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Sako Lenkai užimsiu 
Lietuvą. 

Lenkai rinks prezidentą. 

Amerika nekariaus su Rusija. 
- Vokietija priima naujas talkininku išlygas. 

Lenkai gausią Poznanių. 

Buk geras vyras, arba— 
f 

LENKAI UŽIMS1A 
LIETUVĄ? 

Bernas, Šveicarijoj, vasa- 

rio 16 d. (suvėlinta).—Pra- 
nešama [kenof], kad dery- 
bos tarp Lietuvos ir Lei.Vi- 
jos privedė prie sutarties, 
sulyg kurios Dešimtoji Vo- 
kiškoji Armija pasitrauks iš 
Lietuvos, o lenkiškoji armi- 
ja užims šalį, tokiu budu 
apleistą. Sakoma, kad len- 
kų kariumenė jau įžengė į 
Volkoviską, ne oii Gardino. 

[VolkovHkio nereik su- 

mašyti su Vilko viskiu, Su- 
valkų gubernijoj. Šita ži- 
nia yra aiškiai darbas len- 
kiškos agitacijos ir propa- 
gandos.] 

LENKAI RINKSIĄ 
VIRŠININKUS. 

Varšava, vasario 15d. (su 
vėlinta). — Lenkų atstovų 
buto pirmininku, arba kaip 
lenkai vadina maršalu, tnpo 
išrinktas M. Trompczynski. 
Jis turi parliamentarį paty- 
rimą, nes pirmiaus buvo na- 

riu Vokietijos reichstago. 
Trompczynski yra pastaty- 
tas nuo dešiniųjų partijų ir 
tapo išrinktas vos tik ketu- 

rių balsų didumu. 
Susitvarkius atstovų butui, 

bus renkamas Lenkijos pre- 
zidentas. Sulyg Lenkijos 
konstitucijos šalies preziden 
tas bus rer karnas ne žmo- 

nių, kaip tai yra Amerikoj, 
be* tautos atstovų, kaip kad 

yia Francuzijoj. 
Du svarbiausi kandidatai 

į Lenkijos prezidentus bus 
Igiiacy Paclarewski, žinomas 
pjsjiistas, ir gen. Jozef Pil- 
sudzki, sulenkėjusis lietuvis. 
Padarewskio kandidatūrą 
rems dešiniosios partijos, o 

gen. Pilsudzkis turės para- 
mą kairiųjų ir vidurinių, t.y. 
pažangiųjų partijų. 

Manoma, kad persvarą pa 
įdarys kaimiečių partija. Ši- 
ta partija, kaip išrodo iki 
šiolei, linksta Padarewskio 
pusėn, bet kaip ji galų gale 
pasielgs, to uabar dar ne- 

galima tikrai pasakyti. 
Dalyku stovis rytinėj Ga- 

licijoj, kur lenkai mušasai su 

rusinais už Lembergo mies- 

tą, yra labai blogas. Esą 
tenai ir moterįs bei vaikai 
[lenkai] kovoja prieš rusi- 
nus. Talkininkų delegacija, 
kuri dabar yra Lenkijoj, sa- 

koma, siųs specialę komisi- 
ją i Lembergą ištyrimui tik- 
ro dalykų stovio. 

Rusinai nenori atiduoti 
lenkams kerosino šulnių, ku- 
rie yra į pietus nuo Lem- 
bergo. Jie reikalauja sau 
visos lytinės Galicijos net 
iki upsės Sano ir garsios 
Premyslio tvirtovės, o lenkai 
taip-pat turi prete- sijas prie 
šitų plotų. 

I 

VOKIEČIAI PRIIMA 
NAUJAS IŠLYGAS. 

Kopenhagen, vasario 17d. 
Vokietijos valdžia pereito 
nedėldienio vakare priėmė 
naujas išlygas, kurias talki-. 
ninkai buvo jai pastatę, kuo 
m et musių pertraukos sutar- 
tis pasibaigė ir reikėjo iš- 
naujo ją prailginti. 

Vyriausis vokiškos delega 
cijos perdėtiris Mathias Erz 
berger buvo parašęs maršalo 
Foch, kad jis duotų jiems 
laiko pasirašyti po nauja su- 
tartim net iki panedėlio vi- 
durdieniui, nes, anot Erz- 
bergerio, vokiečių valdžia 
neturėsianti gana laiko ap- 
svarstyti visų naujų išlygų, 
kurias dabar talkininkai pa- 
statė. Maršalas Foch atsa- 
kė jam, kad paskutinis lai- 
kas pasirašymui po nauja 
sutartim bus nedėldienio 6ta 
valanda vakare; kitaip tal- 
kininkai pradėsią karę iš- 
naujo, nes vokiečiai neišpil- 
dė visų išlygų, kurios ant 
jų buvo uždėtos. 

Vokiečių valdžia tarėsi 
Berline per visą nedėldienį 
ir pagalios priėmė visas tal- 
kininkų ištygas. 

LENKAI GAUNA 
POZNANIŲ. 

Paryžius, vasario 17d. — 

Naujose talkininkų išlygose, 
kurias jie pastatė vokie- 

leiams prie atnaujinimo mū- 

šių pertraukos sutarties, yra 
padavadijimas, kuris užgi- 
na vokiečių kariumenei eiti 
toliaus linijos, kurią talki- 

Taikos Konferencija gal ir mestų skęstančiai Lietuvai išsigelbėjimo diržą, — bet 
žaltys gundo jį susilaikyti nu o to žmoniško pasielgimo. 

ninkai pažerikilins. 
Šita linija atidalina Len- 

kiją nuo Vokietijos ir yra 
nuvesta taip, kad Lenkai 
gauna visą Poznaniaus pro- 
vinciją. Tas suprantama, ne 

ra galutinas nustatymas ru- 
bežiaus tarp Lenkijos ir Vo- 
kietijos, bet tik linija, ku- 
rios nevalia pereiti nei len-, 
kų nei vokiečių kariumenei. 

BUK GERAS, NES GALI 
DEPARTUOTI. 

Washington, D. C., vaka- 
rio 17 d. — Darbo Sekreto- 
rius Wilson apreiškė, kad 
jis nedarys jokių ceremoni- 
jų su tais svetimtaučiais, ku- 
rie čia mėgins platinti "revo- 
liucijas," arba užtars tuos, 
kuriuos valdž'a rado reika- 
lingu iš šios šalies departuo- 
ti. 

Mechanikų viena ivuujjci 
iš Brooklyno nusiuntė jam 
protestą už departavimą 
"svetimtaučių radikalų" ir 
Darbo Sekretorius V/ilsonas 
aštriai tą kuopą už tai sud- 
raudė. 

"Kiekvienas svetimtautis 
—sako Wilsonas, — kuris 
atvyksta čion šalin ir agituo- 
ja už nuvertimą musų šalies 
valdžios gvoltu, yra besiver- 
žiantis priešas, ir su juo ap- 
sieinama minkštai, jeigu jis 
yra tiktai departuojpmas j 
tą šalį, iš kur yra atėjęs. 
Kuomet musų piliečiai nori 

permainyti valdžios formą, 
tai jie gali tai padaryti ra- 

miai ir budu, nustatytu kon- 
stitucijoj." 

Šitokis persergėjimas yra 
duotas visokiems anarchis- 
tams, aidoblistams ir kito- 
kiems radikalams, kurie ra- 

gina prie "kruvinos revoliu- 
cijos" ir bolševizmo. 

STREIKAS VOKIETIJOJ. 

Berlinas, vasario 17 d.—S 
Streikas Berlino krautuvių 
patarnautojų dar tęsiasi; vi- 
so streikuoja Į 40,000. Ber- 
lino streikas persimeta ir Į 
kitas vietas. Pranešama, i 
kad Hamburge sustreikavo 
5,000 krautuvių patarnauto- 
jų. Jie apleisdami darba- 
vietes paliko pliakatus su 

parašu: "Musų darbdaviai 
pelno milijonus, o mums mo 
ka 75 markes i mėnesį." 

MIRE KANADOS 
EX-PREMIERAS. 

Ottawa, Ont, vasario 17. 
Sir Wilfrid Laurier, buvusis 
Kanados premieras, kui'is 
vakar buvo paraližo pagau- 
tas, šiądien mirė. 

Velionis turėjo 77 metus 
amžiaus ir per 15 metų bu- 
vo Kanados premieru. 

2,575 MAINIERIU UŽ- 
MUŠTA PERNAI. 

I 

| Washington, D. C.—Pe- 
reitais metais, sulyg sekre- 
toriaus Lane pranešimo, ta- 
po užmušta išviso 2,575 mai- 

jnieriai Amerikos angliasyk- 
loss. Tas yra mažiau, negu 

įkad užmušdavo pirmesniais 
metais. 

BOLŠEVIKAI KETINA 
PARDUOTI RUSIJĄ. 

Bolševikai priėmę talki- 
ninkų pasiulijimą dalyvauti 
konferencijoje visų Rusijos 
frakcijų ant Princes salos. 
Tuom pačiu kartu jie palio- 
vė ir ofensyvą varę prieš są- 
jungininkų kariumenes. Bet 
talkininkų vadai netiki į tai, 
buk priėmimas pakvietimo 
dalyvauti konferencijoje, su 
laikė bolševikų užpuolimus. 
Bolševikai jautėsi, kad neį- 
veiks talkininkų, tai prie- 
žastis neveikimo. 

Prūsų laikraštis "Vozrož- 
denie Sievera"—Atgimimas 
Žiemių—kaltina bolševikus, 
kad jie mano parduoti Ru- 
siją. Jis užreiškė šitaip: 

"Iš pranešimo ministerio 
čičerino, aiškiai matyt, kad 
bolševikai yra pasirengę, par 
duoti Rusiją per "licitaciją." 
Tą jie nori gražiai atlikti 
ant Princes salos." 

BEDARBIU SKAIČIUS 
DIDINASI. 

Chicago, 111., vasario 17cl. 
Valdžios darbo biuro direk- 
torius M. L. Crawford pra- 
neša, kad, sulyg gautų ži- 
nių, bedarbių skaičius didi- 
nasi. Per sąvaitę laiko bu- 
vo pareikalavimų darbo vai 
džioi biure 119,826, gi su- 

teikta darbo 77,877. 
Be to, sulyg pranešimų, 

matyt, kad apie trečdalyje 
vietų jaučiama stoka darbi- 
ninkų, gi kitur jaučiama dar 
bininkų perviršį. 

SPARTAKAI LAIMI. 
Berlinas, vasario 16d. (su 

vėlinta). Spartakų kariu- 
menė iš apielinkinių mies- 
telių šį rytą užėmė Gelsen- 
girchen, Westphalijoje. Jie, 
apgalėję buvusią mieste val- 
džios kariumenę ir policiją, 
pradėjo mieste šeimyninkau 
ti. 

Pranešama, kad spartakų 
kareiviai šeimyninkauja ne 

tik viešose jstaigose, bet ir 
privačiuose namuose. RacĮę 
uži'akytas duris, jas išlaužia 
ir imasi iš namo, kas jiems 
patinka. 

Berline ir-gi laukiama 
spartakų didesnio veikimo. 
Mat šiądien čia suareštuota 
apie 80 spartakų atstovų, 
kurie, kaip manoma, pliana- 
vo sukilimą Berline trumpo-i 
je ateityje. 

Gi iš Kopenhageno prane- 
ša, kad spartakai užėmė 
Niurembergą, Bavarijoj. Su- 
kilimą Niuremberge iššaukė 
valdiškos kariumenės noras 

sustabdyti spartakų procesi- 
ją, kuri tuomet protestavo 
prieš valdžios sumanymą re 

organizuoti kariumenę. 
Sakoma, kad iš kareivių 

barakų buvo paleista šūviai 
į minią, kuri po to užpuolė 
vyriausią kariumenės štabo 
stovyklą, krasos ir telegrafo 
ofisus, laikraščius ir kitas 
viešasias įstaigas. 

VOKIEČIAI IŠLEIDO 
$40,200,000,000 ŠIOJ 

KARĖJ. 
Weimar, vasario 15 d. 

(suvėlinta). Dr. Sehiffer, 
Vokietijos pinigyno ministe- 
ris, bekalbėdamas Steigia- 
mame Susirinkime Weimar, 
pasakė nusistebėjusiems su- 

sirinkusiems, kad vokiečiai 
šleido $40,200,000,000 šios 
karės reikalams. 

Toliau, Dr. Schiffer prašė 
seimo, kad nubalsuotų val- 
džiai paskolą apie $5,060,- 
000,000, sakydamas, kad pe 
reitojo spalio mėnesio val- 
džia buvo ant pat kranto 
likvidacijos, kuomet jai at- 
sakė paskolą $3,000,000,000. 

Pagal metus Vokietija ka 
rės išlaidas turėjo sekančiai 
1914 m. — $1,850,000,000; 
1915—$5,600,000,000; 1916 
m.—$6,650,000,000; 1917m. 
—$9,875,000,000; 1918 m. 

$12,125,000,000. Be to dar 
buvo paskolinta Vokietijos 
talkininkams $2,375,000,000 
ir išleido scecialių iždo 
bondsų $1,500,000,000. 

Viskas sudaro išlaidų virš 
$40,000,000,000, kas pervir- 
šijo valdžios rankose esantj 
kreditą $3,500,000,000. 

BOLŠEVIKU VEIKIMAS 
TIES ARCHANGELSKU. 

Archangelskas, vasario 15 
(suvėlinta). Bolševikai pa- 
didino propagandą, kad su- 

kėlus tiek talkininkų, tiek 
rusų kareivius Archangelsko 
sektore. 

Vėlesniais laikais tūlose 
vietose, tarpe Amerikos ir 
Anglijos kareivių, kokiu tai 
budu, išplatinta daug atsi- 
šaukimų, atspausdintų gry- 
na angliška kalba. Taipgi 

yra atsišaukimų ir rusų kal- 
boje į vietos rusus. 

Pamfletuose raginama 
Amerikos kareivius sutverti 
kareivių komitetus ir parei- 
kalauti nuo aficierų, kad 
leistų važiuoti namo Ameri- 
kon, nes karė su Vokietija 
jau užsibaigė, taipgi nėra re 
kalo pasilikti Rusijoj. 

Nuo vasario 11 d. bolše- 
vikai nedaro jokių užpuoli- 
mų ant talkininkų. Talki- 
ninkų lakūnai taipgi prane- 
ša, kad užpakalyje bolševi- 
kų fronto nesimato jokio ju- 
dėjimo. Iš to daroma išve- 
dimas, kad bolševikai nesi- 
rengia prie užpuolimų. 

BAISUS "PREZENTAS" 
Hammond, Ind. Praeitą 

nedėldienį, kada našlė Su- 
se r Storch, užlaikanti įna- 
mių namus — "boarding 
house" davė pietus savo na- 

miškiams, tuom tarpu parė- 
jo kitas jos "bordirigieriv^ 
Patrick Ryan. Jis, radęs 
prie stalo sėdinčius Mrs. 
Storch ir kitus keturis vy- 
rus, pasakė: 

— Aš turiu jums prezen- 
tą. 

— Parodyk—pasakė Mrs 
Storch. 

Pat. Ryan išsitraukė iš-po 
skverno kirvį ir pradėjo su 

juo mosikuoti. Jis sutrupi- 
no kirviu Mrs. Storch gal- 
vą; perkirto Fr. W. Dicks 
veidą, ant galo kiti "bordin- 
gieriai" jį suvaldė. Nėra 
vilties, kad Mrs. Storch gy- 
ventų. 

Ryan suareštuotas už no- 

rėjimą papildb' žmogžudys- 
tę. Eina kalbos, buk mei- 
lės pavydas buvęs priežas- 
tim to atsitikimo. 

AMERIKONAI APLEIS 
kUSIJĄ. 

VVashington, D. C., vasa- 
rio 17 d.—Karės sekretorius 
Baker pranešė šiądien atsto- 
vų buto militariškam komi- 
tetui, kad jis gavo žinią nuo 
Prezidento Wilsono, sulyg 
kurios visi Amerikos karei- 
viai, dabar esantieji Rusijoj, 
bus iš ten ištraukti iki atei- 
nančio pavasario. 

Idant pasekminglau ir sau 

giau ištraukti talkininkų ka- 
reivius iš Archangelsko fron 
to, ten dabar drutinama po- 
zicijas ir, apart to, siunčia- 
ma dar daugiau kariuinenės. 
Anglija siunčia 2,400 karei- 
vių, o Suv. Valstijos siun- 
čia geležinkelių inžinierių 
burius — išviso apie 500. 
Siuntimas naujos kariuine- 
nės yra reikalingas tam, kad 
bolševikai, žinodami apie 
pasitraukimą, negalėtų leng 
vai užpulti paskutinėj valan 
doj—ant besitraukiančios 
talkininkų kariumenėš. 

ORAS. 
Chicagoj ir -apielinkėse: 

šiądien giedra, seredoj ne- 

pastovu : nedidelė permai- 
na temperatūros; vidutiniš- 
kas vėjas. 

Saulėtekis 6 v. 42 m.; sau- 

lėleidis 5 v. 27 m. Mėnulio 
tekėjimas 9 v. 31 m. vakare. 



GARBINGAI KRITO 
UŽ LAISVĘ. 

Oficialiuose valdžios praneši 
ftiuose, išleistuose Arr*5flKos Ka 
tės Departamento V/ashin^tom 
randame sekančias lietuviškai 
pravardes pasl ^btas: 

P a 11 m i J rr 3 i. la^me ti) 
ta* pravardes, kurios yTa neafc* 
lotinai llettivlškoa, arba kuriof 
mntris ISrodo lietuviškos. Tie, kurU 
pasiduoda kariutnendj, aroa laike 
ngiatracijos, savo pravardes su 

ski,' arba su "wicz," ant galo, 
y. a panaSųs j lenkus ir JŲ męs 
negalime atskirti; todėl tankiau- 
siai toklg ir nepaduodamo. Lle 
tuviai privalo aavo pravarde lai- 
ke užsiregistravimą, arba jau Ir 
karlumenžj, padtJor; vieton "ski' 
—"skas," vieton ''wlcz"—"v161ub, 
pavyzdžiui: vieton ''RufiOwskl' 
privalo paduoti " Rutkauskas," vi* 
ton "Ji cewlc7"—".Taeevlcius." Tn*> 
m«t bus lengv Juo? Dabinti. 

Surašuose vasario 17 d. 
1919 m.: 

John VYisniuski (gal Viš- 
niauskas) f Chicago, 2342 
19-tag atvė- -sunkiai sužeis- 
tas. 

Michael Dūda, 1250 W. 
50ta gatvė—sužeistas, laip- 
snis nepažymėtas. Pirmiau 
buvo klaidingai paskelbta, 
kad mūšyje pražuvo. 

SNIEGAS U2VERTE 
TRAUKINJ. 

Norfolk, Nebr., vasario 15 
Nuo pereito ketvergo trau- 
kinys Northwestern geležin- 
kelio stovi ant relių, apipus- 
tytas sniegu septyniose my- 
liose nuo Norfolk stoties. 
Traukinyj yra 80 pasažie- 
rių, kurie laukia, kol jų trau 
kinį pasiseks iškasti iš snie- 
go vėpūtinių, kurie traukinį 
užvertė. 

Traukinys neturi restaura 
cijos nei miegamųjų vagonų 
ir anglių jam pradeda truk- 
ti. Visi pasažieriai tapo su- 

kviesti į vieną vagoną, idant 
sučšdyti anglis. 

Artimiausia nuo traukinio, 
farma yra daugiau negu my, 
lią atstu, o sniego yra pri- 
versta mažiausiai trįs pė- 
dos; kitose vietose veputi 
niai turi nuo 5 iki 16 pėdų 
gilumos. 

Nuo dviejų stočių dirba 
pagelbiniai traukiniai su 

snieginiais plūgais ir mėgi- 
na nukasti užverstą geležin- 
kelį, idant paliuosuoti įstri- 
gusį traukinį. Iki šianakt 
jie dar turėjo po keletu my- 
lių nuo sniego nukasti. 

Šiądien po piet farmeriai 
iš apielinkių su dideliu var- 

gu pasiekė traukinio, atneš- 
dami pasažieriams maisto ii I 

pasiėmė nuo traukinio šešis 
vaikus su savim namo, idant 
apsaugojus juos nuo sušali- 
mo. 

Šisai traukinys išėjo iš 
Norfolko į Sioux City perei- 
to ketvergo rytą. Tuo tarpu 
prasidėjo dideles sniegD dar 
ganos ir prieš traukinį ėjo 
snieginis plūgas, kuri stmnė 
dvi mašinos. 

Septyniose myliose nuo 

Norfolko plūgas ir mašinos 
įstrigo į sniegą. Užpakaly- 
je einantis traukinys susto- 
jo, laukdamas, kol snieginis 
plūgas persikas per vėpūti- 
nius, bet tuo tarpu,sniegas 
užvertė jį patį tiek, kad jis 
negalėjo jau nei atgal pasi- 

j judinti. 
Lyg šitos bėdos tutų dar 

negana, telegrafo vielos ta- 

po sniego sutraukytos ir ne- 

galima buvo laiku duoti ži- 
nios j Norfolką apie trauki-, 
nio įsmigimą, ten manyta, 
kad traukinys gal but pasie- 
ke kitos stoties. 

i 

Du pasažieriai, apleidę 
traukinį, šiądien pėksti at- 
vyko Norfolkan. Jie papa- 

šakojo, kad traukinys yra 
visai užverstas sniegu. Pa- 
sažieriai, laukdami pagel- 
bos, darė viską, ką tik kas 
galėjo laiko praleidimui: lai 
ko dievmaldystes, lošia ka- 
zyromis, skaito laikraščius 
jau po kelintą syk išnaujo 
ir t.t. 

PREKYBA SU FINLIAN- 

OIJA. 

Finliandijos prekyvietės 
bus neužilgo atdarytos Ame 
rikos pirkliams. Karės Pir- 
klybos Taryba praneša, kad 
dabar eina Finliandijoje 
tar/ms, kuriomįs Amerikos 
pirk.iams bus lengva ineiti 
į tą šalį. 

Šiądien Finliandijoje rei- 
kia čeverykų, drabužių, va- 

tos, įvairių mašinų, kaip ir 
automobilių, traktorių ir ki- 
tokių ūkės Įrankių. 

! šnekama, kad bus suda- 
lytas Relsingforse tarp t ar. 

tinis komitetas, kuris duos 
visus užsakymus del įveži- 
mui įvairių prekių Finlian- 
dijon iš talkininkų Valstijų. 

Į Kaip tas viskas bus vedama 
la*' tikrai nežinoma Tai bus 

i pranešta už kelių dienų. 
Pakol tai invyks patariama 
Amerikos pirkliams, susiži- 
noti su savo koresponden- 
tais toje šalyje, reikalau- 
jant sužinoti nuo Amerikos 
konsulio apie tikrą dalykų 
stovį. Amerikos konsulis 
Helsingforse tuose tarimuo- 
se turi artimus santikius, ir 
norintiems pirkliauti su Fin- 
liandija suteiks visus pata- 
rimus, kas reikia daryti. 
Taip apsižiūrint, manoma, 
jog Amerikos pirkliai su- 

tavpys nemažai laiko ir ga- 
lės greitai pradėti darbą. , 

| Kanuolė, iššovus paskutinį šioj karėj šuvį. — j j yra Ame- 
rikoniška kanuolė. 

Aukos Lietuvos Laisvei. 
I 

\Yestsidiečiai per visą kare? 

| laiką pasidarė sau gerą rekor- 

jdą Lietuvos gelbėjime. Be di- 
i delio trukšmo, bet su nepap- 

| rasta energija ir pagirtinu 
darbštumu jie darbavosi ir dar-j 
buojasi Lietuvos gerovei. 

Stai p. R. Zaura, vienas -iš 
veikliausiu \Vestsidės veikėju, 
ir vėl priduoda ilgoką surašą 

i surinktu West sidėje auku 
Lietuvos neprigt.lmybės reika- 
lams, 

* * 

Lietuvos Laisves išgavimui 
surinko po namus Petras Mile- 
ševičius Jonas Urbi kas $170.00 
Antanas Butkis ir F.. Erbrede- 
ri" suJnko 166.2.S 
Jonas Palionis ir Fran. Kiršis 
surinko 122.60 
Jonas Jauksiis surinko .. 10.00 

Viso labo .$46^.85 

[ Aukovo sekančiai: 

| P o $ 1 0 .0 0 aukovo: 

Juoz. Kovarskas, Kaz. Ber- 
žanskis, Mat. Kizas, Vladislo- 
vas Palokevičius, Antanas Lc- 
nortavičius, Uršulė Paliukaitė, | 7 

Juozapas, Rružas ir Petras 
Miloševičius. 
$6.00 aukavo Leonardas ir Kat 
jryna Noreikiai. 
P o $ 5 .0 O aukavo: 
Juozas Pavilonis, Vin. Spirau- 
Iskas, Juoz. Bajuriunas, Mik 
Savickas, Jon. Beržanskis, S t. 
Šimkevičius, Yin. Grigaliūnas. 
Fr. Čiapauskis, Ant. Radaus- 
kis, Ad. Slavinskis, Adomas 
Milikauskis, Egnieška Stankc- 
vich, Antanas Dovedas, jonas 
Domeikis, Antanas Shemežis, 
Boleslavas Pilipavičius, Kazi- 

imieras Sedlauskis, Antanas 
Tanevičius, Aleksandras Moc- 
kevičius, Petras Senevičius. 
Adolfas Gintalas, Jonas Yebas. 
Kazimieras Milasevich, Y. P»u- 
so!:;ts, A. Paunksnis, K. Prani 
sktinas, B. Grigula, S. Grigulie- 

nė, J. Pilipavičius, D. Jurevi- 
čius, J. Marcinauskas, S, Le- 
kavičius, J. Narbutas, J. Vait- 
kevičius ir A. Sniekas. 
$4.00 aukavo Jonas Urbikas. 
Po $2 .0 0 aukavo: 
St. Butkus, VI. Srogis, St. 
Ūsas, Jonas Blustvitis, Juoz. 
Raugevičius, ant. Pauža, Al. 
Bagdonas, St. Ačius, Jur. Vai-j čiulis, Juozapas Bagdonas/ 
Antanas Bartoszvvicz, Alek j sandras Cibulskis, Vincas Vaitl 
kevičius, Jonas Maženis, J. 
Šliogeris, K. Runkelaite, J; 
Mažrimas, M. Kiela, J. Juzė- 
nas, P. Malakauskas, K. Mase- 
liunas, M. Sarziskas, J. (Jre 
vičius, A. Bučas, A. Baltušni- 
kas, J. Čeponis, T. Zaura, A. 
Dobulskis, S. Staškunas, M. 
Kulubokienė, J. Čilinskas, A 
Slepas, L. Kubclas ir S. Milkin. 
P o $ 1 .0 0 aukavo: 
Jonas, Šamadulis, St. Uzemec- 

1 kis, Kaz. Labanauskas, Ant 
Yaznonis, Juoz. Pranskunas. 
Ant. Virbickas, Al. Vitkaus- 
kas, Jonas Valintanavičius. 
Vin. Zikaitis, St. Kuodis, Ant. 
Pocius, Jonas Miliauskas, Jo- 
nas Milkinas, Jonas JuriŠkas, 
Ant. Ainikis, Dom. Kunce, 
Mik. Mažėnis, St. Budavičius, 
fuoz. Klikunas, Lie. Kiršis, L. 
Bartkus, Just. Gustis. Juoz 
Marcinkevičius, Jonas Ruplis 
fonas Mikieliunas, Jurgis Rup- 
lis, Mot. Švaranavičius, Juoz. 
Vitartas, Kazė Gaižauskicnč 
J. Samuilis, Pct. Čcmoška 
Edvardas Virbiękis, Jonas Kru 
mas, Ignas Dobrovolskis, Liud. 
Petrauskas, Povilas Krante- 
lius, Zofija Gintalaite, Kas- 
tam inas Micula, Ona Miculie- 
nė, Tonas Gedraitis, Franciš- 
kus Rudaitis, Antanas Ragai- 
nis Leonas Stangvilas, Yincen- 
tas Paulauskis, Leonas Peskie- 
vičius, Jonas Moteitis Jeroni- 
mas Moteitis, Kaz. Adomaitis, 

Jonas Blistrumis, Kaz. Drugas, 
Juozapas Kirkilas, Juozapas 
Juozapas Masulis, Klemensas 
Vilkas, Kazimeras Labanaus. 
kas, Antanas Vapstas, Povilas 
Skeutis Jonas Vapstas Povilą* 
Gendruda Vilkienė, Jonas Kiš- 
kunas, Mateušas Juzėnas, Bol. 
Novagrodkas, Jonas Rukštailav 
A. Grigula, A. Grigula B. Gri- 
gula, A. Grigulaite. S. Grigu- 
laicė, J. Mackievich, V. Makic- 
vich, E. Makieuich, E. Ma- 
ckievich, A. Mikauskis, K. Gri- 
gunienė C. Gricius, A. Tumas, 
A. Mažėnis, M. Pulukaitė 
J. Jesiunas, A. Kaulakis, J 
Tamkus, P. Dobrovolskienė, 

P. Kraujalis L.'Naujalis, P. 
Bardauskas, S. Grigalius, M. 
Paulikonis, K. Kaiba, P. Bu- 
garis, M. Dunčinas. J. Baravi- 
cas, T. Baravikas. M. Stakėnas, 
P. Paliliunas, S. Kriščiūnas, 
K. Kalnis, K. Saunoris, 
K. Aleknavičius, J. Abramavi- 
čiits, A. Švaranavičienė K. Sva 
r-anavičius, K. Švaranavičms, 
P. Prikiš, J. Petekvičius, J. 
Aleksandravičius, L. Ginelai- 
tė, J. Laurinskas, L.' Stapon- 
kas, A. Zelnis, A. Rakauskas. 
J. Žvibas, J. Oksas, A. Pabijo- 
nas, K. Kiškunas, J. Mikala- 
jūnas, M. Ignatavičius, A. Ke- 
cioris, A. Slepas, A. Siepas/S. 
Jereckas, F. Jereckas, A. Juš- 
kaitė, F. Baltuškaitė. J. Kopus 
čius, P. Zablauskas, J. Marlin- 
ius, h* U. Šukienė. A. Glebaus- 

1 kas. 

Pirmoje paskelbtoje atskai- 
toje įvyko klaida per neapsi- 
žiūrėjimą komiteto. Pinigai 
yra, o pavardės praleistos: To- 
nas Palionis ir J. Puciunaite 
aukavo po $5.00 

R. Z AURA. 
2050 \V. 23 r d St. Chieago, III. 

"Lietuvos" 
* 

w 
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Kalendorius 
Sį metą dienraštis "Lietuva" išleidžia Sieninį1 Kalendorių, kuris, kaip ir 

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

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

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

Užslsakykami "Lietuvą", adresuokite +aip; 

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan St, 

Dienraščio "LIETUVA" 
1111)1 = 

CH1CAGOJE Metams $6.00 
,, Pusei mętų 3.50 □ 

In Kitus Suv. Valstijų Miestus 
Metams $5X3 
Pusei Metų 3.00 

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

Sitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge 8u Money Orderiu, čekiu, 
arba pinigais prlsiųsk mums. 

"LIETUVA" 3253iSo, Morgan St., Chciago, iii. 
GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ [ir prašau siuntinėti 

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

Mano adresas: 

Vardas .. Pravardė 

Stubos numeris Gatve 
(arbabor) 



Pamaži Dalykai Aiškėja 
Kilusis flelei ^'Iastau^ko- 

^fcfbrio-A išausko V i Įima vi- 
čiaus skandalą iš pradžių 
Šveicarijoj, paskui Paryžiu- 
je, pradeda pamaži aiškė- 
ti. 

Šiuo klausimu pagalios 
atsiliepia Amerikos Lietu- 
vių Taryba (katalikų), nuo 

kurios paaiškinimo ilgai ne 

tik laukta, bet ir reikalau- 
ta. Minėtos Tarybos sekre- 
torius, p. K. Česnulis, šiuo- 
mis dienomis skelbia se- 

kantį "oficiali pranešimą": 
"Pastaruoju laiku,—rašo 

p. Česnulis—nekurie lai- 
kraščiai, kaip tai: "Vieny- 
bė Lietuvninkų", "Tėvynė", 
išdalies "Letuva" ir kiti, 
kurie daugiaus ar mažiaus 
yra reiškėjais minties tauti- 
nės sriovės, daug rašė, dis- 
kredituodami A. L. Tary- 
bos delegaciją Europoje. 
YpaČ tas diskred:tavimas 
du vo Kreipiamas prieš p. 

fcfi^astauską, kad per tą, taip 
sakant, pažemint autoritetą 
visos Amerikos Lietuvių Ta- 
rybos. Ir galutinas tikslas tų 
laikraščių buvo netik atras- 
ti kaltu p. B. F. Mastauską, 
bet kad per ji apkaltinti vi- 
są Tarybą ir katalikų visuo- 
menę. (Motyvų teisėju yra 
sunku buti. ''Liet" Red.) 
Visus įtarimus prieš musų 
delegatus jie remia ant ke- 
leto kun. Vilimavičiaus dis- 
kredituojančių pranešimų. 
Matyti, kad jie kun. Vilirna- 
viciaus žod/ius ėmė sau už 
evangeliją. Mes daug abe- 
jojome apie kun. Vilirnavi- 
ciaus skundus ir manėme, 
kad gal jis kaip kur apsi- 
lenkia su teisybę. Kodėl 

taip vadinama tautinė srio- 
vė labai tikėjo kun. Vilima- 
vičiui, o mes abejojome, 
priežastis yra tą, kad pasi- 
rodė, jog kun. Vilimavičius 
turis simpatingus santiltius 
su liberalais. Aišku, toks 
žmogus jiems patinka ir jie 
jo žodį už tai remia. Bet 
štai trumpą laiką atgal kun. 

► Vilimavičius pasirodė pil- 
noje savo teisybes šviesoje. 
Amerikos Lietuvių Taryba 
gavo žinią, kad Paryžiun 
atvažiavo delegacija iš Lie- 
tuvos, susidedanti iš: kun. 
Alšausko, Daujoto, Semaš- 
kos ir Rozenbaumo. Jiems 
pradėjus tenai reprezentuo- 
tis, kaipo laikiniems Lietu- 
vos atstovams, kun. Vilima- 
vičius pranešė Tarybų Pild. 
Komitetui Washingtone, 
kad toji delegacija revoliu- 
cijonieriškai uzurpuoja pro- 
vizijonalės Lietuvos val- 
džios auta itetą, neteisėtai 
apsišaukia save josios at- 
stovais. Kadangi buvo pra- 
nešime, kad tojo komiteto 
pirmininku yra kun. Alšau- 
skas, o p. Gabrys, kaipo se- 

kretorius tai delegacijai, 
taipgi p. Mastauskas; tai 
musų tautininkai ir stojo 
kun. Vilimavičiaus pusėn, 
nepripažindami tos delega- 
cijos ir net sakydami, kaip 
Dr. šliupas išsireiškė, kad 
tas komitetas Paryžiuje yra 
nekuo kitu, kaip tik Gabrio 

^ Augščiausioji Taryba. 
Tada Pild. Komiteto var- 

du Washingtone aš ir kun. 
Žilius vas. 1 d. pasiuntėme 
p. B. F. Mastauskui tokią 
kablegramą: "Ar jusų ko- 
mitetas po vadovystę kun. 
Alšausko turi įgaliojimą 
nuo Lietuvos provizijonalės 
valdžios? Jojo atsinešimas 
j Lietuvos valdžią turi buti 
mums aiškus. VilimaviČius 
sako, kad komitetas Lietu- 

viij valdžios neįgaliotas. 
Mes niekados neremsime 
Augščiausios Tarybos, jei- 
gu eitu prieš Lietuvos provi- 
zijonales valdžios autorite- 
tu ir nesikooperuotų su ja". 

Dvi dieni praleidus gavo- 
me nuo p. B. F. Mastausko 
per Vals. Departmentą ka- 
beliu tokį atsakymą: 

'"Alsauskas, Semaška, 
Daujotas ir Rozenbaumas 

lyra su įgaliojimais su pa- 
! rašu Premjero Valdemaro. 
Sleževičius yra naujas prem 
jeras, Valdemaras ministe- 
ris užrubežinių dalykų. Aug 
ščiausioji Taryba negyvuo- 
ja. Ji niekados nefunkcijo- 
nav o Mastauskas''. 

Ant rytojaus gavome dar 

vieną kabelį, kuris skamba 
taip: 

Amerikos Lietuvių Tary- 
bai, 

Washington, D. C. 

Delegacija turi kredenci- 
jalus (paliudijimas) nuo 

premjero Valdemaro. Mes 
pilnai palaikome Lietuvos 
provizijonalę valdžią ir ją 
reprezentuojame. Dabarti- 
nis kabinetas užgyrė šitą 
delegaciją. Iš priežasties, 
kad Vilimavičius neteisin- 
gai apšaukė delegaciją re- 

voliucijonierišką, delegaci- 
ja protestuoja p^ieš tą jojo 
pasielgimą ir ats jako su juo 
dirbti. Vilimavičius pinigų 
delegacijai neduoda. 

Alšauskas, Semaška, Ro- 
zenbaum, Dauiotas, Mastau 
akas." 

Mums, Amerikos lietu- 
viams, turi buti aišku, kad 
kiekvienas žingsnis, pada- 
rytas musų delegacijos Pa- 
ryžiuje, turi Lietuvos provi- 
ziįonalės valdžios apiobatą, 
reiškia tą, kaip kad tas bu- 

tų ir pačios valdžios žings- 
nis. Nepasitikėjimas delega- 
cija butų nepasitikėjimas 
pačia provizijonale valdžia 
Kadangi pasirodo, kad p. 
B. F. Mastauskas netik dir- 
ba harmonijoje su delegaci- 
ja, bet net oficijaliai eina į 
komitetą, kurį delegacija 
atvažiavus suorganizavo su 

tikslu darbuotis Lietuvos ne 

priklausomybės reikaluose, 
tas faktas savaimi pilnai iš- 
aiškina poziciją p. B. F. Ma 
stausko ir kitų komiteto 
narių, ir prašalina proga 

visiems klaidingiems apie 
juos spėliojimams ir netei- 
singiems prieš jų asmenis 
užmetinėjimams. 

K. Česnulis. 
A, L. T. Sekr. 

FRANCIS HENEY, 
liudijus Senate prieš sker- 
dyklų savininkus. 

REGYKLA IŠ VOKIETIJOS REVOLIUCIJOS. 
Paveikslėliai parodo vieną demonstraciją Berline, netrukus po Kaizerio nuvertimui 

f 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
ANSONTA, CONN. 

Kolektorių Drivc. 
Musų kolionija nepasilieka 

nuo kitu darbavimasi dėl Lie 
tuvos laisvės, bet darbuojasi, 
juda, kad • k kaip nors prigei- 
bėjus išgauti Lietuvai Neprii 
ęulmybę. 

Kad išgavus daugiau aukų 
iŠ platesnių minių ansonieiiai 
išrinko 8 sumanias ir darbš.'i.is1 
ypatas—kolektorius ir įgalio- j 

> jas v c J >01 Darank'iiiMi 
# 

I 

tapo paskirstyta miestas i 4 
distriktus ir.kiekviena pora tu- 

rėjo atsilankyti j jai pavesto 
distrikto lietuvių stubas, kad 
išgavus kokią-nors paramą 
Lietuvos reikalams. 

Ir lemcsi tie kovotojai r./. 

Lietuvos laisvę p.> lietuviškas 
stubas. Išdirbus visą dieną dėl] 
kąsnio duonos, nuvargus nuo 

darbo, kiekvienam nrilonu yra 
ir pasilsėti kad prisiruošus prie 
rytojaus darbo. Bet įnusti ko- 
lektoriai neatsižvelgia i savo 

i nuovargj, neatsižvelgia net j 
tai, jog rytoj bus sunku keltis 
cit į darbą; bet bėga nuo stu- 

j bos j s tūbą, kad suradus, iš- 
maldavus kokią-nors paramą 
kovoje už Lietuvos Neprigul- 
mybę. 

Tai tikri kovotojai už Lie- 
tuvos laisvę. Ir tai kovotojai 

J liuosnoriai, kurie, kartais, yra 
net trukdomi, bet nepaisydami 
Į nieką pildo užduot], kurią pa- 
tįs sau antsidėjo. Tikri kar- 
žygiai, ir juos mūsiškiai vie- 
toje kolektoriai, vadinai kariš- 
kais užvardinimais. Štai kaip 
męs radome tinkamu, sulyg 
pasidarbavimo, juos tituluotio 

Lietuvos Laisvės Leitenan- 
tai V. Šauklis ir J. Marčiulio- 
nis surinko aukų sekančiai: 
Po $10.00: 

V. Navakauskas, A, Stasiū- 
nas, K. Beržinis ir J. Juškis. 
Po $5.00: 

J. Dick'us, V. Kubeckis, J. 
Kniulis, J. Poniulaitis, J. Pa- 
tackas, J. Kasinskis, A. Pa- 
liajionis, S. Aruskiavičia, P. 
Valionis, J. Mikelionis, A. Vai- 
lionis, A. Kapočius, J. Mickus; 
J. Žemaitis, A. Barušiavičia. 
P. Žaltauskas, St. Burneika, S. 
Stuparas, K. Doveika, K. Ci 
hulskis, M. Aponavičia, A. Ru- 

clokaitis, A. Andrijauskas, P. 
Belauskis, T. Savickis ir V. 
blatas. 
Po $3.00: 

St. Urbelis, J. Buvola, J. Žu- 
kauskas ir A. Beržinis. 
Po $2.00: 

į P. Timiriskis, P. Lūšis, A. 
Uliavičia, J. Dovidonis, J. Po- 
deris: A. Beliauskas, P. Saba- 
lis, K. Babonas, J. Pečaitis, K. 
Lunkutis. J. Draugelis ir P. 
Tamošiūnas. 
Po $1.00: 

J. Bagdonas, K. Veikšas, P. 
Šiugždinis, J. Melriinkas, K. 
T.eikauskis, V. Draugelis. J. 

Senkus, M. Kevala, A F. Dange- 
liavičia, T. Marčiulaitis, J. Sa- 
kalas, R. Staniavičienė, A 

Trakclienč, S. Siuravičia, S. 
Gndžiunas, A. Arbačauskis, J. 
GrirAis, A. Paleliunas, J. Len- 
kauskis, M. Brazaitis, J. Vai 
lionis; A. Vailionis, V. Šnes- 
kus, M. šneškiene, B. Navic 
kis, P. Doveikiutė, J. IJllcs; A. 
Urbonas, K, Maknis, A. Dn- 

binskis, L. Dilnvienč M. Dri- 
žnius, K. Lada, K. Stonius, P. 
Lada K. Tiniinskis, K. Tasu- 
tis, S. Skaidulis, A. Marinavi- 
čia, A. Kinka ir j. Kazakcvi- 
čia. 
Po 50c.: 

S. Mačiuta, J. Baranauskas. 
Leitenantai viso surinko 

$249.00. 
Li< tuvos Laisvės Pirmosios 

Seržantės p-ni Jovaišien" ir p- 
lė B. Grumuldžiute surinko au- 

kų sekančiai: 
Po $5.00: 

J. Bendinskis, K. Kevala, J. 
šermukšnis, K, Navakauskis, 
B. Jovaiša ir V. Valionis. 
Po $2.00: 

A. Baliavičia, J. Doneliavi- 
čia, M. PetkevKria, A. Braz- 
džiūnas, St. Varsilka, A. Žilia- 
vičienė, I. Lesa jus, A. Mila- 
šauskis, K. .Zenius, V. Vikš 
niauskis, M. Čiupas ir J. Da- 
gilius. 
Po $1.00: 

St. Puskinelis, P>. Puskine- 
lis, J. Poskevičia, M. Klimas, 
P. Atkočiūnas, A. Pausu, O. 
Padsukienė, K. Zenls j. Arma* 
liavičia M. Juodis, J. 
Bentneris, A. Švanaitis, S. 01- 
bikas, J. Lada, Y. Sklėnįkas, 
A. Jankauskis, S. Dapkus, P. 
Karbauskis, J. Grumulda, P. 
Pojakala ir J. Juravičia. 

Pirmosios Seržantės viso 
surinko $77.25. 

Lietuvos Laisvės Pirmiejie 
Seržantai St. Bujanauskas ir 
P. Taruskevičia surinko aukų 
sekančiai: 

St. Jonušis ■ $10.00 
Po $5.00: 

J. Videika, A. Juozaitis, K. 
Staniulis, L. Barusenka, M. 
Matuzas ir J. Pūkelis. 

K. Bujanauskis, $3.00. 
Po $2.00: 

A. Kajačkas, J. Radžiavičia, 
M. Januškevičienė, A. Paliau- 
ka, J. Kubilius ir F. Videika. 
Po $1.00: 

M. Baniulis, L. Baniulis, J. 
Jakubauskas, P. Stupuris, J. 
Šalkauskis, S. Paplauskis, L. 
Kazakevičia, T. Dovidavičia, 
T. Lelka, J. Butrimavičia, J. 
Steniulis, S. Bludnickas, S. 
TrepausEis, J. Virukaitis, J. 
Stupuris, S. Bujanauskas, L. 
Mikalaika ir I\. Dafžinkevičia. 

V. Kafasinskis, 50c 

Pirmiejie Seržantai viso su- 

rinko $73.50. 
Lietuvos Laisves Antricjie 

Seržantai, J. Čiupas ir A. Stn- 

šaitis, surinko auku sekančiai: 

Po $5.00: 
A. Repšis. 

Po $1.00: 
S. Zebrauskis, P. Mikužis, 

J. Steponavičia, K. Najus, j. 
^liglinas, A. Stancvieia, M. 
Karužis, S. Tarvklavičia, M. 

Domeikienė, P». Aruškevičia, J. 
Karaitis, M. Karužis, P. Ku- 
likauskis ir J. Kulikauskis. 

Antrieji Seržantai viso su- 

rinko $19.50, 
Taigi mūsų kolektorių pasi- 

darbavimu surinkta §419.25. 
Tai gražus darbas, kuri atli- 
ko kelios ypatos. liet m to bu- 
m permaža, nes Ansonia yra 
pasižadėjusi net $5.000.00 su 

teikti kovai už Lietuvos laisvę. 
Nors geroka dalis jau surinkta, 
bet dar toli iki užbriežtam tik- 
slui. Ansoniečiai; mūsų pe- 
reiga išpildyti duotąjį žodi. Ir 
tą lengvai atsieksime, jei visi 
stosime prie darbo. 

A. G. 

Nuo Red. Ansoniečiu pa 
vardės daugumoj baigiasi ani 
skis ir čia. Tas panėši i sulen- 
kėjusių lietuvių pavardes. Gal 
čia yra koks nesusipratimas. 

ANSONfA, COX n. 

/Itituisynuts klaidos. 
''Lietuvos" numeryje 27 [si- 

verbė klaida. Aukautojai pa- 
skelbti: T. Tareila, T. IJ;ir lis, 
turi gi liuli: j. Tareila, J. Bar- 
štis, tat šiuomi klaidą atitaisau. 

A.G. 

KFAVANEE, ILL. 
Čia dariai biskį sumažėjo; 

nekurios dirbtuvės pradėjo 
dirbti tik 5 dienas. Tas dar- 
bų mažėjimas sukelia darbinin- 
kuose neramumą, nes nežinia, 
kas bus rytoj, mat gali ir la- 
biau sumažėti. 

Čionykščiai darbininkai yra 
2'erai susiorganizavę i uniji s 

ir sumaniai gina savo reikalus. 
1 '"»ęi darbdaviai nenori iš- 

pildyti tuių reikalavimu, todč 
i.; rišimas ginčo perduota Na- 
tional \\ ar Labor board, \Ya 

-hington, l). C. 
Taip-gi vra svarbi naujiena 

lėl lietuvių kalaliku Ke\vanee, 
kad lengvai gali įstoti i šv. An- 
tano Draugystę. Mat draugy- 
stė, kad davus lietuviams pro- 
;ą prisidėti prie šios naudin- 
gos draugystės," nutarė tūlam 
aikui sumažinti įstojimo mo- 

kesti. Iki l d. gegužio įstoji- 
uo i minėtą draugystę bus tik 
ienas doliaris. Taigi yra leng- 

va kiekvienam prisidėti prie 
šios draugystės, bet nereikia 
vėluotis, nes paskui bus bran- 
giau. 

D raugkystčs na rys. 

REDAKCIJOS ATS. 
P. Jitsų Xarys. Mums rodosi, 

užteks tų polemikų apie 13-tos | 
Vyčių kuopos k Šimą. Aparti 
(o, kritikuojant reik nurodyti, 
kas bloga, kas gera. Pasaky- 
mas: "lošė pukiai,'' arba "lošė 
blogai" tankiausiai yra plikas 
pasakymas: kaip kam išrodo, 
taip ir sako. 

p. Xepasirašiitsiam. Joks rat 

tas, nei pranešimas negali but 
patalpintas laikraštyj, jeigu ra- 

įšejas nepaduoda savo pilno Ir 

V :<f 

tikro vardo, pravardės ir adre- 
so. Tokie raštai eina tiesiog ^ur 
ban ir Redakcija negaišina lai- 
ko nei j n skaitymui. 

p. J. Zala. Ačiū u/. žingeidžia 
iškarpą. Siunčiant iškarpas, 
visuomet reik daboti, kad butų 
laikraščio vardas, miestas ir 
diena, kuomet siunčiama i:knr- 
pa tilpo. 
iBSZttiZSSSBl!' i~!.~ .J? 

Nepatėmyti Gamtos 

Męs matome šviesią, giedrią dieną, 
nęs matome tamsią aaktj, mr.tomo 

labai giedras atmainas — 13 giedros 
i lietų, audrą, sniegą, matome dangų 
braižančuis žaibus, girdime gyvybe 
drebinanti grir.u«mą. Kas tą viską 
atlieka, daugeliui žmonių yra neži- 

noma, o žinoti privalo kiekvienas, 
šl gamtos visokeriopą atmainą labai 
trumpai ir aiškiai yra aprašyta ir 

paveikslais išrodyta, knygelėje 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Sviete 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

'LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN £TREET 

CHICAGO, ILL. 

Keturiu Veiksmiu Drama 

PUIKUS VAIZDELIS 
Labai tinkanti perstatymui 

Lošime 
Dalyvauja 4 vyrri ir 

3 moterįs. 
KAINA 35 CENTAI 

Užsakymus su pinigais siųsti 

3253 So. Morgan St. Chicago, 111. 

ikjrriu'^. Va 
r^rraacu)L.r-OK^cra 

GELBėKSTENUKENTeJUSIA UEIBVA 
Kiekvienos šalies gyventojai priverstinai moka mo- 

kestis savo šalies palaikymui ir ,j<>; reikalu aprūpini- 
mai. 

Kiekvienas lietuvis privalo moki" t i mokestis \uken- 
tė,j .siai dėl karės Lietuvai, jai laisvės išgavimui ir io3 
žmonių, aprupinimui. 

Reikalaukite paaiškinimu ir siuskite pinigus šiuo 
adresu: 

^ 
už įmokėtus pinigus). LllSlllHUISSl CrCll ti'll War Relief Coįramttee, Inc. 

320 FIFTH AVENUE, NE'\V YORK, N. Y. 

Skaitytojas žino. 
•. •n Wl !■ 

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

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

Žiūrėkite, kad jusų numeris 

butų didesnis, negu 12-30-18, 
nes kitaip laikraštis gali but 

j sulaikytas, kadangi numeriai 
i reiškia, jog apmokėtasis už 
prenumerata laikas pasibaigė, 
o neapmokėta laikraštį kra- 

| sa draudžia siuntinėti. 
Permainant antrašą, aiškiai 

išpildykite šitą blanką ir pri- 
siųskite ją mums, tuomet Irus 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas patn-avimas. 

Mainant antrašą, teiksitės ispil- dyti sekančią blanką. 
Pirmiau^ mar "Lietuva" ėjo sekančiu antrašu: 

Vardas Pavardė 

Numeris Gatvė 

Miestas — Valstija 
Dafrar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas Valstija 
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Prenumeratos kaina apgarsin'mij skyriuje. Apgar 
ninimų kUna suteikiama pareikala ua. 

Prisiryti Redakcljon ir nesunaudoti rankraščiai gr* 

etoaml atgal tik tada. kada Jų gražinimo reikalaujamu 

rankraštį Redakcljon siunčiant, ir kuomet gri^inlmo lė 

ftos prie rankraščio yra pridėtos. 

.Prenumeratos, apgarsinimu ir kitokio biznio reika- 

lais reik kreiptis laiškai* J Dicūraėčlo AdminUtaraciJį. 

Korespondencijas, žinia? k- straipsnius* reik adresuoti 

Dienraščio Rednkclpt varau. 

Joki raštai, be paavimo rašėjo tikro vardo-pravar 
dSs (apart slaplvavdos) Ir adreso, negali butl sunaudoti 

Asmeniška! Redaktorių galima matyti nuo 11:30 Ifc 

12-tal Išryto Ir nuo 6:30 iki * vakare. 

Partijos-Namie ir Išlauko, 
Viduriniam krašto vystymuisi, progre- 

sui ir t.t. gyvavimas įvairių partijų ir net 

pati jų kova, jeigu ji nepereina tam tikru 

rubežių, yra ne tik kad ne blėclinga, bet 
išdalies net naudinga: mat partijų trinima- 
si visuomet priveda prie nuodugnesnio vi- 
sapusiško dalykų apsvarstymo iš vienos pu- 
sės, o iš antros pusės saugoja tautos vie- 
šąjįk gyvenimą nuo stagnacijos, nuo užmi- 
gimo, supelėjimo ir priduoda jam smarkes- 
nį taip sakant pulsą. 

Bet išlaukiniame tautos gyvenime, t.y. 
tautos santikiuose su kitomis tautomis, par- 
tijos gali buii daugiaus biėdingu negu nau- 

dingu dalyku. 
Aišku kodėl: santikiuose su kitomis 

tautomis, svetimos tautos žiuri ne i parti- 
jas, bet j visą tautą. Tauta, susiskaldžiusi 
į nesutaikomas partijas, negali padaryti jo- 
kio gero įspūdžio į kaimynes tautas, neigi 
tokia susiskaidžiusi tauta gali išreikalauti 
sau prideramų teisių—jos niekas nepaiso, 
niekas su ja nesiskaito. 

Bet partijų tautoje negalima išvengti 
—jos yra ir bus, ir kaip minėta augščiau, 
viduriniame šalies gyvenime jos yra rei- 
kalingos. 

Kas gi reik.daryti, idant jos neužkenk-j 
tų išlaukinėj tautos politikoj? Panaikinti 
jų negalima,—bet ir nereik. Jų veiki*ią 
galima tik suderinti—ir tą :eik padaryti. 
Vadinasi, kuomet eina apie svarbius išlau- 
kinės politikos reikalus, reik, kad visos par- 
tijos savo veikimą suderintų, kad visos 
trauktų vienon pusėn, kad visos "eitų vienu 
žingsniu," o ne kas sau, kas kaire, kas de- 
šine. 

Šiądien Lietuva yra, 'kaip sykis tokiam 
padėjime. Jos visas likimas yra pastatytas 
ant kortos. Todėl ir aišku, kad visi lie- 
tuviai privalo "traukti vienon pusėn," jei- 
gu jie nori pertraukti Lietuvos likimą iš 
vergijos pusės Iai3vė3 pusėn. 

Ir lietuvių partijos tą užduoti privalo 
visuomet turėti aiškiai pasistatę prieš savo 
akis. Visos partijos, kurios tikrai geidžia 
savo kraštui, savo tautos žmonėms labo, 
privalo, sykiu su ktiomis partijomis, būti- 
nai "traukti vienon pusėn." Patrija, kuri 
tekiame atsitikme, kaip kad dabartinis Lie- 
tuvos padėjimas, atkreipia daugiaus atydos 
j savo locrus reikalus, negu į visos tautos- 
reikalą,—yri ne partija, ir neverta nešioti 
partijos vardą: tai yra taurinio gyvenimo 
putos, tai yra pelai, nuo kurių šalis negali 
tikėtis jokios naudos. 

Mę3, lietuviai, kurie dar tiktai prade- 
dame gyvuoti partijų gyvenimu, dar ne- 
esame gerai supratę partijų reikšmės ir ne- 

mokame kaip reik jų veikimo sutvarkinti, 
subendrinti. Su laiku, be abejonės, iš- 
gudrėsime, išmoksime ir to—lietuviai greit 
išmoksta daugelio dalykų. 

Nelaimė yra tiktai tame, kad istorijos 
likimas, didieji pasaulio politikos nuotikiai 

užtiko mus dar neišaugusiais, nepatyrusiais, 
neišmokusiais šiame atvėjyj. Akyvaizdoje 
to, turime daryti geriausiai, kaip dabai 
mokame; turime sutvarkyti savo visas jie- 
gas taip, kad jos atliktų vaisingiausi dar- 
bą; turime suderinti savo partijas ir su- 

tvarkyti jų veikimą tokiu budu, kad tasai 
jų veikimas neužkenktų visos šalies svar- 
biausiam reikalui—šiame atsitikime Lietu- 
vos laisvės išgavimui. 

Sunku tai padaryti? Teisybė, neleng- 
va. Bet ne taip jau labai, kaip kad iš- 
pradžių išrodo. Reik tik nepamiršti ir vi- 
sados, bile kokį žingsnį partijos vardu da- 
rant, atminti štai kokią pamatinę taisyklę. 

Kas tik veda partijas prie traukimo 
atbulon pusėn, tas yrą šiuo laiku Lietuvai 
nenaudinga. Kas tik bereikalingai erzina 

1 ieną partiją prieš kitą ir varo jas parti- 
inėn kovon—tas yra Lietuvos reikalams 
labar kenksminga. 

Ne kurtsyti partiją prieš partiją, bet 
traukti jas vieną prie kitos, Kad viena ša- 
lę kito3 galėtų dirbti, kad visos vienu bal- 
su šauktų Lietuvai neprigulmybės, kad su- 
derintais budais prie to tikslo eitų—to da- 
bar reikia Lietuvai. 

Tie, kurie bereikalingai, perdaug pu- 
Cia partijines liepsnas, ne naudą, bet blėdį 
tėvynei daro. Partijines liepsnas dabar 
reik kiek galima visiems gesinti, o dumtu- 
vus atidėti šalin. 

Tik tuomet lietuviai pasirodys vyrais. 
Kitaip gi darydami, išrodys pasauliui—tik 
išdykusiais trumpakelniais, kuriems ne lais- 
vės, bet "beržinės košės" reikia. 

Amerikos Komisija Lietuvoj 
Aną dien nekurie amerikonų laikraš- 

čiai padavė mažą žinutę, kad Amerikos 
Maisto komisijos nariai iš Varšavos 
iškeliavo į Lietuvą. Jos tikslu yra 
sužinoti apie medžiaginį ir asnitarį 
Lietuvos gyventojų pa,dėjimą. 

Turbut, pirmu sykiu Amerikos oficia- 
lė komisija atlanko Lietuvą, ir lietuviai di- 
džiai tuomi pasidžiaugs. Amerikonai tu- 
rės progą savo akimis pamatyti ir patirti 
daugeli dalykų, kurių jie iki šiolei apie 
Lietuvą nežinojo. Jie turės progą pama- 
tyti, kad Lietuva jeigu ne daugiaus, tai ne 
mažiaus nukentėjo nuo karės už Belgiją, 
Francuziją, Serbiją, Armėniją, ar kitas sa- 
li?, kurios iki šiolei jau turėjo progą patir- 
ti prakilnaus Amerikos žmonių aukavimo 
gausumą. 

Ir toliaus dar, Amerikos šita komisiją, 
nors ir nepolitiškoji ji yra, bet turės, be 
abejonės, progą patėmyti, kad Lietuva nė- 
ra Lenkijos dalis, kaip tai lenkų norėta 
įkalbėti. 

Ko Amerikos ir Lietuvos lietuviai lab- 
iausiai geistų, tai to, kad Amerika pasiųstų Lietuvon kuodaugiausiai įvairių komisijų, kurios galėtų gauti visas reikalingas apie Lietuvą žinias iš "pirmos rankos"—nuo pa- čių Lietuvos žmonių. 

Svetimoje Spaudoje apie 
Lietuvius. 

NORI SUŽINOTI APIE LIETUVOS 
DELEGATUS. 

Vyčių kuopa No. 32 nesenai nusiuntė 
kablegramą kapelionui P. B. Paukštis, ku- 
ris yra Prancūzijoj su Amerikos kariume- 
ne, prašant jo sužinoti, ar Lietuva yra at- 
stovaujama Taikos Konferencijoj. Kele- 
tas mitingu buvo laikyta įvairių organiza- cijų, kuriuose jie mėgino sužinoti, ar Lie- 
tuva yra atstovaujama Konferencijoj, bet 
nepasekmingai, ir pavesta Vyčių kuopai Uo. 32, iš šio miesto [Echvardsville, Pa.?] pasiteirauti apie tai." 

—Iš Record, Wilkes-Barre, Pa. 
Vasario 4 d. 1919 m. 

LIETUVUKAI UŽLAIKO 
FRANCUZUKUS. 

The Times, Brocktono, Mass., laikraš- 
tis,1 paduoda ilgą straipsnį apie vaikus vie- 
tinės Franklin School mokyklos. Šios mo- 

kyklos vaikučiai, kaip pasakojo mokyklos 
perdėtinė Miss M. Bessie Tidd, labai pa- 
žymėjo rinkime aukų Raudonamjam Kry- 
žiui ir ačiu tam galėjo "priimti" išauklėji- 
mui du Prancūzijos našlaičius, nustojusius 
ėvų karėje. Priimtų našlaičių vardai Hen- 
i ir Henriette Pepin gauna užlaikymą iš 
)i;iigų, kuriuos šios mokyklos mokiniai šu- 
le :1a patįs ir surenka nuo kitų. Rinkime 
tam tikslui aukų nekurie vaikai parodė 
daug pasišventimo. Miss Tidd pažymi, kad beveik visi šios mokyklos vaikai yra 
lietuvių tėvų. 

—Iš Times, Brockton, Mass. 
Vasario .J d. 1919 m. 

Lietuvių Kareivijos Reikaluose. 
Šitas antgalvis gal but tru- 

putį keistai skamba nekuriems, 
—ypatingai lietuviams tūlos 
rūšies, Gal but, kad apskritai 
jame gal but išrodo daug pre- 
tensijos. Bet kaip ten nebū- 
tu, Chicagoje tokia organiza- 
cija jau yra. Jinai vis didina- 
si ir bu juo ja,—ir todėl, manau, 
bus neprošalį šį-ta apie ja pa- 
kalbėti ir išduoti maža atskai- 
ta iš jos nuveiktų darbų. 

Nuo pradžios pasaulio iki 
šiai dienai dar nebuvo atsiti- 
kimo, kad žmogus, arba tauta, 
irba abelnai kokia nors grupė 
žmonių galėtų įvikdinti, arba 
atsiekti savo idealų,—ypatin-' 
gai idealų liuosybės,—be jo- 
kios aktyvės, arba pasyvūs už 
tuos idealus kovos. Tuščia yra 
svajonė tų žmonių, kurie mano 

atsiekti kokios nors didelėsi 
ner mainos savo tautai, arba 
abelnai politiškai-ekonomiška- 
ine gyvenime, be kovos. Męs 
žengiame pirmyn,—ir gal but, 
kad kada-nors bus toks laikas, 
kada stambios permainos, pa- 
liečiančios tautos stovį, arba 
žmonijos luomą atsitiks be pra- 
iejimo kraujo. Bet šie laikai 
lar nėra toki laikai. 

Kiekviena geresnė iclėja vi- 
sados reikalauja aukų ir pa- 
sipuikavimo. Teisybė, šiądie- 
liniame surėdyme kaip pavieni 
žmonės, taip ir tautos, kita syk 
luri aukauti save visai priešin- 
giems tikslams, bet tas yra iš- 
kilios todėl, kad jie patįs yia 
vergai savo dvasioje. 

Prabudo siela rusų mužiko 
—su kova ir per kova jisai da-i 
bar bando gerinti savo buvi. 
Luomai, kurie buvo spaudžia- 
mi ir išnaudojami, visur šią 
dien drąsiai kelia galvas ir ži- 
no. kad tiktai organizuotose 
eilėse jie gali atsiekti to, kas 
jiems priguli. Tą męs matome 

Rusijoje, Finliandijojc, Vokie- 
tijoje, Čecho-Slovakijoje ir ki- 
tur. Tą mes matome ir Lie 
tuvoje. 

Kada lenkai, ačiu pačių lie- 
tuviu nerangumui, užgriebė 
lietuvių žemes ir iš lietuvių sau 

padare vergus, jokie maldavi- 
mai bei reikalavimai \isai da- 
lykų stovio Lietuvoje neper- 
mainė: elnkai ir nemanė atsi 
<akvti nuo neteisingo, bet jiems 
labai gero ir pelningo dalyko. 

Ačiu nekurioms istorijos ap- 
linkybėms lietuvių padėjimas 
neva truputi pasigerino ir iš 
vienos vergijos męs pakliuvo- 
me į kitas. Niekas mums ne- 

davė ir neduos liuosybės, pakol 
męs patįs busime vergais dva- 
sioje—pakol patįs nemokėsimi 
jos priderančiai pareikalauti. 

Paskutiniais laikais, kada is- 
torija netikėtai mainosi beveik 
kasdiena, ir lietuviams prašvi- 
to netikėta viltis,—viltis liuo- 
sybės, apie kurią daugumas iŠ 
musų, esant vergijos dvasios 
vystyklais suvystyti, dar nela- 
bai senai ir sapnuoti gal ne- 

drįsdavom. 
IJet pagalios Lietuva prabu- 

do. Lietuviai griebėsi už vis- 
ko, kad atgavus sau Seniai pa- 
geidaujama liuosybę. Pasi- 
taikius pirmai progai, Lietuvo- 
je tuoiaus susitvėrė kareivijos, 
duriai, kurie šiądien jau nar- 

;iai gina savo šalt nuo visokiu 
neprašytų sviečių-griobikų. 

Liuosybės spinduliai jau pa- 
siekė lietuvių širdies, išblaškė, 
liekanas baudžiavos" apatijos 
dvasia—i'* šiądien lietuvis jau 
drąsiai sau reikalauja pripaži- 
nimo laisvo žmogaus teisių ir 

apsisprendimo. 
Savo tokį norą Lietuvoje 

j žmonės šiądien parodo pasau- 
liui savo armijos tvėrimu. Ne-1 

1 kurie iš blogai mums velijan- 

čių kaimynų, kurie nenori ir 
nemano skaitytis sn teisingais 
lietUvdų reikalavimais, turės 
skaitytis su lietuvių organizuo- 
ta spėka. Jų neteisingi apeti- 
tai kaslink įliusų tėvynės uirės 
pranykti—ir jie nyks juo grei- 
lėiau, juo lietuvių ginkluota 
spėka augs greičiau. Pasaulis 
turės atkreipti > mus atydą. 
Žmones, kurie moka save ginti, 
; i a guoduojami daugiaus negu 
tie, kurie vergiškoj dvasioj pri- 
ima viską, k;į jiems kas nuo 

stalo numeta. Ir pasaulis todėl 
sa jais skaitosi. 

Čia Amerikoje męs tiesiogi- 
niu budu savo broliams Lietu- 
voje pagelbėti V >l-kas negali- 
me, bet mes nežinome kas "gali 
atsitikt rytoj, netolimoj ateitvi. 

Todėl, nmsų jaunuomenė 
turi buti organizuojama ,kac 
prie pirmos progos, jinai galė- 
tu savo krūtinėmis apginti Lie^ 
luva, jei tas bus reikalinga;— 
0 tas negalima be organizaci- 
jos ir be tam tikro išsilavinimo. 

Sausio mėnesyje šių metų 
žinioms pasklidus, kad lenkti 
imperialistai kėsinasi ant Lie- 
tuvos, Chicagoje gimė "Ame- 
rikos Lietuvių Kareivi ja." Vos 
tiktai šeši lietuviai, buvusieji 
Amerikos kareiviai, apsvarstę 
dalykus, nutarė organizuoti 
Lietuvos jaunimą čia Ameri- 
koje, kad prie progos pagelbė- 
jus Lietuvai tėvynei. Buvo 
pasiųstas prašymas Suv. Val- 
stijų karės sekretoriui, p. Ba- 
keriui, kad Amerikos valdžia 
pagelbėtų lietuviams tvėrime 
tautinės armijos finansiškai. 
Atsakymas nuo valdžios gauta 
labai prielankus ir prijaučian- 
tis lietuvių norams, nors tuo 

tarpu valdžia nėra prisirengusi 
duoti finansine paramą. Kaip 
prašymas, taip ir atsakymas 

1 1 po savo laiku lietuvių laik- 
raščiuose. 

Lietuvių jaunimas Chicago- 
ie, nežiūrint visokių kliūčių ir 
intrigų, (kaip tas paprastai pas 
mus buva), noriai ir su entu- 
'iazniu parėmė pradėtą darbą. 
Suvirs 80 vyrų tuojaus stojo Į 
eiles ir užmokėjo savo duokles. 

Tai pažangieji—drąsuoiiai, 
vyrai pasiryžę savo gyvastim 
ginti Lietuvą, kad pagerinus 
ateit j jei ne sau, tai nors savo 

broliams, savo ainiams. Tai 
buvo pradžia pirmos kuopos 
(company) pirmojo batalijono, 
'Pirmo Amerikos Lietuvių Rc~ 

gimeuto." 
Lietuvių batalijonai susidės 

iš keturių kuopti (kompanijų, 
arba rusiškai vadinant rotų), 
maždaug po 100 žmonių kiek 
vienoje. KuojX)S susidės iš ke- 

turių skyrių (platoonų, arba 
vzvodų), o skyriai iš dviejų 
arba keturių burių (snuadų). 
po (S žmones kiekviename bu- 
rvįe. Regimentas gi susidės iš 
trijų pilnų batalijonų ir ketvir- 
to nepilno. 

Komanda ir visi terminai 
yra išdirbti lietuvių kalboje vi- 
siems judėjimams, pradedant 
nuo būrio (squado) iki batali- 
jono. Lavinimai atsibuna kas 

nedėldięnis nuo 2-jų iki 5-kių 
po pietų. Paprastomis dieno- 
mis bu va specialis lavinimasi 
gabesniems kareiviams, kurie 
vėliaus užima vietas instruk- 
torių (kapralu, seržantų ir tt.) 
naujose kuopose. Apart mili- 
tario lavininiosi, ypatinga, aty- 
da yra atkreipta į miklinimą 
(gimnastiką) raumenų visų 
dalių kuno, taippat į koordina- 
cija, t. y. atsakančiai propnrci- 
jonalį išvystymą visų raumenų. 
Su laiku bus j vestas kursas* i-- 
hvgienos ir sanitacijos. 

Kol kas Chicagoje manoma 
sutverti viena bataliiona. Ke- c- (S ** 

luriose didesnėse lietuvių ko- 
lionijose bus po viena kuopa. 
I okios kuopos bus ant Bridge- 
porto, To\vn of Lake, \\'esl 
Side ir North Side. Tai bus 
pirmas batalijonas. 

Į Tuo tarpu visos taisyklės dar 
nėra galutinai sustatytos, bei, 

I kaip kiekvienoje panašios ru-i 
sies organizacijoje, taip ir šioje 
organizacijoje, dalykai, palie 
čiantieji tikėjimą ir politiką yra 
absoliučiai neprileidžiami. Tai 
yra privatiniai narių dalykai; 
bet ne organizacijos. Jokiai 
propagandai taip pat vietos ne- 

bus, apart idėjos kovojimo u/ 

pilną demokratiškos Lietuvon 
neprigulmybę. 

Baigiant, turiu dar pabriež- 
ti keletą žodžių,—ypatinaig vi- 
sokiems agitatoriams, kurie vi- 
sokiais but1 '* stengiasi ardyti 
pradėtai j dui^a, štai ką: 

Šita organizacija, nors yra 
paremta ant kareiviškų pama- 
tų, bet kol kas atsako greičiau 
cechų "sokolams". Todėl, nie- 
kas negali jos vartoti bei sių» 
sti, kaip čia paskalai eina, jo- 
kiems kariškiems tikslams, nei' 
Siberijoje, nei Murmansko pa 
kraščiuose. Prašyme, kuris 
buvo pasiųstas Amerikos karė.- 
sekretoriui p. Bakeriui, aiškiai 
buvo pažymėta, kad apli^antai 
sutinka buti po globa Suv. Val- 
stijų, jei jiems bus leista, rei- 
kalui esant, veikti tiktai Lietu- 
voje, ir t-ktai neprigulmingos 
Lietuvos gynimui. 

Kaipo Suv. Valstijų pilie 
čiai, pavieni žmonės iš tokio* 
organizacijos turės pildyti tą, 
ką valdžia palieps. Tas yr.i 
aišku, bet kaipo organizacijos 
nariai, jie galės veikti tiktai tą. 
ko jie patįs norės,—žinoma 
kiek jų norai nebus priešingi 
Suv, Valstijų konstitucijai. 

Antra,—šita organizacija 
nepriguli prie Suv. Valstijų 
milicijos^ todėl paskalai, buk 
neva nariams prisieitų malšin- 
ti visokias riaušes, bei streikus 
čia Amerikoje, yra taipgi gry- 
nas. absurdas ir melagystė, ku- 
rią platina ne Lietuvos drau- 
gai, bet arba jos priešai, arba 
abelnai tamsuoliai, kurie nieko 
neišmano. 

Musų tikslu yra išsilavinti 
fiziškai, išmokti militarės tech- 
nikos, priprasti prie discipli- 
nos, ir abelnai Imti čia organi 
zuota spėka, taip kad butų ga- 
lima tuojaus naudingai patar- 
nauti Lietu.J, jei bus proga 
ir jei tas bus reikalinga. Sena 
patarle sako:—"Ir Dievas tn 

saugoja, kas save saugoja.'" 
Tad ir męs mokėkime save ap- 
sisaugoti ir Lietuvą apsaugo- 
ti. 

Per tokia organizacija mes 

taip pat nusikratysime nuo sa 

vęs senas liekanas baudžiaviš- 
kos dvasios, kuri dar ir šią 
dien pas mus apsireiškia tame 
kad neužsitikime patįs save 

spėkomis, bet vis laukiame ko- 
kiu tai "loska" nuo svietimųjų 

Pagalios, kaipo demokratinė 
tauta męs turime imti pavyzdį 
nuo kitų,—pavyzdžiui, nuo to- 

kių Šveicariečių. Militarižmo 
ten nėra,—tai vra demokratiš 
kiausia tauta Europoje, bet 
kiekvienas laisvos Šveicarijon 
pilietis yra geras kareivis, ku- 
ris atsakančiai ne tik žodžiais 
bet ir su ginklu moka ginti sa- 

vo liuosvbę ir savo šąli, nes jis 
to savo jaunystėje išmoksta) 
Tai yra mums pavyzdis. Ma- 
nau, kad panašiai bu:, ir Lietu- 
voje, todėl išlaiko turimo prici 
to rengtis;—ypatingai tie, ku 
rie mano grįžti j Lietumi. Sve- 
tinio nieko męs nenorime, no- 

rime tiktai neprigulmybės ir 
liuosybės savo kiaštui, o kad 
tai turėti ir savo krašto laisve 
džiaugtis ir ja naudotis, tai tu- 

j :111c išmokti priderančiai tą 
laisvę ginti. 

Žemiau paduodu vardus ka- 
reivių, kurie jau lavinasi ir ku- 
rie užmokėjo duokles. Taip- 
pat paduodu atskaitą aukų, kCf* 
rias žmonės iki šiam laikui pa- 
aukavo Amerikos Lietuviu Ka« 
reivijos reikala us iš savo gero 
noro. Vardan visų narių mū- 

sų organizacijos turiu ištarti 
širdingą ačiu ypatingai p. Jo- 
nui Kurtinaičiui iš Thorpy 
\\ is., kuris prisiuntė mums 

$50.00 ir p-nei M. Zolpienei, 
kuri surinko musų reikalams 
suvirs $40.00,—pagalios ir vi- 

1 ;iems, kurie prijautė mums ir 
parėmė mus savo užuojauta, 
l.inigiškai, ir kitais budais. 

C. Kasputis. 
Lietuv. Kareiv. Orgaciz. 

Žiemiau seka surasas narių, 
pastojusių musų organizacijon 
iki 1 d vasario šiu metų: c u 

Adomavičius, F., Antanai- 
tis, F., Ašmutis, T.; Astrau- 
skas, A., Aušra, J., Balnis, J ; 
Baronikas, S., Benatavičius. 
P., Bernotas, J.; Bersenas, I.. 
Bruzius, J.; Bučnius; A., But- 
kevičius, T.; Česnulis, M.. 
Daubaras, A., Digris; B.; 
Draksas, J.; Draugelis, K., 
Duda, A.; Filipavičius, K.; 
Garla, K., Gritėnas, P.; Griu- 
nas, Janušis; T.; Jonaitis; J.. 
Jovaišas, A., Jucius, Y.; Kai- 
rys, T., Karalius, A., Karpavi- 
čius, K.; Kareiva, A., Kasiu- 
lis, T. Kasputis, C.; Kaulakis. 
A., Kaulakis, A.; Kiela; K.; 
Kleiva, A.; Klioštoraitis, Kū- 
ra, J.; Kuras, M., Kvietka, S. 
Lipskis, J.; Lutvinas; S.; Mar- 
kevičius, Y.; Mažėnis, Metri- 
kis; P., Mežinis, L., Meliunasj 
A.; Mikaliunas; J.; Naujalis^ 
J.; Palakenčius, F., Paurazas. 
S., Petkus, r.; Petrauskas; S.: 
Platkauskas, F.; Ramoška, D.; 
Raudis, T.; Ribikauskas, T. 
Rukšėnas, L.; Šalčius, A.; Še- 
metulskis, F.; Šidlauskas, A. 
Šileika. J.: Stankus, Y.; Stan- 
celis, P., Stepaitis, J.: Svainis| 
A. ;(»Yalančauskas, S., Yalen- 
tas; Y.; Varnagis; J.; Vidu- 
tis: J., Yizgirdas, J., Zaukai- 
tis, J., Zeikus; J. t 

Kareiviai, kurie prisirašė 
paskutinį syki tilps kitą syk. 
Aukos Prisiųstos ir priimtos 

Lietuvių Kareivijai. 
S50.00 f. Kurtinaitis, Thorp, 
\Vis. 

Po $5.00: R. Adžgis, F. Brad 
chulis ir J. Tiekus 

Po $3.00: Dr. K. Drangelis, 
j. Smolskis, 

Po $2CV. i. Rtprkij ir A. 
Svainis. 
Po $1.00: 

f. Beinoris, A. Bruožis, J. 
Jakutis, A. Jablonskis, P. Li- 

anauskas, J. Miškinis, A. Na- 
vakauskas, E. Platkauskar, J. 
Raudonius, K. Repeckao, T. 
Repeckas, P. Rimkus, J. Trum- 
pis, P. Urbelis, J. Žvigis. 

Po 7"<; S A. Zobls. 
Po 50c.: 

Y. Andrulis, A. Birsenas, 
\'. Laurinaitis, A. Levickis, 
Levickis, A. Lickus, P. Puzi- 

nas, M. Šilis, T. Staskevičius. 
K. Žvingis. 
Po 25c. : 

T, Ašmenis, P. Bacevičius. 
S. Mikužis, A. Namajauskas, 
D. Strncius, M. Steponavičių-:, 
L Varanauskas, A. Venclova. > 

\'ardai aukavusiu paskuti- 
niame susirinkime l>us praneš, 
li vėliaus. Pinigų išviso su au- 

komis turime $220.00. Kol 
kas jie yra pas kasierių, ku- 
riuomi yra Dr. K. Draugelis, 
Sutvarkius geriau dalykus, pi- 
nigai Im.s laikomi kokiame nors 
banke C. 'Kasputis, 

Lietuv. Karei v. Organiz 
3253 S. Morgan St., Chicago, 



Tai ne gegulė lazdų kaimely 
Graudžiai kukuoja dieną naktelę; 

^-Gailiai ten verkia jauna seselė 
Svetimam krašte, sunkiam vargely. 
Vai, ir atjojo pikti barzdočiai 
Ir nugabeno jauną mergelę, 
Už jurių-marių, už mėlynųjų, 
Už žalių girių, už užančiųjų. 
Kur augštos pilįs, kur šaltos sienos —• 

Vario varteliai-suvartinėliai, 
Kur meilus žodžiai — rūsti kalbelė, 
O dovanėlės — tai retežėliai. 
Aš paprašytau savo brolelių* 
Kad neužmirštų šveidrų kardelių, 
Kad man'praskintų viešą kelalį, 
Kad prakapotų pušių šakeles ... 
Atidarytų vario vartelius, 
Ir nuo rankelių man retežėlius 
Kad, jie broliai, tai rnan nuimtų, 
Tėvų šalalėn mane grąžintų. 
Vai, gal pamiršo broliai kardelio, 
Kad nepraskynė viešo kelalio, 
Neprakapojo pušių šakelių — 

Pražuvau jauna sunkiam vargely. 

Verte M. GRIGON 

SIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tasą) 
Sodininkas nesuprato ir, išsižiojęs, 

klausės.i Jis vis dar netikėjo. 
— Pasakyk man, Džidžija,—paklausė 

jis, pasilenkęs prie mergaitės ausies;—ar 
tu džiaugiesi, kad tavo tėvas grįžo? 

Pakėlęs veidą, jis laukė atsakymo. Mer 
gaitė į ji pasižiurėjo, bet nieko neatsakė. 
Tėva3 nusiminė; mokytoja pradėjo juok- 
ties ir pasakė: 

— Gerbiamasai, jinai jums neatsako, 
nes nematė jusų lupų judėjimų: jųs jai au- 

sin pasakėte. Paklauskite jos dar karta, 
bet taip, kad jinai jusų veidą matytų. 

Tėvas atkartojo savo klausimą, tiesiai 
jos akysna žiūrėdamas: 

— Ar tu džiaugiesi, kad tavo tėvas 

grįžo, kad jis niekados nebeišvažiuos? 
Mergaitė atydžiai i jo lupas žiurėjo, 

rūpindamasi dargi burnon pežvelgti ir šir- 
dingai atsakė: 

— Taip, aš džiaugiuosi, kad tu grįžai, i 
kad niekados nebeišvažiuosi. 

Tėvas, norėdamas įsitikrinti, apkabino j 
ją ir klausimais berte bėrė: 

— Koks mamos vardas? 
— An-tonija. * 

^ — O mažosios sesėlės? 
— Kaip ši mokykla vadinasi? 
— Ne-by-lių mo-kyk-la. 
— Kiek bus du kart dešimts? 
— Dvi-4£-šimt3. 
Tuo laiku, Kada męs manėme, kad jis 

iš džiaugsmo juokiasi, jis staiga pradėjo 
verkti. Bet tai buvo džiaugsmo ašaros. 

— Nusiraminkite,—tarė jam mokyto- 
ja:—jųs privalote džiaugties, o ne verkti. 
Matote, ir jusų dukrelė pradeda verkti. Tai 
sveikas džiaugiesi? 

Sodininkas sučiupo mokytojos*ranką ir 
bent kelis kartus ją pabučiavo, sakydamas: 

— Ačiu, ačiu, šimtą kartą, tūkstanti 
kartų ačių, brangi p. mokytoja! Atleiskite, 
kad aš nieko nemoku pasakyti! 

— Jinai ne tiktai kaiba?—pasakė jam 
mokytoja,—jusų dukrelė moka skaityti ir 
rašyti. -Tinai žino pavadinimus visų reika- 
lingųjų daiktų. Dabar jinai normalinėje 
klasėje. Baigusi dar dvi. klasi, jinai daug 
daugiaus žinos. Iš čia išėjusi, jinai galės 
duoną pelnyties. Kai-kurie musų buvę mo- 
kiniai dabar tarnauja krautuvėse ir neblo- 
giaus kitų darbuojasi. 

Sodininkas dar labiaus nustebo. Jo min 
tįs, matyties, vėl pradėjo painioties. Jis pa- 
sižiurėjo į dukterį ir patrynė savo kaktą. 
Iš jo veido matyties buvo, kad jis vėl ko-tai 
nesupranta. Tada mokytoja pasakė sargui: 

— Pašauk įžengiamosios klasės mer- 

gaitę. 
+ Sargas neužilgo grįžo su nebyle mer- 

gaite, gal bent aštuonių metų, nesenai In- 
stitutan įstojusia. 

— Štai viena tųjų, kurios tik-ką pra- 
deda mokytie3,—tarė mokytoja.—šit kaip 
tai daroma. Aš, pavyzdžiui, noriu, kad jinai 
ištartų garsą e. Atvdžiai įsižiūrėkite. 

Mokytoja atčiaupė lupas taip, lyg ji 
tartų balsę e, ir parodė mergaitei, kad ji- 
nai taip pat atsičiauptų. Mergaitė paklau- 
sė. Tada mokytoja parodė jai, kad ji išduo- 

t 
1 .ų balsą. Mergaitė tarė, bet vietoje pas ją 
išėjo o. 

— Ne,—tarė mokytoja,—retaip. 
Paėmusi mergaitės rankas, jinai vieną 

j padėjo prie savo ge -klės, antrą prie kruti- 
nės ir vėl atkartojo,—e.—Mergaitė, ranko- 

1 mis pastebėjusi gerklės ir krutinės judėji- 
Imus, vėl atčiaupė lupas ir aiškiausiai tarė: 
f —e—Tokiuo pat budu, padėdama jos ran- 

į d prie savo gerklės ir krutinės išmokino jx 
i oaiti s ir d. 

— Dabar sveikas supratai?—paklau- 
į iė jinai. 

Sodininkas suprato; bet dar labiaus 
i ouvo nustebęs, negu pirmiaus, kada jis ne- 

! uprato. 
— Ir jus taip mokinate kalbėti?—pa- 

dausė jis, truputi pamąstęs ir žiūrėdamas 
nokytojos akysna.—Ir jums pakanka kan- 
rybės mokyti visas tokiu budu, po vieną 
•aidelę ir kiekvieną atskirai? Ir taip kas- 
net?.... Juk jųs esate šventos! Jųs dan- 
gaus angelai! Ant žemės jums nėra tinka- 
nos padėkos! Ką gi aš galiu dar pasakyti? 
\k! leiskite mums su dukrele pasilikti. 

Ir atsisėdęs su ja nuošaliai, pradėjo 
dausinėt mergaitės. Jinai atsakinėjo į visus 
lausimus, o jisai juokėsi ir plojo į kelius 
ankas; arba jisai sučiupdavo mergaitės 
•ankas ir klausydavo jos balso taip, lyg tai 
jutų dangaus angelo balsas. Paskui jis pa- 
lausė mokytojos: ' 

— Ar as galiu padekavoti p. direkto- 
iui? 

— Direktoriaus dabar čia nėra,—at- 
akė mokytoja;—bet čia yra kitas asmuo, 
curiam privalote dėkavot. Męs kiekvieną 
nažutę auklėtinę pavedame vyresnei drau- 
gei, kuri pakeičia jos seserį arba motiną, 
lusų duktė pavesta nebylei septyniolikos 
netų mergaitei, duonkepio dukteriai. Jinai 
abai gera ir labai jusų dukrelę myli. Jau 

; mtri metai jinai padeda jai rėdyties, ją 
casryt sušukuoja, mokina ją siūti, lopyti, 
>adeda lekcijas išmokti. 

— Džidzija, kaip vadinasi tavo Insti- 
tuto mama? 

Mergaitė nusišypsojo ir pasakė: 
— Kate-rina Džor-dano. 
Paskiau, kreipdamasi j tėva, pridūrė: 
— Labai ge-ra, labai ge-ra! 
Sargas, paliepus mokytojai, neužilgo 

įtvedė jauną nebylę merginą. Jinai atsisto- 
:c nt slenkščio, paraudonavo, paskiau pa- 
lenkė galvą ir prasijuokė. Džordžio duktė 
uojau prie jos nubėgo ir atvedė prie tėvo, 
akydama savo keistu balsu: 

— Kate-rina Džor-dano. 
— Ak! kaip graži mergina!—sušuko 

ėvas, ištiesdamas jai ranką ir dar pridūrė: 
—Puiki, gera mergaitė, duok, Dieve, svei-j 
katos ir laimės ir jai ir jos artimiems—-tai1 
velija doras darbininkas, neturtingas šei- 
mynos tėvas. 

Didžioji mergaitė meilino jo dukrelę, 
d sodininkas į ją, kaip į angelą, žiurėjo. 

— Šiandieną jus galite pasiimti mer- 

gaitę su savimi,—tarė mokytoja. 
UW 

PAVIRŠYS ŽEMES. 
Viso gumulip paviršio plotas yra skai- 

doma arti apie 200,000,000 ketvirtainių my- 
lių, iš kurių truputį daugiau kaip 50,000,000 
cetv. mylių yra sausžemio ir truputį ma- 

žiau kaip 150,000,000 mylių vandens. Tai- 
įi vandens yra beveik tris syk daugiau ne- 

ju sausžemio. 

DVYLIKA DIDŽIŲJŲ AMERIKOS 
STEBUKLŲ. 

Krotow, vandens įvada New Yorko 
mieste. 

Miesto Daržas, Philadelphia, Pa. Di- 
džiausias daržas sviete. 

Ežeras Superior yra didžiausias sviete. 
Milžiniškas* Urvas, Kentukėje. 
Niagaros vandenkritis. Trijų jbertai- 

tiių mylios pločio. Vandens plotas krinta 
1.75 pėdas. 

Gamtiškas tiltas per Cedar upelį, Vir- 
ginijoje. 

Naujas Valstijos kapitolius, Albaneje, 
New York. 

New Yorko ir Brooklyno tiltas. 
Centralinis daržas New Yorke. 
Washingtono monumentas, Washing- 

"one, D. C., 555 pėdų augščio. 
Jesomito klonis, Kalifornijoje; 57 my- 

lios nuo Coultervillės. Klonis apUf 8 ar 10 
mylių ilgio ii- vienos mylios pločio. Turi 
labai skardžias pašlaistes apie 3,500 pėdų 
augščio; turi perpendikuliarišką skardą 
i,089 pėdų ai;gštą; uola kuone perpendi- 
kuliarišką 3,270 pėdų augščio ir vanden- 
kričius nuo 700 iki 1,000 pėdų. 

Išdirbejų Troba ant visasvietinės pa- 
rodos Chicagoje. Didžiausias trobėsis pa- 
statytas pasaulyje. ! 

AMERiKOS KAREIVIS su vaikais Francuzijoj. 
f 

Dar žvirblis ant šakos, o jau... 
Lenku laikraštis D šienui!: 

Ziviąskoivy, talpindamas vasa- 

rio 13 d. straipsnį antgalvių 
"Tryumfy Polski" (Lenkijos 
trinmafai), išvadžioja apie tai, 
kaip Lenkijos klausimas gerai 
stovėjęs, kaip paskui Lenkija 
vos neprakišusi savo pliano ir 
pagalios kaip "didvyriška lenku 
kariumenė ir" ir Padarevvskis 
visa Lenkijos reikalą vėl išgel- 
bėjo ir šiądien esą Lenkija 
laimėjo išilgai visos linijo5,'' 
Lenkijos triumfas [pergalė] 
jau yra užtikrinta." 

O kadangi tas esą užtikrin- 
ta, tai nėr ko slėpti ir esą "g'd* 
Įima atvirai pasakyti, jog' buvo 
valandos, kuomet Lenkija bu- 
vo pati sau palikta*** ir tuo 

pačiu pastatyta didžiausian na 

vojun. / 

Gi visa tai, anot šito laiky- 
čio, atsitikę štai kaip: 

Preš pat karės pabaigimu 
tatlkininkai buvo instume Len- 
kijos klausima pirmiausioii 
u'eton tarp visti svarbių rei- 
kalu ir Lenkiją, kad "suteiks 
jai visokios pagelbos, idant lik- 
tais ji taptų atrėmimu Vokėti- 
jai," kas reiškia, kad talkinin- 
kai sutikę padaryti Lenkija tai; 
didele ir galinga, idant ji pati 
viena galėtų atremti Y; ki <iįą. 

Atšalo. 

Bet tuojaus po musių per- 
traukos iš talkininkų pusės esr 

papūtė linkui Lenkijos atslimo 
vejalis. Srabiausios priežastis 
talkininkų atšalimo sulyg Len- 
kijos buvę sekančios: 

Pirmiausiai Lenkijoj susi- 
tverė sočiai istiška Pilsudskio 
valdžia, kuriai talkininkai nei 

pritarė o apart to prieš Lenkija 
veikė dar visoki labai stiprus 
Lenkijai priešingi gaivalai: žy- 
dai esą vertė ant Lenkijos bjau- 
riausius šmežtus; vokiška pro- 
paganda stengėsi esą pasaulį 
Įtikinti, kad Lenkijos reikala- 
vimai yra nepamatuoti; "prie 
šito dueto" prisidėjo dar esą 
:echai, kurie "norėdami palis 
lošti pirma sumiką slaviškų tau 
U' šeimynoje, kreiva akim žiu- 
rėjo į kįlančia Lenkiją — di- 
:lelę i galimga. "Ir jie Lenkija 
šmeižė. 

Apart to. dar tokį patį darln 
prieš Lenkiją vare rusiškas 
bolševizmas, "o tarne jam su 

noru prigelbedavo Ukrajii.a ir 
Lietuva," neskaitant jau Aust- 
rijos, kuri aipgi nesilio\ 5 esn 

intrigas prieš Lenkiją. 
Tokiu budu t? r p Lenkijos ir 

talkininku išaugo esa "tokir i- O o 

lidele siena melo, šmeižtu ir 
falšų, kad iš-už jos aliantai 
pradėjo jau nematyti tikros 
Lenkijo." 

Butų buvęs naujas 
padalinimas. 

Talkininkai nuo Lenkijos at- 
šalo. Tuomi pasinaudojo če- 
cliai, kurie "išdaviškai užpuolė 
Lenkija." C) kadangi lenkai ve- 
11 d ė karę dar ant kitų frontų, 

■ [kokiems biesamams jie tai c!n- 
i j re, kuomet visi tie klausimai tu- 

rėjo buti išrišti Taikos Konfe- 
rencijoj?], tai su Lenkija jau 
butų buvę visai riestai. 

"Gal but priėję — sako tas 

lenkų dienraštis — prie nau-i 

jo Lenkijos padalinimo tarp' 
cechų, ukrajiniečių, bolševikų,] 
lietuvių ir voHečių, jeigu ne 

viršpaprastas lenkiškos k.iriu- 
nienčs didviriškuinas (?) ir 
pagalios jeigu ne Paaarevvski, 
— kuris nuvertė melų barjerą, 
skiriančia Lenkiją, nuo lalki 
įlinkų." 

J Taigi ačiu Padarewskiui ir 
aciu nepaprastam didvyrišku- 
mui lenkų kariumenės — nors 

to didvyriškumo ji dar niekur 
neparodė, — talkininkai esą 
"atsipeikėjo" (Sic!) ir tuojaus 
dalykai esą virtę kiton pusėn 
— Lenkijos naudom 

Mano turėsią didesnę Len- 
kiją negu tikėjosi. 

Atsipeikėjus taip talkinin- 
kams nuo nepaprasto lenkų ka- 
riumenes 'didvyriškumo" ir 
dar nepaprastesnių gabumų 
pono Pademvskio — ant forte 
pįano? — talkininkai tuojaus 
sulaikė čelnis, o apart to dar 
"nutarė, kad lenkiška armija, 
esanti Franeuzijo; turi buli iš- 
siųsta j Lenkiją," [kas yra ne- 

teisybė]; pagailos ir vokiečius 
jie sulaikė, užgindami jiems 
esą kovoti su lenkais. 

kas nors gal galėtų pasaky- 
ti, kad užginimas kovoti palie- 
čia lygiai abidvi puses, — len- 
kus kaip sykis daugiaus negu 
kilus, res lenkai beveik \i>ui 
pirmi šoko pešiis. Kas nors ga- 
lėtu pasakyti, kad toks užgi- 
nimas kovoti su savo kaimy- 
nais. 11* gi'iobti viską, kas ran- 

komis papuola, yra kaip sykis 
uždavimas per nosį lenkams, o 

ne kam kitam. T>ct lenkai ir s t1 

akiniais to nemato. Sulyg jų 
— visa tai duoda jiems progą 
manyti, kad "lenkiškas trium- 
fas, ačiū lenkiško kareivio nar- 

sumui, ačiu lenkiškų žmonių 
politiškam protui ir ačiu paga- 
lios Padare wškiųi, pradeda bu 
t i pilnas f?). 

Taip Į dalykus žiūrint, nss- 

tebėtina, kad ir išvada iš to \i- 
=o padaroma taipgi tinkama: 
"Ateina dienos giedrios ir spin- 
duliuotos — baigia tasai laik- 
raštis, — kurios sutvers Len 
kiją gal net didesnę, negu tiki-J 
mės.'J 

O kadangi lenkai "tikisi" to- 
kios Lenkijos, kaip kad ji buvO 
1772 metais, prieš pirma jos 
padalinimą, t. y. su Lietuva, 
Latvija, Rutenija, Ukrajira 
elc., tai galima sau išsivaisdin 
ti, kokius paveikslus jiems pie- 
šia i u svajonė. 

P>et "neperšokęs per grabe, 
dar nesakyk: op!.... " Ta: 
gali aisitikti ir su lenkais — ir 
gal greičiau negu jie to tikisi. 
Dar žvirblis ant šakos, o jie jau 
puodą kaitiną. 

KAI? GAZOLINAS PA- 
GELBEJO KARĘ LAIME 

TI. 

Kaip vien tik siuntinėji- 
mas Amerikos gasolino į \ a- 

karų frontą prisidėjo prie 
išpildymo sumanytų planų, 
kurie privertė Centralės 
Viešpatijas prie pasidavi- 
mo yra aiškinama oficija- 
liuose dokumentuose, ku- 
riuos apskelbė Suv. Valsti- 
jų Kuro Administracija. 

Nebuvo nei šešiasdešimt 
dienų iki vokiečių pasidavi- 
mo kuomet visos karės liki- 
mas kabėjo kaip ant plau- 
ko—ir ne del ko kito, kaip 
tik del to, ar užteks gana 
gazolino talkininkų armi- 
joms, ar ne. Kaip atmename 
tuo laiku visoj Amerikoj 
valždią prašė, kad visi žmo- 
nės sustotų važmėję auto- 
mobiliais nedėldieniais, i- 
dant gazolino sučėdijus. 
Apie tą patį laiką vyriausis 
talkininkų vadas, maršalas 
Foch išleido pranešimą, ku- 
riame sakoma: 

"Jei jųs neišlaikysite sa- 
vo petrolėjaus (gazolino) 
sistemos, męs pralaimėsime 
šią karę." 

Dar aštresnis kablegra- 
mas buvo gautas spalių 1 d. 
•Jame tarp ko kito, ^akoma: 
"Senatorius Berengei* rašo, 
Augščiausia Kamanda jam 
praneša, kad padėjimas taip 
persimainė, jog militaris 
veikimas turės buti permai- 
nytas, jei nebus galima gau- 
ti daugiau gasolino karės 
fronte." 

Aštuoniasdešimt nuošim- 
čių talkininkų reikalauja- 
mojo gasolino buvo iš Suv. 
Valstijų ir Walter H. Loong 
Britų Kolonijų Sekretorius, 
pasiuntė ypatingą padėko- 
jimu Kuro. Administracijai 
už gerai atliktą darbą ir už 
visą veikimą Amerikos ga- 
zolino išdirbystėje. 

W»s® Telefonis Baolefird 160 

DR. M. T. StriKoi'is 
LIETUVIS! 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 VV. 47th St. 

Ofiso V»Ua!«s: II nrtslki. 3 po pltt, 7 ikl9uVirt 
NtdelloBls nuo 8 ryto iki 2 p« pirtį. 

Namai I0070akley Blvd. 
Telefcnas 5eclcy 420 

Plione Burnside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

STEPHEN V1LIM0VITZ, R. PH. 
...DRUGGiST... 

8924 Cottage Grove Av. 
Chicago, 111. 

Jeigu jusų akys perši arba skaudžios, 
Jųs nereikalaujate eiti gydytis lr mo 
kėli augštas kainas už tai. Pasltelrau 
kit su mauiin. Aš pritaikysiu jums 
akinius, kurie greitai prašalins Jumc 
visus akiŲ sakusmuf. Až gvarantuojc 
lums geriausią patarnavimą lr žemiau 

Peter A. Miller 
BAIGĘS MOKSLĄ 

EXPERTAS OPTIKAS 
Pilnas Rinkinys Elizgučių. Pui 

kiai T?isoma Laikrodėlius 
2128 W. 22-nd Street ChicaflO, III. 
Phone Canal 5834 

4906 \Y. 14th Street Cicero, 111 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia p \stata, taipgi $12 vertės 
rekordu mokėjusių $200. Męs tu- 

rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų. kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
dsai bus priimti už mokestj. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė< 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 
2810 Harrison S t CHcago 

BARGENAS 
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianą, vėliau- 
sios mados. Seklyčios setą v;.- 
mojo ir miegamojo kambariu setus, 
divonus, pa-eikeluf, parduosiu už bilo 
teisingą paslulijimą. Nepraleiskite 
šio bargeno. Rezidencija 
1922 S. Kedzie AvC., CHICAGO 

AR TURI LOTA? 
Mes priimame už pirmą jmokejimą 

ant naujo mūrinio namo, 2 pagyvenimu 
su maudyklom, cementiniu basementu 
ir kitais nau/ais {taisymais. Rando3 
neša 10 nuoš. Užteks loto {mokėjimui 
o likusius išrendą užmokėsit. 

Liberty Land and Investment Co. 
3301 S. Halsted S t. Uliicago 111. 

PARSIDUODA —4 pagyvenimą mū- 
rinis, visai geran padėjime namas, su 
visais itaisimais viduryje ir taipgi su 
basemetu. Rendos neša $40 i mėnesį. 
Kairi $3500.00. 

PARSIDUODA — Ka tik pabudavc- 
tas naujas mūrinis namas. Neša 3 
nuoš. rendos. Randasi ant Bridgeporto. 
Parsiduoda pigiai, tik $1.000 imokėtl. 

PAPUSI DUODA — 2 pagyvenimu na- 
mas, 4 ir 6 kambarių. Rendos neša 14 
nuoš. Kaina tik $1800, ant lengvą iš- 
mokėjimų. Greitai kkuskite pas 

LIBERTY LAND AND INVEST. 
MENT CO.. 

3301 S. Halsted St., Chlcago, 111. 

Dienraštį "Lietuvą" 
Užsirašykite pas 

A. SIRATAVIČIŲ. 
Musų agentas p. Antanas Sira- 

tavičius likosi sužeistas Rugpiu- 
čio 17 d. 1918 anglių kasyklose 
arti \V. Franktort, 111., todėl jis 
nebegali panirt žemelės giluraon, 
nebegali anglis kasdamas, pelnyt 
sau duoną. Jis dabar užrašinėja 
dienraštį "Lietuvą", renka jam 
savo pragyvenimą. Jis lankosi 
artimose nuo W. Frankfort, III. 
lięjuviškose. koloni.ic.se. 

Phone Armitage 3209 Valandos: Po piet nuo 2 iki 5 Va- 
karais nuo 7 iki9. Ncd. nuo 10 iki 1 

H. A. BROAD 
SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU ABEf NAS CHIRURGAS 

1326 MILWAUKEE AVE., n CHICAGO, ILL. 



VIETINES ŽINIOS 
ZALATORIUS VEL 

PAGAUTAS. 
Garsu sukčių Antaną Zala- 

torių, kuris 1916-metais su sa- 

vo sėbru, bardaskučiu i> Mel- 
rosc I'ark, Charles kochęncs 
buvo nunešę iš Chicagos State 
Bank S40/XX) praeitoje sulo- 

toje Detektyvas Mc Farland 
sugavi». 

Praeitą liepos mėnesį detek- 
tyvas Mc Farland buvo nutvė- 
ręs Zalatorių Montanoje, bet 
bevežant j Chicagą jis pabėgo. 
Kadangi, tai buvęs pirmas 
žmogus, kuris ištrukęs iš Mc 
Variau Po uagų, tai detektyvas, 
prisiekęs, kad jis turįs ji pa- 
gauti nors ir visą ažių prisi- 
eitų jam jo jieškoti. 

Taigi jis savo žodį praeitoje 
rubatoje išpildė. 

Mc Farland ir kitas detek- 
tyvas, Jack Cartan, stovėjo 
prie lango People's Trust ir 
Savings J3anko prie 47-tos ir 
Ashland ave., žiūrėdami j pra- 
eivių veidus. 

Staiga M c Farland pagriebė 
ICartaną už rankos sakydamas: 

•'Štai tas vyras, kurio aš j ie- 
škau nuo praeito liepos mėne- 
sio." 

Juodu pasileido jj vytis. Vy- 
; ras, pamatęs atsivejant, pra- 
| dėjo bėgti. Tada Mc Farland, 

išsitraukęs revolverį, Šovė; bė- 
gantis sustojo ir pasidavė. 

Antanas Zalatorius su savo 

sėbru Charles Kochencs sekan- 
čia šiuleryste i s Oiieagos State 
Banko išgavo $40,000: 

Zalatorius dir1)o banke m 

klerką prie knygų. Susitarti? 
su savo draugu Kochencs, pa- 
skutinis atnešė $400 ir pasidė- 
jo j Ranką. Zalatorius i kny- 
įgas vietoje $400 užrašė $40,- 
,000. 

Po nekurio Taiko Kochenc 
atėjo į Banką ir pareikalavo 
pinigų, pasakydamas, kad dė- 
lei biznio turįs išimti savo pi- 
nigus. Vietoje $400 gavo 
$40,000. Bankas visai nepa 
tėmijo tos "klaidos" iki Zala- 
torius nepametė darl)o. Tada 
tik Bankas suprato šiulerystę 
fir pradė jo j ieškot i sukčių, bet! 
[policija ir detektyvai negalėj' 
liė pėdų jų surasti. 

i Suareštavo del Merginos. 
Sukčiai nukeliavo į Harvey, 

D. Žinodami, kad greita: 

IIuos 
gal pagauti delei nemo- 

<ėjimo gerai angliškai, jie nu- 

sprendė pasimokinti. Koche- 
les nusisamdę piivatišką mo- 

kytoja, o Zalatorius įstojo j 
k ,1.Akademiją, Har- 

i Besimokydamas, Zalatorius I 
Susipažino su mergina Miss 
vlartha YVald ir ilgai netrukus 
uodu įsimylėję j ja bėgo i Glen- 
fi ve, Mont. Merginos tėvai 
pranešė apie suvadžiojinią duk- 
ers p<^licijai ir Zalatorius bu- 

Įo Glendive Mont. suareštuo 
as. 

Kada policija ii iškratė, tai 
trado prie jo $31,000 nau- 

oms bumažkoms. Zalatorius 
uoni syk buvo Alex?nder Pal 
icr. Jo,veido ir išžiuros apra- 
ymas tuojaits buvo persiustas 
| Chicaga. 

Įjg Is to Chicagos policija su- 

fljrato, kad tai Antanas Zala- 

|)rius. Tada Mc Farland bu- 
o pasiųstas atgabenti Zalato- 
u j Chicagą. Detektyvui be- 

vežant j j Pullman kare, Zala- 
>rius nakties laiku tik su apa- 
niais rūbais iššoko iš vagono 
pabėgo arti Spear X. D., pa- 

jkdamas savo viršutinius dra- 

įižius traukinyje. Farme- 

rianis jis pasisakė, kad jis ser- 

gą s klėjojimo liga ir tokiu bū- 
du gavo drabužius. 

i' rojau j ir Kocheues San 
Francisco tapo suareštuotas; 
prie jo surado $6,000. Taigi 
iš $40,000 pavogtų -surasta 

$37,000. 
Xuo to laiko nieko nebuvo 

girdėt apie Zalatorių iki pra- 
eitai subatai. 

Dabar išsiaiškino, kad nuo 

laiko jo suareštavimo Zalato- 
rius po vardu Frank A. Young, 
dirbo prie Hiberian Bankos. 
Kaip tik Zalatorius gavo tą 
vietą, tuojaus pradėjo taupyti 
pinigus ]>rie Illinois Trust ir 
Savings Banko. 

Po to jis mėgino išmainyti 
falšyvą Hiberian Bankos čeki 
vertės $5,900. Illinois Trust 
Bankoje. Ši Banka, sužino- 
jus šiulerv.^tę, pranešė apie tai 
Ili1)crnian Bankui, bet kokiu 
nors bndu dagirdęs apie tai Za 
'a.orius prasišalino. Po to I li- 
bemian Bankas sužinojo, kad 
iš Bankos buvo $4,300, žino- 
iiių taupintų pinigų pražuvę. 
Policija mano, kad Zalatorius 
ir šiuos pinigus panašiu budu 
kaip £40,000 nunešė. 

Chieagoje Zalatorius gyveno 
po vardu A1exander Giles, prie 
4064 Artesian ave. 

Užfundijo Pietuc Pačiai. 
Saržantas Mc Farland, už- 

vakar kėlė savo šeimynai puo- 
ta. I Š džiaugsmo užfundijo 
vicjurmiesčio rcstaurante savo 

pačiai, motinai, ir savo page1- 
hininkui, detektyvui, pietus. 

Prie pietų Mc Farlancl taip 
pasakė: "'Zalatorius buvo vie- 
natinis žmogus, kuris buvo iš- 
trukęs iš mano rankų, as džiau- 
giuosi. kad mitins pasisakė ji 
sugauti." 

LIETUVIS SUŽEISTAS 
PASKUTINĖJ KARES 

DIENOJ. 
Šiomis dienomis sekantieji 

lietuviai-kareiviai sugrįžo i- 

Francuzijos. 
M i kolas Bu t kis, 2222 S. Lea 

vitt Street. 
Juozapas Judikis, 2321 W. 

22-nu Place. 
Kitas kareivis Jonas Jakubo- 

nis iš Chitago, 8543 Givens 
Ct., parvažiavęs iš Francuzi- 
jos pats sekančiai aprašinėja 
savo patyrimus* karės lauke: 

"Pirmą akrta man prisiėjo 
eiti "over thc top" prie "Chat- 
teau Tierry", liepos 17-tą die- 
ną. Tuomsyk męs mušėmės pei; 
kias dienas. Po mūšio mums da 
vc kelias dienas pasilsėti. Užpii 
kalyje linijų męs išbuvome apie 
2 savaiti. Paskui vėl mus pa- 
siuntė j tą pačią vietą. Ir. mę'- 
papuolėme Į baisiai kruviną 
mūšį prie "Chatteąu Tierry", 
kuris tęsėsi visą savaitę. 

Rugsėjo 21 dieną, 1918 m. 
nuo Chatteau Tierry mus pa 
siuntė prie Yerrluno fronto 
Ėjome diena ir naktį, — pada- 
rėme išviso apie 25 (Europniš 
kas) mylas. Atėję ;r negavę 
n" kiek pasilsio papuolėme 2-rą 
valanda iš ryto į muši. Čia p< 
Verdunu turėjome labai krūvi 
na muši, kuris tęsėsi apie du 
nrnesiu. Tai nebuvo baiko3. 
bet tikras pragaras. Čia antru 
kartu buvau su/.eisas į abidvi 
rankas 11-tą dieną lapkričio 
t. y. dienoje paskelbimo taikos. 

Jonas JahobonL 

MOTERIS RENGIA VAI- 
ŠES LIETUVIU KAREI- 

VIAMS. 
Mename susirinkime Susi- 

1 vienijimo Lietuviškų Organi- 
zacijų ant To\vn of Lake užsi- 

minta, ar nebūtų'geru daiktu, 
kad surinkti kiek nors pinigu 
priėmimui sugrįžusių mušu 

karžygių kareivių, kuro kovo- 

ju n-/, šia ša IĮ ir kartu už mūsų 
Tėvynę Lietuvą. 

Trumpai buvo .pasikalbėta ir 
palikta moterims apie tai pasi- 

idi.rbuoti. Ir neapsirikta. Musų 
moterėlės tuojaus ėmėsi u;': dar- 
bo. Savo draugijų susirinkime 

liuojaus pradėjo aukas tam tiks- 
lui rinkti. Kiek girdėjau, tas 

joms labai sekasi, mat jau turi 
surinkusios suvirs $110.00. Už 
tuos pinigus jos žada pagamin- 
ti "Lietuviškas Pabaigtuves ', 
t. y. skania vakariene laike už- 

gavėnių. 
Į šią vakarienę bus pakvies- 

ti visi vietiniai lietuviai karei ; 

via i. 
Vėliau bus plaėiau išdėsty- 

tas busiančio'vakaro progra- 
mas ir aukautojų vardai bus 
paskelbti laikraščiuose. 

Vidinis. 

IŠ TQWN OF LAKE. 

Lietuvių Teatrališkas Rim- 
bas "Lietuva" vasario 14-tą 
dieną, bažnytinėje svetainėje, 
laikė savo mėnesinį susirinki- 
mą. Šis susirinkimas buvo iŠ 
visu skaitlingiausis; mat nariai 
norėjo išgirsti raportus nuo ko- 
miteto apie atsibuvusį School 
svetainėje Teatrą, kurio pel- 
nas buvo skirta? Lietuvos lai- 
svės išgavimui ir apie šeimy- 
nišką vakarėlį. 

Atidarius pirmininkui susi- 
rinkimą. sekantieji nauji nariai 
prie kliubo prisirašė: Dr. C. 
X. Vezelis, Dr. St. Naikelir,, 
Kazimiera Sniaukštaitė, M. 
I>renzaitė, Al. Kuisaite, A. Ra- 
zaičiutė, J. Gedminaitė, Mo- 

stuskaitė, \rlad. Daukša, 
lad. Kuizinas, Ant. Yenskai- 

tis, Alex. Norbutas, P. šert- 
vetis ir \'inc. Kentara. 

Toliaus teatro komitetas 
pranešė, kad nuo teatro liko 
gryno pelno Lietuvos laisves i:- 
gavimui $51.15. Raportas li- 
kosi priimt?.s ir pinigai per Juo 
zą Viliamą buvo atiduoti i Tau 
tos Fondą. Šeimyniškas vakarė 
lis sulyg komiteto pranešimo 
padaręs suviršum $50. iškas- 
ciii. c 

Paskui buvo pranešta kliu 
bu i, kad Susivienijimas Drau-» 
gijų kviečia kliubą sulošti gavė- 
įios laike kokį veikalą. Kliubai 
apsiėmė tai atlikti. 

Draugija Šv. Petro ir Povy- 
h taipgi kvietė ant jų vakaro 
sulošti veikalą; ir čia kliubas 
apsiėmė. Šio vakaro pelnas 
aipgi skiriamas Lietuvos lais- 

vėm erikalams. Ant galo komiu 
las pranešė, kad "School" sve- 

tainė jau paimta ant 6-tos die- 
nos balandžio, tą dieną kliubas 
nutarė lošti veiaklą "Šv. Cici- 
lija". 

Kliubo narys N. K. 

POLICISTAI VARTOS 
MOTERIŲ RUBUS. 

Atėjus pavasariui, jeigu 
nuėjęs į parką pamatysi kur 
gražiai pasirėdžiusią "gra- 
žiąją lyti" su nepaprastu nu 

sišypsojimu, nedrąsiai žiū- 
rinčią i tavo akis, tai žmo- 
gau sustok! Buk atsargus, 
dristelk į jos kojas ir ne- 

klausyk jos malonių žode- 
lių. Ta gražioji lytis gali 
buti "jis," o ne "ji." 

Summerdale policijos sto- 
tis žada aprėdyti savo po- 
licijantus j moterių rubus, 
kad pagavus niekšus vyrus, 
užpuolančius r^ažas mergai- 
tes ir moteris šioje apieiin- 
kėje. 

I trečią dieną jau antras 
atsitikimas užvakar pasitai- 
kė. Agnės Matti, 6 metų 
amžiaus mergaitė, buvo nu- 

viliota Į tuščią namą prie 

[Bryn Mawr Ave. ir Clark 
!gat. Vyras buvęs apie 25 
metų amžiaus ir nešiojęs 
konduktoriaus uniformą. 

Vyras tik tad.i ją 
kada r^rgaitė baisiai suri- 
KO. 

Kitu kartu moteriškė apie 
23 metų amžiaus buvo už- 
pulta arti Eosehill kapinių. 

KONCERTAS CHICAGOS 
LIETUVIU VARGONI- 

NINKŲ. 
Pereitą subatą 8-tą valan- 

dą vakare Šv. Jurgio parap. 
svetainėje Chicagos Lietu- 
vių Vargonininkai surengė 
koncertą Lietuvos laisvės 
reikalams. 

Žymiausią dali koncerto 

išpildė vyrų choras, suside- 
dantis iš dvylikos vargoni- 
ninkų. Vadovaujant p. A.- 
Pociui, sudainavo keletą 
giesmių lotyniškai ir lietu- 
viškai; taip jau buvo sudai- 
nuota: tris liaudies dainelės 
A. Pociaus ir dvi Naujalio 
kompozicijos. 

Taipjau dainavo solo J. 
Kudirka ir A. šlapelis—abu 
vargonininkai. P-as Kudir- 
ka turi labai švelnų balselį, 
tenorą ir gerai pralavintą; 
p. Šlapelis gi turi stiproką j 
bosą, tik mažai, matosi, yra j 
lavintas. 

P-as J. Jakaitis išpildė d 
šmotus ant smuiko. P-as! 
Jakutis yra žinomas, kaipo į 
vienas geriausių Chicagos ! 
lietuvių smuikorių; grajino 1 

gana sunkius veikalus, vie-! 
nok išpildė gerai. 

nt programo buvo padė- 
ta duetas p-ių Pocienės ir 
Janušauskienės, bet p. Po- 
cius pranešė, kad nedainuos,! 
nes blogai jaučiasi. 

P-as Pocius paskambino 
pianu sekančių kompozito- 
rių veikalus: Chapin'o, P>a 

ch'o ir Saint-Saens'o. žo- 
džiu, koncertas buvo geras, 
tik gaila, kad mažai publi- 
kos teatsilankė, nors rodos 
vargonininkai rengė visų 
Chicagos parapijų. 

Ne Muzikas. 

KARŽYGIO ISTORIJA 
CHICAGOS TEISME. 
Leitenantas IJert Holl, ku 

ris buvo pripratęs su savo or- 

laiviu vaikytis vokiškus oriai 
vius tarp debesių Europoje, 
niekuomet nesutiko ten polic- 
mono, kuris jam butų sakes, 
kad jis pergreitai lakioja. 

Leii. i lall dikčiai prie to įpra 
to — nedyvai: jis už tai gavo 
"Karės kryžių (Croix de Guer- 

re) nuo Prancūzijos valdžios 
kuri į'un užkabino ant krutinės 
pats Prancūzijos maršalas Jof- 
fre: ji> taipgi buvo apdovano- 
tas rusiškuoju šv. lurgio kariš- 
ku kryžiumi už savo narsumą, 
vikrumą ir greitumą — nes de- 

vynius vokiškus orlaivius jifi 
"nutupdė' laike kares. 

Rct aną dieną Leitenantu 
Hali "nutupdė" Chicagos pu- 
licistas. Policistas pripažino, 
kad Lcit. T Tali yra kubai smar- 

kus ir greitas ir nusivedė ii pa? 

teisėją, kad ii taipgi—"kry- 
žium" apdovanotu... 

Leitenantas T Tali. matai, Įsė- 
dęs j automobilių, pasileido po 
Chicagą lakioti, turbut pamir- 
šęs, kad jis ne Europoj su or- 

laiviu tarp debesų lakioja, bet 

Chicagos gatvėmis, ir nors Eu- 

ropoj smarkiausi vokiški or- 

laiviai jo nepagaudavo, bet 

Chicagos policistas ii "paėmė 
nelaisvėn"—už smarkų važi- 

liejimąsi. 
Geras gilink i s tanaus neap- 

leido Leitenanto ir dabar. 

Byla atsibuvo prieš teikėja 
Mornn. 

— Ar prisipažįstat prie kal- 
tės?—užklausė teisėjas, suži- 
nojęs, kas per vienas yra Leit. 
11.. n 

— Taip, Jūsų Mylista!— 
atsakė leitenantas. 

— Ar buvote suareštuotas 
kada nors pirmiaus?—'paklau- 
sė teisėjas. 

— Ne Chicagnje, Jųsų M y- 
lista—atsakė leitenantas, nusi- 

šypsodamas. 
Teisėjas turini t manė, kad 

leitenantas norėjo tuomi pasa- 
kyti, kad jam prisieidavo grei- 
tai lakioti Prancūzijoj, už. k:i 
jis ir kryžius gavo, ir, ilgai ne- 

manydamas, teisėjas iškilmin- 
gai tarė: 

— Paliuosuotas.... 
Leitenantas, vėliaus Šypso- 

damasi pašnipšdomis policistui 
j ausi pasakė: "Xe Chica^oi, 
bet Ne\v Yorke begvjc 12-kos 
dienu a< buvau 13-ka kartu su- 

areštuotas." 

I 
DIENI NE IR V A K A ?. IN E f{ 
MOKYKLA 

cia gan ^cagvai ir greitai išmok* Acglų 5r \ 
Lietuvių kalba*. aritnietikrj.- S. ^ AaKlii^s. !l 
Lietuves ir abelnq isterija*, geogra'. I 
laiškus, ir it Taipgi. tu-;n-.e uratnm.ii »r rtiiffc j School'ių skyrius Lietuviai mokytoja'. Sunaudo- Į. i kit: tiao-Ji\ lailu' T.s'.uo/ciaiaiui. nesigail6«it5. 

! Ameritian Go^re Preparato?? bchool i' 
« 3103 m) K ?:.S ';L» b».? c:<L£.'.3il, ILL 

Phonn Drover 7027 

K. MliCHALOWSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja ikis 
ir priskiria akinius 

Didelis sandelis visokių aui:*o daigtu. 
Męs taipgi taisome visokius aukso ir 
sidabro daiktus. Kainos domiausios. 

3303 £0. MORGAN STREET 

KENOSHA LIETUVIŲ 
Gen. Agentas: P. Beišis, 

182 N. IIowland A ve. Šiose 
vietose galima gauti kas va- 

,karas ''Lietuva": 
! S. Džiaugis, 462 Jcnne St.. 
J. Gotautas, 253 Mihvaukee 
J. Poieliunas, 353 N. ( lr.ra<^ 
A. Ptlis, 552 Grand A ve 

St. Jocius, 900 Jennc. S4 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo dosi£ęa:nq 
dienomis ir vakarais dėl biznio Jr 
namu. Paliudijimai išduodami ir vie« 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsima 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. 1 Iulsted St., lioO Wells St 
2407 W. Madison St., Chicag' 

Aš, Marijona Morkiutė, po vyru Sa* 
moliunienė, pajiešltau savo tikro pus- 
brolio, Jono Capauskio. G metai atgal 
gyveno Chicago, Iii., po No. 4545 Ho- 
nore St. Per tą laikotarpi nežinau kur 
randasi Jonas čapauskis. Iš Lietuvos 
paeina: Kauno gub., Kauno ap.«kr., ^1- 
riogalos valsčiaus. Esmių labai išsiil- 
gus ir turiu labai svarbų reikalą.. Meld- 
žiu pačiam atsišaukti, arba jį žinan- 
tiems. pranešti. Už patarnavimą, pri- 
imkite gilu Ačiū. Taipgi pajieškau ant- 
ro pusbrolio Vladislavo Rimkaus, iš 
Lietuvos paeina, iš tos pačios vieto? 
kę ir J. čapąuskis. V. Rimkus 7 metai 
atgal girdėjau kad gyveno Mohanoy 
City, Pa. Meldžiu pačiam,arba žinan- 
čiam jj pranešti šiuo adresu: 

Marijona Samoliunicnė 
1810 Center Street Racine. Wi'J. 

Pajieškau savo tėva Ignaco Maci- 
jausko. is Lietuvos atvažiavo į Phila- 
delphia, dabar nežinau kur j;s gyvena. 
Kas ji ižnote meldžiu pranešti, už Ką 
busiu labai dėkingas. 

♦MOTIEJUS MACIJAUSKIS 
1101 Louth Street. St. Paul. Minn. 

Reikalinga mergina prie namų dar- 
bo. Du šeimynoje, gera alga, geri na- 
mai. Atsišaukite Teleofnu: Hyde Park 

I 7647. 
LEO. ALTHOLZ 

2348 East 70th Place Chicago, III. 

Reikalinga mergina prie na- 

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

reikia atsišaukite tuojaus. 
MISS MTSEVICH 
3548 S. Ilalstec1. st. 

Chicago II!. 

PARSIDUODA. 2 Pakard Automo'oi- 
[ liai. Vienas liuozinas 1912 m., su 7 
sėdinėmis, 6 roberiaia,, naujai male- 
votas, atrodo kaip naujas, parsiduoda 
labai pigiai. Norintieji pirkti, atsišau- 
kite tuojaus, nes tokia proga rotai 
pasitaiko. ?'j» B 

K. Stančikas, 
3200 So. Halsted St. 

Telefonas Drover 4423 

Vyrai ir Moteris mokinkitės Bnrb?. 

rystės amato. Atsilankykite ypatii'<ni 
arba rašykite. Mokinama dienomis i.' 
vakarais. 

TRICITV BARBER, COLLEGE 
819 So. State Street Chicago, III. 

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

kėti, Dienraštis "Lietuva'' jau leidžiamas. 

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

Siuomi pranešame visiems tokiems tėvyn- 
ainiams, kad dar turime pardavmui apri- 
buota šėrų skaitlių iš šios Bendrovės "Trea 

sury Stock''. Todėl, gerbiamieji tautiečiai, 
pasiskubinkite: išpildyte ši kuponą ir su- 

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

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

Lithuanian Publishin? Co., 
3253 So. Morgan St., Chicago, III. 

Gebiamieji:- 
Su šiuomi prlsiųnčiu $ kaipo I^lną užmokesti ui 

Šerus "Lietuvos" Dieuraščio Bendrovės •• Lilhuanian 
Pablishing Co. 

Malonekite prisiųsti man Serus. 
Su pagarba, 

ADRESAS: 

Lithiianįan Publishing Co. 
3253 So. Morgan St., 

CHfCAGO, ILL. 
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