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Generoliškas Streikas 
Seattle. 

Bolševikai dalyvaus 
Konferencijoj. 

Mažosios Tautos Laimėjo. 

Anglijoj Streikai Plėtojasi. 
GENERAL1ŠKAS STREI- 

KAS SEATTLE. 
Seattle, Wash., vasario 6. 

Seattle genrališkas streikas 
likosi* paskelbtas ant paskir- 
to laiko, 10 vai. ryto šią- 
dien. Pirmi pranešimai iš 
vidurmiesčio pranešė, kad 
unijistai gatvekarių pradėjo 
grąžinti gatvekarius į ''bar- 
nias," unijistai "elevatorių" j 
patarnautojai didesnėse 
įstaigose apleido savo vie- 
tas ir valgyklos užsidarė, 
kada unijistai virėjai ir pa- 
tarnautojai sustreikavo. 

unijos vadai pranese, Kad 
beveik 55,000 unijos narių 
streikuoja. Ta skaitlinė su- 

laiko savyje ir 25,000, ku- 
rie sustreikavo sauiso 21 d. 
Generališkas streikas, vadai 
pasakė, yra pirmas iššauk- 
tas Suvienytose Valstijose. 

Dauguma miesto krautu- 
vių pranešė, kad jos bus ati- 
darytos pakol jos turės už- 
tektinai prekių, nes kada jos 
pasibaigs, tai nebus galima 
gauti daugiaus, kadangi 
"trokų" išvežiotojai strei- 
kuoja. 

Seattle'as tikisi tu- 
rėti šviesą šią nakti, kadan- 
gi streiko komitetas centra- 
liškos clarbo tarybos sere- 

dos vakare nubalsavo išskir 
ti i| streiko inžinierius mu- 

nicipališkos šviesos dirbtu- 
vės. 

Vyriausis perdėtinis mo- 

kyklų pranešė šiądien, kad 
mokyklos gali buti bus pri- 
verstos užsidaryti iš priežas- 
ties streiko namų sargų (jani 
tors) ir inžinierių. Genero- 
liškas streikas likosi iššauk- 
tas per Seattle Centralę Dar- 
bo Tarybą, kaipo užuojau- 
tos judėjimą pagelbėti laivų 
darbininkams, skaičiuje 25,- 
000, kurie reikalauja pakė- 
limo algų. 

BOLŠEVIKAI SUTIKO 
DALYVAUTI KONFE- 

RENCIJOJ. 
Paryžius, vasario 6 d. — 

Penkios didžiosios valstijos 
pasiųs komisiją iš dešimties 
pasitarti su atsovais Rusijos 
bolševikų valdžios ant Prin- 
ces salų, arti Konstantino- 
polio. 

Šis žingsnis likosi padary- 
tas tuojaus po aplaikymo be 
vielinio telegrafo praneši- 
mo nuo bolševikų valdžios, 
kad jie priima pakvietimą, 

pasiūlytą Prezidento Wilso- 
no, dalyvauti konferencijoj. 

Kitos Rusų frakcijos dar 
iki šiam laikui nepaskelbė 
savo pažiūrų. 

Bolševikų valdžia, sulyg 
bevielinio telegrafo aplaiky- 
to Londone, taipgi išreiškia 
norą pripažinti finansiškas 
obligacijas, laikomas kredi- 
toriais talkininkų tautų, pri- 
pažinti talkininkų piliečius 
ir pradėti derybas sustabdy- 
ti karišką veikimą. 

MAŽOSIOS TAUTOS | 
LAIMI. 

Paryžius, vasario 6 d.— 
Komisija susivienijimo tau- i 

tų išleido oficiališką prane-' 
Šimą šiądien pranešdama, 
kad likosi nutarta, kad at- 
stovai Čecho-Slovakų, Gre- 
kijos, Lenkijos ir Rumuni- 
jos bus daleisti dalyvauti ap- 
svarstymuose. Tas suteikia 
mažosioms tautoms daugiau 
keturių vietų komisijoje. 

Kada komisija susivieni- 
jimo tautų susirinks šį va- 

karą atstovai Lenkijos, Ru- 
mumijos, lirekijos ir Cecho- 

Slovakijos dalyvaus sykiu 
su atstovais Kinijos, Brazi- 
lijos, Belgijos, Portugalijos 
ir Serbijos apsvarstymuose 
su atstovais didžiųjų valsti- 
ją 

Tikimasi, kad prezidentas 
Wilsonas dalyvaus kiekvie- 
ną vakarą šios sąviatės, ka- 
dangi darbas sutaisymo plia 
no dėl susivienijimo tautų 
yra skaitomas per jį labai 
svarbus. 

Atrodo galimu, kad ma- 
žosios tautos bus daleistos 
turėti didesnę reprezentaci- 
ją pildomame skyriuje taip- 
gi ir įstatymdavystės skyriu- 
je. 

Mažosios tautos reikalau- 
ja, kad joms butų suteiktas 
didesnis balsas komitete su- 

sivienijmo tautų ir plianai 
dabar yra apsvarstomi ir 
pertaisomi, kad užganėdinti 
situaciją. 

Sesija komisijos traukėsi 
nuo 8:31 iki po 11 vai. se- 

redoj, svarbiausis punktas 
apsvarstymo buvo konstitu- 
cija pildomojo skyriaus su- 

sivienijimo tautų. Norėda- 
ma užganėdinti opoziciją 
mažųjų tautų, kurios yra ne- 

užganėdintos, kad jos nėra 
daleidžiamos pildomam skj 

Look out.! 

Bulius, kaip žinoma, nemyli raudonos spalvos. Bolševikas perdaug rau- 
dona vėliava mosuodamas prieš akis Buliaus (Pasaulio visų viešpatijų), gali susilaukti visai negeistinų sau pasekmių. 

riuje, Anglija pasiūlė duoti 
mažosioms tautoms penkias 
vietas. 

Italijos premieras Orlan- 
do parėmė sumanymą saky- 
damas, kad tas suteiks tei- 
singą reprezentaciją mažų- 
jų tautų. 

Leon Bourgeois, kalbėda- 
mas už Francuziją, pasiprie 
šino tam plianui, nurodyda- 
mas, kad devyniolika mažų- 
jų tautų turi teisę turėti di- 
desnę reprezentaciją, ir ga- 
vo parėmimą savo užreiški- 
mo. Anglija taipgi pasiūlė 
formulą, kuri gali daleisti 
jos viešpatystes turėti repre 
zentaciją pildomame sky- 
riuje. 

ANGLIJOJ STREIKAI 
PLATINASI. 

Londonas, vasario 6 d.— 
Streiko < situacija pasidarė 
šiądien daug serioziškesnė 
ir komunikacija ant London 
Southwestern geležinkelio 
suparaližuota. Streikas iš- 
siplatina šiądien ant Great 
Western geležinkelio ir svar 

biausios linijos London ir 
Brighton geležinkelio. 

Streikas disorganizuoja 
demobilizaciją Anglijos ar- 

mijos. Daug kareivių turi 
pasilikti tarnystėje iš prie- 
žasties geležinkelių streiko. 

Valdžia yra prisirengusi 
operuoti elektriškas dirbtu- 
ves po kareivių sargyba, jei- 
gu darbininkai sustreikuos. 

Nariai valdžios laiko be 
pertraukos konferencijas 
apie darbo situaciją. 

Pranešama, kad likosi nu- 

tarta pavartoti aštrias prie- 
mones prieš bolševikiškus 
alementus. 

i Spauda reikalauja, kad 

[butų padarytas sprendžia- 
mas žingsnis prie užbaigi- 
mo streikų. 

Laikraštis Daily Express 
rašo šiaip apie streiko situa- 
ciją: 

"Męs nenorime turėti šio- 
je šalyje betvarkių ir anar- 

chijos taip, kaip ?r Prūsiško 
militarizmo." 

"Valdžia mano pavartoti 
aštrius budus prieš neautori 
zuotus streikus ir turės pa- 
ramą visos tautos, kuri ne- 
turi mažiausio noro buti už- 
mušinėjama arba apsunkin- 
ta, kad padaryti bolševi- 
kams šventę. 

Jeigu inžinieriai streikuos, 
tauta paprastai sulygins juos 
su bolševikais." 

300,000 RUSU NUŽU- 
DYTA. 

Londonas, vasario 6 d.— 
Bolševikai laike vieno mė- 
nesio išžudė 300,000 rusų 
augštesnės kilmės—daugiau 
negu buvo išžudyta j dvi- 
dešimts keturis metus laike 
caro viešpatavimo. 

Tas likosi atidengta gen. 
Spiridovitch, slavų lyderiu, 
kuris dabartiniame laike 

f randasi Londone. 
Gen. Spiridovitch pasakė, 

kad Amerikos piliečiai Mas 
kvoje plianuoja su bolševi- 
kų vadais, kaip pasekmin- 
giau išplatinti bolševikiškas 
idėjas Suvienytose Valstijo- 
se. 

LENKU BURŽUAZIJA 
LAIMĖJO RINKIMOSE. 
Paryžius, vasario 6 d. — 

Laike rinkimų Steigiamojo 
Susirinkimo Lenkijoj buržu- 
azijos partija gavo 420 vie- 
tų, socialistai 80 ir žydų par 
tijos 12. 

ŽITOMIRAS BOLŠEVIKU 
RANKOSE. 

Kopenhagenas, vasario 5. 
Žinios, aplaikytos čionai pra 
neša, kad Žitomir, sostinė 
Volyniaus gubernijos, likosi 
paimta bolševikais. 

TAKSU BILIUS 
PRIRENGTAS. 

Washingtonas, vasario 6. 
žemiaus telpa svarbiausi pa 
agrafai sulaikantieji $5,550, 

000,000 proponuojamame 
įplaukų biliuje dėl 1918, 
1919 ir 1920 metų likosi pri- 
duotas šiądien atstovų butan 

Nevedusios ypatos, kurios 
uždirba mažiaus $1,000 ir 
vedusios ypatos, uždirban- 
čios mažiaus $2,000 nemo- 
ka taksų. 

: Taksai ant teatro bilietų 
pasilieka 10 procentas. 12 
procentų taksų ant įplaukų 
virš $4,000 ir 6 proc. ant 
,mažesnųi įpalukų, kaip $4,- 
000. 15 procentas nuo $30, 
000 iki $40,000. 

Panaikinama taksos ant 
,vyriškų ir moterišku drapa- 
nų. 

Perfiumerija ir kosmetika 
turi mokėti 1 centą ant kiek 
vieno 25c. pardavimo. 

Korporacijos turtas turi 
mokėti $1 už kiekvieną tūk- 
stanti ($1,000). 

Didelės taksos ant kariš- 
kų pelnų. 

Padidinimas taksų ant ci- 
garų ir popirosų iki 15 proc. 

EICHORN ŠVEDIJOJ. 

Londonas, vasario 6 d.— 
Herr Eichorn, buvęs polici- 
jos viršininkas Berlino, ran- 

dasi Švedijoj. Jis išvažiavo 
Švedijon po to,v kaip Dani- 
jos valdžia atsisakė pavelyti 
jam apsistoit Danijoj, kur 
jis pabėgo iš Berlino. 

NUMUŠA ALGAS. .. 

Butte, Mont., vasario 6 d. 
Penkios didžiausios kasyklų 
kompanijos Butte distrikte 
iškabinėja pranešimus savo 

kasyklose, kuriuose praneša 
ma, kad nuo ateinančios 
pėtnyčios bus numuštos al- 
gos ant vieno doliario į die- 
ną. 

SUMUŠA BOLŠEVIKUS. 
Omskas, vasario 3 d. (su- 

vėlinta). Dvi divizijos bol- 
ševikų likosi beveik visai su 
naikintos Sibiro kareiviais 
po vadovyste gen. Gada, ar- 
ti Kungur, penkiosdešimts 
mylių į piet-ryčius nuo Perm 
sulyg oficiališko ; ranešim'o, 
išbisto čionai. 

Miestas Perm, kaip pra- 
nešama, nesiranda jokiame 
pavojuje nuo bolševikų ata- 
kos. 

Generolo Gaida kariume- 
nė dabartiniame laike ran- 
dasi tiktai už dvylikos my- 
lių nuo Ufos, kuri nekuris 
laikas tam atgal likosi už- 
imta bolševikų kareiviais, j 

LOLsEVIKAI IR TAL- 
KININKAI SUSITIKS. 
Paryžius, vasario 6 d. — 

Augščiausia Taryba, po ap- 
laikymo nuo bolševikų be- 
vielinio telegrafo, kuriame 
jie praneša, kad priima pa- 
kvietimą dalyvauti konfe- 
rencijoj ant Princes salų, 
tuojaus padarė prisirengi- 
mus pasiųsti suvientyą ko- 
misiją iš dviejų atstovų nuo 

kiekvienos didžiosios valsti- 
jos susitikti su atstovais so- 

vietų valdžios. Nariai ko- 
misjos Taikos Konferenci- 
jos susitikimui su boiševiKų 
atstovais ant Princes salų 
greitu laiku bus paskirti. 

Vienas iš Amerikos dele- 
gatų bus ypatiškas draugas 
Prezidento Wilsono, kuris 
gyveno Europoje per dau- 
geli metų, kitos bus redak- 
torius Amerikos Mkrašcio, 
gerai žinomas Vikaruose. 

Originališka data dėl su- 

sitikimo ant Princes salų, va 

sario 15 d., gali buti kad 
bus permainyta, kad duoti 
užtektinai laiko komisijai 
pribūti paskirtoji vieton. 
Pranešama, kad jeigu 
kitos Rusų frakcijos nesu- 

tiks dalyvauti konferenci- 
joj su bolševikais, konferen- 
cija vistiek pat bus laikoma 
su atstovais sovietų valdžios. 

Kada prof. Boris A. Bakh 
metiev, narys Tarybos su- 

tvertos anti-bolševikiškų 
frakcijų Paryžiuje, dasižino 
jo apie M. čičerino priėmi- 
mą pakvietimo konlerenci- 
jon, jis pasakė, kad jis ne- 

gali pasakyti, ką Rusų Ta- 
ryba Paryžiuje darys. Jis 
nurodė, kad kopija oficia- 
liško pranešimo turi buti ap 
laikyta ir apsvarstyta pirm 
negu kokis nors pranešimas 
bus padarytas. 

M. Bakhmetiev pasakė, 
kad pranešimas nuo M. či- 
čerino yra siurprizas, nes 

pirmesni pranešimai nuo so- 

vietų valdž^ ■ pertikrino Ru 
sų Tarybą, kad konferenci- 
ja neįvyks. 

"Tai yra begėdiška kome- 

dija," pasakė Rusų vadai, 
kada jiems likos: parodyta 
pranešimai, kad bolševikai 
priėmė pakvietimą konfe- 

rencijom Jie išreiškė opi- 
niją, kad bolševikų vadai 
išaiškins savo pasekėjams, 
kad talkininkų pakvietimas 
yra jų pripažinimas ir išpla- 
tins pranešimą, kad talki- 

minkai' bijodami jų, prašo 
taikos, tuomi tikėdamasi su- 

stiprinti savo padėjimą. 
Nariai anti-bolševikiškos 

Tarybos Paryžiuje prisilai- 
ko, kad suvienytos valdžios 
Rusijos, kurias jie atstovau- 
ja, nesutiks taikintis su bol- 
ševikais, bet tęs kovą pakol 
"visoje Rusijoje nebus už- 
tikrinta den: ;kratija.?' 

"Ims ilgesni laiką, negu 
butų, jeigu talkininkai butų 
padarę intervenciją milita- 
rišku budu," pasakė vienas, 
"bet męs laimėsime ant ga- 
lo visvien." 
I 

DAUG YANKIU 
GRĄŽINAMA/ 

Washingtonas, vasario 6. 
Karės departamentas prane 
šė šiądien, kad iš Francuzi- 
jos portu išplaukė penki 
transportiniai laivai su 650 
aficierais ir 15,000 karei- 
viais. 

TALKININKAI GRŪMO- 
JA BERLINUI. 

Paryžius, vasario 6 d. — 

Augščiausia kariška Taryba 
susirinks Varsaillese pėtny- 
čioje, kad pavartoti budus, 
su kurių pagelba uždėti ant 
Vokietijos "pilną norą talki- 
ninkų," rašo M a t i n, todėl, 
kad Vokietija nelabai no- 
riai pildo taikos sutarties iš- 
lygas. 

SUDEGE ŠVEDIJOS 
LEGACIJA. 

Stockholmas, vasario 6 d. 
Likosi pranešta šiądien, kad 
Švedų legacija Petrograde 
sudegė sausio 20 dieną. 

Visi dokumentai likosi iš- 
gelbėti, bet daug piešinių 
daiiės žuvo. 

GRŪMOJA KARIŠKU 
STOVIU. 

Tacoįr-a, Wash., vasario 6. 
Du bataiijonai pėstininkų ir 
sulkasvaidžių kompanija 
pribuvo čionai šį vakarą po 
vadovyste gen. Frank P. 
Watson. Gen. Watson tuo- 

jaus padarė prisirengirr.us 
paskelbti karišką stovi mies 
te, jeigu tik atsiras kokis 
nors pavojus draugijai iš 

streikierių pusės, 
Likosi pranešta, kad 200 

rankinių granatų likosi iš- 
dalinta tarp kareivių. 

DU BILIJONAI BELGIJAI. 

*aryžius, vas. 6 d.—Laik- 
raštis L'Intransigeant prane 
ša, kad Suv. Valstijos, Ang- 
lija, Francuzija ir Italija su- 

tiko, kad du bilijonai dolia- 
rių butų atmokėta Belgijai, 
kaipo atlyginimą. 

ORAS. 
Chicagoje ir alielinkėje: 
Pėtnyčioje: Giedra ir bis- 

ki šalčiau. 
Subatoje: Giera; tempe- 

ratūra be permainos. 
Vidutiniški vėjai Vakarų 

pusės. 
Saulėtekis 6 v. 56 m. Sau- 

lėleidis 5 v. 12 m. 

Mėnulis nusileis 1 v. 29 m. 

rytmetyj subatoje. 



SUPRATO. 
Diego namuose pasidarė tū- 

la atmaina, nuo to laiko, kuo- 
met pas Diegus atsikraustė 
ant kampo kažkokis Kouscin- 
skis, kuris ir pasuko Diego na- 

mus į grabinį tylėjimą, u iš- 

reikšdamas namiškiams, kad 
nesuprantąs lietuvių kalbos. 

Kas per vienas buvo Kopus- 
einskis, Diegai nežinojo, ta- 
eiaus nei neįdomavo. Bent tiek 
buvo ai>kn, kad Kopusuinskis' 
visur ir visuomet statydavos 
lenku, paein#»čiu iš kažkokios 
ten aukštos gimines ir tik ačiti 
tėvo išlaidumui tapęs vargšu. 
Tačiaus jisai esąs bajoru 
su kunu ir siela. 

Kiek toje Kopuscinskio sa- 

palionėje buvo teisybės, tai tik 
vėliaus pamatysime. Vienok 
Diegams buvo nemažai keblu- 
mo su tuo poneliu: mat Diego 
šeimynoje niekas nemokėjo 
"poniškai" kalbėti, apart paties 
Die^o. kuriam irgi ne kažkaip 
sekėsi "poniškoji" kalba, — tik 
vargais — negalais jis vėplia- 
v% kas žinoma Kopuscinskiui 
baisiai patiko, kadangi jis mat 

turėjo progą "neapšviestą" lie- 
tuvį mokyti "kulturiškos" kal- 
bas. 

'i£aslink-gi Diegienės, tai jtji 
blivo visiškai skirtingu pažiūrų 
nuo savo vyro. Ji ji. netik kad 
nešnekėdavo "poniškai," bei 
dargi bardavosi ant vvro, kam 
šis., su Kopuscinskiu "beciek- 
sicdamu." gadina jos ir kitų 
įnamių upą. 

Žinoma, j šituos žmonos iš- 
metinėjimus Diegas įprastai 
teisindavosi šitaipos: buk, esą 
sfrlenku kalba galima toliaus 
n«;"iti, nei su lietuvių; prie to-gi 
(fay lenkai kurkas esą manda- 
gesni už lietuvius. 

.— Na, tik prisiužirek, — sa- 

kydavo Diegas, — Kapuscins- 

kis dar niekuomet nenuėjo nuo 

stalo, nepadėkavojęs už pietus, 
arba vakarienę, ir šiaip visuo- 
met atsiprašys už bile menk- 
niekį. .. 

— Eik jau, eilg, su visais 
atsiprašymais, — rėkdavo ant 
senio Diegienė. — Juk tokis 
'\ulvarta kaip Kopuscinskis ir 
uri atsiprašinėti. Ir kurgi jis 

neužkliūva? Tikras liurbis!... 
— Argi kopuscinskis gali 

prilipti prie Juozo, arba Ado- 
mo? — karščiuodavosi toliaus 
Diegienė. — Pastarieji ir pa- 
dainuoja ir šposų prikrečia,! 
kad net pilvą ima sopėti, besi- 
juokiant. O iš to ponelio nieko 
įdomaus, — tik "cieku pacie- 
ku." 

-*• Nepykčia dar taip, jei bu- 
tu tikras lenkas. — tęsdavo 

Diegienė. — Dabargi pačioie 
Lietuvos širdyje užaugęs; lie- 
tuviu duonele maitinosi, o dar C 

giriasi, kad lietuviškai nemo- 

kus. Ir kurgi tu, seni, girdėjai 
tokius Šposus ? — linguodami 
galva, kalbėdavo Diegienė. 

* Senis Dfegas sumuštas pa- 
čios sveikais argumentais, už- 
sidegdavo pypkę ir dūlindavo 
šalin. Tačiaus Diego akvse 
Kopiiscinskis visgi atrodė kaž- 
kokiu nepaprastu žmogumi, — 

nors ir jam aišku buvo, l>ad 
Kopuscinskio clelei nei pusės 
linksmumo nomuose neliko. 

» * 

Taip slinko dienos, mėnesiai. 
Užstojo ir žiema. Žmonės ėmė 
glaustis artyn pečiaus; nuobo- 
dumo dėlei sakė pasakas, kiti- 
gi, pastatę ausis, jų klausės; 
Tik vieno Diego namuose nie 
kas nesakė pasakų. Čia viešpa 
tavo amžina gludi tyla deki 
vieno isgamos lenkų —• berno 

-Nekentė Kopusciriskio nei 

Juozas su Adomu; liuosfaikiu| 

Prezidentas Wilsonas ir Mrs. Wilson apleidžia Coliseum, Ryma. Paveik- 
slas nuimtas laike lankymosi po Italiją. 

nesimaišydavo kartu, kaip pir- 
ma darydavo. Pa valgis ir eina 
viršun, ten laikraščių — knieti 
pasiskaito, senus praeities lai- 
kus mini, Lietuvos kaimo gyve- 
nimą apkalbo. 

Pakarto ir Diegienei pana- 
šus — paniuręs gyvenimas; 
nusibodo, vyro "vėjų gaudi- 
mas," bereikalingai svetimoms 
pluksnoms kaišiojimasi. Ir 
kuomet jau senis Diegas, ėmė 
ir vaikus lenkiškai kalbinti, 
Diegienė nebegalėj*# daugiaus 
pakęsti ir, jį pasišaukus sctij, 
tarė: 

— Senai, man nusibodo tavo 
sebravimasis su tuo lcnkberniu 
Kopustu. 

— Kaip tai su Kopusiu*' 
Įžeidi bajorą! — šaukė supy- 
kęs Diegas. 

— Kopūsto bajorystę senai 
šuo nunešė ant uodegos, — ra- 

miai pasakė Diegienėi 
Aiškus, bek a r šč i a v į 111 osi 

žmonos žodžiai nemažai nus- 

tebino svajonių apimtą vyra ir 

jis jau lėtesniu balsu paklausu? 
I — I s kurni tu žinni, kad Ko- 

7 

pustas, o ne kopuscinskis ? 
| — Yla neilgai slepiasi mai- 

jse: ankščiau, ar vėliau išlenda. 
Taip ir su Kopuscinskiu. Aną 

'dieną Juozas pasakojo, kad ir 
nuluptą pažinčiąs. 

— Tai kodėl Juozas lyg lo- 
dei nieko nesakė? — teiravosi 
į senis. 

_ j <"§ 
— Nenori šunies pakasto iš- 

kelti aikštėn; išlys ir pats, — 

pridurč Diegiene. 
Diegui šitie žodžiai perdėm 

j Įstrigo širdin ir jis niekaip ne- 

galėjo suprati, kas čia dedasi, 
ir kaip čia viskas yra. Ir kįlo 

Į jo nepratusioje mąstyti galvo- 
I j e kažkokios neapčiuopiamos, 
nesugaudomos mintis. 

— Nejaugi esu prigautas ?< 
—klaupė pats save. Ir šiton 
paklauson prijautimas, tary 
tum pasitičiodamas, atsiliepė 
gilumoje sielos: "Nekitaip." 

! r sunkus, surkus akmuo ux 

si virto ant jo krutinės ir bėgat* | 

lėstingai ėmė spausti. Galu-ga« 
lc Diegas, lyg kad iš po sun- 

kios ligos bejausliai vos tik iš 
po vokų žibančiomis akimis pa- 
žvelgė pačioti ir tarė: 

— Yttgi negražu, jei Juo- 
zas, pažindamas žmogų, neis- 
siduoda pažįstąs. 

— Žinoma, Juozui negražu 
ir labai negražu slepties. Bet 
pasakyk tu man, ar gražu yra 
išvirsti iš Kopūsto j Kopuscin 
skius — atkirto žmona žiūrė- 
dama į akis vyre. 

Diegai kažkoliai butų tarpu- 
save kalbėję, jei nepasimaišy- 
mas Kopuscinskio, kuris tuo 

tarpu ėjo prie pakabintų ant 

sienos pačiužu. Kopucinskis. 
kai]) ir paprastai, nepamiršo 
atsiprašyti šeimininkų už per- 
traukimą kalbos ir, pasiėmęs 
nuo vagio pačiūžas, išėjo. 

Po išėjimui Kopuscinskio 
Diegų pašnekesis galutinai nu- 

truko; tik senės Diegienės vei- 
du plaukė kažkokis, gal1 gerą 
lementis prijautimo šešėlis; ji 

panose, vos girdimu balsu, už 
traukė kokią tai liaudies dai- 
nelę. 

Kuomet Diegienė taip ra- 

miai triusesi apie pečių, gamin- 
dama vakarienę, staiga subel- 
dė durysna. Pašoko ji prie du- 
riu, pradare, ir puolė atgal. 
1 'ersigandusi, saukia senį. Čia 

'tarpduryje Juozas su Adomu 
neša pusgyvį Kopuseinskį. 

— Ko greičiausia daktaro! 
— sušuko Juozas. 

Diegas kulvarčioms nubėgo 
pas daktarą. Juozas, prigelbs-, 
tint Adoniui, nuvilko ledan su- 

šalusius drabužius, paguldė 
minkšton sofon, apklojo minkš- 
ta vilnone antklode ir, pažiū- 
rėjęs Kopuscinskio pamėlyna- 
vusian veidan, ironiškai šypte- 
lėjo. Priėjęs gi prie DiegienesJ 
šnypštelėjo: 

— Kopūstas, motut, bajo-! 
rvstę ir lenkišką dvasią nus- 
kandino Lapių upės ci.etėn... 

— Kaip tas atsitiko? — 

Klausinėjo Juozą Diegicnė. 
— Žinaigi — grozdas. Pasi- 

leido ant pačiužu ir įlindo eke- 
tė;!; dar gerai, kad mudu Su 
Adomu buvova netoliesi, tai ir 
ištraukėva. Ale vyras ir sušau- 
kė visus šventuosius pagelbon... 

— Ar lenkiškai ? — teira- 
vosi Diegicnė. 

— Nebučia gelbėjęs, — 

trumpai atsakė Juozas. 
Daktaro greita pagelba vei- 

kiai sustiprino Kopūstą ir Į ke- 
lias •-as jis sugrįžo norma-: 
lin stovin. Diegienė, užmiršus 
praeitį, slaugė Kopūstą nepraš- 
čiaus gailestingos seselės; į po- 
ra savaičių Kopūstas pasvei- 
ko visai, netik kūniškai, bet ir 
dvasiškai. 

Ir Kopūsto daili, ry- 
tiečiu tarmėje kalba skamba 
Diego namuose 

Ir grėžta tarytum iš tolimos 
kelionės, senas ramus lietuvių 
būdas Diego grįčion 

Tik vienas senis Diegas pe- 
čiais trauko ir stebiasi, kad len- 
kas, nesuprantantis lietuvių 
kalbos, kur-kas geriau išsyk 
suprato ir už j j pat j. 

Ir suviliotam Diegui drie- 
kiasi pypkės cibuku seilės ir 
baisiai sopa .širdį, kad taip 1 i 

vo apgautas... 
Lenkiškas gi Kopuscinskis, 

po to jau buvo tuo, kuo jo tė- 
vai visados buvo ir jis pats tu- 

rėjo būti — lietuvišku Kopus- 
tu. 

Tarabilda. 

DIENINE IR VAKARINE 

MOKYKLA čia gili lengvai ir greitai išmokti Angių ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Angiilns, Lieturos ir abelną istorijas, geografija, rafiyti 
laiškus, Ir tt Taipgi, turime Grammar ir his,!i 
Schooi'ių skyrias Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
kite liuosą laiką pasimokinto ui, nesigailėsite. 

American Coiiage Preparatory School 
3k'0 SO HaLSTED Si., CHUAGo, ILL. 

BARGENAS 
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu uz $55. 
Taipgi pulkų Player Pianą,, vėliau- 
sios mados. Seklyčios setą. valgo- 
mojo ir miegamojo kambarių Betus, 
flivonus, pa"eiks:luF. parduosiu už blle 
teisingi}, pasiulijiiną. Nepraleiskite 
šio bargeno. Rezidencija 
1922 S. Kedzie Avc., CHICAGO 

Jeigu jūsų akys perši arba skaudžios, 
jųs nereikalaujato eiti gydytis ir mo- 
kėti augštas kainas už t£i. Pasiteirau- 
kit su manim. Aš pritaikysiu jums 
akinius, kurie greitai prašalins jums 
visus akių sakusmuf. Aš gvarantuojc 
lums geriausią. patarnavimą, ir žemiau 
eias kainas. Tuila 3 metų patyrimu 

Peter A. MiJler 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizgučių. Pui- 
kiai Taisoma Laikrodėlius 

2r?? W 22nd St. Chicago 
Phone Car.al 5838 
4906 W. i4th St Cicero 

-T aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiilililllilllilIiliillllllIillijlIlIliUiilIllllIilM^ 

"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 kale'ndorius pažymi Amerikoniškas šventes, paduoda Lietuvos svar 
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bias istoriškas datas ir katalikiškas šventes. 
Kas užsirašys dienraštį "Lietuva" nemažiaus, kaip ant 3 mene-sių ir jau 

pirmiau užsirašiusiems, prisiusime všitą kalendom}. Dykai. 
Dėl brangumo popierio ir paties darbo, šių kalendorių spausdinsime apri 

buotą skaitlių, todėl jų ant ilgo neužteksime, Užsirašykite "LIETUVĄ", 
Užsisakykami ' Lietuvą", adresuokite taip; 

M i 

8253 S. Morgan St., 

i 

Dienraščio "LIETUVA" 
-KAINOS = 

CHICAOOJE Metams $6.00 
M Pusei mętų 3.50 J 

In Kitus Suv. Valstijų Miestus 
Metams 
Pusei Metų 

$5.00 
3.00 

ln Kanadą Metams 7.00 
Iki Kitus Šalis Metams 8.00 

ETUVA 99 

VISKą rašykite aiškiai. 

CHICAGO, ILL 
Sitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 

arba pinigais prisiųsk mums. 

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

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėli 

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

Mano adresas: 

Vardas Pravardė 

Stubos numeris Gatvė 
(arbabox) 

Miestas Valstija 

iiiiiMin'iSiK ;i m 111111111: iin 11; 11; [>; t; į f i! 111! I'1 ■ H1 r ̂ ' 111111' 11; 111 n :u 1111111111 m m 111 n ii • r-n i: ii i. .n 



Ką Pildomasis Komitetas Veike. 
Rašo inž. T. Naruševičius. 

* Nuo Redakcijos. Inžinie- 
rius Tomas Norus-Noruševi- , 
čius, pirmsėclis Lietuvių Pil- 
domojo Tarybų Komiteto I 
Washingtone, buvusi s cen j 
per paskutinius 3 mėnesius,: 
prieš išvažiuosiant Europon; 
išdavė atskaitą iš Pildomojo 
Tarybų Komiteto veikimo 
už tą laiką savo raporte, 
skaitytame Abiejų Tautinių 
Tarybų Posėdyje, atsil-uvu- 
siame 10 d. sausio šiij metų 
Martininue Hotelyje, Ne\v 
Yorke. žemiaus šį raportą 
paduodame, o vėliaus taip- 
gi patalpinsime kitą inž. T. j Naruševičiaus raštą, kuria- 
me išdėstoma jo pažvalga i| 
tai, kas tegaus h :k veikti. 

Lietuvos padėjimas taip 
keičiasi, kad jau laikas ko- 
greičiausia kiekvienam grįž- 
ti tėvynėn ir padėti lietu- 
viams jų darbe apsigynimui 
nuo kitataučių ir atstatymui 

: Lietuvos. 
Turint pranešimą savo 

draugų kogreieiausia grįžti, 
aš negaliu atsisakyti nuo 

pr i dermės išpildymo sulyg 
savo galės to, k t. lietuviai at 
ras reikalingu uždėti ant ma 
no pečių, todėl kaip nebucų 
svarbu ilgiau pasidarbuoti 
tarpe brolių-lietuvių šioje ša 
lyje, bet šauksmas iš tėvų 
krašto turi imti viršų ir aš 
nolens-volens turiu grįžti; 
pilna: suprantant, kad ma- 

no ir kitų musų brolių ke- 
lias vien tik erškėčiais nu- 

pintas. 
Atsiskiriant su veikimu 

Amerikoje, aš jaučiu save 

pareiga duoti kumpą apy- 
skaitą mano veikimo Pildo- 
mam jam Komitete Washing 
tone, pradedant nuo lapkri- 
čio 13 d. iki sausio 9 d. 
1919, t.y. už du mėnesiu vei- 
kimo. 

Senai visiems yra žinoma 
prie kokių aplinkybių man 

prisiėjo Įstoti j verpetą Ame 
rikos Lietuvių politiško vei- 
kimo. Kaip tik tuomet iš- 
kilo didžiausia kova tarpe 
dviejų partijų. Ypatingai 
toji kova susikoncentravo ap 
linkui parašą ant deklara- 
cijos neprigulmybės mažųjų 
tautų Philadelhijoj. Kata- 
likų atstovai tvirtino, kad 
priežastis nesutikimo tarpe 
lietuvių yra pirmiausia Dr. 
Šliupas, kurs yra jiems ne- 

priimtinas dėlto, kad jis yra 
didžiausias ir žiauriausias 
kovotojas prieš katalikų par 
tiją, ir katalikiškoj visucme- 
nėj jo vardas sukel.a nege- 
rus jausmus; todėl jis, sako 
jie, nepriimtinas Amerikos 
lietuvių atstovu. xNehguruo- 
jant gi jam oficialiai, jie 
tvirtino, lietuvių Amerikos 
veikimas pagerės ir pradės 
mušti visai kitokiu pulsu ir 
duos tokias pasekmes ir rin- 
kime pinigų, kokių žmones 
nesitiki. 

Šitos priežastįs, sulyg ka- 

talikų tvirt irimo, ir verčia 
juo3 priešintis Dr. Šliupo vie 
šam atstovavimui Amerikos 
lietuvių veikime ir oficia- 
liuose išstojimuose varde lie 
tuvių, ir tos ^acios priežas- 
tie verčia katalikus stoti 
priešai norą Dr. šliupo pa- 
sirašyti ant uekleracijos Ma- 
žųjų tautų. 

Katalikų atstovai tikrino, 
kad mano prisidėjimas, iš- 
kilus tokiam tarppartiji- 
niam konfliktui, gali sušvel- 
ninti santikius Amerikos lie- 
tuvių, kas yra begalo svar- 

bu išlaukiniai politikai. Tu- 
rint paspirtį išdalies tauti- 

ninku partijos, o pagalios ir| 
pat«>3 Dr. Šliupo, aš nega- 
lėjau ausisakyti nuo sunkios i 
ir dideles atsakomybės prieš 
Lietuvių Visuomenę, nors 

pats buvau ir esu dabar įsi- 
til.ines, kad mano stovėji- 
mas užpakalyj ir darbavi- 
masis savo šakoj galėjo kur 
kas daugiau atnešti lietu- 
viams naudos, negu veiki- 
mas sukuryje politiškos ko- 
vos. 

Būdamas giliai įsitikinęs 
kad pasekmingas Pildomo- 
jo Komiteto veikimas visiš- 
kai priguli nuo organizuoto 
ir suderinto darbo visos lie- 
tuvių visuomenės, aš ir pra- 
dėjau savo veikimą pasiu- 
lijimu pritraukti prie ben- 
dro musų darbo ir socialis- 
tiško sparno,—jeigu ne viso, 
tai nors jo dalies. Turint iš 
daugumos narių kaip tauti- 
ninkų, taip ir katalikų prita- 
rimą, aš pirmausia ir už- 
siėmiau šita misija. Su tuo 
tikslu nuvykau Chicagon 
dėl pasitarimo tenai su so- 

cialistų vadais. 

Sužinojęs, koiua akcija iš 
dviejų dešinių sriovių įeika- 
linga Įstojimui į Tildomąjį 
Komitetą, ir pasitaręs su 

Pildomuoju Komitetu, aš ir 
parašiau 9 d. lapkričio at- 
sišaukimą į socialistus, kurį 
paskui užgyrė kun. Žilius ir 
Dr. šliupas. Tas raštas apie 
22 d. lapkričio buvo pasiųs- 
tas visoms socialistų organi- 

! zacijoms. Atsakymas iki 
šiam laikui dai negautas. 

Lapkričio 12 d. aš visiš- 
kai jau persikėliau "VVashing 
tonan ir iki lapkričio 26 d., 

; t. y. iki dienai abiejų Tary- 
bų posėdžio, aš neatsitrau- 
kiau nuo darbo Pildomam- 
jam Komitete. Per tą laiką 

! maniau galėsiu ineiti į tik- 
rą stovį akcijos buvusių at- 
stovų Piki. Kom-to ir susi- 
pažinti su visais darbais ir 
politišku padėjimu Lietuvos 

j State Departamente ir kito- 
'se įstaigose. 
! Kadangi tuo laiku karė 
pasibaigė ir po armis- 
t i c e lapkričio 11 d. abidvi 
kovojančios pusės pasirašė, 
tai prisiėjo Pildomamjam 
Komitetui atlikti bėgančius 
dienos darbus, t.y. suteikti 
Valdžiai žinių apie lietuvių 
aspiracijų reikalavimus. To- 
dėl vienas rastas buvo Įteik- 
tas State Departamentui ir 
Military Intelligence kaslink 
Prūsų' Lietuvos, antras lap- 
Kncio 13 d. ilgas raštas su 

išdėstymu kaip stovio apie 
lietuviškas aspiracijas, taip 
ir reikalavimus kaslink atly- 
ginimo Lietuvai skriaudų, 
padalytų kaimynais per lai- 
ką pavergimo Lietuvos, taip. 
ir laike šios kares. 

Kadangi manoma buvo, 
kad aliantai, o ypač Ameri- 
ka, pradės gelbėti maistu ir 
vaistais nualintus karės lai- 
ku gyventojus Europoj, tai 
niciomasis Komitetas pasi- 
rūpino išdėstyti ant rašto 
visus Lietuvos reikalus Food 

i Administracijai, kad Mr. 
Hoover'is neužmirštu nu- t 

kentėjusios Lietuvos. Tuo 
tikslu lapkričio 20 d. buvo 
Įteiktas raštas, o paskui dar 
buvo dapildantis 13 1. raš- 
tas, įteiktas State Departa- 
mentui ir M. I. Departa- 
mentui. 

(Bus daugiaus) 

1) Raudonas Kiyžius Washingtone sortuoja laiškus kareiviams. 2) Cha- 
teau Thierry Kliubas New Yroke sužeistiems kareiviams. 3) Buvęs karalius 
Portugalijos Manuel ir jo žmona. </• ■> •. { 

Iš Lletiiviij Gyvenime Glaspve Škotijoj. 
Naujų Metų ''Jllaivybčs" 

'lietinis vakaras. Kaip visados, 
>cr Naujus Metus "151." šamy- 
jo. Parengė elidžiausį vaka- 
rą. Syictelio priplaukė-priva- 
žiavo, rasit, iš visų Skot i jos 
lietuviais apgyventų kolionijų. 
Matėsi iš šiaurės: Dundee, 
Glcngarnock, Stevenston, Sto- 
neybum, Sliotts, iš visų arti- 
mesnių vietų, neaplenkiant nė 
u, iš kuriu retai arba niekuo- 

met niekas nea4 važiuoja. Su- 
lošta kotiKuija "Gudrus Kvai- 
lys," sakyta eilės, šokta įvai- 
rų* mergaičių šokiai po viena 
ir po kelias. Linksmintasi vi- 
su, kaip kas galėjo, bet blai- 
viai. dailiai ir gražiai. Vaka- 
rą pradėjo ''Seni Metai/' Se- 
nis pasirodęs, kurs atsisveiki- 
no ant am žiu su susirinkusiais 
ietuviais, palinkėjo jiems viso 
*ero, o i savo vieta įvedė "nau- 
jus-jaunus metus" pavidale 
n lažo, jauno, gražaus vaikelio, 
kurs, pasveikinęs susirinku- 
sius. pasakė pritinkančias ei- 
les. "That's all," kai]» lietu- 
viai sako, anglus pamėgdžio- 
dami. 

R tisų prakalbos. Nedėlioj 
orieš naujus metus, atvykęs iš 
Rusijos rusas Niciforas Ro- 
2*ačev'as, laikė prakalbas. Pa- 
sakojo apie Rusijos ''bolševi- 
kus" ir jų "rojų." Rados "bol- 
ševikas," uždavinėjo klausi- 
mus, kalbėtojas atsakynėjo. 
Viskas nusisekė dailiai ir be 
skandalų. Pristigus laiko, pra- 
kalbos atidėtos nedėldieniui po 
naujų metu. kurios 5 d. sausio 
•r Įvyko. 

Butų bereikalingai aprašinė- 
ti prakalbų turinį. Ta pati 

marmalienė, nuo kurios jau 
męs raugėjame ir čionai, visai 
Rusijoj nebuvę. Girdėjome tą 
pati. ką pasakojo oirmiaus iš 
Rusijos atvykęs Skrelevyeius 
ir kiti lietuviai, ką tiek kartų 
skaitėme angliškuose ir lietu- 
viškuose laikraščiuose. 

»Šį kartą prisirinko daugiaus 
"bolševikų," bet tikrų lietuviš- 
ku. Ana syk buvo vienas-ki- C. ^ •' 

tas žydas ir kelios žydelkos. 
Pačioj prakalbų pradžioj buvo 
padaryta tvarka, pastatytos 
išlygos, kaip kalbėti, kaip klau- 
simus duoti, į kiek laiko reikės 
baigti prakalbas ir tr., ant ko 
visi sutiko. Bet nepraėjus pu- 
sei valandos, n^kurie "bolševi- 
kai," pasakojimu neužganėdin- 
ti, pakėlė lermą. Viena "bol- 
ševike" išvadino kalbėtoja me- 

lagiu, papirktu ir visus, kurie 
jo klauso, tiki ir pritaria irgi 
melagiais. Už tai gavo pride- 
ranti atsakymą, o atsisakius iš- 
eiti. už Įžeidimą ir žodžio su- 

laužymą ramiai laikytis, buvo 
''liepta" išeiti. Čia kilo trukš-| 

mas. tiesa, mažesnis negu Ru-| 
sijoj, bet ikvrus ir nesmagus, I 
kurs tęsės apie pusę valandos. Į 
Visa svetainė j kelis šimtus 

žmonių sustojo, tiek plojo ran-, 

komis ošė ir mykė, kol "bolše- 
vikų" dalis neišėjo. Apleido 
svetainę apie keliolika žmonių. ( 
Tūla "lx>lševikiška katė" ap-j 

drėskė žandą tūlam vyrui, kurs 
prie durių stūmė laukan dispu- 
tuojančius ir Įstrigusius, no- 

rinčius muštis "bolševikus." 
Juos prašalinus, vėl viskas nu- 

siramino i:* prakalbos tęsės 
pusantros vaUn'.jos. 

Ūkusieji "bolševikai" buvo 
ramesni, nieko nei bespyrė, m*' 

bebraižės. Kalbėtojas apsaki 
nėjo i paduotus klausinius, mi- 
nėdamas vietas, miestus ir so- 

I 
džių vardus, kur Rusi i ?• "bol- 
ševikai" išardė "saborus." baž- 
nyčias, užmušinėjo "popus-ru- 
sų kunigus ir tt. ir tt. Baigian- 
tis 10 v choras palinksmino I 
susirinki dainelėmis, kas; 
nuplovė nesmagų jausmą, 
"bolševikų"' skandalu padary- 
ta. 

Glasgovv'o lietuviai pirma 
"bolševikų" ataka "over the 
top" pergalėjo be čeko-slovakų 
ar vokiečių pagelbos. Žiūrė- 
sime, kaip seksis toliaus. 

Tą pačią dieną 3 vai., "bol- 
ševikai" turėjo savo susirinki- 
mą, j kur j kvietė ypatingai ka- 
talikus, išleistais lapeliais, kur 
"nutarė" trukdyti rengiamas 

lietuvių manifestacijas. Žmo- 
nės pasakoja, bet turbut netie- 
są, kad viską ardysią, drasky- 
sią, net jei reikėsią ir- kraujo 
praliejimą padarysią. Taip 
pasakoja, bet mes tam nenori- 
me tikėti. Taipgi buvo "nu- 
tarta" eiti į Blaiv." svetainę 
ir pakelti trukšmą. Ant to įu 
susirinkimo buvę kelios katali- 
kės moteris ir vyrai. 

Paskaita. 4 gausio "BĮ." sve- 

tainėj Glasgowe buvo paskai- 
ta apie sveikatos užlaikymą, 

kur kalbėta apie žmogaus dan- 
tų reiškimą viso žmogaus svei- C C. 

katai. Paskaitos pabaiga bus Į 
kitą sykį. 

Augusių mokslas. Per Nau-! 
jų Metų vakarą buvo dalijimas 
dovanų tiems, kurie išmoko iki 
naujų metų pasirašyti savo 

vardą ir pavardę, bet ko pirma 
nemokėjo. Kiek laiko atgal 
buvo pagarsinta, kad paaugu- 
sieji išmoktų pasirašyti nors 

savo vardą-pav-i'dę, nes tas 

taip tankiai šioj šalyj reikalin-1 
ga, o niekuomet ir niekur ne- 

prošalj mokėti. Delei negalė- 
jimo pasirašyti, lietuviai tiek 
turi nesmagumų, vargo, kar- 
tais nuostolių, net sarmatos. 
Paskirtos Įvairios dovanos. At- 
sirado 7 ukvatninkai: 6 mr^te- 
rįs ir vienas vyras. Iš tų iš-į 

moko dailiai dvi moteris. Vie- 
na išlaimėjo 5 š. pinigais (1 do- 
vana). Juozaitienė i> Gla:-- 
go\v, antra retežėli su med:\- 
lijonu, Vasiliauskienė i- l>rid 
geton. Vyras išlošė malda- 
knygę virš 4 š. vertės, Karase- 
vyčius iš Glasgo\vo. Viena mo- 

teris visai nesimokinus. Ki- 
tos 3 nepribuvo. Išmokęs pa 

sirašyti vyras turi apie 50 me- 

tu. Gaila, kad ten nedaug 
ėmėsi mokintis, vpae iš jaunes- 
niųjų vyrų ir moterų beraščių. 

Iš aprašytų atsitikimų ma- 

tytis. kaip męs 1 aigvrnė senus 

ir prade •'ome \;<r M' tus. 

hhru. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desięning 
dienomis ir vakarais dėl biznio Jr 
namu. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. At^ilankykHe 
arba rašykite, o ni?s pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
r205 S. Halsted St„ 1850 Welis St. 
2407 W. Madison St., Chicago 
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H. ti'jusii 

kestis savo .šalies palaikymui ir Vs j--įkalu aprūpini- 

etnvis priva-a mokėti mokestis Nuken- 
iai tiri kaiūs LioUiv; i. jai laisvas išgavimui ir jos y\" ;■* ̂  

S3&ftvV žmonių aprūpinimui. 
va Reikalaukim paaiškinimu ir siųskite pinigus šiuo 

adresu: 
(šitokios markės išduodama J (p.-V-. J Vn'Ut I^ArniHAa fw/* už Įmokėtus pinigus). mraiU Gti ?\l €t\ iliSliKli i!l€» 

320 FIFTH AVEN T1-" 
Ur,, KEW YORK, N. Y. 

I 

Skaitytojas žino. 

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

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

Žiūrėkite, kad jusu numeris 

butų 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 
išpilrlvkite šitą blanką ir pri- 
siuskite ją mums, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas patjr^nvimas. 

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

Vardas Pavarde 

Numeris Gatvė 

Miestas — Valstija 
Dabar siutinėkite sekančia antnšu: 

Numeris Gatvė 

Miestas Valstija 
|[inn;illllllllllllllllllllliiiiiiiiiniiiiiiiiiiifitiiiiiiiimiiiiiiittitt!!iii!iit(iiMfiiti!n'niH:miii!niimTniiii:iiii!it'ii!i'imiTTT 

Phono Drover 7027 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Efzair :;iuo, įla; 
> ir priskiria aki: 

muens sanaciiB vjsoK'U aul:.o 
Mos laimū taisomo visokius aukso ir 
sidabro d'iigtus. Kainas ž1 miausios. 

3303 SO. MORGAN STRI-.ET 

t Vyrai ir Moierįs mokin- 
kitės Barberystės amato. 

Atsilankykite ypatiškai ar- 

ba įrašykite. Mokiname clie- 
nomis ir vakarais. 

TRICITY 3ARBER 
COLLEGE 

81.9 So. State 3t. 
Chicago, UI. 

PRAKALBOS, DAINOS IR BALIUS 
surengta Prūsų Lietuvių Komiteto 

Siibatoje, Vasario-Feb. 8tą, 1919 
ii. Metfaiio- Svetainėje 

2242 W. 23 rd Place, Chicago 
PRADŽIA LYGIAI 8 VAL. VAK. IN2ANGA 25 CENTAI 

Dalyvauja Didelis "Firutės" Choras 
Kalbės: kompozitorius-muzikas St. šimkus, raštininkė Žemaitė, ku- 

nigts J. J. Razokas ir J. Ilgaudas. 
A'slankykite! Išgirsite geriausią lietuvių chorą dainuojant pui- 

į kiausias dailius. Taipgi sužinosite labai daug nauju ir jdoniių dalyku 
; apie Prusg Lietuvą. Labiausiai užkviečiarae Prusą Lietuviu ir iie- 
: luves protestonus. Daug Ico pasimokykite ir smagiai pralosite laiką.. 
I Po prakalbu buc PUIKUS BALIUS. Ch. Prucų Liet. Komitetas. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesim bankeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai suge- 

rt yni ą 50 proc. ant Tamstos pinigu, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrami- ir vaikinams padarome ant orderio ųaujus siutus iri 
overkuotus r.uo $3»\00 iki $">".00 už pusę kainos. Truputėli nešiotųsi 

nuo 525.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus ir.overkuotua par- j 
duodame no $5.o0 ir brangiau. 

Nauj-is ir truputėlį dėvėtas kelines nuo $1.00 ir branginus. 
Vaiku siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzai. 

S. GORrON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CH1CAGO, 1LL. 
Storas atdaras k sd'rną. ir- vakarais iki 0 vai. Subatomis esti 

atdaras iki 11 vai. v: kare. Nedėldieniais—iki 0 vai. vakare. 

IfiMitimtu s veiku, <lorl)t» rasi sumanumi, 

nepaisau! ai.> miu'uis tas darbus butų. 
Kiekvieno pridVi—1 ■> yr:i *"uęi>t snv.» n-.i lV.n. T', i'it š-i'tt l" nc'mu* u: 
jl i>rnš; '.int. u'*ll y c t/. i p«<-t Hiif- uiksterojtiAas 
gali vėlinus >-ati )ab;iš" j-.-'vo;*. ?u, n..-., ufto priMurvUi*. 

p/j ETto EXPE]L&ER 
tni užtikrinanti uruii ,.o try lu' !<• iri t uvl r.stis klekviono nn- 
Uinosu. Uįtvth-mtil killt'ji". .-!tir.:«ian Snuose i:' ungn- 
r.).ic, vnmiitfzin r iipuru'^ij.",. tniMimi 1 visokius stang- 
inus runmcny.ui ar :inuriu> o ruiu-Ij.':p<-lkr iro gerinuses. 
"f.ipsicniik piik<lin*:u y'ulu* vni«tus «1I<"• lc.se honkose. 
RciknlauU gerlaurla. Kuoi.ut pirl -i .• :•« lor, ; «Tsi- 
t-krink yru I!-: \KA. vnl«bs'ž nklis fiht buk lukn. VISU 
ivl TOKU'* N f'.IMK. 3» >' i-iit.ii ■■ *. >ir 1 nkutę. Uansiamos \rptl'-lf o ;ii' tii -: : I •. 

DE3TR0YS ANY I 
F. A D. RECHTEg & COM 

^ 71—£0 Waihln2ton Sf.. a 

Nc v Ycrk. 



The Uthuaninn Daily 

LIETUVA 
*ub41shed aaily. excrp-f fturdaya, by tha 

cttnuan.ar aubll«hinfl CeH tnc. 

*Zbl 80 Morgan 9C CHiCAOO, ILLiNOI*. 

r«lephone; Boulvaro 4£vG 

fiotered ag jJecond-Claaa Mauer July 13th, 1893, at tfce 

foat dfitlce at Chlcago, 111., undar act of fclarch a«L 

.uh'ji, a. k aalutic. 

8UBSCRIPTI0N PRICE 

iu Gtucugu, by mali — 

One yaar — 

BU rnouUi- —— 3.pi' 
IIiree oaonint — i-«<- 

n Otucago, 07 CArrlv— 

On# • -M 

Per week — 

Per month " 

m the Umte<l Statea, bj mali— 
One — 

dlx montha 

Three mouihtt —— 

Ui C*uu*clh, "i»a year ■ ■— 

ln all otner :ouiitr««, yer j'-tu —. 

"Lietuva' eina ^iaeilieu, issiiim-i nudeluleniui;. 

iieidttjal. Lietuvos, Dienraščio beurove. UecUiktonur. 

A a-v. Broniu* K Balutis AUresaa vl^omu kara»yoa»!i-i- 
«ijom* 

ultniu.iian Publiahtnt Cc. 

ii!63 ao. Morgan 3t., Cliicasc, IU. 

Teiephonas Bulevard 4-itt 

Prenumeratos Kaina apgarsinimų skyriuj j. Apgar- 
diniir ų Kaina suteikiama pareikalavus. 

Prisiųsti Kedakcijon Ir oosunaudeti raukiančiai frę. 

zinami atgal tik tada, kada jų grąžinimo reikalaujama 

rankrašti Kcdukcijon giunO.ant, ir kuomet grąž<nimo 

h>b pno rnnkiušcif yra prideios. 

Prenumeratos, aps^t i£Jn;f 1/ atu-s.o biznio reiisu 

lals reik kroiptis lai. •;» uioūrasi:: Adr.iirlstaraci; 

Korespond:neijaa, zin.. k raibai uj reik udrem.j-. 

Dienraščio Roakcijo# VAfuu. 

Joki rabtnl, be p^uavimo ražėjo tikro vardo-pravar 

dša (apart slapivardfs) lr adreso, negali buti sunaudoti 

Asmeniška! Redaktorių galima matyti nuo 11:30 )* 

12-tai l6ryto lr nuo 5:30 iki *• vakn.e. 

Bolševikai Lietuvoje. 
Bolševikai stato save kas-žin kokiais 

teisybės, brolybės ir lygybes apgynėjais, 
buržuaziškų ir kapitalistiškų neteisybių 
naikintojais. Nekurie naivus žmonės ii' 
mano juos tokiais esant. 

Bet niekuomet nereik vien tik žiūrėti," 
kas kuomi save vadina; reik taipgi žiū- 
rėti ir ką ka3 daro. "Ne iš jų žodžių, bet 
iš jų darbų pažinsite juos." Tą reik turėti 
omenyje ir apie bolševikus kalbant. 

Bolševikų žodžiai, kalbos ir gražios 
teorijos visai neatsako jų darbams. Štai 
iš paskutinių žinių girclime, kad jie jau 
yra Vilkmergę užėmę. Jų linija, matomai, 
šiuo laiku eina nuo Ventpilio, per Vilk- 
mergę iki Vilniaus, taigi geras trečdalis 
Lietuvos yra bolševikų užimtas. Lietuva, 
perkentėjusi grudimąsi rusų ir vokiečių, vėl 
išnaujo darosi kariškos liepsnos auka. O 
kokia-gi teise bolševikai grūdasi Lietuvon? 
Ar jie nerėkavo apie žmonių ir tautų tei- 
ses? Ar jie nesmerkė kitų už mažų tautų 
užgviobimą? Ar jie Lietuvių-Brastos su- 

tartyj nepripažino teisės Lietuvos žmonėms 
liuosai apsispręsti? Ar jie dar taip nesenai 
nepripažino Lietuvos neprigulminga šalim? 
Taip, jie visa tai padarė. 

Bet ji] gaujos, nežiūrint to, veržiasi 
Lietuvon, nors Lietuvos žmonės jų tenai 
neprašė, nors Lietuvos žmonės nuo jų, kaip 
nuo epidemijos, kratosi, 

Kuomgi jie yra geresni už tas "buržu- 
aziškas" ir "kapitalistiškas" valdžias, kui 
rias jie taip smerkia? Niekuom! Jie yra 
daug aršesni, nes sykiu su savim neša "vi- 
duramžių barbarizmą, naikinimą, šaudymą 
ir žudymų visų, kas su jų hypokritiskomis 
teorijomis nesutinka. 

Kas-ten pasakė, kad bolševizmas yra 
tas pats carizmas, tik į viršų kojomis ap- 
verstas. Ir tas r rodo teisybė. Tt; tie patįs 
kailiniai ti:: vi. .m r, e r ;.L 

Kuomet visas pasaulis šiądien rengia- 
si prie gydymo karės žaizdų, nelaiminga 
Lietuva, pirma kraujais pradėjusi plukti 
karės pradžioje, dabar ir vėl išnaujo krau- 
jais savo vaikų yra laistoma, ir jos kan- 
čioms kol-kac nesimato gaio. HKJK&r 9 v.'/ -i 

"Dirva Pradės Vėl eiti. 

"Dirva," kuri kelios sąvaitės atgal bu- 
vo sustojusi eiti, dabar ir vėl žada pra- 
dėti eiti reguliariškai nuo 21 dienos šio mė- 

|nesio. Formatas ir didumas pasilieka tas 
pats, kaip ir pinniaus buvo, tik spausdina- 
ma bus truputį didesnėmis raidėmis. Tuo 
tarpu adresas pasilieka senas—2004 St. 
Clair Ave., Cleveland, Ohio,—gi vėliaus 
žada keltis j naują vietą. 

"Dirva," matomai, pradės eiti po nau- 

ja redakcija, nes po pranešimu pasirašo 
administratorium ir redaktorium p. K. S. 
Karpavičius, vieton buvusio redaktoriaus,, 
p. J. Gedmino. 

Svetimoj Spaudoj apie 
Lietuvius. 

LENKBLRNIAI PASIDUODA 
LIETUVIAIS. 

Amerikos laikraščiuose pasirodė tele- 
gramai, kuriuose pranešama apie atvykimą 
Paryžiun lenkbernių delegacijos iš Lietu- 
vos. Tos lenkbernių delegacijos tikslu yra 
įtikinti Taikos Konferenciją, kad Lietuva 
butų prijungta prie Lenkijos. Kadangi jie 
yra gimę, ar gyvenę Lietuvoj, tai išsiduoda 
save už Lietuvius. Nėr reikalo nei aiškinti 
apie tai, kaip kenksmingi yra toki telegra- 
mai, kaip kad ir šis sekantis telegramas, 
tilpusis Amerikos laikraščiuose, kurie ne- 
nusimano apie tikrą dalykų stovį ir vadina 
juos lietuviais. Štai vienas toks telegramas: 

Lietuvių Delegacija Paryžiuje. 
Paryžius, sausio 25 d.—Lietu- 

va šiądien pareikalavo dalyvavimo Tai- 
kos Konferencijos tarimuose, kuomet 
Lietuvių delegacija, vadovaujant gra- 
fui Puttkammerui [lenkiškam žydui], 
atvyko sandarbininkauti ku Lenkų Na- 
cionale Taryba ir prieš-bolševikiškomis 
frakcijomis. Raginama prie federaci- 
jos tarp Ler.kijos ir Lietuvos. Delega- 
tai pasakoja apie maisto situaciją Bal- 
tiko provincijose, kaipo apie despera- 
tiškam stovyje esančią." 

—Iš Hosne Newa, Bronx, N. Y. 
SentineI, iš Ansonia, Conn., praneša 

(sausio 27 d.) apie vietinių lietuvių mass- 

mitingą, kuriame jie išnešė rezoliucijas 
prieš lenkus ir bolševikus. Kopija rezoliu- 
cijos žadėta pasiųsti ir Prezidentui Wil- 
sonui. 

oo 

Širdies Balsas. 
Lietuva, tėvynė mano, 

Ji mane augino, 
Ji pagimdė, ji maitino, 

Glaudė ir mokino. 
Ji man davė kuogeriausius 

Motiną ir tėvą, 
Brolį, sesę, upę, girią, 

Daržą, dirvą, pievą. 
Aš po jos globa išvydau 

Pirmą kart sr'ilelę, 
Tad išreiškiu aš tėvynei 

Kuodxdižausią meilę. 
Noriu jąją aš vis garbint, 

Noriu ją iškelt, 
O iškėlus josios sunus 

Ir dukteris sutelkt 

Į būrelį, į kuopelę 
Pas tėvynės kv.ftę 

Ir parodyt jos grožybę 
Ir brangybės vertę. 

Milžinkapiuos josios sunųs 
Guli užslogyti, 

O jų ainiai po pasaulę 
Plačią išblaškyti. 

Išblaškyta, iškrikdyta, 
Vos telikus sauja; 

Ir tie likę, lyg supykę, 
Tarpe savęs kauja. 

O tėvynė, tėvyne12,— 
Pratėvių branginta, 

Vargsta, kenčia nuskriaustoji; 
Aušra jai nešvinta.... 

Lietuva, tėvyne mano, 
Aš vaikelis josios; 

Visad ar jai atsidavęs 
Del ni-ino brangiosios. 

Nes'gailėsiu spėkų, proto, 
S ei savo sveikatos, 

Kad tik užtekant saulutę 
Tėvynėjep amačius. 

P. Čergelienė, 
• Brooklyn, N. Y. 

Lietuvių Kareivių Laiškai 

KUOMET JIS "LIETUVĄ" 
GAVO FRANCUZUOJ. 

Nuo pat savo išvažiavimo 
į Prancūziją nemačiau "Lie- 
tuvos," o taip ją mėgdavau 
skaityti, būdamas Amerikoj. 

Besvajojant man apie Ju-, 
su visus laikraščius, štai vie- 
ną dieną gaunu dideli siun- 
tinį nuo p. H. K. Bubeno, 
jusų korespondento iš Kear- 
ney, N. J. Aš manau, kadį 
jus neturite supratimo anie 
tai, koki upą gali turėti ka- 
reivis, mylėjusis savo laik- 
raštį ir negaudavęs per ilgą 
laiką. 

Išvyniojęs viršminėtą siun 
tini, radau jame taipgi ketu- 
ris numerius 'Lietuvos' dien 
rašeio. Puoliausi aš ant ši- 
to dienraščio, kaip išalku- 
■is žmogus puolasi ant duo- 

nos. Su didžiausiu pasiil- 
gimu pradėjau skaityti nuo 

pradžios iki galui. Tiek ja- 
me visokių svarbių ir nau- 

dingų žinių-žinelių, kurios 
man buvo geriausiu aščin- 
čium iš visų aščinčių. 

Perskaitęs tuos keturis 
"Lietuvos" dienraščio nume 

rius, dar didesne meile ir 
pasišventimu užsidegiau lin- 
kui Lietuvos, mūsų Tėvynės. 
Čia męs stovime tvirtai su 

ginklais rankose, bet aš 
jums pasakysiu, kad nema- 

žiau tvirtai męs stovėtume 
su toki['; pat ginklais, jei- 
gu mi .v. prisieitu tiesiogi- 
niu budu pakariauti už savo 

prigimtą šalį Lietuvą. Aš 
nepaisau nieko, kokias ji;: 
man pareigas uždėtut dėlei 
Tėvynės labo, dėlei išgavi- 
mo jai laisvės. 

Matydamas tuose "Lietu- 
vos" dienraščio numeriuose 
tiek straipsnių, tiek žinių 
apie tai, kaip musų pasi- 
šventę vyrai- darbuojasi už 
Lietuvą-Tėvynę, pamaniau 
sau: "Kuom gi aš prisidė- 
siu prie šito švento visų lie- 
tuvių darbo? Ko aš jums, 
gerbiamas Redaktoriau ir 
leidėjai linkėsiu?" 

Stoka man zodzių, idant 
tinkamai galėčiau išreikšti, 
kaip dėkinga yra mano ka- 
reivis*^ širdis jums už'jū- 
sų raginimus, už jusų pamo- 
kinimus, už jusų žadinimą 
prie pasidarbavimo Lietuvai 
-Tėvynei, už leidimą tokio 
puikaus ir naudingo lietu- 
viams dieninio laikraščio. 

Taigi priimkite ir nuo m a 

nęs kareivio, esančio Pran- 

cūzijoj, mano širdingiausius 
velijimus, kad "Lietuva" 
dienraštis gyvuotų per šim- 
tus metų, kad visados vestų 
mus lietuvius tikri1 teisybės 
keliu ir butų mums visados 
vadu prie Lietuvystės. 

Kalikstas K. Mečioms. 
Co. D—348th Inf., 

Am. Exp. Forces. 

PASIVAŽINĖJO. 
Korporalas Aleksandras 

Lemontąs iš Cicero, 111., da- 
bar esantis Frnacuzijoj, ra- 

šo savo broliui iš Blois, Fran 
cuzijos, kad jis beveik visą 
Francuziją išvažinėjęs sker- 
sai ir išilgai. 

"Tarnystos reikalais bu- 
vau beveik po visą Francu- 
ziją išvažinėjęs. Bekeliau- 
damas, tankiai pervažiuoda- 
vau ir sustodavau tokiuose 
Įniebtuose, kaip Touic, Bour 
ges, Pijon, Lyon, Avignon 
ir .pagavos Marseilles, kur 
išbuvau keletą dienų, iš kur 
atvykau j Aix-les-Bai-ns, kur 
turėjome gerą 7-nių dienų 
p ilsi ir gerai praleidome 

Kalėdų šventes, čia teko 
labai gerai pasilinksminti. 

Atgal grįžtant, teko Luti 
Lyone, Dijone ir Paryžiuje, 
kur praleidome Naujus Me- 
tus. Jš viso kelionėse išbu-i 
vau čielą mėnesį, be ketu- 
rių dienų, ir teko daug ko; 
žingeidaus toj kelionėj pa- 
matyti. Pailsau truputi ke- 
lionėje, bet šiaip esu svei- 
kas, kai ridikas." 

NEPAMIRŠTA LIETUVOJ 
REIKALŲ. 

Gerai žinomas Chicagoje 
B. K. Lenkauskas rašo se- 

kantį laišką iš Royaumeix, 
arti Toul, Francuzijoj- (Lai& 
kas pažymėtas sausio 9 d. 
1919 m.): i 

"Rodos tik paukščio pie- 
no man trūksta, bet jaučiuo. 
skurdžius, kaip niekados ne 

itikėjau. Iki šiolei nežino- 
jau, kaip sunku yra gyventi 
be lietuviškų laikraščių. Čia 
dvasia gyva, širdis plaka 
tvirtu pulsu, kurį sujudino 
Dr. Zimontas, kuomet pa- 
skutiniu kaitų, atsisveikin- 
damas Chicagoj, jis, drūčiai 
spausdamas dešinę, man ta- 
rė: "Buk lietuviu, kur tik 
busi." 

"Tik trečias mėnuo slen- 
ka be jokio lietuviško laik- 
raščio, o jaučiuos labai nu- 

skriaustas ir todėl nestebe- 
;:!ns, kad nieko nežinau, kas 
:1 cc_i.i lietuviškame pasau- 
lyje. 

'Iš angliškų laikraščių pa- 
tyriau, kad Lietuvoj yra Pro 
rizionališka Valdžia. Bet 
žinia svyruoja ir neaiški. 
Šiaip visai nieko apie Lie- 
tuvą negirdėti. Kartais ne- 

tikėtai vardas "Lietuva" ir 
"lietuviai" paminėta. 

"Musų kaimynai lenkai iš 
sigarsino gan plačiai. Ro- 
dos, tik reikia džiaugties, 
kad kiekviena tautelė rūpi- 
nasi savo reikalais prie pro- 
gos. Bet žiūrint į lenkų va- 

dovus, kurie stengiasi atbu- 
davoti naują Lenkija, neno- 

roms turi išsitarti: "Velnias, 
o ne gegutė." Čia vėl gir- 
dime jų reikalavimus: "Od 
morža do morža" turi buti 
Didžioji Lenkija. O jau 
Vilniaus rėdyba, sako, turi 
priklausyti mums, nes dabar 
giname nuo bolšev ikų. Taip 
rašo Silver Eagle 4New York 
Kerald'e' (Paryžiaus laido- 
je) sausio 9 d. 1919 m. 

"Taigi, ką lietuviai vei- 
kia savo Tėvynei-Lietuvai? 
Ar neprotestuoja prieš len- 
kų triksus? 

"Nežinau, kaip i eikalai 
stovi, bet pilnai tiki a, kad 
lenkams nepasiseks užgriob- 
ti Lietuvos. Tikiu, Lietuva 
pasiliks laisva, tik mums 

broliams nepaliaujant reikia 
dirbti, reikia prisirišti kuom 
lik galima. 

"Aš žinau, kad morališ- 
kai remti yra gražu, bet to 

negana. Todėl šiuomi pri- 
siunčiu penkis doliarius i 
Lietuvos Nepngulmybes F. 
per Y. M. C. A. [šios aukos 
męs iki šiolei negavome. 
Red.]. 

Šiaip savo užduotį atliko- 
me prideriančiai. Per su- 

virs mėnesį laiko be atilsio 
ėjome pirmyn, kaip perkū- 
nai iki paskutinei minutai. 

.vome pakratyti, pamėty- 
ti, gazuoti,—vadinasi buvo 
karšta, bet, brolyti, nebuvo 
tokio velnio, kuris galėtų 

į Dėdes Samo vaikus sustab- 
i dyti. 

Aš lyg stebuklu išlikau 

rnei nepaliestas, nors kartais 
it lietum, pylė visokiais spro 
ginančiais šuviniais. O jau 
Kitokių prityrimų, tai čia ne 
išskaitiiuosiu. 

Oras šiltas—šlapias. Sto- 
vime išmėtyti namuose ma- 

| zam miestelyj Royaumeix, 
netoli miesto Toul. Musų 
oatalijone yra 15 lietuvių 
oveikų.v Kitokių iliustracijų 
įamsta matėte judamuose 
paveiksluose ir užtikrinu, 
Kad tai tiesa, neiškraipyta. 

Visiems draugams ir pa- 
žįstamiems Chicagoje siun- 
jiu labų dienų. 
rvt lst Class B. Lenkauskas 

Co. M., 55 Inf., 
Am. E. Forces. 
A. P. O. 793 

TURI DIDESNĘ, BEDĄ 
UŽ KAIZERI. 

Jau pusantrų metų prabė- 
40, kaip apleidau Jėdės Sa- 
110 *emę, taigi persiskyriau 
ir su jumis. 

Spaudė man širdį liudnu- 
mas, persiskiriant su jumis, 
oet ne-ką darysi—pareigas 
reikia pildyti, ir keliavome 
Francuzijon. 

Ves spėjome išvysti Fran- 
euzijos žemę, kaip vokietys 
joko mums į akis. Bet ne- 

pataikė nabagas. Męs jam 
antausius taip apdaužėme, 
i'id jis paskui pašokom ne- 
šinosi Berlinan. 

Kaizeriui gi ta pirtis, ku- 
rią męs jam užkurėme, ant 
aek buvo karšta, kad jis, 
/Ieton Berlino, pataikė ar- 
.ian ;'urių, Hollandijon, kur, 
girdi, vėsiau busią. Bet, ma 

tyt, jam ir ten jau karšta; 
ar neprisieis tik jam keliau- 
ti dar į vėsesnę vietą, kur 
tikrai galės išsivėdyti? 

Ima galai tą kaizeri, aš I 
turiu dabar didesnę bėdą. 
Mat bedaužydamas antau- 
sius \ okietukams, jusų adre- 
sus pamečiau. Tai didžiau- 
sia bėda, koklį aš kada tu- 
rėjau. Laukiu nuo jusų ko- 
kios nors žinutės, bet nega- 
liu sulaukti; matyt, jus ma- 
no adreso irgi neturite. 

Nors gražus Reino pa- 
kraščiai, kur dabar buvoju, 
bet neramina jie manęs. 
Nors gražios čionykštės mer 

gaitės, bet nevilioja jos ma^ 
no širdies. Ir liūdna man 

svetimoj šalyj, toli nuo sa- 
vo draugų. 

Rašykit man nors trumpą 
laiškelį, o aš lauksiu jo, it 
saulės užtekant. Rašykite 
man nors keletą žodžių, o 

aš prižadu rašyti iums il- 
giausiu laiškus apie viską 
pergyventą. Mat laiko da- 
bar turiu, nes kaizeris jau 
"nebaderiauja" mus. 

Taigi, draugės ir draugai, 
laukiu nuo jusų laiškų, laiš- 
kelių, kurie atneštų daug 
gražių žinelių. 

Sgt. Stanley Bunteen, 
Co. H, 28th Inf., 

A. E. Forces. 

! Nuo Redakcijos. Šitas 
laiškas atėjo Į "Lietuvos' 
redakciją su prašymu, idant 
jį patalpintume ir tokiu bū- 
du duotume šito lietuvio ser 
žanto draugams ir gimi- 
nėms pro[::ą sužinoti apie jį. 
Bet męs abejojame, ar bent 
kuris iš jo draugų jį pažins 
po tokia pravarde.] 

** 

KELIONE PER LIETUVA 
15 ŠIMTMETYJE, 

Franci jos karaliaus pasiun- 
inys (iilbcrl'as dc Lannoy pa- 

i ašakoj a apie savo kelic.ię per 
Xorvegiją, Daniją, Prūsija ii 
Kuršą nuo 1412 iki 1414 metu. 
Savo kelionėje jisai nukako ii 
Lietuvon ir aplankė Vilnių. T> 
pasakojimas yra gana siauras 
tačiau tik nupiešia įdomų vaiz- 

(la, kokia Lietuva buvo prieš 
500 metų, kad jos historijoje 
Įvyko svarbiausieji atsitikimai. 
Štai ką praneša tas franouzas: 

''Nuo karaliaus dvaro (kat-* 
ras tų dvarų yra buvęs neži- 
nia ; gali buti, jog tai biu'0 ko- 
kis karaliaus Jogėlos dvaras) 
keliaudamas per keletą kaimų, 
oro ežerus ir per miškus, nu- 

kakau Lietuvos sostapilėn, Vii- 
niun, kame ant smėlio kalno 
riogso augšti rūmai. Rūmai 
pastatyti iš medžio ir apvesti 
akmeniniu muru. AbypUsiai 
rūmų nuo kalno viršaus ligi 
pakalnės, nuvestasis mūras, 
i siaučia keletą trobesių. Tuo- 
se rnniuose paprastai gyvena 
Didysis Lietuvos Kunigaikštis 
Vytautas su savo dvarininkais. 
Pro pilį teka upė, Kurios van- 

duo taipgi plaukia per miestą; 
a upė vadinasi Vilija. Miestas 
įeaptvirtintas. Jo trobos mo- 

linės ir prastos. Miestas uži- 
mi ilgą bet tiktai siaurą plotą 
ir tęsiasi per LJnus ir dau- 
bas. Mieste nėra nutrinių baž- 
nyčių. 

Xuo karaliaus dvaro iki 
Vilniaus—12 mvlių. To krašto { 
gyventojai yra krikščionys, ku- 
riuos nesenai apkrikštyjo Pru- 

j si jos kryžuočių ordenas ir kar- 
dininkų ordenas iš Latvijos. 
(Tatai įvyko 1386 metais, ka- 
la lietuviai susidėjo su lenkais 
no vienu viešpačiu). Jie yra 
•steigę gerų miestų ir bažny- 
čių, ir kaimuose dar vis stato 

naujų. Lietuvoje yra 12 vysku- 
pų. Lietuviai turi atskirą sa- 

vo kalbą. Vyrai nešioja ilgus, 
ant pečių nudribusius plaukus. 

? Ioterįs dėvi prastus drabu- 
žius, panašius i drabužius Pi- 
kardijos (Francijos provinci- 
i;.) moterų. 

Lietuva—tai kraštas mažai 
apgyventas, pilnas ežerų ir di- 
l.'iių miškų... 

Grįždamas Prūsijon, nuo 

\ ilniaus keliavau šituo keliu 
•)er Lietuvos karalystę: Pir- 

!miausia pasiekiau didį Lietu- 
vos miestą vadinamą Trakais. 
Tas miestas neaptvirtintas, jo 
trobos medinės, išrodo vargin- 
gai. Tame mieste dveji ru- 

u ai. vieni labai seni, pastatyti 
!š medžio ir gontais dengti. Ši- 
tie senieji rūmai yra ežero pa- 
kraštyje. Vienas rumų šonas 
išeina žemės pusėn. Antrieji 
rūmai ant salos kito ežero, ku- 
ki armotos šūvį atstu nuo se- 

nųjų rumų; šitie rūmai visai 
nauji, pastatyti iš plytų sulyg 
franeuzų statymo budo. 

Trakų mieste, ir dar kele- 
toje aplinkių kaimų gyvena 
laugybė totorių, kurie stačiai 
paeina nuo Saracėnų, jie nie- 
ko bendro neturi su Kristaus 
tikyba. Kalba savo totoriška 
kalba. Toje vietoje gyvena 
l ir vokiečių, lietuvių, rusų ir 

(laueybe žydų, kurie visi šneka 
savo kalbomis. Trakai pri- 
klauso kunigaikščiui Vytautui.. 
Nuo čia iki Vilniaus 7 mylios. 

Tas Lietuvos kunigaikštis 
\*ytautas garsus tuo, kad ne 

vienas svetimženiis, keliauda- 
mas per jo kraštą, neprivalo 
nieko pirkties; Vytauto Įsaky- 
mu, keliauninkui suteikia mai- 
sto ir be jokių išlaidų nugabe- 
na tenai, kur jisai nori nuvyk- 
ti. Vytautas labai galingas 
viešpats. Jisai yra užėmęs 
dvylika ar trylika karalysčių 
ir aptvirtintų kraštų ir turi 

dešimts tūkstančių arklių. 
':'rakų mieste yra užtvertas 

sodnas, kuriame laiko visokių 
veislių plėšriųjų ir dengė 1 me- 

džiojamųjų gyvulių: taurų, 
Į uumbrų, laukinių žirgų, elnių, 
meškų, girinių kiaulių, brie- 
lžių ir kitų laukinių gyvulių." 

Paskui Gilbert'as Le l.anoy 
sakosi nukakęs Kaunan, kuri 
iisai mini didžiu miestų, o iš 
Kauno keliavęs Karaliaučiun. 

"Lietuvos Atstatymas.''' 



PASISKAITYKITE! 

Lietuva graži praeigoje buvai, 
" 

AXT KAUNO PILIES GKIL'VESIŲ. 
Lyg milžjns garsios praeities, 
Žiūrėdamas j nauja gadynę. 
Tas bokštas ant kranto Xerics 
Stov' šalta atstatęs krutinę. 
Pilis čia ne karta tvirtai 
Nuo priešų mus Lietuva gynė, 
Nūnai ją sutirpdė laibai, 
Ir priešai po kojų pamynė. 
Tik bokštas, apleistas visu, 
Viens stovi, kaip vargšas našlaitis, 
Belaukdamas galo vargų. 
Jam šnabžda kažin-ką Neris, 
Dažnai apdainuoja mergaitės. 
Bet veltui... jisai neb'atgis. 

E. DE AMICI Verte M. GRIGONIS 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 

p Berniukas padėkavojo ir nuėjo nurodyti 
keliu. Tai buvo tiesi ir labai ilga, bet siaura 
gatvė, su žemais baltais nameliais, j vasarna- 
mius panašiais. Cįia buvo daug žmonių ir ve- 
žimu ir visur buvo didelis klegesys. Kurion 
tik pusėn berniukas nežiūri, visur mato ilgas 
gatves, vieną kitai panašias. Berniukui pasi- 
rodė. kad miestas užima be galo didelj plotą 
Jis manė, kad taja gatve galima eiti betų ko 
lios savaitės, matant abejose pusėse tokias pai 
gatves, ir vis nerasi galo. 

Jis atydžiai skaitė gana ekistus ir nepapra- 
stus gatvių pavadinimus; ir matant naujai sker- 
sinę gatvę jam l>as-kart širdis smagiaus plakė, 
nes jis manė, kad jau čia bus jieškompji gatve. 
Jis žiurėjo į visas moteriškes, manydamas, gal 
pamatys savo motiną. 

Staiga pamačius jam prekyj einančią mote 
riškę, jo širdis sutvaksėjo ir kraujas galvon mu- 

šė. Jis ją aplenkė ir pasižiurėjo j ją: tai buvo 
negrė. y 

Ir Marko ėjo, ėjo, vis greitindamas žing- 
snius. Pagaliaus vienoj gatvės kertėje jis pa 
skaitė: Los Artos. Jis inėjo tojon gatvėn ir pa- 
matė X 117. Jo dėdės krautuvės buvo X 175. 
Dabar jis jau bėgte bėgo, bet priėjęs XI71 jis 
sustojo, nes reikėjo atsidusti. 

— Xejaugi aš tuojau pamatysiu mamą r— 

pamanė jisai. 
Jis vėl bėgo ir atrado krautuvę. Pasižiūrė- 

jęs pro duris, jis pamatė su akiniais žilą senelę. 
— Ko tau reikia, berneli?—paklausė/ io 

ispaniškai senelė. Berniukas, vos begalėdamas 
ištarti žodj, paklausė: 

— Juk tai krautuvė Frančesko Merelli—ar 
netiesa ? 

— Frančesko Mereli! i.rr 'rč —atsakė ita- 
liškai senelė. 

Berniukas pajautė nelyginant širdies smū- 

gi- 
— Kada jis mirė? 
—O, jau senai,—atsakė senelė,—jau bus 

bent keli mėnesiai, jam blogiaus ėmė sekties. 
jis išbėgo. Kalba, kad jis išvažiavęs j Baja-Blan 
ką,—toli iš čia—ir neužilgo ten miręs. Čia da- 
bar mano krautuvė. 

Berniukas išbalo, pa>h.:ai' prabilo: 
— Merelli pažino mano'motina, kuri čia 

gyveno pas sinjorą Mekines. Tiktai jis vienas 
galėjo p?-akyti, kame ja rasti. Aš at važia va : 

Amerikon savo motinos j ieškotų. Merelli jai 
laiškus induodavo. Aš turiu atrasti savo moti- 
na. 

— Varose hcmcli,—tarė senelė.—aš neži- 
nau, bet aš paklausiu berniuko, kuris kienn 
šluoja. Jis pažino Merelli tarną. 

Gal jis ką-nors žino. Jinai pašaukė berniu- 
ku. Tasai tuojau atėjo. 

— Pasakyk tu, ar neatmeni, kur Merelii 
tarnas laiškus tarnaitei nunešdavo? 

— Pas sinjorą Mekines?—atmenu, gale 
gatvės Los Artos. 

— Ariu, ačiu, poniute!—sušuko Marko.— 
Koks numeris? —ar nežinai? Tegu berniukas 
mane nuveda—eivaj berneli, tuojau—aš pini- 
gu turiu. 

Jis tai taip karšta: kad berniukas 
tuojau atsakė: 

— Eeivajir nuėjo. 
1'eveiL tekini j:-? nuėjo galan gatvės. Mar- 

ko paskambino. 
Pasirodė panelė. 
— Ar čia gyvena šeimyna Mekines?—ne- 

ramiai paklausė berniukas. 

— Jie čia gyveno,—itališkai atsake panelė 
—o dabar čia męs gyvename—Zeballos, 

— O kur išvažiavo Mekines?—paklausė 
išsigandęs Alai ko. 

— Jie išvažiavo kordovon. 
— Kordovon!—sušuko Marko. 
— Kame gi toji Kordova? C) tarnaitė, 

kuri pas juos gyveno? mano motina—jų tar- 
naitė tai mano motina! Jie ir mano mama išsi- 
vežė ? 

Panelė į jį pasižiurėjo ir pasakė: 
— Aš nežinau, bet gal mano tč\-as žino. 

Jis susipažino su jais, kada jie važiavo. Palau- 
kite valandėlę. 

Jir.ai nubėgo ir netrukus su tėvu grįžo. Tai 
buvo augštas žilabarzdis ponas. 

Jis pasižiurėjo į simpatiška baltaplaukį ge- 
nujietį ir, kraipydamas itališkus žodžius, pa- 
klausė: ^ 

— Tavoji motina iš Genuos? 
— Taip,—atsakė Marko. 
— Taigi jų genujietė tarnaitė kartu iške- 

liavo—aš gerai žinau. 
— Kur-gi jie išvažiavo? Kordovon? 
— Taip. 
Berniukas atsiduso, paskiau rimtai pasakė: 
— Aš važiuosiu Kordovon. 
— Vargšas mažutėlis!—sušuko ponas, 

gailiai i jį žiūrėdamas.—Vargšas trupinėlis! 
fuk Kordovon labai toli. 

Marko išbalo, kaip drobė, ir sučiupo durų 
dengę. 

— Nusiramink,—tarė ponas, kuriam labai 
;:agailo vargšo kūdikio,—ineik valandėlei, pa- 
galvosime, kas daryti. 

Jis įsivedė berniuką kambarin, j.asodino ji 
ir liepė jam viską papasakoti, truputį pamąstė, 
^agaliaus paklausė: 

— Pas tave, turbut, pinigų nėra? 
— N ra dar. bet nedaug—atsakė Marko. 
Ponas dar bent kcvalandėles pamą- 

stė, piiskiau atsisėdo už skobnio, parašė laišką, 
įžlipde jį ir, paduodamas jį berniukui, tarė: 

— Klausyk, mažasai itale, su šituo laišku 
ik į Boką—tai mažas miestelis, kuriame pusė 

gyventojų—tai genujiečiai, dvi valandi reikės 
:iti. Kiekvienas praeivis tau kelią parodys, 
fenai tu atrasi poną, kuriam aš šį laišką siun 
čiu. Jis tave rytoj išsiųs Rozario miestan ir pa- 
rašys kam-nors tenykščių gyventojų, kurie tau 

;ulės Kordovon nukeliauti. O tenai tu rasi 
lekincs ir savo motiną. Dabar gi Štai imk 

■celionei. 
Ir davė berniukui bent kelias liras. 
— Eik nenusimindamas, nes čia tu visur 

•asi savo santautiečių ir tu neliksi be pagalbos. 
Sudev. 

Berniukas tarė jam: "Ačiū," neatrazda- 
r.as kitokių žodžių padėkavoti, ir išėjo maišeliu 

nešinas. 
Atsisveikinęs su savo mažu palydovu, jis 

išėjo miesto Bokos link. Nusiminęs ir nuliude* 
'jo jis tenai' 
\as Imvo su juo nuo tos valandos iki vakaro 
us nebeatmena, nes labai nuvargo. 

Ant rytojaus vakarop, išmiegojęs naktį 
| nažanie kambarėlyje vienoj lovoj su kaž- 
;okiu nešėju pono Bokos, išsiėdejęs beveik vi- 

sa diena .ant sienoju, žiūrėdamas i tūkstanti 
... 

1 

vairiausiu.laivų ir laivelių jis atsidūrė ant no- 

sies (priekio) vienos burinės lTarkos (didelės 
įaivės), vaisių prikrautos, kuri keliavo Roza- 
io miestan. 

Ja valdė trįs tvirti genujiečiai; jų balsai 
r pažįstama jam gimtoji tarmė jį nuramino ir 
rupulį energijos jo širdin inpylč. 

SVOGŪNAI KAIPO MAISTAS. 
Džiovinti svogūnai turi nuo 25 ik 30 proc. 

kietų medžiagų, kuomet bulvės vidutiniškai nė 
25 proc. nepasiekia; bet dėlei tulo savotiškumo 
vogunai turi dvigubai ir net trigubai tiek mai- 
ingų medžiagų, kaip bulvės; todėl svogūnų kai- 

jj.to maisto vertė turėtų daugiau buti kainojama, 
inežiurint Į jų smirdėjimą. Jei nori sveikatos, 
valgyk svogunus. 

j FILTRAS PI (.i) A L PADAROMAS XAMlE.j Paimk didelį puodą žolynams, uždėk šmo- 
čiuką kempinės ant skylės dugne, pripilk 
puodo po lygidalį grynų smilčių ir medinių an- 

glių žirnio didumo; ant šito užtiesk šmočiuka 
gelumbės gana didelį, kad kraštai nusikartų per 
puodo briaunas. Pilk vandenį puodan ii jis i- 
bėgs tyras, kaip dulkės nuo anglių nusiplaus po 
kelių perkošimų. Jei ima perdaug palcngvė 
bėgti, paėmęs gelumbę išplauk iš jos nuosėdas. 

KAIP IŠIMTI DĖMES IŠ ŠILKI/. 
V'tiėjų žemių (fuller's eartli) (tam tikros 

žemės i vairių spalvų, vartojamos valant drabu 
žius—gaunama aptiekose) 1 unc., bikarbonato 
šarmedruskės (bicarbonate, of potash) 1 lyg- 
malį šaukštelį; citrinos sunkos.—išdžiovink že- 
mės gerai ir sumaišyk su šarmedruskės bikar- 
bonatu; paskui suvilgyk su citrinos sunka, kad 

|pasiclarvtų stiprus molis; išdžiovink ant sau- 
lės. Pavilgyk suteršta vielą karštu vandeniu 
ir trink su šita sutaisyta žeme; išdžiovink ani 

[saulės, paskui išplauk tyrame vandenyj. 

AMERIKOS DREDNAUTAS "PENNSYLVANIA." 
■ ■ m" imu j. argrrfrggjaigLJCs.xxrr.u^xc&iflBr«flcm 

Keletas žinučių apie Lietuvą. 
Škotijos laikraštis "Jšciiii: 

Draugas" paduoda sekančių ži- 
nių: 

Sulyg gautų žinių iš Pary- 
žiaus, talkininkai seniaus buvo 
manė sutverti Lenkija "as bi^ 
as possible'" taip didele kaip tik 
galima ir Lietuva būtinai n<..ė- 
io pri jungti prie jos. Bet dabar, 
jau atsilakė nuo šio sunianvn: ?. 

Lietuvai jau nebedaromo 
kliūčių išgauti pilna neprigul-į 
mybę apart kelių šalininkų p.p.; 
Dmowskio ir Pilrzo, kurie no-j retų sujungi Lietuva su Lenki-j 
ja karės, muito ir atstovavimo; 
reikaluose. Bet veltu net su 

krepšiu aukso jieškoti lietuvio.! 
kuris pritartų tokioms šuns su 

uiite vestuvėms. Priešingai, su' 
Lietuva noriai dėtųsi baltgu-, 
džiai, latviai, estai ir ukrajinie-j 
ciai. l>et talkininkai to nenori.' 
šios visos tautos turės grįžii 
s -nojon Rusijon. 

Prie Lietuvos tik g ilčs p risi 
dėti Gardino gubernija kaipo 
senovės artymi lietuvių giir.i 
nes. 

Paryžiuje laukiama iš Lietu- 
vos 3 vyskupų ir 10 delegatų 
kaipo atstovų Taikos Konfe- 
rencijoje. Iš AnierokoV atva- 

žiouja dar 4 daugiaus, vėliaus 
dar 3. Du Amerikos lietuvių 
delegatu pribus Londonon. Ir, 
Dr. J. Šliupas Į Paryžių alsi-! 
lankys Londone. Nuo lietuviu; J < 1 

komiteto Šveicarijoj bus 4 

legatai. Lenkai labai norėjo uz- i 
imti Vilnių, bet patįs vokiečiai j 
neužleido. Kam, gu'di, jums 
kištis ne isavo reikalus. 

Uet vokiečiams prasitraukus, 
Mickus-Kapsukas su keliais 
pulkais rusų bolševikų užėmė 

Vilnių. Pakeliui tarp Gardino, 
Švenčionių ir Viliaus, kad pa- 
sišildyti, labai daug kaimų is- 
degino. 

... 
i 

Kapsukas apėmęs \ ilnių! 
taip kaip Vytautas nuo Žaliojo 
kalno paskelbė Lietuvą nepri- 
gulminga. Už tai jau garbė! 
L»et Lietuvoj tvarka, surėdy-, 
mas turi būti bolševikų. Išanks- 
to pranešė sąrašą visų Lietu- 
vos inteligentų ir dvasiškų, ku- 
rie turės buti nužudyti (?) J 
Kažin kas įkvėpė jam tokį su- 

manymą: ar troškulys kraujo, 
ar tiktai taktika, kad nugandin- 
ti savo ])nesininkus. Grel *iaus 
gal tai taktika, ba nei šuva otins 

neėda. 
Lietuvos Taryba tuom tarpa 

persikelė Švedijon. 
V^lybesnės žinios praneša, 

kad Lietuvos milicija su pagel- 
ba vokiečių išgrūdo Kapsuką 
su jo kariumenč r t gal Rusijon. 

(Iš "Iš. Dr.") 

RADVILIŠKIS. Rugsėjo mJ 
21 d. pavakare, lygiam, atėjo| 
į Jukniškių kaimą pas Jur 

pakeleivė ir pasiprašė nakvy- 
nės. Jurienė malūnai sutiko. 

v | "Eikis, sako, vidun. Tuojau I 
bus vakarienė galėsi su mumis! 
ir pavalgyti." "S ie^nia pano-l 

r ėjo eiti nuskalauti savo ski- 
ni. Kaipgi šeimininkus nuste- 

bino,' kada, grįždama atsivedė 
dar du vyru. Vienas'iš jų dū- 
rė tuoj Jurui pdliu į šona sa- 

kydamas: "Atiduok pinigus.'' 
Pasirodė, kad plėšikai apsigin- 
klavę tik peiliais ir kirvi'!. Iv-i 
galėjo Juras-priesinosi. Jam 
r-a vyko nei ištraukti plėšikių 
kirvį ir jį patį kakton sužeisti. 
Tąsyk pasidarė dar didesnis 
sumišimas. Tame tarpe Ju- 
rienė išmušė langą ir išbėgi) 
prie kaimyno. Banditai, pa- 
jutę, kad Jurienė pabėgo, pa- 
siskubino išsinėšinti Užmir- 
šo net ir krepšiuką. Juras sun- 

kiai sužeistas peiliu į vidurius 
ir nugarą, o kirviu j galvą. Jo 
sunui irgi perdurta nugara. 
Tėvas vargiai besugis. Jis bu- 
vo labai ramus, darbštus ir kai-, 
mynams labai geras (patsai 
lurėdamas tik 4'j dešimtinės 
daug kam reikale be atlygini- 
i;]o padėdavo). 

ROGITI AT. Naumiesčio 
c i.'skr. Per kai:i išdeginti čia 
mi :sai pabiriais šie kaimai: 
Samuolynė ( IMkeilingiai)., Ra 
...iškė. Kleviniai, (iermuoliai. 
Zirkinė, Suopiai, Stalioriai, 
Rugieniai, Šiaudiniai. Vaduši- 
lis, Blusyne, Strankauskai, 
Gerdžiai, Akmi'mnė, Spuk. iš- 
kė ir Kerai.-o Ylarčiukti tiktai 

sudegintu. Soduose iškirsti 
i, isi medžiai ir U. ir pirma žmo- 
neliai čia vargingiau gyveno 
už kitus "laukininkus." ]>et, 

matyt, žmoneliai vėl statosi 
lipina m šiokias tokias trobeles, 
veisia sodelius ir tt. J bažnyčią, 
kuri buvo apgriauta apdegin- 
ta, žmoneliai baigia taisyti ir 
tikisi prieš žirmpn Įeisią. 

MEZLIAVA, i Nukentė- 
jusios Lietuvos Iždą per 
Amerikos Lietuvių Centralį 
Komitetą už gruodžio m. 
1918. 

Cenirslio Komiteto sky- 
riai sumokėjo: Vv'aterbury, 
Conn. 880: New Haven, 
Conn. $13.00; Baltimore, 
Md. $34.50; Stamford, 
Conn. $19.00; Eiizabeth, N. 
J. $17.50; Ambridge, Pa. 
$6.00; Worcester, Mass. 
$27.50; Cleveland, O. $26.- 
50; "VVilkes Barre, Pa. $17.- 
50; Eiizabeth, N. J. $3.00; 
Chicago, 111., $2.20; Eiiza- 
beth N. J. $6.00; New Ha- 
ven, Conn., $13.00. Viso 
$265.70. 

Pavieniai nariai: J. Kū- 
gis is Brooklyn $7; J. Kirs- 
lis iš Elizabeth $2; K. Sta- 
nis iš Portland $10; P. An- 
driškevičius $-1; A. Andri- 
jauskas $1 ir J. O. Sirvydas 
$2, visi tris i s Brooklyn, S. 
Pauliukas iš Eumford 81. 
Viso $27.0C. 

Aukų surinkta: Ferth 
Amboy (atsiuntė J. Bartoše- 
vičius) $52.65; South Oma- 
ha, Nebr. $300.00; S. Pau- 
liukas iš Rumford del intei- 

ikimo Nepr. Fondui $5. Viso 
I $267.65. 

Per gruodžio nėn. 1918 
Į m. viso sumokėta į Centr. 
| Komitetą $650.35. 

j CENTR ALIO KOMITETO 
1NEIGU IR IŠLAIDU ME- 
TINE SĄMATA UŽ 1918 

m. 

Sausio 1 d. 1918 m. 

Pinigų buvo: 
Canke $2,343.13 
Pas Iždininką 164.01 
Pas Sekretorių 401.03 

Gauta metų bėgyje: 
Mėnesiniu duokliu 

$2,402.12 
Aukų ir pelno $2,263.72 
Iš Bazaro $2,412.07 

Viso $9, 9*6.08. 
Išleista per metus: 

Ančios 300.00 
Algos 1,046.81 
Spaudos darbai, mo- 

kesčių markės ir pa- 
liudijimai, kelionės, 
raštinės išlaidos ir t. 
t. 1,184.36 
Neprig. Fondui 41.50 
Bazaro išlaidos 

1,399.31 

Viso išleista $3.971.98. 
* 

Lieka $6,014.10. 
Cent. Komiteto Raštinės 

Vedėjas. 
P. Bukšnaitis. 

PERMAINOS ALIS. 
VALDYBOJE. 

"Sandaros" numeryje 5 
telpa A. L. T. S. centro vai- 
dybos krivulę. Iš kralės 
matytis, kad išrinktas visuo- 
tinu balsavimu organizaci- j 
jos Prezidentu p. V. K. Rač- 
kauskas, iš New Yorko, ku- 
ris buvo užtvirtintas ir per 
ALTS. Seimą, rezignavo iši 
urėdo. Taipgi atsisakė už-j 
imti organizacijos preziden-1 
to vietą ir sekantis kandida-1 
tas p. J. Ambraziejus iš 
Brooklyn, N. Y. 

Likusieji Centro Valdy- 
bos nariai vienbalsiai išrin- 
ko ALTS. prezidentu Dr. J. 
Šliupą. Gi Dr. Šliupui-iš- 
važiavus i Europą, organi- 
zacijos prezidento pereigas 
pildys vice-prezidentas p. 
A. M. Martus. 

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

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinct Victrola su 

puikia pustata, taipgi $12 vertės 

rekordų mokėjusių $200 Męs tu- 

kime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bor 
Isr.i bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Neda- 
liomis iki 4 valandai. 

WEST.ERN STORAGE 
2810 Harrison St. Ch'cago 

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

Pradfik Naujus Metus su tobulu akitj r#- 

gėjimu, taip. kad xieko n^praleistumei per r 
sus metus, kas tau gali >uti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių <r 
galvos skaudėjimus, trumparegystė y*ba toli* 
regystė prašalinama, pas:tarkite su mant~ 
prieš einant kur kitur. Egzaminacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago 
Kampas IStcs Gstvės, 

3čios lubos, vii s P'att'o aptiekus. Timylrtte 
'• mano 

alan los: tun ytos vai. ryt^ iki 8 vai. *alc. 
-edtj.ji. > vsl. ./to iki i2 vai. dia/A 

Ofiso T^tfonu BoaleUrd 

DR. M. T. ŠMOflS 
LIETUVI J 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 vv. .1:1;. st. 

Ofi o Viltu #s: t rvto ILI. 3 po plet. 7 iii 9 vjkire 
Kzdtlicmis am 6 ryto iki 2 po pietį, 

Namai I 07 Oakley Btvd. 
Telefonas Setiey 420 

Pliene Btirnsidc 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTSEKA 

STEPHEHViLilf.aVlTZ.R.PH. 
u 00i S i ••• j 

£924 Coitage Grove Av. j Chicago, i j 

BUK SOF^RlU. 
u NI*V omet nebuvo toks dide- 

.,aikn: pi.uti rsh tinkamu vie 
iš so.'or; reik.i!a» maf kaip da 

-r. Męs duosime užsiėmimą 
Kici. vienam pabaigusiam kursu:- 

tUt ■; mokykloje. Mokinime pa 
siuaudojame individluGirJs slst? 
•nomis — nuoseklus pažinimas .r 
Niktilca vailnūjimf automobiliais 
i šoklu rūšių. Prit3Tę mašinistai 

.lamokis tamic»$ ir evtciks tin- 
trumu* patarimus ir n.irodvmus 
tfusų mokyklai netrūksta geriau- 
r>ii) automobilių ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamistai V'ftd tuojaus 
sausi leidimu. Dieniniai ir va- 
Kariniai kursai. V'sas kursas 
.5.00. FeO'-u Ass'n of Auta 
'ngin^ers. .■< j.c Jackson Bld 

•'Tno.) 

SESUO 
Ar kuomet nors girdėjusi apie musų 

garsią kombinaciją, penkių naminių 
gyduolių, kurios yra žinomos tukstan- 
tiems moterių, jaunų, vedusių mote- 
rių ir merginų, kaipo duodančios ge- 
riausias pasekmes nuo įvairių nesvei- 
kumų, kurie yra žinomi vieu tik mo- 
terims. 

Jefgu nėši girdėjusi apio šiųs gy- 
duoles, pasiteirauk savo akimynių ar- 
ba draugių. Rašyk mums tuoj aus prl- 
siųsdama vieną dolinrj ($1.00) ir steni 
p:.i už 3c ir męs išsiųsime jums gy- 
duoles, o likrislus Pamokėsite po ap- 
turėjml šio siuntinio Kaina kiekvie- 
nos guduolės §,1.27. Męs taipgi su- 
taisome ir kitokias gyduoles, kaip 
vyrams taip ir moterims. 

Adresuokite: 
THE HON HOME REMEDY CO„ 

South Bend, Indiana Box 800 

60 Dienų Išhflndy* 
mt:i Dykai. 

Prisųsk 2qc. dabar 

Meskite netikusias gydoles! Jeigu turite = 

dusuli, reumatizmu, neuralgiją, paraliilurs, 
nerviškumą, sluogo?. brDiicbi'o, silpnumą peCią. siipnumą, užketėjimo ir daugyba kitu ligą, arba skauPtno bilo kur, Prisius* 
kilę 20c. del vyriško diržo arba 30c. del 
moteriško diržo, idant pagelbetl užmokėti 
l' isiuntimo lmsti' T koletą vala.-.it.i mano 
įiaudiftg&s diržas n Us -'t paCte# Už* 
mokėkite rankplnir; us $3/»S. Užsidekite 
tuojaus ir neisit kito W/n? dieną pagal nu- 
rodimus per du mėnesius, tad:i bėgije 60 
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugražin- 
kite diržą atgal, o aš sugražjslu jusų $3.98. 
Nereikia laukti, pilnas užgauėdinimas 
Adresuokite: 

A. P. OVVENS, Oept. 50-E. 

152 \V„ i^th St., Ne\v York. 
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