aleksandra- 
vičiaus, tapo pastatytas nau 

jas vargonininkas, senasai 
vargonininkas su savo drau 
gais buvo "šturmavęs" var- 

gonus, kur naujasai vargo- 
nininkas buvo užsirakinęs; 
kad esą jie išlaužė duris ir 
taip įgąsdino esą naują var- 

gonininką, kad tasai nušo- 



ko nuo vargonų į bažnyčią 
ir, tai darydamas, net su- 
sižeidė truputį. 

Kun. Skrypka apie atsi- 
tikimą su mergina nieko ne- 

sako, bet visą bėdą mato- 
mai' veu'a ant Vyčių, ku- 
riuos jis vadina savo rūšies 
anarchistais. Jis primena, 
kad Vyčiai ir Clevelande 
sausio 26d. esą užpuolė vie- 
tinį iietuvių kleboną, kun. 
Halaburdą, ir išmetė jį is 
jo frontinių durių. 

A. Aleksis, arba Aleksan- 
dravičius, buvusis Detroite 
vargonininku, prieš kurį 
kun. Skrypka daro užmėti- 
nėjimus, pasakė reporteriui, 
kad kun. Skrypkos pasako- 
jimas esąs absurdas. Jis pri 
sipažino, kad jis buvo ne- 

dėlioj išryto bažnyčioj klau- 
syti mišių, bet kad jis ne- 

turėjo jokio biogo noro prieš 
kunigą už tai, kad jis jį pra- 
šalino. Jis pasakojo repor- 
teriui, kad jis girdėjo, kaip 
mergina kaltino kunigą ir 
pasakė, kad esą kun. Skryp- 
ka mėgino išmesti ją iš baž- 
nyčios. 

D. Mockaičiutė, kuomet 
ją aplankė reporteris, paro- 
dė jam savo apdraskytas 
rankas, ką, anot jos, pada- 
rė jai kunigas pereitą ne- 

dėldienį bažnyčioje. 
Detroito diecezijos vysku- 

pas Michael J. Gallagher, 
sakoma, paliepęs padaryti 
nuodugnini ištyrimą visų 
apkaltinimų, daromų kun. 
K. Skrypkai ir tuomet iš- 
duos savo nuosprendį. 

Politiškos žinios. 
VALDŽIA PRISAKO 

UŽPULTI. 
Berhn, via London, vasa 

! 

x io t> d. Dvidešimts ypatų 
likosi užmušta laike nakties 
smarkiame mūšyje Bremen, 
kada valdžios kareiviai ban- 
dė šturmu paimti Spartakų 
avanpostus. 

Bremeno mušis prasidėjo, 
Kada 1,000 valdžios karei- 
vių artinosi prie miesto. 
Kulkasvaidžiai ir artilerija 
ouvo vartojama laike mūšio, 
Kuris vėliaus išsiplatino ir 
oiautė trijose miesto pusėse. 

Ypatingai smarkus mušis 
iautė pietinėje pusėje* Bre- 
meno. 

Kabinetas, sėdėdamas 
A'eimare, nutarė, kad toli 
mesnės derybos su sparta- 
kais Bremeno yra bergž- 
ižios ir prisakė užpulti ant 
niesto. 

3ETVARKES AUSTRIJOJ. 
Londonas, vakario 5 d.— 

Žinios iš Linzo, persiųstos iš 
/iennos korespondentu Ex- 
^hange Telegraph praneša . 

xad penki tūkstančiai ypa-Į 
cų apielinkėse Linz, sostinės 
augštesnės Austrijos, plėšia 
maišto sankrovas ir atlieka 
kitokias vagystes. Žmonės, 
pranešimas sako, iš alkio da į 
losi pasiutusiais. Iki šiam 
laikui dar nepasisekė įvesti 
varką. 

500,000 BEDARBIŲ. 
Washingtonas, vasario 

j d. — Ragindamas atstovų 
buto komitetą, kad jis kuo- 
tjreieiausiai perleistų atei- 
yystės bilių, sulyg kurio atei 

ČIA ŽUVO 15 ŽMONIŲ. 
Bostone nesenai sprog milžiniškas bubilas, galintis įtalpinti vieną m'lijoną galio- 
nų sirupo, prie ko žuvo 15 žmonių. Paveikslėlis parodo nelaimės vietą. 

vystė į Suvienytas Valstijas 
yra sustabdoma ant keturių 
metų, Frank Morrison sek- 
retorius Amerikos Darbo Fe 

deracijos, pasakė šiądien, 
kad 500,000 vyrų Suvienyto 
se Valstijose dabartiniame 
laike randasi be darbo. 

PAVĖLINO APLEISTI 

RiJSIJĄ. 
Paryžius, vasario 5 d. — 

M. čičerin, užrubežinių rei- 
kalų Kusijos sovietų val- 
džios ištraukė savo opozici- 
ją prieš deportaciją iš Ru- 
sijos Eduardo Odiero, Švei- 
carijos ministerio i)- jo šta- 
bo. Telegrama apie tą daly- 
ką ką tik likosi aplaikyta 
nuo bolševikų valdžios, su- 

lyg Marcei Hutin laikraš- 
tyje Echo de Paris. 

Bolševikai nusiskundė, 
kad Šveicarijos valdžia lai- 

I ko kalėjime trisdešimts rusų 
agitatorių ir padarė grūmo- 
jimą prieš Šveicarijos pilie- 
jčius Rusijoj, jeigu Šveicari- 
ja nepaliuosuos belaisvių ir 
nepripažins atstovo Rusijos 
sovietų Šveicarijoj. Iš virš- 
mniėto atrodo, kad pertrau- 
kimas atsinešimų yra už- 
baigtas. 

VIENIJA BOLŠEVIKUS 
PRIEŠ TALKININKUS. 
Stockholmas, vasario 5d. 

— Graudinimas premiero 
Lenino, adresuoto į visus 
bolševikiškus komitetus Vo- 
kietijoj, Austrijoj, Lenkijoj, 
Finliandijoj ir Baltiko pro- 
vincijose, sušaukti komunis- 
tų konferenciją, kuri užtem- 
dys taikos konferenciją Pa- 

ryžiuje ir socialistų konfe- 
renciją Berne, yra atspaus- 
dintas Petrogrado laikraš- 
tyje. Leninas užreiškia, kad 
vien tik bolševikai turės tei- 
sę paimti iniciatyvą šaukia- 
moj konferencijoj. 

VADAS KINŲ BOLŠEVI- 
KŲ UŽMUŠTAS. 

Stockhclmas, Vasario 5d. 
— Žinios iš Petrogrado pra- 
neša kad Dianyo Richoman, 
vadas Kiniečių bolševikiš- 
kos propagandos tolimuose 
rytuose ir prezidentas Kinų 
skyriaus komunistų partijos, 
likosi nužudytas per nežino- 
mą. Jis likosi nušautas, ka- 
da j?s pradėjo sakyti pra- 
kalbą. Richoman buvo dik- 
tatorium Kiniečių gyyenan- 
čių Rusijoj. 

NEPALIUOSUOS 
SINN FEINERIŲ. 

Londonas, vasario 5 d.— 
Pranešimai iš įvairių šalti- 
nių nurodė, kad nariai Sinn 
Feinerių, kurie buvo niter- 
nuoti Anglijoj, buvo paliuo- 
Ruoti. Bet šios dienos pra- 
nešimas, išleistas iš Airijos 
sekretoriaus kontoros prane 
še, kad Sinn Feinerių be- 
laisviai nebus paliuosuoti 

j "prie dabartinių aplinky- 
bių." 

I • ! REIKALAUJA BOLŠEVI- 
KU APLEISTI SALI. 

\Yashingtonas, vasario 5. 
Devyni nariai bolševikų šta- 
bo Kopenhagene, vadovau- 
jant Suritzu, buvo tikėtasi, 
kad jie apleis Daniją šią- 
dien, sulyg patarimo polici- 
jos viršininko, kad jie butų 
išsiųsti iš šalies, sulyg pra- 
nešimų aplaikytų val'stijinia 
me departamente. Daug ki- 
tų bolševikų pasilieka Ko- 
penhagene. 

I 

IYANKIAI SUMUŠĖ BOL- 
ŠEVIKUS. 

Archangelsku vasario 
5 d. — Smarkiame mūšyje 
utarninke, Amerikos karei- 
viai sumušė bolševikus ir jie 
betvarkėje pasitraukė iš kai 
mo Vistavka, ant Vaga upės 
Bolševikai aplaikė didelius 

i nuostolius. 
i Amerikos nuostoliai buvo 
penki užmušta ir keletas su- 
žeista. 

Daug bolševikų likosi pa- 
imta nelaisvėn. 

AUGŠČIAUSIAS ANT 
ŽEMES KALNAS. 

1856 metuose angliškos val- 
džios matematikas Waugh 
surado Himalajų kalnų vir- 
šūnę, kurios augštis, sulyg 
trigonometriško išmatavimo 
turi 5,870 metrų. Viršūnę 
tą praminta vardu pirma bu 
vusio Indijose valdžios mati 
ninko Mount Everest. Pra- 
slinkus vieniems metams 
tuos kraštus atlankė vokie- 
tis tyrinėtojas Hermann 
Schllagintweil ir rado vieną 
Himalajų viršunų. Nepaulio 
teritorijoj patėmytą viršūnę 
palaikė už Everesto kalną, 
bet čiabuviai tą viršūnę va- 

idino Gaurisaukai. Nuo to 
laiko augščiausia ant žemės 
kalnų viršūnę vadina tai 
Everest, tai Gaurisaukas, 
bet tai buvo klaida, nes tarp 
Everesto ir Gaurisaukas vir- 
šūnių nieko bendro nėra, 
yra tai dvi visai skirtingos 
Himalajų viršūnės ir augštis 
jų ne vienodas, bet didokai 
skiriasi. 

Paskui persitikrino, kad 
nuo tos vietos, kur buvo 
Schlagintwereil, visai Eve- 
resto matyti negalėjo, nes 

tą viršūnę visiškai dengia 
Gaurisaukas taipgi jo patė- 
myta viršūnė Gaurisaukas 
nebuvo Everest, bet visai ki- 
ta ir matavimas pertikrino, 
kad Gaurisaukas yra ant 
1700 metrų žemesnė už Eve- 
restą. Taigi tarp tų kalnų 
viršūnių augščio yra didelis 
skirtumas. Dabar jau galu- 
tina žinoma, kad augščiau- 
sia ant žemės kalno viršū- 
nė yra Everest, Himalajų 
kalnuose, turinti 8840 met- 

rų. 

_ ■- 
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"Lietuvos" Kalendorius v 

Sį metą dienraštis "Lietuva" išleidžia Sieninį Kalendorių, kuris, kaip ir pirmiaus buvo, yra pritaikytas kasdieniniam gyvenimui. Apart paprastų mėnesi- 
nių dienų šis kalendorius pažymi Amerikoniškas šventes, paduoda Lietuvos svar 
bias istoriškas datas ir katalikiškas šventes. 

Kas užsirašys dienraštį "Lietuva" nemažiaus, kaip ant 3 menasių 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 "LIE'iUVĄ", 
Užsisakykami "Lietuvą", adresuokite taip; 

u 

3253 S. Morgai St, 

į Dienraščio "LIETUVA" 
, , ftAIHOS^ 

CfffCAOOJE Metams $6.00 
,, Pusei metų 3.B<yo 

<; ln Kitus Suv. Valstijų Miestus 
;! Metams - $6.00 
lj Pusei Metų 3.00 

!; In Kanadą Metams 7.00 
ln Kitas Šalis Metams 8.00 

ETUVA" 
CfflCAGO, 1LL. 
Sitą kuponą išpiSdyk, nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 

arba pinigais prisiųsk mums. 

VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

"LIETUVA" 3253 So, Morgan StM Chciago, 111. 
GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

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

Mano adresas: 

t 

V fu das Pravardė 

Stu'bos numeris Gatve 
(arbafcoi) 

Miestas Valstija _ 



Žemes Ūkis ir Kreditas. 
Furbut jau nebegrįžš tie lai- 

kai, kuomet žemės ūkis buvo 
■Ltlyginimai nepainiu ir. 
T<eliu, užtektinai pelningu už- 

siėmimu; kuomet atskiras ūki- 
ninkas buvo beveik visai sava- 

rankiu, nuo kitų ūkių nepri- 
klausomu, nes savo ūkyje ga- 
mino beveik visa, kas reikalin- 
ga buvo jo reikalams beveik 
patenkinti. Ir jeigu koksai žem- 
dirbys leisdavosi i maino, pir- 
kimo-pardavimo, santykius su 

kitais žemės ar kitokios rųšies 
ūkiais, tai tik retkarčiais, kad 
įsigijus kokių nors nepaprastu, 
svevur pagamintų ar ginklų, 

medžioklės ir darbo įrankių, ar 

dailiu jau papuošalu, rūbų, gė- 
ralu ir kt. žodžiu, iš kitų ūkių 
maino keliu jgijama buvo tik 
tokiu daiktų, kurie skiriami 
buvo tenkinti antros eilės žmo- 
gaus reikalams. 

Toks dalyku stovis Vakarų 
Euroj)os žemės ūkyje, ypač 
smulkesniame, — valstiečių u- 

kyje, buvo paprastu apsireiš- 
kimu dar praėjusiojo šimtme- 

tį. 

są žmogaus konservatingumą, 
prisirišimą prie vieną kartą jau 
nustatytų ūkininkavimo ir šiaip 
jau žmogaus gyvenimo sutvar- 

kymo budų ir pamatų ir viso- 

Žemės tikis iškėlė aikštėn vi- 

km permainų, naujumų bijo- 
jimu. Kas nematė Vilniaus apy 
linkėse žemės dirbimo įrankių 
konstrukcijos, kuri gal geroka 
senesnė už patį Vilnių ir jo 
■garsųjį Gedimino kaina. 

Bet matyt žmogaus veikimas 
ir žemės ūkio srityje dar iki ne 

senai toks vienodas, nauju- 
mams nepasiduodantis, negalė- 
jo įdaryti visuotinojo 
mos išimties, kurį senovės grai 
kų filozofas-galvočius išreiškė 
trumpais žodžiais : viskas mai- 
nosi ir keičiasi, nieks nestovi 

vietoje. 
.Ir ištikrųjų. \ ietoj mažų, 

dabartiniu mastu, viduramžio 
vakarų Europos nykstukų-mie- 
stų, tespietusių savyje amatus 

ir pirklyba dažniausiai tik su 

aplinkiniais žemės ūkininkais, 
Įfc—dabar žėri, verda miestai tnil 
žinai, siolaikinės kulturos, ci- 
vilizacijos ir milžiniškai išbu- 
jojusios pramonės bei preky- 
bos centrai. Dabartinieji mie- 
stai, skaitantie šimtais tūks- 
tančių ir milionais gyventojų, 
tampriausiais įvairaus susisie- 
kimo (gelžkeliai, telefonai, te- 

legraas, pačtas ir kt.f) r> šiais 

yra su vienas kitu ir su visu ci 

vilizuotuoju pasauliu susirikę. 
Ir kiekvienas likis, — ar tai že- 

m€s, n r pramonės, ar preky-t 
bos — tampriai yra susirišęs 
maino keliais su visais kitais 
ūkiais ir tuo budu su visu pa- 
sauliu. Vieno kurio nors kraš- 
to javų geresnis derlius, pato- 
bulintas tų ar kitų vartojimo 
dalykų gaminimas turi didele 

Įtaką j kito krašto, gal kitame 

pasaulio gale esančiąja, pro- 
dtiktu kaina. I okio atskiriu u- 

t, c 

kilt savarankumo, kuriame bu- 

tu gaminama beveik visa, ko 

reikia žmogaus reikalų paten- 
kinimui, kaip tai buvo natūra- 

lio ūkio tarpulaikyje, musų lai- 
kuose, kuomet viešpatauja 
mainas — nebėra. Kiekvienas 

h lik i > gamina tuos ar kitus pro- 
duktus ne tik savo vartojimui, 
kiek mainui. 

Pramonės ir prekybos ulciai 
šiose naujose paganios sąlygo- 
se iškarto pasijuto kuopuikiau- 
siai besą. Xe taip lengvai prie 
maino sąlygų galėjo prisitai- 
kinti žemės ūkis. Nors mokslo 
išradimai ir technikos išsiplė- 
tojimas vienodai turėjo stumti 

pirmyn taip pramonės, kaip ir 

žemės uki, tačiau praėjusiojo 
šimtmečio \ ūiurio Euro]y>s e- 

koiiominė historija rodo visai 
ką kita. Pramonė nuostabiu 
greitumu žengė pirmyn vis prie 
nauju ir naujų laimėjimų, tuo 

tarpu kai žemės ūkis pasijuto 
negalįs taip greitai žengti pir- 
myn. O kuomet praėjusiam 
šimtmečiui įpusėjus Europos 
rinkose pasirodė iš Naujojo 
Pasaulio — Amerikos atvež- 

tieji javai, kurių kaina buvo 
gerokai žemesnė už Kuropos 
javų kainą — Senojo Pasau- 
lio — Europos žemės ūkis pa 
sijuto begyvenąs sunkiausiąjį 
krizį. 

Kame-gi dalykas? Nejaugi 
žemės ūkis Europoje negali pri- 
sitaikinti kaip tinkamas prie 
naino sąlygų ir ne tik šiaip 
aip reikšti savo gyvybę, bet 

paroclvti pramonei, ka iis ga- 
li? 

Ne, taip nėra. Mainas issta- 
:ė kai]) pramonės ir prekybos, 
taip ir žemės tikini naują gyva- 
vimo sąlygą. Kad ir kažin koks 
nkis butu, jei jis nori tinkamai 
gyvuoti ir tinkamą pelną turė- 
ti — privalo likti komercijiniu 
ukiu. Tai reiškia, kad kiekvie- 
nos rūšies atskiras ūkis privalo 
kaip galima geriau prisitaikin- 
ti prie rinkos, bet viso krašto 
ir net prie pasaulinės rinkos. 
Šiais laikais krašto ir pasaulio 
rinka labai tvirtu balsu diktuo- 
ja kiekvienam gaminimo ukiui. 
ka jis turi gaminti, kokios ru- 

sės ir kiek. Laimingas tas ūkis 
kurs pilniau gali prie tų rinkos 
reikalavimų prisitaikinti, — 

tuomet jis auga, bujoja ir yra 
pelningas. Ir priešingai, seno- 
viškai vedamas ūkis kaip kad 
tėvai ar protėvai vedė, maino 
sąlygos pramonės, prekybos 
ir žemės ukiui davė nauja už- 

davinį— komcvcijalizcicijos už- 
davinį. 

liet įvairios rūšies ūkiai — 

pramonės, prekybos ir žemes 
— ėmėsi šita uždavinį atlikt, 
su įvairiomis pajiegomis ir lė- 
šomis. 

Pramonė ir prekyba taip pui- 
kiai ikišiol besiplėtojusios, taip. 
gerai prie maino sąlygų prisi- 
taikiusios, sugebėjo savo reika- 
lui sutraukti krūvon, susiorga- 
nizuoti ir sunaudoti milži- 
niškus kapitalus. Tam reikalui 
buvo sutverta milžiniška kredi 
to sistema, kuri šiek tiek žino- 
mų pramoninkų ir pirklių ūkio 
reikalams gali suteikti beveik 
beribes kredito lčsas, be kurių 
dabartinioji pramonė ir preky- 
ba gyventi visai negalėtų. 

liet toj kredito sistema taip 
susidarė, kad jos svarbiausiu 
uždaviniu buvo remti ir stumti 
pirmyn ypač pramonė ir preky- 
ba; toji kredito sistema sutrau- 
kė krūvon ir sutvarkė ne tik 
pramonės ir šiaip jau liuoses- 
nius kapitalus, kad teikus juos 
daugiausiai pramonės bei pre- 
kybos reikalams, bet atitraukė 
kapitalus ir nuo žemės ūkio. Di- 
delis apyvartos kapitalas davė 
galimybės taip nuostabiai išsi- 
vystyti pramonei ir prekybai. 

kentės ūkis negalėjo koja į 
koja žengti vystymosi keliu 
drauge su pramone ir turėjo 
gerokai atsilikti, nes stigo jam 
"kraujo", r.pyvartos kapitalo-, 
kredito. Visi aktai liudija fai, 
o ypačiai žodžiai, pasakyti vie- 
no žemdirbybės ministerio Bel- 
oti senate, kuomet žemės ūkio 
krizis, praėjusiojo šimtmečio 
antroje dalyje, skaudžiai palie- 
tė ir Belgiją. 

II 
Žemės tikis, sakė tasai mini- 

steris, keičiasi ir turi keistis. 
Tai yra būtina jo gyvatos są- 
lyga- Jis stovi dabar prie* są- 
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; Kruizeris St. Lonis pirmą syk grįždamas šion šalin atvežė atgal 346 lauko artileriją 95 
divizijas. į 

lygas, kurios v'isai nepanašios 
j pirmiau buvusias ir kovoje su 

1 šiomis naujomis sąlygomis že- 
mės ūkis tik tuomet laimės, kai 

! apsišarvuos sulig nurodymu 
lnaujausiųjų mokslo žinių. Šiuo 
metu mes reikalingi esame kur- 
kas daugiau dirbtinių trąšų tu- 

rėti, negu kadaise. Mums rei- 
! kalingos yra mašinos ir daug 
kitų dalykų, kurie musų tėvams 
ne nesisapnavo. Visi šitie nauji 

Į >rietaisai užtikrina geresnį der- 
lių. Bet iš kitos pusės jie reika- 
lauja ir didesnio apyvartos 
kapitalo. 

Šitie Belgų ministerio žod- 
žiai, rodos prie nieko taip ge- 
rai nepritaikomi, kaip prie Lie- 
tuvos žemės ūkio. Norint musų 
žemės ūkis pakelti, tai vra pa- 
daryti jis tokiu, kokiu jis buli 
privalo, reikia pastatyti jis i 
.tokias sąlygas, kokiose yra pra- 
monė ir prekyba; reikia suteik- 
ti žemės ukiui reikiamojo jam 
kredito — apyvartos kapitalo. 
Jeigu kur nors liuosesnieji ka- 
pitalai su pagalba tam tikrai 

j sudarytos kredito sistemos 
ypač buvo atitraukiami nuo že- 
mės ūkio, tai kaip tik Rusijoje, 
na, žinoma, ir Lietuvoj. Užten- 
ka prisiminus vien Rusi jos val- 
stybės taupomąsias kasas Lie- 
tuvoj, kurios tiek milionų yra 
išpumpavusios iš Lietuvos gy- 
ventoju, didžioj savo daugu- 
moj žemdirbių, ir nukreipusios 
visus šituos žemės ūkio kapita 
lus valstybės, pramonės ir pre- 
kybos reikalams. Visą laiką bu- 
vo smarkiausiai nusižengiama 
prieš tą, dabar jau beveik visur 

pripažintąją finansinės politi- 
kos taisykle, kad liaudies liuo- 
bėti kapitalai privalo eiti liau- 
lies gaminimo reikalams, o ne 

lidžiosios pramonės ar preky- 
bos reikalui, kurios privalo pa- 

sijieškoti kapitalų plačiosiose 
autinėse ir pasaulinėse pinigų 

rinkose. 
Žemės ūkyje aiškiai matomi 

yra dvejopo tipo ūkio vienatai: 
stambusis žemės ūkis ir smul- 
kusis. Jeigu pirmasai dažniau 
randa tinkamesnių sau kredito 

šaltinių, tai antrasai — smul- 
Kusis ūkis — sau prieinamo, 
tikro ir pelningo kredito ne* n 

rėjo iki senai dar beveik visoje 
vakarų Europoj, o Lietuvoj ii 

lvg šiolei dar neturi. / 

Tiesa, smulkus žemės ūki- 
ninkas dažnai naudojasi kredi- 
tu iš pirklių. Bet šitoksai kre- 
ditas yra visai netikusiu, nes 

yra brangiausiu iš visų esamų- 
jų kredito rųšių. Tik reikia ap- 

skaičiuoti, kiek toksai pirklių 
kreditas atsieina žemes ūkinin- 
kui, kiek tas ūkininkas permo- 
ka už perkamas iš jo prekes, ku 

rias, įsiskolinęs, gauna papras- 
tai jau menkos vertės—ir pa- 
aiškės, kad visai tai sudaro žy- 
mią ūkininko nuo pirklio pri- 
gulmingumą, kurs kredito są- 
lygoms tarp žemės ūkininko ir 

i pirklio susidarius būtinai atsi- 
randa. 

Žemės ūkininkas labai daž- 
nai randa kredito ir pas palū- 
kininkus. J r šitą, pragaištin- 
giausia žemės ūkini kredito rū- 

šimi žemės ūkininkas dažnai ir 
labai dažnai priverstas yra nau 

doties. Bet kas nežino, kad pa- 
lūkininko paskolintieji augštu 
nuošimčiu žemės ūkini pinigai 
pastarajam yra tikri nuodai, 
nes jo ne tik nepagerina, bet 
priešingai iščiulpia iš jo pasku- 
tiniuosius gyvybės syvus. 

Retkarčais sutinka suteikti 
žemės ūkininkams kredito ir 
bankicriai. Bet šitos rųšies kre- 
ditas žemės uk. sunkiai yra pri 
einamu, duodamu besiremiant 

[dažniausiai gero ūkininko rcpn 
tacija ir užstatant ta ar kitą 
ūkininko mantos dali, ar tai a- 

ticluodant lauke tebenokstan- 
čius javus; šitoksai kreditas 
dažniausiai yr tam; kad ūkiniu-j 
kui lengviau butę išsiristi iš j 
sunkiai susidėjusių aplinkybių, 
o ne tani, kad padėjus žemės 
ukininkui pradėti kokį nors nau 

ja pelningą darbą.. Bito kredito 

rųšis pasižymi dažniausiai su- 

simylėjimo atspalviu, o ant pa- 
siskolinusiojo meta kaž-koki 
nepageistiną šešėli. Dažniau- 
siai tokio kredito šaukiamasi, 
kuomet jau esti "povisam", 
pervėlu ir tasai kreditas nieko 

ypatingai pagelbėti nebegali. 
Tai yra taip vadinamasai netei- 
sėtasai "suvartojimui skirtas" 

[kreditas. Francuzų ekonomistą 

Lema-Bolje sako, kad tai yra 
kreditas tam, kad apmokėjus 
au padarytas išlaidas: reiškia 

toks, kurs kokio nors pelno at- 
nešti jau nebegali. Kitokio vi 
sai budo yra teisėtas arba ga 
minimo tikslams, kurs išmin- 
tingai suvartotas turi pelną 
duoti. 

Bet reikia vieną karta visam 
laikui išsiaiškinti, kadėl papra- 
sti bankai negali žemės ūkini 
duot to, ko tam reikia. 

Yra labai svarbių priežasčių. 
Žemės ūkyje gaminimo proce- 
sas eina kur-kas lėčiau, negu 
pramonės ar prekybos ūkyje ir 
todėl pinigai jdėtieji žemės ti- 

kiu neša pelną taip pat lėčiau. 

Jeigu pramoninkas ar pirklys 
kredituojasi banke dažniausiai 
vienam, dviem trims daugiau- 
sia šešiems mėnesiams, tai že- 

mės ūkininkas priverstas daž- 
nai yra kredituotis ir visiems 
metams. O prie tokio ;lgo kre- 
ditavimo dabartinieji trumpa- 
laiko kredito komerciniai ban- 

kai yra nepritaikinti. Beto, že- 
žemės ūkio sąstate yra vienas 
nors labai svarbus, bet labai 
ir neaiškus ir nepastovus fakto- 
rius — pati gamta. Svarbi?tį- 
sia gi, kad laidojimo, garanti- 
jos žvilgsniu žemes ūkininkas 

yra visai, kitame padėjime, ne- 

gu pramonininkas ar pirklys. 
Negalima sakyti, kad žemės 

ūkininkas šiuo žvilgsniu "neiš- 
tikimas." Ne, jis visada sąži- 
ningai moką savo skolas, nors 

kariais sumokėjimu £»*ali gero- 
kai ir pasivėluoti. Juk žmogų* 
nėra dar pilnu gamtos viešpa-' 
ciu; o žemės ukininkui kaip tik 
juk priseina labai daug reikalo 
su gamta. Šitoji gali pasielgti 
ir ne taip, kaip ūkininko buv > 

numatyta. Taigi, va dilei ši- 
tokiu pasivėlinimu, o lygiai ir 
delei to, kad žemės ūkininko 
vardas platesnėje pinigų rinko- 
je nėra žinomas, kaip pavyz- 
džiui kokio nors pirklio var- 

das, žemės ūkininko parašas 
ant vekselio ar kokio kito fi- 
nansinio instrumento neturi pi- 
nigų rinkoje rinkos kainos. 

Taigi žemės ūkio kreditas 
yra tokios rūšies; kurs komer- 
cijinių bankų laikomas nepato- 
giu ir nepelningu, nes prisiei- 
na skolinti sulyginamai per il- 
gam laikui. Tas laikas perdi- 
delis, kad galima butu daryti 
trumpalaikius paskolas, o ilga- 

Kiekvienos dalies ąvventojai priverstinai moka mo- '-o '<-"gž S 
kestis savo šalies palaikymui ir jos reikalu aprūpini- 
mi.i 

Tr$?fįB 
'!^ Kiekvienas lietuv/is privalo mokėti mokestis Nuken- 

~Us^~*$rŲP' i- ■:;$ tėjusiai dėl karės Lietuvai, jai laisvėm išdavimui ir ios 

-itii'm-rriUVJirtfi ] 
r -mii-'V. w anun r^an:. j;.a 

žmonių nprupinimui. 
Reikalaukite paaiškinimu ir siuskite pinigus šiuo 

adresu: 
(Šitokios markes išduodama 

*«•*-<■!*«**? už įmokėtus pinigus). 

320 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 

kiiii nu n įminiu m ii muiliniu 

Skaitytojas žino. 

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

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

Žiūrėkite, kad i u? u numeris 

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

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

Permainant antrašą, aiškiai 
išpildykite šitą blanką ir pri- 
suiskite ją mums, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greita^ ir 
teisingas p;>t" 

Mainant antrašą, teiksitės išpil- dyti sekančią Manką. 
Pirmiau? ir:ar "Lietuva" ėjo sekančiu antrašu: 

Vardas Pavardė 

Numeris Gatvė 

Miestas — Valstija 
Dabar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestai Valstija 
Minimi iiniiiiiiiiiiiuiiiiniiniiiimiiiiiiMif fiiiifiimii 

laikini kapitalo talpinimui yra 
pertrumpas. Juk .bankas pini- 
gus skolina ne labdarybės de- 

bet clelci pelno. Paskolų 
sąlygos turi atatikti bUi.kii in- 
teresar.is; k i t a i p bankas ir gy- 
vuoti negalėtų, jokio ypatin- 
go nenoro skolinti pinigų žemes 
ūkio reikalams komercijiniai 
bankai neturi, ką parodo vis 
daugyn beatsirandančių batikų, 
kurie mėgina tiekti kredito ir 
žemės ukiui. 

Todėl žemės likis, ypač smul- 
kusis, ir reikalingas yra ypa- 
tingos bankų rūšies. Tokiais 
bankais vra — Kooperativiniai 
;>ankai arba kredito draugijos 
ir bendrovės, sudarytos koopą- 
'•arijos pamatais. Jos tai ir su-j 
jeba rasti daugiau, negu rei- 
dą, žemdirbiuose laidojimo,— 
garantijos. Esant pastarajai 
str iranda tiek kapitalo ir tokio- 
mis sąlygomis, kiek ir kokio- 
mis reikia žemės ūkio apyvar- 
tos reikalui. 

Kooperacijos bankai visoj 
beveik Vakarti Rtiropoj ir nei 

kai-kur už jos ribų padėjo 
smulkiajam žemės tikiui prisi- 
taikinti prie maino sąlygų ir 
išeiti iš krizio. Šitie bankai 
pastūmė žemės tikį ir tebestu- 
mia tobulumo ir pelningumo 
keliu. Visur kredito koopera- 
cija yra padariusi daugybę 
stebuklu. 

Kaip tie kooperativiniai ban- 
kai arba kooperativinio kredi- 
tu draugijos bei kasos atsirado, 
kame jų esmė ir veiki1 as, at- 

siektieji rezultatai ir nauda.— 
visa tai bus gvildenama jau 
kilu< >se straipsniuose. 

Vyt. Petrulis. 
("Liet. Atst.") 

LIETUVIŠKOS NOTOS 
Naujos dainos ant 4 balsų, išsimokini- 
mas noru 8 lekcijos bo mokytojo, vi- 
siems instrumentams ir dainavimui. 
Knyga $1.50, parduodu už $l.fN). Rei- 
kalauju Agentų. Duodu Jidelj uuošimtj. 

G. A. BARONAS 
BOX 774 McKEES ROCKS, PA 

Dienraštį "Lietuvą" 
Užsirašykite pa3 

A. SIRATAVIČIŲ. 
M usu agentas p. Antanas Sira- 

tavičius likosi sužeistas Rugpiu- 
čio 17 d. 1918 anglių kasyklose 
arti W. Frankfort, 111., todėl jis 
nebegali panirt žemeles gilumon, 
nebegali anglis kasdamas, pelnyt 
sau duoną. Jis dabar užrašinėja 
dienraštį "Lietuvą", renka jam 
savo pragyvenimą. Jis lankosi 
artimose nuo W. Frankfort, 111. 
lietuviškose kolonijose. 

Jeigu jusij akys perši arba skaudžios, 
jus nereikalaujate eiti gydytis ir mo- 
kėti augštas kainas už tai. Pasiteirau- 
kit m manim. Aš pritaikysiu jums 
akinius, kurie greitai prašalins jums 
visus akių sakusmuf. Aš gvarantuojv 
ium:. geriausiį patarnavimą ir žemiau 
sias kainas. Turla 3 metą patyrimą. 

Peter A, Miller 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizgučių. Pui- 
kiai Taisoma Laikrodėlius 

2t28 W ?2nd St. Chicago 
Phone Canąl 5838 
4906 W. i4th St Cicero 

Keturių Veiksmių Drama 

PUIKUS VAIZDELIS 

Labai tinkanti perstatymui 

Lošime 
Dalyvauja 4 vyrai ir 

3 moteris. 
KAINA 35 CENTAI 

Užsakymus su pinigais siųsti 

"LIETUVA"' 
3253 So. Morgan St. Chicago, II!. 
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"Lietuva" eina kasdien. iSskiiiaa' afcdoldlenius, 

Leidžjai: Lietuvos Dienraščio BeurovS. Redaktorių*. 
Adv. Broniuj* K Baluti* Adresą* visoms karenpon«i«n- 
4ljoma: 

Lltnu4.iian Publlchln^ C*. 

8253 So. Aaorgan St, Cbicaįc, Ui. 
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Prenumeratos kaina apgarsinimų skyriuje. Apgar 
sinimų kaina suteiktum* pareikalavus. 

°» '.slysti Redakcijon ir nesunaudoti rankraačlal ge- 
sinami atgal tik tada, kada jų grįziniufb reikalaujama, 
rankrašti Redakcijon siunčiant, lr kuomet gražinimo lė 

ioe prie rankraWlo yra pridėtos. 

Prenumeratos, apgarsintai!; Ir kitokio biznio relin- 

iais reik kreiptis lakkas. J 1>;' iiraščio Ad nirndtaracijį- 
K.*reapondenciJas <:imaf iv straipsniu* reik adresuoti 

Dienraščio Rc^ikcijoj v^iua. 

Joki rai'al, be puCavimo ražėjo tikro fardo-p; ar 

dSs (apart slapivardės) ir adreso, negali butl sunaudoti. 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 ik 

12-tai išryto ir nu~ 5:30 iki c vakare. 

*.'• ... ; jįi 

Ar Lenkiškieji Lietuviai? 
Tylės. 

Šiądien, kuomei vienos puses visos | 
lietuvių tautos giminės, neišskiriant ir i'ru- 
sų Lietuvių, ir pridedart taipgi baitgudžius, 
glaudžiasi prie naujai atgimusios Lietuvos, 
o iš kitos pusės ponai Lenkai iš Varšavos, 
per savo r>aderewskius ir Moraczewskius 
nachališkai užreiškia, Keta "Lietuva turi 
mums priklausyti"; šiądien, kuomet uau- 
gelis lenkiškai kalbančių lietuvių Lietuvoje 
užreiškia naujai Lietuvos valdžiai, kad 
jie, nors lenkiškai kalba, bet yra lietuviai 
ir stoja už neprigulmingą Lic+uvą,—tai ką 
šiądien Amerikoj gyvenantieji, lenkiškai 
kalbantieji lietuviai daro? 

Ar jie tylės? Ar jie savo tėvynę par-j 
duos Varšavos politikieriams? Daugelis! 
lietuvių yra palinkę manyti, kad kiekvie- 
nas, kuris tik kalba lenkiškai, traukia prie 
Lenkijos. 

Tas yra klaidina. Daugelis yra to- 
kių, kurie kalba lenkiškai—nes jų tėvai 
taip kalbėjo,—bet jaučiasi lietuviais ir trok 
šta neprigulmingos Lietuvos su sostine Vil- 
niuje. 

Šitokių elementų lietuviai neprivalo 
atstumti nuo savęs ir* nestumia. Bet šito- 
kiems elementams lietuviai neprigebsti su- 

siorganizuoti, idant jie galingesniu balsu 
galėtų savo nuomonę išreikšti, šito da- 
lyko Amerikos lietuviai iki šiolei nepajudi- 
no. O jis yra galingas gink1.;,; prieš len- 
kiškų imperialistų užmačias. 

Mums rodosi, kaci y r a būtinas reikalas 
šitą apleistą dirvą išnaudoti. Yra daugelis 
maišytų lenkiškai-lietuviškų draugijų, ku- 
riose "lenkais" yra lietuviai, gimę Lietu- 
voje; yra ''spulkų," kur susirinkimai ve- 
dama dviejose kalbose—lenkiškai ir lietu- 
viškai. Reik juos sužadinti; reik juos ,pa- 
drąsinti, kad ir jie išreikštų savo nuomonę 
kaslink neprigulmingos Lietuvos taip, kaip 
išreiškė suvokietčję Prūsų Lietuviai, suru- 

sėję "balcgudžiai," ir net pagalios sulen- 
kėję Lietuvos lietuviai. 

Rengiama no*, akus Lietuviu V^uoti- 
nas Seimas. Ar nebūtų gerai, kad tokiam 
Seime butu grupė lietuvių, gimusių Lie- 
tuvoje, bet lenkiškai kalbančių? 

Tokiu budu męs galime lenkų imperia- 
listams parodyti, kad jų rėmimąsi ant me- 
namų lenkų Lietuvoje yra tuščias pelų mai- 
šas ir mulkinimas akių pasauliui. 

1 Svetimoj Spaudoj apie 
Lietuvius. 

LIETUVA REIKALAUJA 
NEPRIGULMYBES. 

Įtekmingas \\ a^hingtono ;aikraštis 
The Štar, savo nedėlinej laidoj, vasario 2d., 
talpina ant apžvalginio puslapio ilgoku 
straipsnį antgalviu "Lithuania Seeks lnde- 
penclence" (Lietuva reikalauja neprigulmy- 
bės). Straipsni- yra sekantis: 

w 

tautų ir pridavimas reikalavimų nuo tolimų 
grupių žmonių, reikalaujant sau pripažini- 
mo i:aipo neprigulmingų valstybių. Čecho- 
Slovakai yra viena iš tokiu grupių. Ju val- 

Neįvardinta ant 
senų žemlapių. 

''Viena iš žingeidžiausių 
paskemių karės Europoje 
buvo atgimimas senovinių 

j stybė yra esybėje, gerai funkcijonuoja 
; [veikia] ir aiškiai pripažinta. Dabar štai 
i ateina Lietuviai, prašydami neprigulmybės 
! nuo bile kokios formos valdžios, kuri galės 
Rusijoj buti po to, kaip dabartinė betvarkė 
cenai bus užbaigta. I 

•'Lietuva yra ta dalis Rusijos, kuri ru- 

bežiuoja su Baltiko jūrėmis, augščiau Ryt- 
Prusių. Jo? negalima rasti ant moderniškų 
politiškų Rusijos žemlapių, nes vienas iš 
nusikundimų lietuvių yra tame, kad St. Pe- 
tersburgo valdžia, koki ji pirmiaus buvo, 
stengėsi sunaikinti jų, kaipo atskiros tau- 
tinės grupės, .savitumą. Rusiškos guber-j 
nijos, esančios etnografiškos Lietuvos ru- 
beižuose yra šios: Vilniaus, Kauno, Suval- 
kų, Gardino, Minsko, Vitebsko ir dalis 
Kuršo. Apart to, Lietuviai, etnoliogišku 
pamatu pasiremiant, savinasi apskričius Til 
žės, Klaipėdos, Gumbinės ir Karaliaučiaus 
Ryt-Prusiuose. Šitas plotas, aplamai pa- 
ėmus> apima 80,000 ketvirtaini] mylių [ang 
iiškų] ir turi apie 9,000,000 gyventojų, is 
kurių 7,000,000 lietuviai ir 308,000 yra 1 snkai. Nacionalistiški vienok reikalavi- 
mai neapima viso šito ploto. 

* * 

"Lietuvos afnbicija [troškimas] kas- 
link įgijimo valstybės nėra naujas išsivys- 
r> .. , tymas, nors per daugelį Revoliucija dave ^ ^ progą.. anį žemo laipsnio, iš prie- žasties prislegimo, kurį žmonės kentėjo. 
Proga autonomiškam susiorganizavimui pa- 
sitaikė ačiu Rusijos revoliucijai, įvykusiai 
kovo mėnesyj 1917 metų, po kurios įvairios 
grupės Rusijos tautų apreiškė savo dispo- 
ziciją [palinkimą] atsiskelti nuo vyriausio 
kimo Rusijos ir patiems save apsirūpinti, 
kaip štai Ukrajiniečiai ir Finai. Lieuviai 
vienok gavo labai mažai atydos ačiu susi-1 
maišymui Rusijos reikalų. Jie padarė sa- 
vo pirmą dekleractją per atstovus visų Lie- 
tuviškų partijų ir per Lietuvių reprezenta- 
ciją Durnoje vasario 21 d. 1917 metų. Po 
to laikas nuo 1 iko šitas reikalavimas buvo 
apreikštas su didesniu definitiškumu, o 

Rusijos tautų Seime, laikytame Kieve spa- lio mėnesyj 1917 m., dalyvaujant 22 skir- 
tinoms tautoms, tapo priimtos rezoliuci- 
jos, reikalaujančios, idant laikinoji Rusi- 
jos valdžia pripažintų Lietuvos teisę susi- 
tverti soverenę [neprigulmingą] viešpatiją.1 

"Vienam dokumente, kuri išleido Lie-1 
tuvių Nacionalė Taryba šioje šalyje, yr«, 
pasakyta, kad visos partijos Lietuvoje pri- 
pažįsta, jog "butų perniek ir neteisinga 
geisti atnaujinimo istoriškos Lietuvos, ku- 
ri, kaip kad ji buvo Algirdo ir Vytauto 
laikuose, užimdavo didžius plotus, dauge- lio rasių apgyventus." 

* ti 

"Paženklinimas siūlomos naujos val- 
stybės nėra taip sunkus, kaip galėtų išro- 

At k" dyti iš to fakto, kad Lie- 8 !ra 
tuviai paprastai yra pri- au a* 
skaitomi prie tos pačios 

rasės ir kalbos su rusais ir lenkais. Bet 
| priešingai, jie skaito save jokiu budu ne- 
I giminingais slavams, lenkams ar teutonams, 
nes sudaro atskirą šaką ir kalba skirtinga 

s.lba, kuri pastebėtinai yra. panaši į San- 
skritą. Yra tvirtinama; kad ačiu išlaiky- mui primityvių prigimtos kalbos charakte- 
ristikų, senovės grekai ir romėnai galėtų 
daug suprasti iš dabartinių lietuvių kalbos, 
Tš kitos vėl pusės tvirtinama, kad joks sla- 
vas negali suprasti nei Lietuvių, nei Latvių 
kalbos, kuri yra dialektu Lietuvių kalbos. 

"Rusų valdymas, nors neprielanku? 
/laikymu1' prigimtos kalbos, vienok nesu- 

fadkino jos Jas jau ne Rusijos valdžios 
nuopelnas. Vertejas]. Vienok buvo Jaro- 
mos visos pastangos sulaužyti Lietuvių tau- 
tinį susipratimą. Lietuvių žemė^ \ uvo ko- 
lionizuojamos rusais ir tuo tikslu rusų že- 
mės bankai supirkdavo didelius plotus ir 
pardavinėdavo juos mažomis farmomis 
lengvais išmokjėimais [rusų] atė'.inams. 

Viena iš karčiausių prie- 
žasčių nusiskundimui Lietu- 

vių prieš Rusijos valdžią bu 
vo ta, kad privatiškas mo- 

Kinimas Lietuvių vaikų bu- 
vo uždraustas po bausme 
sunkių stropų, kalėjimo ir 
net ištrėmimo. Laikraštija 
tapo uždrausta. 1864-tais 
metais rusų genral-guberna- 
torius [Muravjev], kaipo 
Gausme už sukilimą, kuria- 
me Lietuviai lošė tik men- 

Kutę rolę, užgynė spausdinti 
laikraščius ir knygas, ar var 

toti lotyniškas raides, prie 
rcurių jie per metų-metus bu- 
vro pripratę. Per 40 metų 

I po šituo uždraudimu žmo- 
j nes buvo priversti pasiten- 
! kinti tokia literatūra, kokią 
galima buvo įgabenti Lietu- 
von kontrabandos keliu iš 
Prūsų ir Suvienytų Valstijų, 
nors su rizika patekti kalė-, 
jiman, arba Sibiro ištrėmi- 
mam Nepaisant šito pri- 
spaudimo, bemokslių procer 
:as Lietuvoje yra pastebėti- 
nai mažas. 

"Lietuviai yra Romos-Ka- 
lalikai ir buvo persekiojami 
už savo tikybos prisilaiky- 
mą. Daugelis katalikų baž- 
nyčių buvo paverstų i pra- 
voslavų cerkves, o nekuriuo- 
se atsitikimuose, kur ^as bu- 
vo nepraktiška, jos buvo su- 

naikinamos dinamitu. Ru- 
sai statė savo cerkves ma- 
žiausiuose miestuos.e. Bet 
šitas prozelitavimas nepada- 
rė tėkmės ant žmonių ma- 
sių. 

U «Įf 

Yra tik natuiališka, kad 
toKiose aplinkybėse prasidė- 
jo didelė išeivystė iš Lietu- 
vos. Nėkurie žmonės jitš- 
koju prieglaudos,—kaip tas 
yra navatna,—kitose Rusi- 
jos dalyse, kur jie jausda- 
mi išt.ikro laisvesni, negu 
savo prigimtoj šalyj. Didu- 
ma vienok iškeliavo į Ang- 
liją, Į Pietinę Afriką, į Nau- 
jx Zelandiją, į Kanadą, o 

didžir.usis skaitlius į Suvie- 
nytas Valstijas. Yra apskait 
liuojama, kad yra dabar 
apie 680,000 lietuvių šioje 
šalyje, nors nekurie apskait- 
liavimai siekia net iki 750,- 
000. 

Dabartiniu laiku lietuviai 
yra po spaudimu iš dviejų 
pusių. Bolševikai mėgina 
užkirsti kelią išsivystymui 
neprigulmingos tautos, o 

lenkai mėgiia pervaryti rei- 
kalavimus užgriebimo pieti- 
nės Lietuvos dalies. Len- 
kišk?.sai spaudimas gal but 
pasiliaus dėlei persergėjimo, 
išleisto iš Paryžiaus, ir už- 
draudžiančio galvatrūkčiais 
savo užgriebimus nustatinė- 
ti. Bet bolševikų pavojus 
pasilieka rimtas pavojus lie- 
tuviams, kurie tikisi greito 
"šrišimo to, kas plačiai yra 
vadinama Rusijos problema. 
Tuo tarpu jie yra sutverę 
valdžią, kuri funkcijonuoja 
ir yra atstovaujami Paryžiu- 
je, kur reikalaujama Lietu- 
vos pripažinimo, kaipo ats- 
kiros valstybės." 

WAR SAVINOS SIAMPS 
ISSUED BY THE 

UNITED STATES 
GCVERKMEiST 

Atsižymajimas Lietuvio Ka- 
reivio Archangelske. į 

Paguldė galvą kariaudamas 
prieš Bolševikus. 

Laikraščio "Chicago Tri- 
būne" korespondentas Frazier 
Jlunt sekančiiai aprašinėja at- 

sižymėiimą Chicagiečio lietu- 
viu kareivio, tarnavusio Ame- 
rikos armijoje Onegos upės 
fronte, Žieminėje Rusijoje. 
Žinia paduota sausio 18-ta dic-j na; per kurjierą į Murmamskai 
17 diena Aiusio žinią pasiekė 
^aryžiu, o iš čia \-asarlo 3 die-' 
įą atėjo j Chicagą. 

Gaila, kad korespondentas 
amerikonas, nemokėdamas at- 
skirti lietuvio nuo ruso, vadina 
iį rusu, bet iš pravardės mum;' 

aišku, kad jis yra lietuvis. Šis 
didvyris vadinasi Krank SK.1 
kaimis. (Turbut, Pranas Šil- 
caimis). Korespondentas se- 
gančiai aprašinėja: 

"Frontas upes Onega, 
kieminė Rusija. Sausio 18 
diena 1919 metų. — Čia krašte 
pasaulio, prie užšalusios upės 
Jnega randrsi apleistas medi- 
įių iriobelių sodžius; ėionais 

aš išgirdau pasakojimą apie 
;rank Silkaimj, kuris giminiu 
iaėjo iš Rusijos, pirmiau dasi- 
gavo i la fi:deli': šalį sapnų— 
Amerika, i^- kurios sugrįžo at- 
;al į Rusija, knH nairuldyti sa- 

vo galvą už savo i c vyne." 
"Prieš keletą dienų drąsus 

jr.rys Amerikonų kareivių, su- 

idedantis iš 90 vyrų po vado- 
vyste leitenanto O. F. Phillips. 
rąsiai kovojo su aepasiseki- 

i-.aiSj kurių nei didžiausias pa- 
sišventimas negalėjo apeiti. 
Gavę prisakymą, atakuoti kai- 
melį Kaską 2 v. 30 niin. iš ry- 
to, jie stūmėsi artin kaimelio, 
kurio medinėse triobelėse tal- 
pinosi nežinoma spėka bolše- 
viku." 

Priversti buvo kavotis. 
"Netikėtai tuzinas kulkas- 

vaidžių paleido į Amerikonus 
mirtina ugnį, ir Amerikonai 
turėjo kavotis kaip galėjo. Bei 
priešo šūviai atrado pasikavo- 
jusius Amerikonus ir jų nuo 

Uoliai didžiai padidėjo. Sker- 
sai ugnim apipilta lauka leite- 
nantas Phillips su savo paly- 
dovu, vaikinu iš Chicagos, gi- 
musiu Rusijoje, slinko nuo 

Amerikonų kareivių vienos 
ęrupos iki kitai. Vaikinas iŠ 
Chicagos, matydamas, kad bū- 
tinai reikia pasiekti kitą karei- 
vių grupą, apsiėmė buti liuos- 
noriu. sakydamas: — Jųs mu* 

šatės už Rusiją, o aš juk esu 

rusas-amerikonas,—aš lenais 
nuveisiu. 

Didžiai pavojingas darbas. 
Tas buvo didžiai pavojingas 

darbas; iš šimto sykių tik viena 
karta galėjai laukti pasiseki- 
mo. Bet afieieras turėjo pasiųs- 
ti vikina. Greitai leitenantas 
parašė įsakymą ir padavė vai- 
kinui. Tas ilgai netrukęs, pra- 
dėjo slinkti prie paskirtos jam 
vietos. Kiti vyrai dabojo, kaip 
jis slinko eolis po coliiui. Jo 
draugai stebėjosi iš jo drąsos. 
Išrodė, kad tai negalimas daik- 
tas pereiti ugninę uždangą. 

"liet Qiiegaos vaikinas vis- 

ką pergalėjo. Pamažėli ir su 

dideliu gabumu jis pasiekė gi- 
na." 

"Minutos iš/odė taip ilgos, 
kaip valandos. Tada iš pagiri-> 
amerikonai kareiviai pamatė 
forma kareivio slenkančio lin- 
kui jų linijos. T aiks nuo laiko! 
i i s ilgai gulė jo nekrutėdamas] 
Dauguma manė, kad jis jau| 
pašautas. Nekurie jį drąsino.! 
Paskui ir vel jis pradėdavoĮ 
slinkti, bet ant nelaimės jis vel 
sustojo slinkęs. Dabar jau jis 
guli ramiai." 

iT/'wjKmy 

yBBRčrvPhov. 
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AČIU. 
Belgų ir francuzų moterįs clėkavoja talkininkų karei- 
viams už paliuosavimą nuo vokiečių jungo. 

"Eikšia Pranuli,1 eikšia mu- 
su drauge, eikš!" — Šaukė jo 
draugai. Bet Frauk Šilkaimi?, 
gimusis Rusijoje, kuris turėję 
progą apsipažinti su Amerikos 
dvasia jau savo draugu šauks- 
mo negirdėjo. Savo kišianiuje 
turėjo rašteli, ant kurio buvo 
parašyta, jogei negalima pri- 
duoti pagelba iš priežasties 
atakaVimo jų sparno,—o savo 

širdyje jis turėjo meilę prie 
Amerikos idealu. '" 

Kur.ą jc išgavo. 
"Tą pačią naktį, po priedan- 

ga tamsos, Amerikonai išėjo 
jieskoti jo kuno ir, suradę, pat* 
sinešė atgal. Ta; yra puiki vic 
tele, kur jis guli paguldytas su 

kitais tą dienu užmuštais did- 
vyriais. Tų draugai kas dienu 
apžiūri ir aptaiso jų kapelius 
tvorelėmis ir kryžiais." 

"Šiądien, kada aš pamačiau 
Mj didvyrių kapus, aptaisytu.;' 
Kalėdų eglaitėmis, man prisi- 
minė Amerika, ir ta Amerika, 
pp'e kurios visai arti stoviu. 
Šti.i. u'u yra dalis tos Ameri- 
kos. Čia guli jos sunus, jos vil- 
tis, jos sapnai. Amerika davė j 
'ai ką tik ji turėjo geriausio.] 
Vienu iš tų Amerikos turtų 
buvo tas vaikinas, kuris sug- 
rįžo i Rusiją, kad už ją numir- 
ti." 

Butų labai geistina, kad ve- 

iionio Šilkaimio giminės arbą 
pažįstami, jeigu jie randasi 
Chicagoje, suteiktu "Lietuvos" 
Dienraščio redakcijai daugiau 
apie ši didvyri žinių. Tuomet 
ir anglų laikraštyje galima Im- 
lų atitaisyti žinia, parodant, 
kad jis buvo lietuvis, o ne ru- 

sas. 

"Liet." Dienraščio Red, 

LIETUVIAI IR DARBI 
NINKU KONGRESAI. 

Anais laikais nemažai už- 
mčtinėta mifsy socialistams, 
kad kuomet kitų tautų socia- 
listai informuoja apie savo 

tMitas įvairias tarptautines so- 

cialisiiškas, ar darbininkiškas 
organizacijas, tai mušu socia- 
listai nei savo tarptautinėms 
organizacijoms apie Lietuvą 
ir lietuvius nieko nepraneša. 
Kurjoziškas buvo atsitikima^ 
anais metais, kuomet anot p. 
Yčo pranešimo, vienas žymus' 
arptautinės socialistiškos įstai- 
gos lyderis, girdėjo apie lietu 
vius tik tiek, kiek jis sužinojo 
iš — Gabrio broŠuros. 

!r dabar, sykiu su Taikos 
Korfer ncija Paryžuje, Euro- 
Ioje rengiama skietas darbinin- 
kišku kongresu. Ar lietuviai 
sociali i juose daly vau s, 
idant juose supažindinti pasau- 
lio darbininkus su Lietuvos 
darbininko padėjimu ir jo troš- 

.iiiais? Apie tai neteko iki 
šiolei girdėti. 

Nuo jų. trokštančių Lietu- 
vos darbo žmonėms laisvės, ga- 

Įlima butu to tikėtis. O vienok 
navatna, kad tame juos "by- 
tina" Lietuvių Darbininkų 

į junkia, kurią mūsų socialistai 
paprastai pašiepia "broctvine 
šv. Juozapo sąjunga." 

"Darbininkas," tos Sąjun- 
gos organas praneša sekančiai: 

"Atsižvelgus i momento 

svarbą ir reikalą turėti lietu- 
mis atstovus darbininkų 
kongresuose Europoje, Lie- 
tuvių Darbininkų Sąjun- 
ga šiomis dienomis išsiuntė 
kablegrama- ingaliojimus at- 

stovauti Amerikos lietuvius 
krikščionis demokratus dar- 
bininkus šiems lietuvių vei- 
kėjams Europoje: Juozui B. 
Šaiiunui, Adomui Vilimui, 
Juozui Dobužiui ir Kaziui 
Pakštui. 

Kablegranias pasiųsta se 

kančio turinio: 
"The Lithuanian Roman 

Catholic Association of La- 
bor of Amerika, represen- 
ting tlie Lithuanian Chris- 
tian Democratic working- 
men o f America hereby au- 
torizes aiivi appoints Josepli 
Šaliunas, Adam Vilimas, Jo- 
sepli Dobužis and kazis Pak- 
stas to represent tlie above^ 
organization and all tlie or- 

gapized \vorkingmen of the 
Lithuanian Christian Demo- 
cratic party o f America at 
all the labor congresses and 
conferences held in Europe 
dūrino- the vear 1919." 

Kablegramo turinys lietuvių 
kalboj yra sekantis: 

Amerikos Lietuviu Rymo 
Katalikų darbininkų Sąjun- 
ga atstovaujanti Amerikos 
Lietuvių K r ik>čionių-Demo- 
kratų darbininkus, šiuomi j- 
galioja ir paskiria Juozą Ša- 
liuną, Adomą Vilimą (Ktui. 
Yilimavičių), Juozą Dabužį 
(kunigą) ir Kazį Pakštą at- 
stovauti viršminetą organi- 
zacija Amerikos Lietuvių 
K rikščionių-Dem< )kratų pa r- 
tuos visuose darbininkų k;,n 
gresuose ir konferencijose, 
laikytose Europoj 1919 me- 

tais/' 

Po įgaliojimu pasirašo pp. 
/'. I i ra kas, prezidentasir J. i7.. 
Karosas, sekretorius. 

Gal but tarptautiniuose dar-, 
binmku kongresuose atstoviu* 

vienos organizacijos ir ne- 
bus priimainui; gal but. kad 
dviejų kunigų paskirymas ir 
neatsako paprastam suprati- 
mui* apie darbininkiškunuj, vie- 
nok faktas pasilieka faktu, kad 
"klerkališki darbininkai" paro- 
d(i dauginus sumanumo ir apsu 
krūmo už tuos. kurie vadina 
save "tikrais darbininkais." C) 
to kuomažiausia galima buvo 
tikėtis, 



PASISKAITYKITE! 
Lietuva graži praeigoje buvai. 
Bet tavo vainikas šiandieną nuvyto; 
Liuosybėje tankia giria žaliavai, 
O nuoga dabar ir grabe paguldyta! 

Nekartą nv.ms akis nu > skausmo rasojo, 
< Nekartą mums virė i;r.i?.uė. 

Širdis ^ažaichi kaip r alnyt nežinojo, 
Bet.... kas išliuosuos mums tėvynę? 

E. Dfc AMICi Vert t M. GRIGONIS 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS iR DIDELIEMS 

,(Tįs») 

Po trijų mėnesių konsulas Jiems atsakė 
kad skelbęs laikraščiuose, l>et niekas neatvykę 
ir jis nieko nesužinojęs. Slinko mėnesiai, o ži 
nios vis nėra. Tėvas ir sunus labai nusiminė, i 

mažas sunus dar labiaus nuliudo. Kas dary 
ti? I ką kreipties r Tėvar iškarto manė važiuot 

2 Amerikon savo žmonos j ieškotų. I >ct darbas 
Kas gi sunus pone. ? V yresnysis sunus irgi ne 

galėjo važiuoti; jis jau pradėjo Sį-tą uždarbiau 
ti ir buvo reikalingas šeimynai. Jie kasdien ta 

pačią liūdną kalbą kalbėjo. Kartą vakarą ma 

žesnysis sunus Marko staiga rii .tai pasakė:— 
Aš važiuoju Amerikon mamos jieškotų.—Tė- 
vas liūdnai palenkė galvą, bet nieko neatsakė 
Tai juvo puikus, bet neišpildomas noras. Arg 
g. limas daiktas, kad trylikos metų berniukai 
vieiiti-vienas važiuotų Amerikon, o ir važiuot 
reikia bent mėnuo! Liet berniukas atkakliai lai- 
kėsi savo nusprendimo ir kaip užaugęs žmogų 
apie t?ii kall)ėjo; 

— Juk kiti, dar už mane jaukesni, važiuo 
j;».—sake jisai. 

— Jei aš busiu laive, tai nuvažiuosiu, kaų 
ir visi. Nuvažiavus ten, man tiktai reikės dėdė- 
krautuvė atrasti. Ten daug italų; kas-nors nu t 

parodys kelią. Atradęs dėdę, a> ir mamą atrasii 
o jei dėdės nerasiu, tai eisiu pas konsulą tosio: 
šeimynos j ieškotų, kame mama tarnauja. Tegi 
visaip buna, ten kiekvienam rasis darBas; a 

mokėsiu uždirbti tiek, kad galėčiau namo grįž 
ti. 

Vargais negalais jam pasisekė inkalbėt 
tėvą. Tėvas žinojo kietą mažojo sunaus budą 
jo valios tvirtumą, žinojo, kad jis pasiryžęs at 
likti by-kokį pasiaukavinią vpač atradimu 
brangiosios ir mylimosios motinos. Prie to dai 
laivo kapitonas draugavo su jo vienu pažįsta 
mu ir. sužinojęs berniuko pasiryžimu pažade k 
jj dovanai trečiojoj klasėj Argentinon nuvežti 
Tada pag? liaus tėvas sutiko, ir l)erniukas ren j 
gėsi kelionėn. Jam ir.dėjo drabužių ryšelj, da- 
vė dar bent kelius penkių frankų pinigėlius ii 
dėdės adresą ir vieną puikų balandžio vakar?, 
palydėjo laivan. 

Marko, šuneli mano,—kalbėjo jam tėvas- 
verkšlendamas, paskutinį kartą jį bučiuodamas. 
—Nenusimink. Atmink, kad tavo kelionės šver. 
tas tikslas, ir Dievą:; tau |)adės. 

Vargšas Marko! Jo buvo drąsi širdis, i! 
jis nebijojo nelaimių, bet kai už horizonto pra 
žuvo Gemia ir jis atsidūrė jūrėse, dideliame lai- 
ve, kuriuo daugybė valstiečių emigrantų važia- 
vo, vienų-vienas, be pažįstamųjų, su savo maži 
ryšeliu, kuriame jo visas turtas buvo, jį staiga 
liūdesys apėmė. Dvi dieni jis isgludėjo susirie- 
tęs ant laivu nosies, beveik nieko nevalgė r vi.il 
verkė. Visokios tamsios mintįs jo galvon skver-l 
besi, bet visų baisiausioji, kuri jam nuolat gri- 
žo, buvo mintis, kad jo motinos pasaulyje nebė- 
ra. Jis nuolat sapnavo nepažįstamą žmogų, ku- 
ris į jj gailiai žiurėjo ir kušdėjo jo ausin: 

Ir jis nubuzdavo, sulaikydamas riksiuj 
Bet, išplaukus pro Gibraltaro perplauką,berniu- 
kas, pamatęsberybę Atlantijos vandenyno lygu- 
mą, nusiramino ir silpna viltis jo širdyje užsi- 
degė. 1 >et neilgam laikui. Tasai be galo, be kraš- 
to vanduo, kaskart pasididinanti kaitra, liūdni 
vargšų-emigrantų veidai ir tai, kad jisai čia at- 
sidurė vienų-vienas—vėl iš jo drąsą atėmė. Se- 
kančios viena pa kitos vienodos, liūdnos dienos 
jo vandeiituvėje susipindavo j vieną karšču 
kledėjimą. Ir kasryt Marko nubudus, tuojav 
kankindavo mintis, kad jis čia vienų-vienas var 

denyne, paketui' Amerikon, (iražios skraiduo 
lės—žuvjs, kurios kartais aut pa lubos užšok- 
davo, stebuklingas nusileidimas tropiko saule1 
tarp dideliu skaisčiai-raud<>nų debesiu, naktį 
fosforinis vilui u blizgėjimas, kada vandenynas 
dega, kaip jūrės inkaitusios lavos—tai visa jam 
atrodė ne realiniai apsireiškimai, bet stebuklą 
ir fantastiniai sapnai. * 

Bent kelias dienas siaučiant audrai, jis ne- 

išėjo iš kajutos, kame labai supo ir kame ji."" 
aplinkui savęs girdėjo keiksmus ir klyksmus ir 
jau manė, kad atėjo paskutinė jo valanda. Bei 
štai audra nutilo vėl užstojo baisi kaitra, vėl 

atėjo dienos begalinio nuobodumo, slinko va- 

landos visiškos tvlos, kada pasažieriai, kaip 
[numirėliai, ant as js gulėjo. 

Rodėsi, kad kelionei nebus galo: vanduo 
ir dangus, dangus ir vanduo—vakar, šiandie- 
na, rytoj, atrodė, kad taip bus visados, amžinai 
vis tas pats. Ir jis ištisas valandas stovėjo 
ant palubo ir žiurėjo j berybį vandenyną, kaip 
stabas. 

Jo galvon vis skverbėsi mintis apie motina, 
aki0 užsimerkdavo ir vėl jis matė nepažįstamo- 
jo veidą, kuris Į jį liūdnai žiurėjo ir jo ausin 
'■cušdėjo: 

— Tavoji motina numirė! 
Tada jis krūptelėjęs nubuzdavo ir vėl pra- 

lodavo jau atmerktomis akimis matyti sapnus, 
įsmeigęs žvilgsnį į berybį horizontą. 

Dvidešimts septynias dienas truko kelio- 
įė! liet paskutinės dienos buvo visų geriausios. 
3uvo puiki giedra orrs vėsus. Marko susi- 
lažino su vienu seneliu iš Lombardijos, kuris 
ažiavo Amerikon pas savo sunii, žemdirbį, 
yvenantį Rozario apylinkėse. 

Berniukas jam viską papasakojo apie sa- 
e ir apie savo gimines senelis jį ramino, drą- 
in<», kalbėdamas 

— Nebijok, mažutėli, atrasi savo sveiką ir 
aimingą motina. 

Šisai pakeleivis jį taip padrąsino, kad jo 
iudni spėjimai 'pavirto linksmais. Sėdėdamas 
reta senelio valstiečio, kuris pypkiavo, ir žiū- 

rėdamas j kitus emigrantus, kurie dainavo jo 
tėvynės dainas, jis šimtą kart įsivaizdino nu- 

važiavimą , Buenos-Aaires, įsivaizdino, kaip jis 
bėgs tokibn-tai gatvėn, atras krautuvę pama- 
tys dėdę ir sušuks jam: 

— Kame mano mama? Ar sveika, jinai? ICikime greičiaus! 
— Eikime!—ir Štai jie bėga, lipa augštyn, atidaro duris... 
Liet čia jo pašnekesys paties su savimi nu-( 

trukdavo ir jo sielą apimdavo malonus jausmai, tada jis išimdavo iš užu ančio kabantį ant 
kalcio medalikėlį ir, prispaudęs prie jo lupas, 
pradėdavo karštai melsties. 

Pagaliaus dvidešimts septintą dieną laivas] >asiekė kelionės tikslą. K y tuose pradėjo švisti 
niki pavasario aušra, kada laivas inbedė in- 

karą intakoje plačios upė". La-Platos, prie kn- 
;ioš stovi 1 Utenos-Aires miestas, Argentinos 
'espublikos sostapylis.. Berniukas manė, kad 
.asai puikus n tas jam gera pranašauja. Jis 
>uvo labai linksmas. Taip arti jo motina. Ir 
am tada pasirodė, kad toji ilga kelionė tai tik 
ikimirksnį truko. Jis greit ją pamatys! 

Ir štai jis Amerikoje, Naujame Pasaulyje! Ir kaip jis drįso keliauti! Jo kelionė atrodė jam miegu, iš kurio jis tik-ką nubudo. Jis taip lai- 
mingas jautėsi, kacl nei nenustebo, nei nulin- 
do, kada atsirado, kad jo vieną pinigų ryšelį 
pakeliui kažkas pavogė (mat jis, bijodamas pa- mesti iškarto visus pinigus, juos į du ryšeliu 
surišo). Bet jam tai nerupi. Juk jis neužilgo 
savo mamą pamatys! 

Laikydamas rankoje nešulį, Marko, kartu 
i u kitais italais, įsėdo mažan garlaiviu, kuris 
juos krantan nuvežė. 

Atsisveikinęs gi su savo kelionės draugu- iombardiečiu, jis miestan nužingsniavo. 1 nėjęs pirmojon gatvėn, jis paklausė praeivio, kuris 
pasirodė italas esąs, kaip galima nueiti Los 
Artos gatvėn. 

Drbininkas nustebęs Į ji pasižiurėjo ir pa- klausė, ar mokas jis skaityti. Marko pasisakė mokąs. 
— Taigi,—aiškino darbininkas, rodyda- mas gatvę, is kurios jis išėjo,—cik tiesiai šita 

gatve ir kertėse skaityk pavadinimus skersiniu 
gatvių, tai ir rasi Los Artos gatvę. 

PELĖS. 
1) Sumaišyk vemdamojo vynakinenio ('artic emetic) su kokiu mėgiamu maistu. Pe- 

lės išeis iš namų. 
2) Norint sėklas užlaikyti nuo pelių suga- dinimo, reikia įmaišyti į jas kamparo. Kampa- is jdė'as j šiuplėdas ar kapams apsaugos juos nuo pelių ėdimo. Jos nemyli kamparo kvapo ir traukiasi toliau. Jos j ieškos sau maista kitur. 
3) Surink bv kokiu metu ir išdėstyk ant L. C J lentynų, o pelės nešinsis iš namų. 

KAIP IŠNAIKINTI BLAKĖS. 
Sumašvk po lygią dalį turputyno ir kero- 

sino ir ištrink lovos sąnaras, o kur iii yra daug, taipgi visus kambario plyšius. Geru vaisiu yra išlipinti plyšius kietu muilu. 
2) Benzinas ir gazalinas išnaikins blakes 

kur tik jas griebs. Silpnas cinko chlorido tirpą-- Iris (chloride of zink) esą taipgi geras naikinti 
šitą brudą. 

3) Stiprus raudonųjų pipirų nuoviralis ap- slakstant lovą arba blakes išnaikins ar jas išvys. Kovo ir balandžio mėnesiai yrą laikas apžiūrėti lovas ir išnaikinti perus. 

Kareiviai antros Morocco divizijos švenčia savo užėmi- 
mu miesto llumque vilgydami vėliavas upėje Raino. 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoj. 
IŠ KENOSHA, WIS. 

Patėmijau "Lietuvos" no. 
13 iš Kenoshos korespon- 
denciją, kur pranešama, kad 
sustabdant kun. Mockaus 
prakalbas, kai kam teko ir 
lazdų. Tai]) nebuvo. Polic- 
monams sulaikius prakal- 
bas, susirinkusieji ramiai iš- 
siskirstė. 

Dabar L.L.L.D. kuopa, 
kuri buvo surengusi prakal- 
bas, pavedė tą atsitikimą 
advokatui, kad per teismą 
suradus kas sustabdė minė- 
tas prakalbas ir, žinoma, 
nubaudus kaltininkus. 

K. Brazevičius. 

IŠ PHILADELPHIA, PA. į Sausio 25, Dainos Drau- 
gija, statė scenoje veikalą 
"Auclra Giedroje" su kon- 
certu. žmonių prisirinko vi- 
dutiniai. Lošjmas, kaip ir. 
visi lietuviški lošimai, nėr 
ko girt, nei peikt. 

Pirmą syk -teko pastebėt 
pas lietuvius, kad chorui 
giedant Lietuvos Himną tū- 
li asmenįs neatsistojo, reiš- 
kia nepagerbia, kas apla- 
mai lietuviui turėt but bran- 
gu-šventa. Nesupratau prie- 
žasties; šaly sėdįs paaiški- 
no, kad tai esą "Trockio" 
sunųs". Vieną pažinojau, 
kurs save vadina progresi- 
stu, prigulintis prie vietinių 
socialistų. 

Tai labia peiktinas apsi- 
ėjimas. Tai stoka pagar- 
bos savęs, taipgi lygiai ir 
išsilavinimo. Ką norėt dau- 
giau nuo tokių gero, kad 
net vien lietuviškuose susi- 
nnkimuose šiaušiasi, rodo 
savo "progresą" nenuvokda- 
mi, kad padoriau yra ten 
nesilankyt, negu nesantarą 
darius. 

Rods kad jiems but daug 
padoriau visai nesilankius į 
panašius susirinkimus, jeigu j 
taip stengiasi nuo visko lie- 
tuviško atsikratyt. Jie čia 
iki šiol dar turi kaip ir visi 
privilegiją, netik lankyties, 
bet ir svetainės pavelijamos 
savotiškos propagandos va- 

rimui. Bet laikas tokiems 
duris uždaryk Ąras. 

IŠ BiNGHAMPTON, N. Y J 
Musi| bolševikai. 

Nors visur yra bolševikų, 
bet abejoju, kad kitur butų 
toki trumparegiai, kaip kad 
Binghamptono bolševikai 
lietuviai. Jie netik kad l-e 
atodairos eina takais savo 

nesubrendusių vadukų, bet 
savo nepamatuotomis kalbo- 
mie dar aplenkia juos. 

Jie nieko kito nežino, kaip 
tik girti Rusijos bolševikus, 
Koks nebūtų Rusijos bolše- 
vikams užmetimas,, tai mū- 

siškiai iš kailo neriasi, kad 

tą netikusį bolševikų elgi- 
mąsi išteisinus, dargi išaugs- 
imus. 

Kuc met tautininkai ir ka- 
talikai darbuojasi dėl Lie- 
tuvos laisvės, tai musų bol- 
ševikai kalba, kad tautinin- 
kai ir katalikai parduos Lie- 
tuvą Švedijai, gi ši pasiųs 
savo armiją, kad mušus lie- 
tuvius darbininkus, ir pana- 
šiai. Ištikro tokias nesąmo- 
nes turbut tik bolševikai ir 
gali pliaukšti. 

Bet ir keistesnių išvadžio- 
jimų pas mus galima išgir- 
sti. Tautininkams ir kata- 
likams renkant aukas kovai 
už Lietuvos neprigulmvbe! 
tuli bolševikai saliunuose 
agitavo žmonės, kad neau- 

kautų. Nes, girdi, vistiek 
męs bolševikai nuvykę tuos 
pinigus atimsime, gi kuni- 
gus išmušime, o iš bažny- 
čių padarysime teatrus. 

Tai taip supranta laisvę 
mūsų "socialistai." Jie pri- 
pažįsta ir reikalauja laisvas 
tik sau, kad jie galėtų elgtis 
taip, kaip jiems patinka. 

Abelnai, jei bolševikiška 
tvarka eina nors kiek tuo 
taku, kuri rekomenduoja 
mums lietuviški bolševikai, 
tai norėti bolševikiško "ro- 
jaus" neapsimoka. Nes 
kiekvienas, kurs kiek kitaip 
supras gyvenimą negu Le- 
ninas ar Trockis, bus per- 
sekiojamas, ir persekiojamas 
pilnoj to žodžio prasmėj. 

Gi kad visi taip manytų, 
kaip kad mano bolševikiški 
vadai, tai negalimas daly- 
kas. Nes, kaip pasaulis yra 
pasauliu, dar nebuvo laiko- 
tarpio, kad visi žmonės bu- 
tų vienaip manę ar tikėję. 
Visada buvo skirtingų pa- 
žiūrų žmonių ir bus. 

Bet bolševikai, matyt, ne- 
leis skirtingai manyti. Mat 
jie nori padaryti žmones ly- 
giais, žinomi tik tokiais, 
kaip jie patįs. 

Tai tuščias darbas. Pa- 
saulyje yra dar ir sveikai 
manančių žmonių ir jie ne- 

dasileis, kad juos koki ten 
iššokėliai "lygintų." Laisve 
yra brangus dalykas ir Lie- 
tuva nori įsigyti sau laisvę. 
Ir todėl nenori globos nei 
lenkų, nei bolševikų. 

Te< ynčs Sunus J. K. 

IŠ BINGHAMPTON, N. Y. 
Musų kolionija ir-gi juda 

kruta kovoje už Lietuvos, 
laisvę. Laiks nuo laiko pri- 
sidedame ir su aukomis; tai 
vienur, tai kitur pasiunčia- 
me stambesnę auką parėmi- 
mui musų tautos reikalų. 

Kalėdų Eglaitei per Chi- 
cagos komitetu pasiuntėme 
$100.00. Dabar vėl parin- 
kę kiek aukų pasiuntėme 

r Lietuvos Neprigulmybės Fon 
Įdo pirmininkui, Dr. Drau- 
geliui Chicagon. Štai stam- 
besni aukautojai: 

F. Vaitekūnas $46.00. 
A. Juška $42.00. 
P. Šaučiulis $18.00. 
K. Kučinskas $12.00. 
B. Kvietkauskas $11.00. 
TMD. 15-ta kuopa $10.00 
S. Kaselienė $7.00. 
A. Mališauskas $7.00. 
P. Gindrenas $6.00. 
Po $5.00: P. Keršis, J. 

Klivis, A. Bakas, J. Rindze- 
ličius, S. Vaineikis2, V. Kli- 
tcunas, E. ČelienG, A. Kas- 
-eckis, P. Klivis, O. Kulbiu- 
tė, M. Urbas, O. Juškienė, 
A. Krivickas, J. Klikna, B. 
Pilotas, J. Kuzminskas, J. 
Stanislovaitis, J. Zekevičius, 
E. Černienė. 

Taigi lai ir musų nors šio- 
kia-tokia parama bus kovo- 
je už Lietuvos laisvę. Gal 
^aip nors pasiseks apginti 
Lietuvą nuo užgrobikij. Dirb 
;ime ir toliau, o atsieksime 

tikslą. S. Kiseliene, 
Komit. Rašt. 

Prierašas. Vėlesne auka 
iš Binghamptono irgi priim- 
ta. Šį sykį priėmiau money 
orderį $145. ir W. S. štam- 
)omis $147.75. Reikalauja- 
mi paliudijimai tuoj bus iš- 
siųsta. Dr. Drangelis, 

Pirm. L. N. F. 

AR VERTA" REMTI BIZ- 
NIERIUS? 

Tulas korespondentas, iš 
Ansonia, Conn., Lietuvos nu- 

meryje 13 pataria remti lietu- 
vius biznierius, nes girdi iš jc 
nauda visgi geresnė negu ii 
svetimtaučio. 

Kad remti lietuvius biznie- 
rius reikia, apie tai jau seniai 
tėvynainiai ragina lietuvius, 
bet kartais ir šiame klausime 
turi but išėmimai. 

Gerai remti tokius biznie- 
rius, kurie reikalui prisiėjus 
•emia Lietuvos ir lietuvių rei- 
kalus. Męs turime pripažinti, 
kad toks biznierius uždirbda- 
mas šį ta iš lietuvių, dalį to 
uždarbio aukauja lietuvių rei- 
kalams. t. y. reikalams tų, ku- 
rie parėmė jo biznį. Tokius 
Imtinai reikia remti 

l»et yra ir tokių biznierių, 
kurie naudodamiesi iš lietuvių, 
netik patįs neremia Lietuvos 
ir lietuvių feikalų, bet dar ir 
kitus atkalbina nuo to. Mat 
jie patįs niekam neaukaudami, 
itengiasi savo pasielgimą ištei- 
sinti ir pradeda šmeižti, juo- 
dinti mūsų labdaringas ir kul- 
turingas įstaigas. 

Taigi jie yra labai blėdingi 
•ietiavių kulturiniam judėjimui 
ir kovai už Lietuvos Neprigul- 
mybę. Musų gi kalbėtojai daž- 
nai, gal per neatsargumą, su- 

teikia jiems pamatą juodinti 
musų veikimą. 

Tam rėktų padaryti gal a. 

Musu biznieriai tėvvnatniai. c 

aukavusiejie Lietuvos reika- 
lams (nežiūrint kuriu fondą?t 
jie aukavo), turėtų susiorga- 
nizuoti ir pareikalauti nuo fon- 
ui (ar gal nuo bendros Ta- 
rybos), kad butų padarytas 
biznieriiį labdarių tam tikras 
s'ie.šas listas, taip sakant listas. 
labdarių biznierių. Jau laikas 
mums žinoti, kurie biznieriai 
remia mūsų reikalus. Iki šio! 
iicl- to nežinome. Biznieriai, 
į)ai>aivokit apie 4-ii. 

I:.\ biznierius- 

Reikalaujame Kriaučių ir 
įiterių prie moterišku drabužių 
Atsišaukite: 

JACK DASK 
1648 Van Buren St. 

Chicago, I!l. 

diekihe ir vakarine 

MOKYKLA Cia gali lengvai ir greitai išmokti Angių ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., AngUjns, Lietuvos ir ateinu istorijas, geografių, raflyti 
laiškus, ir tt Taipgi, turime Grammar ir Higli 
School'tų skyrius Lietuviai mokytojai. Suaaaao-1 
Jtite liuosą lai'.:ą r ii "mokinimui, nesigail&sitc. 

American Coii^c Prsparatory School 
3103 SO. HALSTED Si-, ChltASO, !LL 

Phone Drover 7027 
K. M1CHAL0WSKI 

DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akis 
>ir nriskiri.-i akinius 

Didelis gandelis visokiu aukso daigti}. 
Męs taipgi taisome visokius aukso lr 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STREET 

Parsiduoda Keptuve, augan- 
čioj lietuviškoj apii^nV^i. Bar- 
genas — $600. gatavais Atei- 
kite vakarais, tarpe : ir * \ 

W. HAMMEi 
3310 Wallace St. Chiragc,. 

l lione Burnside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

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

8924 Cottage Grove Av. 
Chicago, Il.I 

BARGENAS 

$200 Phonograph su rekordais ir 
deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianą., vėliau- 
sios mados. Seklyčios setą valgo- 
mojo ir miegamojo kambarių Betus, 
divonus, pa**eiksluf. parduosiu vž bile 
teisingą rasiuiijim^. Nepraleiskite 
šio bargeno. Hc/idiincija 
1922 S. Kedzis Av:., ChiCAGO 

S Ofiso T«!«(onu B««IaTSrd 

DR. M. T. &rikoi'ls 
LIETUVIS 

Gydytojai ir Chirurgas 
1757 W. 47th St 

Ofuo Viltn oi: 1 rrto lU. 3 y* plet. 7 III 8 vttot 
NtdtlUnis bu 8 r^rto Iki 2 po pi«t«. 

Namai I 07 Oakley Blvd. 
Teltfeiti Sttky 420 

uflH—— 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desięn'ng 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
namų. Paliudijimai Išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted St., 1850 Wclls St. 
2407 W. Madisou St., Chicago 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertės 
rekordų mokėjusių $200. ivlęs tu- 
rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymu. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
dsai bus priimti už rtiokestj. Atsi 
saukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 
2810 Harrison St. Chicago 

PradJk Naujus Metus su tobulu akitj r» 
gijimu, taip. kad *icko nsoraletstutnei per T 
sus metus, kas tau Rali juti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių 'r 
galvos skaudėjimus, trumparegyste arba toli- 
repysti prašalinama, pasitarkite su manim, 
piieš einant kur kitur. Egzaminacija D V KAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicajo 
Kampas 18tos Gatves. 

3tios lubos, virš Platt'o aptiekos. Tėmyklte 
i mano p&ru&4 

Yalar, Ins: nun ytos vai. ryt* iki 8 v»1. rak. 
Nedtoii oho t va!. ..to iki 12 vai. diatt, 

NEPATEMYTI GAMTOS 



;a VIETINES ŽINIOS » 

IŠ BRKilITON, PARKO. 

Ncpersenai "Lietuvos" 
Dier buvau parakęs keletą žo- 
džiu apie nmsų kolionijos lie- 
tuviu darbavimąsi dėl išdavi- 
mo laisvės Lietuvai. 1 aipgi 
buvau palietęs ir Keistučio pa- 
šalpinį kliubą, kuris vitai yra 
nuo tautos reikalų atsitolinęs, 
nes jame šeimininkauja soci- 
jalistai. Matyt, tas mano tei- 
sybės aprašymas, nepatiko tū- 

lam "Siratai." Kurs i>šoko su 

savo ilgu straipsniu minėto 
kliubo apgynime. Jis bando 
man primesti "prasižengimą 
su teisybe" prirodindamas, buk 
minėtas kliubas yra tikrai tau 

tiškas. liet,tu prirodymų vi- 
sur trūksta. 

Šta: ką Sirata sako: "Iš tu 

Tėvynainio žodžiu išrodo, kad 
kliubas yra vien tik socijalis- 
tų valdomas ir viskas. Bet 

dalykas jame yra visai kitaip, 
negu rašoma." Kodėl Sirata 
nepasako to dalyko t. y. kas 
valdo kliuba ?—Ar ne socija- 
Jistas, vietinės L. S. S. 174 

kuopos sekretorius, sėdi an; 

sosto D. L. K. Keistučio Kliu- 
bo ir bosauja jame su savo 

"progresistais". O minėtą so- 

cijalistu kuopą bemaž vieni 
"progresistai" kliu: o nariai 
sudaro. 

Toliaus Sirata klausia, koks 

pirma buvęs tautiškumas kliu 

bo, ir pats atsako, kad kaip) 
"pirma nebuvę jokio tautišku- 
mo kliube. taip dabar nėra nie- 
ko Trockiško ir socialistisko. 
Atsimink, p. Sirata, ką kalbė- 

jo socialistas kliubo pirminin- 
<as susirinkime, kada atėjo ko- 

nitetas prašyti ant apvaikščio- 
simo 3-čios Laisvės Paskolos; 
cain jis suko kliubą, kad netur 

lalyvauti tokiame apvaikščio- 
ime. Toliaus, p. Sirata giriasi 
;u kliubo apšvieta, jo dideliu 
:nygynu, choru, ir dramos skv- 
iumi. Teisybe, knygyną turi; 

Ipart "džian bambi.Škų špyčių" 
fra ir gerų knygų. Choras dau- 

giausia dainoja socialistiškas 
lainas, kur šaukia prie gink- 
lu ir "i kovą draugus." Tautiš- 

jų dainų nedainuoje. T)ramos 

kyrius yra panašus chorui. 
Kas link apvaikščiojimo 3 

ios Laisvės Paskolos iškaščiu, 
i 
11 Sirata tiesiai prasilenkia su 

jisybe. Niekas iš kliubo nesiu- 
\ tu $5.00 T. Kvietkui. Sirata 
lattsia: kada buvę nutarimas 

alyvauti socialistų mitinge, 
d. liepos, ir is kur as tą žinią 
[lėmęs. Bet kodėl jūsų "prog- 
cistai" dalyvavo tenai, kad 

rbuvo nutarta? O žinią pac- 
liau is tų pačių Kliubo narių 
įsakojimo, kaip jie dalyvavę, 
>ks buvęs puikus programas, 
rokalbos ir 1.1. Kada paklau- 
au, kodol kliubas nedalyvavo 
i visais lietuviais apvaikščio- 
me, tai man atsakė: "Kaip 
,ęs galime dalyvauti su atža- 

gareiviais klerikalais ir tauti- 

inkais?" ir dar išjuokė, kaip 

atžagareiviai" marša vę su ita- 

joniškomis "flagėmis" ir 1.1. 

Į Toliaus p. Sirata nor patei- 
nti savo kliubą, kodėl nedaly- 
ivę apvaikščiojinie 12 d. spa- 
i — Liberty Day. Juos esą 

u:as nekvietęs. Tačiaus men- 

is pasiteisinimas. Apvaikš- 
ojimo rengimo komitetas, 

■amerikonai] užkvietė abei- 

li visus lietuvius, kaip ir kitas 

utas, — ir tai tik 5 dienoms 

-ieš apvaikbčiojimą. Bet lie- 

viai, nežiūrint trumpo laiko, 
sitvarkė ir dalyvavo. O kad 

| ^vaikščiojimas buvo papras- 

je darbo dienoje tai nebuvo 

siems progos, dalyvauti. Del 
tai priežasčių nevisos drau- 

jos tedalyvavo, bet iškaščius 

idengti nei viena neatsisakė 

skyrus justi "tautiška" Keis- 

tučio Kliubą. Ant galo p. Šim- 
tą giriasi, kad ''Gal Keistučio 
klinbas daugiur, paaukaus (dci 
laisvės Lietuvai) kaip jttsų vi 
sos draugijos — "tik turėkite 
kantrybės ir ne.šmeižkite." 

Štai nedėlioję 19 sausio bu- 
vo metinis susirinkimas kliubo. 
\nt metiniu susirinkimų, žino- 

ma, yra aptariami svarbiausi 
reikalai. Taigi, maniau sau bus 
aptarta ir Lietuvos laisvės rei- 
kalas. Laukiu su nekantrybe, 
kui]> Keistučio "tautiškas" kliu 
bas "subytins" visas draugijas 
su auka Lietuvos laisvei. Bet 
apsirikau: vietoj "bytinti" ki- 
tus su savo auka, pasirodė, kad 
"progresistai" yra visai prie- 
šingi aukoms Lietuvos laisvei. 
Stai pavizd/.iui šiame susirin- 
kime buvo dalinami plakatai, 
šmeižianti kataliku, tautnunkv 

taipgi ir socialistų menševikų 
fondus, ir agituojama, kad nie- 
kas neaukautų i minėtus ton- 

lus, o kviesta, kad aukautu i 
kokį ten bolševiku Agitacijos 
fondą. N'ebuvo nei svarstom i 

apie aukas, bet matyt "prog- 
resivi.Škieji" bolševikai pradėjo 
savo kampaniją už bolševikus, 
tikėdamiesi, kad jie laimės, nes 

jie valdo klitibą. 
Kągi mano p. Sirata, jeigu 

Ir susirinkimuose tarp nariiv 
/aroma agitacija už bolševi- 
kus. Ir dar drįsta jis klausti. 
"Kokiais motyvais Tėvynainis 
)aniatuoja vadindamas Keis- 
tučio Kliubą Trockio kliubu? 
Kam reikėtų dangstytis tau- 

iškumo rūbais, esant ne tik 
kad socialistais, bet nuogais 
bolševikais. Mat jie tur iro- 
kavimą. Dorų tautiečių prisi- 
žvejoti, o paskui už nosies juos 
vadžioti. Tik klausimas, kaip 
ilgai Kliubo nariai visa tai pa- 
kęs. 

MELROSE PARK, ILL. 

Mūsų miestelis gal bus lai- 
mingiausis tarp savo kaimynų, 
nes čia visiems gerai sekasi gy- 
venti. Kitados btivo pas mūsų 
kaimynus didelės bedarbes, ki- 
tur labai dejuota, o čia, nors 

jau buvo sunkoka, bet męs per- 
daug nei nenusigandome nei 
tuomet. (J kaip jau šiais laikais, 
kuomet darbai kitur gerai eina. 
tai pas mus nėr jau ka kalbėti, 
lirbame ir pinigų gana turime. 

Męs ir nuo apšvietos neat- 
liekame, sekaine politiką taip- 
gi Tik, kuomet n:usų viengen- 
čiai iš kitų kolionijų pradeda 
abai toje politikoje smarkauti, 
uomet męs tokių painių nepai- 

some, už tokius dalykus savo 

mieste artimo niek' imų ne 

praktikuojame. Pas mus yra 
imonių, kurie žydelio Trockio 

isapnus iŠ atminties mokinasi. 
Kiti Dievą Perkūną laiko, kiti 
vėl ką nors garbina, bile tik 

Rymo antspaudą turėtų. Męs 
nusų miesto piliečiai, naudo- 
jamas pilna dvasios liuosybe, 
apšvietos link visi linkstame, 
kaip tik męs išmanome. Męs 
;iname, čia turiu priminti, pa- 
*al šios dienos madą. nes no- 

rime skaityti Chicagoje "iei- 
manius dienrascius, savaiti- 

niai mūsų neužganėdina. Ki- 
tados, kaip žinau, ėjo savaitinis 
laikraštis "Lietuva;" nugi ne- 

žinau, ar kas nors Melrose Par- 
ke jj skaitė, o kaip pradėjo eitį 
dienraštis "Lietuva," tai žiū- 
rėk, rodos, kiekvienoje stuboje 
jį rand:. 

Tai Yla r mums trūksta Tėvy- 
nės Mylėtojų Draugijos kuo- 
pos; toji draugija apšvietą ne- 

są, o męs esame ios mylėtojai. 
tai tokia draugija mums tik ir 
pritinka. Veikėjai! Pareiga Jus 
kiečia prie garbingo darbo. 

■ M. D. 

DOMAI LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJŲ. 

"Lietuvos" Dienraščio re- 

dakcija apsiima garsinti visus 
'ietuvių organizacijų ir drau- 
gijų pranešimus uždyką. To- 
ki pranešimai privalo Imti or- 

ganizacija \*ldybos, arba ko- 
misijos priduoti ir ne vėliaus 
kaip dvi dieni iškalno. 

I Su slapvardžiais pranešimų 
netalpinsime. 
"Licliti'os" Dicn. Redukcija. 

Lietuviu Moterių Apšvietos 
Draugija turės virimo lekcijas 
kiekvieiKi ketvergą Mark 
S'iuare svetainėje. 

?»utų egistina. kad atsilanky- 
tų kaip narės, taip ir kitos kuo- 
skaitlingiausia. 

Ki 'i c čia Komitei as. 

PLFŠIKAS SU MEDINE 
KOJA. 

Teisėjas Cavcrly užvakar 
pašaukė atsakomybėn Chica- 
£į'os raiša plėšiką, su medine 

ikoja, David Jaminson'ą. Plė- 
šikas yra po $30,000. kauci- 
jos. Jis turi aisakyti prieš tris 
apkaltinimus. Teisme Jamin- 
son prsipažino esąs išradėju 
sekančio naujo budo plėšimo: 
jis būdavo pasisanulo "taxi 
cab" t. y. automobili, į.v ėda 
kartu su šoferu, o paskui -nt 

jo užpuldavo ir apiplėšdavo. 
\Valter Hromber sakė, kad 

jis gruodžio 22-rą panašiu bu- 
riu nustojęs $4.50, o John 
Dvvyer pasiskundė, kad sausio 
20-tą dieną iš jo plėšikas at- 

inięs S2.80. 
liet su trečiu vežiku plėšikui 

nepasisekė. Panašiu budu jis 
įsikraustė i Bernardo Fried- 
inano automobili, bet vežėjas, 
mtėi nijęs nepaprastas savo 

pasažieriaus ypatybes, priva- 
žiavęs prie policisto, sustojo. 
I'uoini ir užsibaigė naujo "iš- 
radėjo" kelionė. 

Užpulti vyrai visi yra šofe- 
;ai "Yellovv Cab Co.". 

Jatjiinson teismui pasisakė, 
kad kartais ji užpuola'- "didis 
nerviškumas" Jis piešdavęs 
pinigus, kad /urėti su kuom 
>yditis nuo nervų ligos. Išgi- 
jęs jis manąs buti teisingu 
žmogumi. 

36<; SALIUNŲ 'LAISNIAI' 
Į DIENĄ. 

Užvakar j vieną dieną buvo 
364 scdiunų laisniai išduoti. 
Išviso dabar yra išduotų 3932 
"laisnių" neilgesniam kaip 3-jų 
nėnesių laikui. 

Praeitame laikotarpyje buvo 
šduoia 5442 "laisnių". Kolek- 
oi ius Lohman atspėjo, kad 

šiame perijode "laisnių" ėmi- 
mas'susimažins. 

LIETUVIŲ MOTERIŲ 
DOMAI. 

Lietuvių Moterių Apšvietos 
Draugija turės repeticija vei- 
.kalo: "Pavogtas Kūdikis" pėi- 
nyčioje, 7 diena vasario, 7 vai. 
30 m. vakare, M. jVleldažio 

svetainėje. 
Visos lošėjo-; malonėsite pri- 

imti paskirtu laiku. 
Kviečia rengėjos. 
* * 

SUDRASKO RAUDONĄ 
VĖLIAVĄ. 

YVilliam Bross Lloyd užva- 

kar, sugrįžus i Chicagą "Black- 

hawk'ų" divizijai, vel skrajojo 
po vidurmiestį prie automobi- 
liaus prisisegęs raudoną vėlia- 

vą ir sekantį parašą: 
"Carai, karaliai, keizeriai, 

aristokratai ir plutokratai visi 
nekenčia šios vėliavos." 

Kada policijantas prie Wa- 
shington ir LaSalle gatvių su- 

laikė pravažiojaričius autemo 

bilius praleidimui gatvekari t 

gerai apsirėdęs žmogus prih^ 
go prie Lloydo automobiliai!- 

'ir susuko: 
I — k a tu čia darai su la vė- 
liava? 

" 

— Perskaityk parašą ir pa- 
matysi ką darau, — atsako 

Lloyri. , 

Žmogus nupiešė vėliavą nuo 

automobiliaus. 
Kada polieijantas sušvilpė ir 

paleido sustabdytus automobi-i 
lius kitas vyras pribėgo ir nu- 

plėšė parašą nuo automobiliaus. 

ALKANAS "DANIETIS" 
GĄZDINA GYVENTOJUS, 

Alkanas šuva taip vadina- 
mos Šeimynos "Didžiųjų 1 ki- 

niečių' \ Ikiojasi po Morgan 
Park ir gąsdiną gyventojus. 
.Mrs. Coleman, gyvenanti prie 
10018 S. Lcavitt gatvės, krei- 
pėsi prie vielinės policijos ir 
prie taip vadinamos "žmogiš-, 
kuino" draugijos, kad kas nors 

(pasirūpintų apie nelaiminga 
!"Danietj". bet tas buvo veltui, 
l lis jau trįs savaitės kaip val- 
kiojasi alkanas po gatves gąs- 
dindamas preivius. 

Dabar Mrs Coleman siūlo 
dovana tai y patai kr i praša- 
lins nelaiminga šunį. Gali ii 
užmušti, arba sau pasiėmę lai- 
kyti. 

DIDELIS SUSIRINKIMAS. 
Šiądien kiekvienas iš mus 

yra priverstas prie veikmes— 
rimths > eikmės! J r kuoaiškiaus 
nuodienos klausimas pastaty- 
tas, tuo lengviaus yra išriša- 
mas. 

Tamista ėsi kviečiamas atei- 
ti i susirinkimą Liaudies Uni- 
versteto, kuris atsibus Birutes 
svetainėje, 3249 So. Morgan 
St., Petnyčioje, Vasario 7-ta 
d., 1919, 8 vai. vakare. 

Dr. I. L. Grciičitnas. 

MIRTINGUMAS 
CHiCAGOJE. 

Sulyg sveikatos komisijonie- 
riaus pranešimo, užvakar pasi- 
rodė 78 nauji susirgime' in- 
fltv .\za ir 42 pneumonija. 

Per tą laiką mirė 19 nuo in- 
fliuenzos ir 9 nuo pneumonijos. 

SUSIRINKIMAS. 

Draugystės Susivienijimo 
Brolių Lietuvių mėnesinis 
susirinimas atsibus subatoj, 
avsario 8 d. 1919 m., A. Va- 
linčiaus svet., 1732 S. Union 
Ave., Chicago. Nariai drau 
gysjtės, teiksitės skaitlingai 
atsilankyti ant šio susirinki- 
mo. 

Taipogi yra kviečiami at- 
sakanti vyrai į draugystę 
įstoti už numažintą mokestį. 
Pas. ~pos ligoje mokama są- 
vaitėje $7.00. 

M. Klioštoraitis, Rašt. 
1557 Girard St., City 

PENKIASDEŠIMTS PLĖ- 
ŠIKŲ ANT PARODOS. 
Vakar dedektyvų biure 

buvo taip vadinama "grand 
exhibition" t.y. didelė pa- 
roda. 

Dirbdami su pagelba po- 
licijos, dedektyvai iš vy- 
riausio dedektyvo Mr. Moo- 

ney ofiso užvakar sugaudė 
apie penkiasdešimti plėšikų 
ir visokių banditų, kurie pa- 
skutiniu laiku dalyvavo vi- 
sokiuose užpuolimuose. 

Žmonės, kuriuos jie api- 
plėšė, buvo pakviesti prisi- 
žiūrėti į parodą, ar nepažįs 
kartais užpuolikus. 

$20,000,000 I METUS. 
PATAISYMUI MIESTO. 

Peržiurėjus mokslo depar 
[tamento įplaukų knygas už- 
vakar, pasirodė, kad mok- 
slo taryba šiems metams tu- 
ri išleidimui pagerinimams 

fir pastatymams naujų mo- 
■ kykloms namų apie $3,900,- 

000. 
Pagerinimams kelių sulyg 

1 

užvakarykščių apskaitliavi- 
mų esą apie $1,500,000 ir 

1 dar busią pridėta $400,000. 
Gelžkeliai prižadėjo išleis 

ti konstrukcijai daugiau ne- 

; gu $10,000,000 ir sanita- 
riškas distriktas $4,500,- 
000. 

Taigi sun;a Chicagos pa- 
taisymais* įsu 'labar sie- 
kia virš $20,000.000. 

SVARSTYS KAPITALO 
IR DARBO GINČUS. 

Sulyg gubernatoriaus Lo\v 
den'o paduoto pliano išri- 
šimui kapitalo ir darbo gin- 
čų, Chicagoje ateinančioje 
subatoje "Illinois Industrial 
Commissions" kambariuose 
bus susirinkimas, kuriame 
bus diskusuojama viršminė- 
tas klausimas. 

Šį, susirinkimą pat\ gu- 
bernatorius vakar pagarsi- 
no. 

SENAS RECEPTAS. 
Nevisi žmonės vienodi. Me- 

nus gamta apdovanoja sveika- 
ta ir jie gali išlaikyti papročius 
kurie yra kenksmingi kitiems. 
Bet šitokie išėmimai parodo 
taisykles, ir dėl paties žmogaus 
labo yra visuomet geriaus gy- 
venti blaiviai ir prisilaikyti se- 

no recepto: Užlaikyk vidurius 
švarai! Viduriai yra svarbiau- 
s i s stovis žmogaus sveikatos, 
kaip tik jie pradeda normali— 
kai veikti, visi nesveikatingu- 
mai prasisalina, Sekantį laišką 
verta ])crskaitvti: "Sliiner, Tcx 
as, Dec. 31, 1918. Per pasta- 
rus keturis metus mano pati 
sirgo. Ji bandė visokias gyduo-l 
les, be pasekmės, k >1 tik nepra- 
dėjo imti Trinerio American 
Elixir of Bitter \Vine (Ame- 
rikos Kartusis Vynas). Šian- 
dien ji yra geriausioje sveika-1 
toje ir Trinerio American Mi- 
xir of Bitter \Vine vra myli- 
miausios gyduolės mūsų naniro, 

se, Frank Dornak." Imk šias 

gyduoles dėl pataisymo savo 
sveikatos visose aptiekose. 
SI.00. Tai]) pat paimk Trinerio 
Linimcnlą, nes gal ryto jis pri- 
siritins. Nėra kitų iokių gyduo- 
lių nito reumatizmo, galvos 
skaudėjimo, diegimo strėnų, 
sutinimo ir slogų į*; :'imo ir r.. 

Aptiekose po 35c ir 65c, per 
krasą 45c. ir 75c. Jnseph Tri- 
ner G-mj.any. 1'333-1343 So 
Ashland A ve Chicago. 111. 

Pa j ieškau svogerio, An- 
tano ir sesers, Rozalijos 
Šimkų. Taipgi pajieškau bro 
lių Izidorių ir Antaną Janu- 
sų. Jie visi paeina iš Lietu- 
vos. Kauno red., Raseinių 
apskr., Eržvilkio par, kai-j 
mo čepačių. Jau Izidorius 
Janušis 9 mtai kaip gyvena 
Chicagoje. Meldžiu atsišauk 
ti: 

Veronika Jakubauskienė j 
S77 Cainbridgc Street j E. Cambridge, Mass. j 

Pajicikau savo brolio Jono 
Miliaus, 2 metai at'^al gyveno 
ant So. \Vestcrn a ve., Chicago, 
111., o dabar nežinau kur jis gy- 
vena, prašau jo ar kas kitas ii 
pažįsta ir žino kur jis dabar 

i randasi, duoti man žinią už ką 
.busiu labai dėkinga. Adresas: 

Oifa Mažonienė 
2553 \V. 45th Street 

Chicago, Tll. 

PajicšĮtatt pavienės ar vedu- 
sios moters, kad galėtu mane 

<11 3 vaikais apžiūrėti. 1—5 m. 

2—7 m., 3—13 m. 1> priežas 
ties mano moters mirties. Aš 
duodu stubą, anglis ir šviesą, j 
Adresas: 3(,52 S. Rock\vell Su 

Chicaog, 111. 

Reikalaujame moterų del 
sortavimo poperio. Atsišau- 
kite. I. Sandrovitz, 1451 So. 
Peoria St, Chicago, 111. 

Reikalingas patyręs bučeris, 
atsišaukite tuojaus pas: 

A. Lcksą Sucilla 
870(> 1 louston Avc. 

So. Chicago, 11!. 

Reikalingas: Dvidešimts 

| penkių metų vyras, kuris 
moka lenkiškai, čekiškai ir 
lietuviškai kalbėti. Liuesu 
laiku gali uždirbti gerus pi- 
nigus. Turi buti inteligen- 

I tas. Atsišaukite vakarais, 
tarp 7 ir 8:30 Į Poszkas Ap- 
tieka, 3101 S. Morgan St., 
klauskite Mr. Briggs. 

dOSEPH A. AMBROS1US 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda vh okuls bylas visuose 

tejsmuose 
Ofisai: 

69 W. WASHINGTON STREET 
Rooms 1008 1009, Tel. Canal 2759 

3214 S. HALS7ED ST. 
Tel. Yards 7271 Chicago, III. 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
MoUuama: angliškos ir Uotuvis- 

(io? kalbų ariUrcfiLos, Kcygveciy- 
stfis, -rtMOgrafijo?, typovriting, 
pirklybov teisių, 7ilst. istori- 
jos, abeJcos geografijos 
politikJaės efconozaljos, pilietyatHa 
daili aražysuis. 

Mokinimo valandos: *rao 8 ryt,, 
iki G po pietų: vak. suo 7:10 IVa 
8: SS 
8106 Bo. Jalstol St. r CTMcagv> U; 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽSISENĖJU3I0S 

LIGOS 

Utaruinkais 
Ketvergais, 
Subatomis ir 
Nedėliomis 

Valandos: 9 iki 12 *r 4 iki 0 
vakarais. 

C-3C3 <50. MORGAS S'REET 

KENOSHA LIETUVIŲ 
Gen. Agentas: P. Beišis, 

182 N. Hovvland Ave. Šiose 
vietose galima gauti kas va- 

karas "Lietuvą": 
S. Džiaugis, 462 Jenne St., 
J. Gotautas, 253 Milvvaukee 
J. Poteliunas, 353 N. Cihcajm 
*A. Polis, 552 Grand Ave.. 
St. Jocius, 900 Jenm St 

SKAITYKITE 

IR PLATINKITE 

DIENRAŠTI 

"LIETUVA" 

Naujas Ofensyvas 
Europoje kalbama apie Pabaltijos mažųjų 

tautų federaciją. Lietuva liko savistovė valstija. 
Lietuvai liekant savistovė valstija reikalinga 

tuojaus šalies atstatymui dideli pinigai. 
Reikia atstatyti: 

a) Lietuvos ukininkystę. 
h) Lietuvos pramonę. 
c) Lietuvos pirklybą. 
d) Tuojaus bus reikalinga finansuoti 

Lietuvos Valdžią. 
Kas skolins Lietuvai pinigus — tas bus Lie- 

tuvos šėrininkas. 
Lietuviai, męs bukime savo šalies šerininkais. 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE RŪPI- 
NASI DEL LIETUVOS ATSTATYMO TUOJ 

SURINKTI $1000,000. 
PIRKITE LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES ŠERUS!! 

Kreipkitės pre mūsų agentų arba tiesiog į 
L. A. Bendrovės raštinę ir klauskite paaiškinimų 

Lietuvos Atstatymo Bendrove 
(Lithuania: Developement Corporation) 

320 FIFTH A VE., NEW YORK CIT V, 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6

