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Šaukia Rusijos Atstovus. 
Talkininkai nenori kištis į Rusijos reikalus. 

Airija pasiskelbia neprigulminga. 
Spartakai paeme Bremeną. 

► Reikalauja 114 Bilijonu nuo Vokietijos. 
ŠAUKIA RUSTJOS 

ATSTOVUS 
P ar y ims, sausio 23 d. Ofi- 

cialis biuletinas. išleistas Tai- 
kos Konferencijos f.paudos biti 
ro vakar po piet kaslink nu- 

tarimo apie Rnsijn sVdmrba su- 

kančiai: 

"Prezidente \Vii?,ono pastu- 
lijiniai tapo u/girti; užginant 
taipgi Rusijos žmonių teisę Į vesti savo locnus reikalus be j 
diktavimo islauko. Valštybės 
[Talkininku] negeidžia Rusi- 
jos exploatuoti (išnaudoti). 

."Valstybės pripažįsta revo- 

liuciją ir jokiu budn neužgiria 
kontr-revoliucijos, jos geidžia 
ncsauniyliškai patarnauti Ru- 
sijai ir kviečia visas organi- 
zuotas grupes Siberijoj, ar iš 
Kumpinės Rusijos rubežių. 
kaip kad ji buvo prieš karę, 
prisiųsti atstovus į Princes sa- 

las susitikti tenai su talkinin- 
kų viešpatijų atstovais, bet su 

išlyga, kad tuo tarpu butų į 
^ mušiu pertrauka. 

"Toki atstovai bus laukiami 
nurodytoj vietoj iki vasario 
15 dienos. 

"Pilnas Konferencijos posė- 
dis subatoj svarstys Mr. Lloyd 
George'o pasiulijimus kaslink 
Tautu Lygos." 

[Princo salos randasi Mar- 
muro jūrėse. 13 angl. mylių j 
pietus nuo Konstantinopolio, 
Turkijoj]. 

AIRIAI PASKELBIA 

AIRIJOS NEPRIGULMYBĘ. 

Dublinas, sausio 22 d. Sinn 
Feinu partijos atstovai., išrink 
ti nesenai nariais jį Anglijos 
parlamenta, vieton važiuoti 
Londonan, susirinko' šiądien 
DubHne, A.rijos sostinėj ir ap 
skelbė čia Airijos respublikos 
neprigulmybę. Po to jie pa- 
reikalavo, kad P»ritanijos ka- 
riumenč butų iš Airijos iš- 
traukta. 

Toks airių žingsnis yra prie 
šingas Anglijos įstatymams ir 
reiškia ne ką kita, kaip savo 

rųšies buntą prieš Angliją. 
Pažymėtina yra viena šio 

susirnkimo ypatybe. Airių at 

stovai vedė susirinkimą airių 
kalboje. Bet airiai jau nuo 

senai yra pamiršę savo locną 
kalbą ir vartodavo anglų kal- 
bą. Dabar prieš seimą, ne- 

kurie airiai, sakoma, turėjo 
prisirengti, kad kalbėti airiš- 
kai, ir tai negalėjo esą apseit? 
be maišymo angliškų žodžių. 

SPARTAKAI UŽGRIEBIA 
j BREMENĄ. 

Amsterdamas, sausio 22 d. 
Bremeno miestas, garsus prieš 
karę savo laivų linija, dabar 

tapęs užgriebtas vokiškų bol- 
ševikų, spartakų, kaip apie tai 
praneša Berlino laikraštis Lo- 
kei Anzcigcr. 

.Spartakai užėmė esą kazar- 
mes, miesto magistratą, tele- 
fonų ofisą ir bankus. Tai pa- 
darę, jie pastatė kulkas val- 

džius ant. 'niekto plecit: ir val- 
diškuose namuose. 

Telegramas iš Bremeno pra 
r.ėša, kad generalis streikas 
tapo paskelbtas miestelyj Rem 
scheid. kaipo išreiškimas pro- 
testo prieš Liebknechto ir P.o- 
sa Luxc:v.'burg užmušime 

Rinkimų PasekmSs. 
Nors Vokietijos Scheidama 

ninių [ramesnių] • socialistų 
partija laike rinkimų Berline 
gavo pilną didumą balsų, tai 
vienok- anot pranešimo H a n- j 
de 1 s b 1 a 11, socialistai ne- | 
skaito balsavimo pasekmių pil 
nai pasisekusiomis savo parti- 
jai. Priežastis jų nepasiten- 
kinimo yra tame, n°socialisti- 
nės, arba kaip dabar madon 
įėjo vadinti, "buržujinės" par- 
tijos laike rinkimo atstovų ga- 
vo nuo žmonių daugiaus pa- 
ramos negu socialistų partija 
to tikėjosi. Sulyg laikraščio, 
Lokal Anccigcr apskaitliavi- 
.110, "buržuazines" partijos iki 
utarninko po-piet buvo gavę 
tiek balsiu kiek abidvi socia- 
listų partijos, sykiu krūvon j 
sudėtos, kas reikštų, jog so-| 
Ralistų atstovai negalėtų tu- 
rėti pilnos didžiumos ateinan-j 
čiam Steigiamam Suvažiavi- 
me, jeigu visos "buržuazinės" 
partijos balsuotų, kaip vien,a 
prieš socialistus. 

PINIGINĖ BAUSMĖ 

VOKIETIJAI. 

Paryčius, sausio 22 d. Su- 
lyg Taikos Konferencijos pre- 
sos biuro pranešimų talkinin- 
kų valstybės jau pridavė Tai- 
kos Konferencijai savo užreiš- 
kimus, reikalaudamos iš Vo- 
kietijos atlyginimo pinigais už 

padarytus joms nuostolius. 
Nuo Vokietijos reikalaujama 
atlyginimo už padarytus nuo- 

stolius daug didesnio, negu vi- 
sas Vokietijos turtas yra ver- 

tas. 

Atlyginimo už padarymus 
nuostolius talkininkai reikalau 

Gal ir pagelbetų..* 

Ilgos ledinios "žvakės" nuo stogo — tai pragyvenimo brangenybė. Idant ji neaugtų, idant i 
ją nutrenkus, gal but "ekonomijos," t. y. pačėdumo kuolas pagelbėtų. 

ja sekančiai: I 
Francuzija $50.000,000,000. 
Anglija $40,000,000,000. j 
Italija $20,000,000,000. j 
Belgija $4,000,000,000. 

Viso $114.000,000,000 

Visas Vokietijos turtas su-' 

lyg apskaitliavimo Dr. Helf- 
ferich, padaryto 1913 metais, 
yra sekantis: 

Nuosavybė .apdrausta nuo 

ugnies (namai ir prekės) 
$50,000,000,000. 

Žemė (laukai, girios, eže- 
rai) $17,000,000,000. 

Kasyklos $1,500,000.000. 
Laivai laivų įkrova (prekės 

kelyje) ir metaliniai pinigai 
$1,500,000,000. 

Valstybinė nuosavybė, gelž- 
keliai ir t.t. $7,500,000,000. 

1 Vokietijos kapitalas, įdėtas 
užrubežyje $5,000.000,000.' 

\iso Vokietijos turtas 1913 
metais buvo apie $83,000,000, 000 (aštuoniosdešimts trįs 
bilijonai). 

Taigi talkinihkai, sudėjus krūvon, nori gauti iš Vokie- 
tijos atlyginimo trisdeišmts bi- 
lijonų (miliardų) daugiau, ne 

gu yra vertas visas Vokietijos 
turtas. 

Šios skaitlines jau aiškiai 
parodo, kad Vokietija net ir 
visu šalies turtu negalėtų pa- 
dengti nuostolių, kuriuos ji 
,/ra pa.kultini. Be to, juk ne- 

paliksi 7iJ,JUU000 Vokietijos 
gyventojų be jokio turto, taip 
sakant, "neišmesi jų ant gat- 
vės." 

Bet galimas dalykas, kad 
talkininkai stengsis atgauti at 

lyginimą už padarytus nuosto- 
lius nors dalimis. Manoma, 
kad jei ir bus reikalaujama iš 
Vokietijos atlyginimo pinigais, 
tai metinė mokestis neviršys 
3J/2 bilijonų, nes didesnės mo- 

kestics gal nei neištesėtų. 

VOKIEČIAI NUSISKUNDŽIA 
ANT LENKŲ. 

Londonhs, sausio 22 dieną. 
Kiek laiko atgal Anglija bu- 
vo nusiuntusi Vokietijos val- 
džiai notą, kurioje ji prašė 
Vokietijos valdžios, idant ji 
susilaikytų nuo. tolimesnio er- 

zinimo lenkų Rytinėj ir Va- 
karinėj Prūsijoj, Poznaniuje 
ir Silezijoje. 

•; Dabar Vokietijos valdžia, 
atsakydama i šitą Anglijos no 

tą, sutinka su Anglijos nuo- 

mone, kad rytiniai Vokietijos 
rubežiai priklauso nuo to, kaip 
juos išriš Taikos Konferenci- 
ja. 'Bet Vokietijos valdžia iš- 
reiškia nusistebėjimą iš pra- 
šymo susilaikyti nuo lenkų er- 

zinimo, ir sako, kad toks Ang- 
lijos prašymas "gali paeiti 
vien tik iš to> kad Britanijos 
(Anglijos) valdžia yra nepil- 
nai informuota apie atsitiki- 
mus rytuose." 

Vokiečių nota užreiškia, kad 
Vokietija c'arė viską, idant už- 

ganėdinti lenkų nusiskundi- 
mus ir skundžiasi ant lenkų, 
kad jie nuolatos provokuoja 
(erzina) vokiečius. Notoj sa- 

koma. kad Poznaniuje esanti 
didžiausi betvarkė ir kad vo- 

kiškieji tos provincijos gyven- 
tojai šaukėsi pagelbos nuo Vo 
kietijos valdžios, kuri buvo 
priversta griebtis kariškų prie 
monių. idant sugrąžinus tvar- 

ką. 

PORTUGALIJOS EX-KAkA- 
LIUS KRATOSI KANKAS. 

Londonas, sausio 22 d. Mo 
narchistų revoliucija, kilusi 
Portugalijoj, buvo pradėta ir 
yra vedama be jokios žinios 
iš pusės buvusio Portugalijos 
karaliaus Manuelio, kaip apie 
tai praneša Markizas" De So- 
veral, buvusis Portugalijos 
ministeris Londone. 

Pasikalbėjime su atstovu 
laikraščio Daily Mail jis už- 

1 reiškė sekančiai: 

"Manuelis nieko nepadarė 
Portugalijos monarchistii ju- 
dėjimo padrąsinimui, arba jo 
pagelbai. Per visą karės lai- 
ką jis laikėsi nuošaliai nuo po- 
litikos, o visų savo šalininkų 
jis atkartotinai prašė remti to- 

kią valdžią, kokia yra Portu- 
galijoj." 

Tuom tarpu monarchistų re 

voliucija Portugalijos, kaip 
matyt, nemano taip greitai 
gęsti. Pereitą utarninką j 1110 

narchisų rankas pasidavė ne- 

didelis miestelis Valenca. esan 
tis Minho upės klonyj, šiauri- 
nės Portugalijos dalyj. 

LATVIJOS O NE LIETUVOS 
PREMIERAS ATVAŽIAVO 

DANIJON. 

Kopcnahgcnasi sausio 21 d. 
Pereitam panedėlvje atvažia- 
vo į Danišką salą Bornholmą 
Latvijos premieras Kari Ull- 
manas su didižuma jo kabineto 
narių. Jie sakė, kad bolševi- 
kai buvo dar dviejų dienų ke- 
lionės tolumo nuo Liepojaus, 
kuomet jie apleido ją. Iš šitos 
žinios matoma, jog buvo 
klaidinga žinia, kuri vakar 
pranešė, kad Lietuvos minis- 
teriai išbėgo iš Lietuvos Da- 
nijon. Vieton Lietuvių, turė- 

jo but Latvių kabinetas, ka- 
dangi Ullmanas yra Latvijos 
premieras. 

BOLŠEVIKAI GRŪMOJA 
PROPOGANDA. 

Stockholmas, sausio 21 d. 
Maxim Litvinov. buvusis bol- 
ševikų ambasadorius Londone, 
užreiškė, kad jie vedė propa- 
gandą Vokietijoje, bet nieko 
panašaus nėra darę talkinin- 
kų šalyse. 

Jis taipgi užreiškė, kad da- 
bar. kuomet talkininkai ka- 
riauja prie? bolševikus Rusi- 
joje, tai bolševikai jaučia, kad 
jie eSą teisingi skleisdami pro- 
paeandą tarpe talkininkų ka- 
reivių. 

Iš Tarybų Posėdžio Nųw Yorke. 

Reikalauja seimą šaukti—bet ne visi. 

(Specialls Pranešimas "Lietuvai") 

Sausio 16 ir 17 d. New 
Yorke atsibi- o Tautinės Ta- 

rybos ir Amerikos Tautos Ta- 
1 rybos—bendri posėdžiai, kur 
sumanymu Tautinės Tarybos 
bu\o ppkalbėta svarbumas ir 
reikalingumas greitai sušaukti 
Amerikos Lietuviu Visuotina 

I c 

| Seimą nutarimams—protesto 
prieš lenkų gloDą ant Lietu- 
vos,—reikalavimo valdžių ati- 
daryti kelią per Liepojų susi- 
nešimams su Lietuva.—reika- 
lavimas nuo Taikos Kor.feren 

cijos pripažinimo Lietuvos 

Neprigulmvbės—ir daugeliui 
kitų reikalų nutarti. 

Kunigai—Milukas, Žilius ir 
, Tarnas Žilinskas iš So. Bos- 
tono labai pritarė šaukimui 
Seimo. Taitiaš Žilinskas su- 

lyginu dabartinį Lietuvos sto- 

vį. su degančiais namais, kur 
kiekvieno lietuvio būtina prie- 
derme yra bėgti ir gesinti tą 
gaisrą ir gelbėti kas dar g^1- 
bėtina. 

Kun. Jakaitis ir pp. Česnu- 
lis ir Kaupas nesutiko šaukti 
Seimą, sakydami — nemato 
tam reikalo—jog visa tai, ką 
Seimas padarytų, jau daroma 
visose lietuvin kolionijose. 
Ant ga. apsiėmė duoti tikrą 
atsakymą laike 10 dienų ar 

šaukti Visuotiną Seimą ben- 
drai. ar ne. 

Kun. Gudaitis bbai nupei- 
kė nevienybę, kuri vien len- 
kams ant naudos einanti. Ką 
toji nevienybė dabar padarys 
iškados, tai nei šimtai metų ne 

atitaisys. 
Daug buvo kalbėta ir rašy- 

ti apie propagandą angliškoje 
spaudoje, bet nieko nepadary- 
ta. Reikėjo pasamdyti kokį 
raštininką amerikoną ir sutei- 
kiant jam faktus apie Lietu- 
vos reikalus talpinti didžiuose, 
dienraščiuose kaip kitos visos 
tautos kad daro. Sučėdysime 
porą tūkstančių, bet prarasi- 
me Lietuvą. Nors dabar su- 

kruskime. 

Prie visko paaiškėjo, jog ir 
Amerikos valdžia lyg vis šal- 
čiaus ir šalčiaus žiuri t Lie- 
tuvos Neprigulmybę ir išro- 
do. kad lenkai pajiegė vi^as 
valdžias įtikinti, jog jie aprū- 
pinsią Lietuva, būtent, sau pa- 
silaikysią. 

Pildomasis Komitetas pasi- 
guodė esąs su tuščiomis ran- 

komis. Ant naujų metų ban- 
ko j e turėjo balansą vos trijiį 
centų, kada tūkstančiai guli 
fonduose. Gerai nusidavė, 
kad tūlos draugijos ir pavie- 
niai nusiuntė savo aukas P;! 
domamjam Komitetui stačiai \ 
\Vashingtoną. 

Kun. Žilius sumanė paskir- 
ti Hčturių dieną rinkimui vi- 
sokių drapanų ir avalinės Ame 
riko j e ir surinkus tuojaus sių- 
sti j Lietuvą* kaip tiktai atsi- 
darys kelias, nes Lietuvoje 
esanti baisiausia nuogalė. j 

Kada lenkai ištikrųjų tyko- 
ja pasiglemžti Lietuvą, todėl 

kas tik lietuvis turi stoti ap- 
gynime savo tėvynės—kas pi- 
nigais, kas pajiega. Tiek pri- 
kentėję nuo pačių lenkų, rusų 
ir vokiečių, tik vėl nesiduosi- 
me lenkams jodinėti ant savo 

sprandų, o taipgi ir bolševi- 
kams. 

i J ainis. 

VĖLIAUSIOS 
= Sulyg žinių is JViudr do, 

Portugalijos ex-karalius Ala- 
nuelius esąs ant laivo, netoli 
nuo Lisbono. Jis esą išva- 
žia\ es iš Londono nežinia kur. 

= Neoficialės žinios prane- 
ša, kad Francuzija esanti prie 
lanki pasiuntimui talkininkų 
kariutnenės Lenkijon, nes esą 
kitaip ją bolševikai sulaužy- 
sią. 

MOTERIS prašo sau vie- 
tos TAUTŲ LYGOJE. 

Paryžius, sausio 22 d. Fran 
cuzų moterių organizacija pa- 
davė Taikos Konferencijai re- 

zoliuciją, kurioje reikalauja- 
ma, kad ir moterims butų su- 

teikta vieta toj įstaigoj, ar 

įstaigose, kuries k'.^troliuos 
Tautų Lvgą. 

Moterįs taipgi rtikaiauja, 
idant Taikos Konferencija ne- 

paliktų be bausmės tų, kurie 
privalo atsakyti už padarytus 
laihe karės žiaurumus. 

"Tūkstančiai moterų ir mer 

ginų—ir net vaikų—sakoma 
toj rezoliucijoj—buvo syste- 
matiškai plėšta iš savo šeimy- 
nų, jas nežmoniškai kankinta 
ir apsieita su jomis, kaip su 

vergėmis. 
"Su perplėštomis ir kruvi- 

nomis širdimis mes, Franc/zi- 
jos ir talkininkų šalių moterįs 
ateiname prieš Taikos Kon- 
gresą prašyti teisybės vardan 
musų nukankintų seserų. 
Tdant užkirsti kelią atsikarto- 
jimui panašių žiaurumų, męs 
prašome, idant tie, kurie va- 

dovavo tame, kurie išdavinėjo 
tokius paliepimus, butų nu- 

įbausti, Vaipo kriminalistai." 

PORTUGALIJA SULAUKĖ 
| MILITARIŠKĄ VALDŽIĄ. 

Madridas, sausio 21 d. Su- 
lvg žinių, gautų čionai, por- 
tuo,alija yra valdoma mino- 
riškai. Paskalos eina 'ainci. 
jog Ispanija ?ali tarninmVa*- 
ti tenai. Karės laiv^nn" 
yra nusiųstas Opor'an --uV' 
Insiii ?»cnarc1iistų tvir^vnčn. 

O R A S 

CiiRd^oj ir apielinkėse: ne- 

pastovus ir šiek-tiek šalčiau 
ketverge; pėtnyčioj debesiuo- 
ta. 

Saulėtekis 7:11; Saulėleidis 
4:54; Mėnulio^ nusileidimas 
10:27 išryto. 

Maximum temperatūra bu- 
vo 48 laipsniai, 8 vai. popiet. 

Minimum temperatūra bu- 
vo 41 laipsnis, pusiaunaktyj. 



Invairios žinios 
RUSIJOS KLAUSIMAS 

TAIKOS KONFERENCIJOJ. 

Paryžius, sausio 22d. Ang- 
ščiausioji Taikos Konferenci 
jos Tapyba šiądien išryto svar 

stė Lenkijos klausimą ir nu- 

tr*?c siusti Lenkijon specialę 
misiją. Toks pranešimas ta- 

po oiicialiskai paskelbtas ra- 

porte apie Taikos Konferen- 
cijos posėdžių bėgi 

Šiądien popiet 4 varstoma 

Rusijos klausimas. 

Sulyg Rusijos :A': šiol yra 
dvi aiškiai susidėjusi' s ir vie- 
na su kita nesutinkančios nuo 

monės. Ameriku ir Anglija, 
kaip pranešama, prisilaiko vie- 
nos nuomonės, o Francuzin 
kitos nuomonės. 

i Sulyg London laikraščio 
Daily Mail pranešimo, Prezi- 
dentas Wifsonas ir Britanijos 
premieras Lloyd George yra 
tos nuomonės, kad Rusijos ■ 

kfausimns privalo but neatbū- 
tinai įrištas šiokiu ;ir kito- 
kiu budu pirmiaits r.r^u bt»3 
sutverta Tautų Lyga ir jiedu 

^Prezidentas VVilsonas ir pre 
niieras Lloyd George—norėtu 
gauti žinių nuo tinkamai įga- 
Hęitij bolševikų valdžios atsto- 

vu apie tai, kaip dabar daly- 
kai stovi Rusijoj. 

Prancūzija prisilai.'-o visai 
kitokios nuomones. Fr-.mvirŠ 

t 

minėtas laikraštis paaiškina, 
Prancūzijos nuomone yra prie 
šinga net ir tokiam bolševikų 
prHcidimui prie Taikos Kon- 

ferencijos, nes anot francuztj 
nuomonės. Taikor Konferen- 
cijai butų gyva gSda prisi- 
leisti, arba bent r.n nors Den- 

dro turėti su tokia žmtefžu- 
) 

Ožių gauja, kaip kad bolševi 

ku9 Prancūzijoj skaitoma. 
Anglija vėl iš savo pusės 

,yra tos nuomonės, kad parsi- 
kvietimas bolševikiškų pasiun- 
tiniu į Paryžių, visai nereiš- 
kia bolševiku valdžios pripa- 
yihv.cz. Anglija mano, kad 
reiVittj turėti atstovus visu 
..vairiu Rusijos dabartinių val- 
džių, jų tarpe ir bolševikų val- 
džios atstovus, idant nuo jų 

isų galima butų geriaus su- 

žinoti apie tikrąjį dalykų sto- 

j Rusijoj. IŠ to galima bu- 
u sužinoti, kokia valdžia Ko- 

kius rubežius sau savinasi, ko- 
kius Rusijos plotus sau bol- 
ševikai savinasi. jeigu lokiu 
budti galima buiit prieiti prie 
Įvairi'i buvusios Rusijos val- 
džių sutaikinimo, tai tuomet 

Taikos Konferencija galėtų 
nustatyti kiekvienai Rusijos 
aidžiai jos rubežius ir jtikin- 
i jas, kad jos pasiliktu savo 

rt'.bežiitose ir nemėgintu 'už- 

griebti viena nuo kitos didės- 
•ių plotų. Kitais žodžiais ta- 

r.ant, Taikos Konferencija m§ 

gintii iš buvusios Rusijos pa- 
darkei kelotr nauju H'/pati i*i. 
kurios g?.! £a"fcr';J nir.iai- b' 
naminės karės sugyveni:. 

jeigu to nebus pa'taryra. t, 

butu Ru.iion pasirista talki- 
ninku armija. !-'• <1 Georg 
esą bijosi, kad iitr:t; >kartOi.; 
Francuziškos Revoliucijos pa- 
vyzdys, būtent, kad Rusijoj ne 

susitvertu* kaip kad anais h\ 
kais Prancūzijoj susitvėrė, di- 

dele visti rusu tautine armija/ 
besipriešinanti talkininkų ar 

mijoms. Bolševiku armija 
tuomet dar labi aus galėtu su- 

stiprėti ir t at i pavojum Et: 
*cpos ramybei. 

Prancūzijos gi nuomone, 

kaip ji iki šiolei apsireiškė, ro- 

dosi vra palinkusi remti len- 
kus, kurie tvirtina, kad jie 

, yra prisirengę sutverti tokią 
armiją, kuri jeigu nesutruš- 
kins bolševikų, tai bent juos 
pažabosianti, jeigu tik lenkų 
armijai talkininkai suteiks ga- 
nėtinai amunicijos k čficierų 

NERAMUMAS TARP 
DARBININKŲ. 

Londonas, sausio 22 v\ Vi- 

soj Britanijoj apsireiškia vis 
didesnis neramumas tarp dar- 
bininku. Apart gresiančio ge 
ležinkelių streiko, Yorkshire 

kasyklų, apskrityj rytoj gali iš- 
eiti streikan 150,000 angliaka- 
siu. Škotijoj gi rengiamasi 
prie generalio streiko- reika- 
laujant 48 valandų darbo sa- 

vaitės. 
Ispanijoj komitetas centra- 

iinčs darbo unijos^rasina ge- 
neraliu streiku, jeigu darbiniu 
kų reikalavimai, kurie buvo 

paduoti valdžiai, butų nešpil- 
dyti. Jų reikalavimai yra ši : 

įsteigi i 8 valandų darbo diena 
ir nustatyti minimum (mažiau 
sia) alga sulyg pragyvenimo 
brangumo. 

SERBIJOS PREMIERAS I 
REZIGNAVO. 

Salonini, sausio 20 d. Ni- 
koli i P. Pachitch, Serbijos pre 
micrast rezignavo. 

Princas Alexander pavedė 
Stoyan Prc.ilcli, finansų mi- 
nisteriui Pachitch kabinete, su 

tverti nauja kabinėta dėl Ser- 
bo-Kroatij-Slovėnu viešpatijos. 

LIEBKNECHTĄ3 PAŠAUTAS 
IŠ UŽPAKALIO. 

Bcrlincs. sausio 22 d. Už- 
muš imas spartaku lyderio 
Liebknechto buvo iššaukęs ne- 

mažai ginčų. Liebknechto pa- 
sekėjai tvirtino, kad jis buvo 
tyčiai užmuštas, ir kad jis ne- 

mėgino pabčgfti. kaip twii Eber 
to valdžh tvir'ino. 

Dabar atsibuvo Liebknecbt 
lavono ''pjaustymas;" kuris 

j parodė, 
I Kmm 

kad Dr. Lkbkneelitas 
buvo užmuštas ku]kos> kuri 
it j o j jo kuna is užpakalio ir 

'kad kulka, sulyg nuo- 

jiiioiies, turėjo buli ir šauta iš 
1 tulo atokumo. 

DaKinrai. "oimjansčiusieji" 
Lįebkuęchto ^uną, *dant suras 

ii jo mirties priežastį, ttžreiš- 
kė> kad nėra jokių, ženklų, ku- 
ris parodytų teisingumą socia- 
listų organo 1) i c F r c i h c i t, 
kuris tvirtino., buk Lnbknechi 
buvęs muštas per ga a laz 
domis ar šautuvu kolbomis. 

KONTR-REVOT.TUCIj/v 
VENGRIJOJ. 

Amsterdamas, sausio 22 d. 
Pranešama, kad Budapešte, 
Vengrijos sostinėj, buvo kontr 
re vol i i:c i j i n ės demonstracijos, 
kuriose vadovais 1)uvc aficie- 
rai. Laike demonstracijos bu- 
vo susirėmimų su policija ir 
kraujo praliejimas i vyko. 

Juokeliai.- 

TEISME. 

Teisėjas.—Y ra priparodymai, 
kad tau būnant daktoro ofise,1 
pragaišo daktaro laikrodėlis i.* 
vėliau polkistas rado t;j. laik- 
rodėli pas tave. 

Kaltinamasai.—Ponas teisėjau, 
kitaip ir negalėjo buti. 

Teisėjas.—Kaip tai?! Negali 
apsieiti bc vagysčių? 

Kaltinamasai.—1 )aktaras re- 

cepte liepė imti vaistus kas va- 

landa. taigi be laikrodžio nega- 
dina įgydytis. 

JOSEPH A. AMBBOSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veoa visokias bylas visuose 
tejsmuose 

Ofisai: 
69 W. VVASHINGTON STREET 
Rooma 1008 1009, Tel. Canal 2759 

3214 S. HAL8TED ST. 
Tel. Ywds 7271 Chicago, III. 

SESUO. 
Ar esi kuomet nors girdėjus! 

apie musų irarsią kombinacija 
penkių naminiu gyduolių, ku- 
rios yra žinomos tukstantiems 
moterių, jaunų vedusių moterių 
ir merginų, kaipo duodančios ge- 
riausias pasekmes nuo įvahnų ne- 

sveikumų, kurie yra žinomi vien 
tik moterims. 

Jeigu neri girdėjusi apie siąs 
gyduoles, pasiteirauk savo kai- 

mynių arba draugių. Rašyk mums 

tuojaus prisiųsdama vieną doliari 

($1.00) ir stcmpjį už 3c ir męs : 

išsiilsime j'iuns gyduoles, o likti-' 
sius (lamokėsite po aptu-! 
rčjimo šio siuntinio. Kaina Į 
kiekvienos gyduolės $1.27. Męs. 
taipgi sutaisome ir kitokias gy- 

Adresuokitc. į 
THE HON HOME REMEDY 'į 

COMPANY 
South Bend Indiana. Box 800 

I TAI NETUŠČIAS PRIŽADA^. | J'Mg u neigalete viduriais, kai u 
tai nevirkština viduriai, galv js 

skaudėjimas, nerviškumas ir tam 

panašiai/ geriausias gyduoles ant, 
kurių jus galite atsidėti, yra1 
Trinerio American EI ixir of 
Bitter Wine, (Amerikos Kartu-i 
sis Vynas), kurių galima gauti 
kiekvienoj vaistinėj. Tai vra, 

gyduoles, kurios per trisdešimt 
metų ištikimai tarnauja sergan-j 
tiems žmonėms, Jos išvalo pri-, 
derenciai vidurius be mažiausio' 

skausmo ir užlaiko visuomet 
švariai sustiprindamos visą kūną. 
Po prijamimo šių gydolių tuo- 

jaus jaučiatės sveikiau. Tai nė- 
ra tuščias prižadas, skaitykite 
sekanti laišką iš "Hubbard, Oliio, 
Sausio i, 1919. Jau penkti me- 

tai kaip as j>radėjau imti jusų m 

American Elixir of Bitter Wine 
ir nuo tuo laiko aš visuomet jau- 
čiuosi gerai. Kiekvienam savo 

tautiečiui, kurs nori -būti visuo- 
met sveiku, ipatariu šias 'gyduo- 
les, John Struch. "Aptiekuosc 
po $1.10. Nuo slogų iškilimo, 
sunarinimo. sutinimo, reumatis- 
ki ir neuralgiški skaudėjimai ne- 

dali tave daug pabaidyti, jeigu 
turi savo namuose 'irinerio Liiv- 
mentą. Šios puikios gyduoles 
labai greitai pagelbsti 35 ir 65c. 
aptiekuose, 45 ir 75c. per krasą. 
Joseph Triner Company, 1333- 
43 So. Ashland A ve.,' Čhicago, 
Illinois. 

Apgarsinmas. 

Koncertinu Išdirbyste 

Pearl Quson Konccrtlna 

Nemokėk Pinigus Bereikalo 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taifl W> 
gausi. M'ašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
sių Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reilkia 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome 
laikrodžius ir muzkališkus instrumentus atsakan- 
čiai. Kurie prisius trijų centų k.rasą-žeriklį gaus 
kataliogą veltui. t ?'• •'vJ-fjĮ* 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. Ashland Av«. : : Chicago, 111. s Telephone Drover 7309 

ii L 

i 

u 
n Kale orius 

Šį metą dienraštis "Lietuva"' išleidžia Sieninį Kalendorių, kuris, kaip ir 
pirmiaus buvo, yra pritaikytas kasdieniniam gyvenimui. Apart paprastų mėnesi- 
nių dienų šis kalendorius pažymi Amef-ikeftiškas šventes, paduoda Lietuvos svar 

bias istoriškas datas ir katalikiškas šverates. 
Kas užsirašys dienraštį "Lietuva" nemažiaus, kaip ant 3 mėr.esių ir jau 

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

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

ii ETUVA" 
3253 S. Morgan St, CHICAGO, ILL. 

Šitą kuponą išpildyt nukirpk ir draugu Su Money Orderiu, ček^u, 
arba pinigais prisiųsk mums. 

mėnraščio "UETDVA" 
KAINOS 

CH1CAGOJE Metams $6.00 
,, Pusei metų 3.50 

I 

fn Kitus Suv. Valstijų Miestus 
Metams $5.00 
Pusei Metų 3.00 

In Ka iada Metams 7.00 
ln Kitas Šalis Metams 8.00 viską rašykite aiškiai. , 

Į "LIETUVA" 3233 So, Morgan St., Chciago, IU. 
! GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 
\ 

dienraštį "Lietuvą" per met. 
(aut kiek laikoj 

Mano adresas: 

Varčias .. Pravarde .. 

Stftbos numeris Gatve ....> 

(arbaboz) 

j Miestas "Vulstija [ 



Norintiems Pastoti Piliečiais 
Sulyg pilietybės vadovėlio, surengto anglu kalboje J.J.Zmrhal'o 

Nuo Redakcijos.— <jyven'i 
^iioj šalyj ir neimti jos pilu i u 

—yra negeras dalykas. Negeras 
nei pačiam ateiviui, nei šiai sa- 

liai. Kodėl ?—apie tai, bent 

trumpai, bus paaiškinta ženiiaus. 
Idant buti geru piliečiu, reik 

nuodugniai pažinti kaip piliečio 
teises, taip ir jo pareigas. Jeigu 
net ir nemanytum tapti šio* ša- 
lies piliečiu, tai ir tuomet yra 
ytin naudinga, o todėl ir rei- 
kalinga, idant su ta A.nerikos 

pilietybe susipažintum, nes Ame- 
rikos pilietybė yra paremta ant 

geriausio laisves, ir teisybes pa- 
mato. Todėl manome, kad ke- 
letas žemiaus paduotu straipsne- 
lių bus mifsu skaitytoju per- 
skaitytai su smagumu ir sau 

nauda. 

KĄ DUODA PILIETYBĖ. 

i«..(• šalies vyrai, kaip 
Jurgis \Va«htngtonas, Abraho- 
rias LincolnV.. ir daug kitu, 
gyveno ir mirė. kovodami už 
žmonių tei.-e.--. Jie tai ir inteiko 
šios šalies ir jos pavienių asme- 

nų likimą j žmonių rankas. Ar 

įgt jus naudojatės tomis teisėmis? 
Jeigu nesinaudojate, tai galite 
pasinaudoti, patapdami Į pa- 
skirtą laiką Suvienytųjų Ameri- 
kos Valstijų piliečiais. 

Vienok jus turite atsiminti, 
kad naudodamies tiesomis, jus 
pasiimate ant savęs ir atsako- 

mybę. Mat, už tas teises daug 
žmonių s^vo turtą, kraują ir 
n"* gyvasij padėjo. Pasinaudoti 
teisėmis ir nieko neduoti jų vie- 

toji yra netinkąs geram žmogui 
m dalykas. Kaip jus patįs vėliaus 
*: pamatysit, jųsų laimė, jųsų ap- 
l saugojimas net jusų kasdieninė 

duona priguli .nuo jųsų gero 
pildymo pilietiškų pareigų. 

Jeigu rebutų gerų piliečių, 
kurie žino, kaip pildyti savo pa- 
reigas, tai męs nebūtume ap- 
saugot: mūsų pačių namuose, 
mus išnaudotų ir spaustų žmo- 

nės, kurie yra stipresni už mus. 

lygiai tokiu budu, kaip buvo 
žmonės išnaudojami ir spaudžia- 
mi viduramžiuose; maišų vaikai 
negautų mokslo ir męs negalė- 
tume užsidirbti sau ant pragy- 
venimo. 

Kiekvienoj šalyj kiekvienos 
valdžios pareiga yra daboti, kad 
žmonės butų apsaugoti, kiek tai 

yra galima, nuo išnaudojimo, 
^priespaudos, vagysčių ir nuo ne- 
~ laimingų atsitikimų ir figos pa- 

vojaus. Kuo geresne yra val- 
džia, tuo geriau s y.a apsaugo- 
tas pilietis, tuo jis yra laimin- 
gesnis ir turtingesnis. Kiek- 
vienoj šalyj, kur yra netikus 
valdžia, kcnč'a labai daug žmo- 

nių. Mūsų šalyj, žmones, kur'.e 
turi savo rankose valdžią, yra 
išrenkami žmonių; todėl kuoga- 
besnius žmones jie išrenkta, tuo 

geresnę valdžią jie turi ir tuo 

laimingesni ji® tampa. 
Ar-gi nesvarbu todėl jums pa- 

tapti geru piliečiu—tokin, kurs 
žino, kas yra gera ir nori gerą 
daryti ? 
KAIP TAPTI NATURALi- 

ZUOTU PILIEČIU? 
Kiekvienas asmuo, kurs nėra 

Suvienytųjų Valstijų piliečiu iš 
gimimo, arba nėra tapęs juo su- 

lyg "Kongreso Akto," gali tap- 
ti piliečiu per natūralizaciją. 

(Natūralizacijos aktas yra pa- 
dalytas j du aplamų skyrki: i 

Fasirjžimo Deklaracija, arba 
"Pirmosios Popieros." 2. Pa- 
skutinės popieros. 

Popieras išduoda tuli Teismai 

(kortai): Apskričio Teismas, 
Augštcsnysis Teismas ir Suvie- 

nytųjų Valstijų Apskričių ir 

^Distriktų Teismai. 
i. Pirmas Popieras galima 

gauti by kuriame iš paminėtu 
teismų, padavus oopienj. kurioj 
po prisieta turi buti pasakyta., 
kad nori tapti Suvienytųjų Val- 
stijų piliečiu ir kad atsižadi pn- 
gulmybės prie vi-ui viešpačių, 
viešpatijų ar svetimų šalių; toj 
popieroj taipgi t»uri buti paduo- 
tas tavo vardas, amžius, užsiė- 
mimas, aprašymas kaip isrodf.i, 

; vieta kur gimei, kokioj svetimoj 
>;ilyj paskiausia gyvenai ir prie 
1: >kios šalies prigulėjai, diena 
kada atvažiavai, vardas laivo, 
jeigu laivu važiavai j Suvieny- 
tas Yvsti'as, ir tavo dabartine 
gyvenimo vieta. Prie to reikri 
gyvini apskrityje to teismo, 
kuriame' tą popierą padiiodi. 

IT. Paskutines Ponieros. Po 
to, kaip tu išgyvenai ne mažiau:, 
kaip penkis (5) metus Suvie- 
nytose Valstijose ir ne mažiau 
kaip vienais (1) metus toj val- 
stijoj, kurioj antras popieras 
imiesi, ir jeigu ne mažiau kaip 
i u (2) metai ir ne daugiau kaip 
septyni (~) praėjo nuo išėmimo 
Pirmųjų Popieru, tai gali gauti 
P- kutinės Popieras, išpildęs pe- 
tici ą viename iŠ viršiaits pami- 
n ~tteismų. Ši peticija turi bu- 
ii pn>irašy-'"i. tkvo paties ranka; 
šitoj peticijoj, pagal teisių rei- 

kalavimą, turi Imti suteiktos ži- 
nios apie tave, tavo pribuvimą 
i šitą sali ir apie tavo šeimyną. 
Tai taipgi privalai paprašyti ne 

mažiau kaip du vyru, kurie ta- 
ve pažįsta ir kurie jau yra Su- 
vienytųjų Valstijų piliečiais, 
idant jie paliudytų, kad jie tave 
pažinojo gyvenant Suvienytose 
Valstijose ne mažiaus kaip pen- 
kis (5) metus be pertraukos ir 
toj pačioj valstijoje ne mažiau 
kaip vienus (r) paskutinius me- 

tus, ir kad pats esi gero pado- 
raus budo if tinki buti priimtu 

piliečius. 
Šitų liudininkų paliudijimas 

turi buti pridėtas prie t'vo pe- 
ticijos. Jeigu tu atvažiavai į ši- 
tą ša!j po birželio 29 dienai ioof> 
metų, tai prie peticijos taipgi 
turi buti pridėtas paliudijimas 
iš Komercijos ir Darbo depar- 

tamento apie dieną, ka.la atva- 
žiavai ir apie išėmimą "Pirmų- 
jų Popierų." 

KITA PRIEŽASTIS. 
i — Juk, rodos, pažįsti Jurgj 
>miktitį? 

— Taip, ir labai gerai. Muclui 
sykiu bernavom, draugavom. I»et; 

ulabar jis, nabagas, tai tikrai1 
i vargsta. 

— Tikrai vargo, bet nors syki, 
į jau persiskirė su savo vargu. I, 
I 1 

— Ar taįp? Xei negirdėjau... 
Aš visuomet tikėjausi, kad jis 
in.s kada netikėtai ir numirs. O, 

į kada jis mirė? 
— Jis visai nemirė! Tik pati 

ji pametė. 

K AR L KAUTZ. 
j Vienas iš vokiečių socialis- 
1 tų lyderių. Eberto valdžioje. 

1 holo by.š!>f.9>- 
fvv^:.:;.yVcHterj\ Newspaper l/nionj 

Amerikos orlaivių stotis Airijoj, iš kurios Amerikos orlaiviai, išlėkę, dabojo laivus, ir VO' 
kiškus submarinus. Paveikslasimtas iš orlaivio, taigi iš viršaus žiūrint. 

iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
IŠ FORT STANTON, N. M. 

Lenkas prakišo. 
Fort Stantone žiema gana 

graži ir oras s\.<kas. Iš lietu- 
vių, berods, čia aš tik «ienas, 
:>et ir man lenkai nerluoda ra- 

mybės. Vienas lenkas dirbo 
prie bažnyčios dženitoriaimi ir 
vis skundė 'mane kunigui, t'urbut 
norėdamas, kad mane kunigas 
pravar) tu iš darbo (ir man kun. 
buvo oavęs dubą), liet kuni- 
gas suprato lenko blogą norą 
ir pravarė jį iš darbo, gi jo vie- 
ton pastatė mane. Syki kunigas 
net paklausė ar lenkai Stt lietu- 
viais ir senan krajuje taip nc- 

sugyvena. Žinoma aš atsakiau, 
kad dar blogiau negu čia. Man 
smagu, kad gavau kiek geresnį 
darbą, bet dr.r smagiau, kad len- 
kui nepasisek" jo tjjkaas. 

Antanas Grigonis. 

IŠ WATERBURY, CONN. 
Gruodžio 29 d. T. M. D. 5 kp. 

laikū savo metinį susirinkimu, 
kur taipgi buvo išrinkta ir nau- 

ja valdyba 1919 metams. Vai-, 
dybon įnėjo rimti veikėjai ir ti- 
kimasi, jog musų Kuopa šiais 
metais pasižymės veikimu. Val- 
dyboj} išrinkta: pirmininku—j. 
Rimkevičius, užrašų rašt.—V. 
Bučinskas, fin. rašt.—J. Urbana- 
vičius, iždin.—M. Karosas. Lin- 
kėtina naujai valdybai gerų pa- 
sekmių. 

Tą pačią dieną turėjo susirin- 
kimą ir A. L. T. S. 11 kp. Taip 
gi išrinko naują valdybą: pirm. 
—K. Blažaitis, vice-pirm.—A. 
Alcksaitis, prot. rašt.—p-lė J. 
Kronkaičiutė, fin. rašt.—J. Rim- 
kevičius ir ižd.—A. Norkus. 
Nauja valdyba prižadėjo Water~ 
burio Sandaros kuopą padaryti 
skaitlingiausia nariais, i ric to 

galima tik priduoti— Lui žodis 
stojasi kimu. 

Gruodžio 31 d. L. D. 1). "Var- 
pas" sulošė keturių veiksmų ir 
vieno vaizdelio veikalą: "Sugrį- 
žo." Scenerijos, grimas ir kos- 
tiumai buvo atsakančiai pritai- 
kinti, todėl perstatymai'- darė 
tinkamą įspudj. Pats veikalas 
taip pat gan įspūdingas, nes 

atvaizdina spaudos atgavimą. 
Jei dar pridursime, kad aktoriai 
atliko savo roles gerai, tai bus 
aišku, jog lošimas nusisekė. Pa- 
sisekimas ant tiek buvo žymus, 
kad rasta reikalingu statyti vei- 

kalą scer.oje antru kartu. An- 
tru-svk lošta sausio 12 d. 

Sausio 4 dieną Draugystė Šv. 
Jono Krikštytojo laikė savo me-j 
tinj susirinkimą. Kun. Sauru- 
šaučio pasiuntiniai pranešė drau- 
gystei, kad kunigas neduosiąs 
daugiau salės šios d-stės susi- 
rinkimams. nes, girdi, diena už- 
imta kokios tai kitos draugystės. 
T.et tikrąja priežastimi tur "but 
yra tas. kad minėta draugyste 
paaukavo $50.00 į Lietuvos Nc-i 
prigulmybės Fondą, todėT^feve- 
li ir parodė malonę savo para-j 
pijonams. 

K. GirkaTniškis. 

IŠ NEWAPK, N. J. 
Tautininkų Eiles Tvirtas. 

Ši kolionija nors nuo se- 

nai turi didoka burį lietuvių 
su demokratinei tautinėmis pa 
žiūromis, bet iki vėlesnių lai- 
kų jų eilės buvo silpnos ir tik 
paskutiniais laikais tau:min- 
kai pradeda, taip s.akant, ce- 

mentuotis. 
A LTS. 19-ta kuopa- lyg po 

dideliu mušiu, pradeda tvar- 

kyti savo pakrikusius karžy- 
gius, !:ad vėl pradėjus dar di- 
desnį darbą dėl Lietuvos la- 
bo. Kuopa savo metiniame 
susirinkime perinko kuopos 
valdybą. Iš valdybos sąstato, 
galima spręsti, ibg kuopa su- 

silauks gerų pasekmių. Jau 
plianuojama surengti visą eilę 
prakalbų, kad geriau supažin- 
'linus įN-vcNvarkiečiuS su 1 ietu- 
vos politiškais reikalais. 

Lietuvos N epr igulmybės 
Fondui nevvarkiečiai pristatė 
virš dviejų tūkstančių dolia- 
rių; tai galima sakyti, kad 
Nevvarkas ne tik atliko savo 

pareigą, bet Lietuvos rieka- 
luose >ra "Over tfce Top.'" 
Ret dar ne viskas; ir vėl iš- 
rinkta komisija, kuri rūpinsis 
Liet. Nepr. Fondo agitatvviais 
reikalais ir išdavime atskaitos 
Xcwarko veikimo. 

Sausio 12 d. SLA. 245-ta 
kuopa turėjo savo metinį su- 

sirinkimą, kur valdyba buvo 
užtvirtinta senoji. Taipgi ap- 
svarstyta kuopos veikimas 
1919 metams. Tarp kit-ko 
nutarta surengti balių antrą 
šeštadienį po Velykų. 

1 TMD. 15-ta kuopa turėjo 
metinį susirinkimą sausio 8 d. 

Narių atsilankė gan mažai, 
nors buvo kviesta laiškeliais. 
Nesilankymas į susirinkimus 
yra peiktinas pas lietuvius ap- 
sireiškimas ; narys nesilankan- 
tis į susirinkimus daro nuo- 

stolį visųpirma sau, nes at- 

silieka niK' gyvenimo, ne pro- 
gresuoja, be to ir organizaci- 
jai iš tokio nario nekokia nau- 

da—jis tik tol nariu, kol jį 
kitas veda. 

Nors susirinkimas buvo ne- 

skaitlingas, bet nutarimai kaip 
tik priešingai—ir skaitlingi ir 
naudingi. Tarp nutarimų yra 
sekanti: 

Laikyti susirinkimus kas 
mėnuo; paaukauti Liet. Nepr. 
Fondu $5.00 (pirmiaus au- 

kauta $10.00) ir parengti kon 
certą naudai Lietuvos Nepri- 
gulmyfoės reikalų. Tokiai nu- 

tarimais tikrai galima pasidi- 
džiuoti. Kuopos valdybon 
1919 metams išrinkta: J. Kra- 
likauskas, pirm., M. Truska, 
nut. rast.; Šedis, fin. rašt., ir 
Kasaitis, iždin. Gi rengimui 

koncerto komisijom A. '/Augy. 
da. Kralikauskas ir Šedis. 

Peržiurėjus abelną mušu 

kolioni jos tautininkų veikimą, 
drąsiai galima tvirtinti, kad 
tautininku eiles tvirtėja ir tai 
gaiu žymini. A. Žiugžda. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Apsiėjo be "Revoliucijos" 
Naujų Metų dienoje būrelis 

lietuvių smagiai linksminosi 
susirinkę stuboje pas p. A. 
Vaitą. Kaip paprastai drau- 
giškame susirinkime, taip ir 
čia buvo kalbama apie daug 
įvairiu dalyku. Bet štai t c- * J 

Saunora prašo suteikti jam 
ekstra balsą, girdi, pasakysiąs 
labai gerą dalyką, bet turite 
prižadėti, kad visi pripažinsite 
dalyką geru. 

Tai keistas uždavinys. Nors 
žinome p. Saunorą kaipo rim- 
tą, bet kas gali užtikrinti, kad 
jis neiškirs mums kokį šposą, 
[r užreiškeme, kad pakol ne- 

sužinosime kame dalykas, tai 
negalime prižadėti. 

— Na, sako. kad taip, tai- 
jus visai apie tą dalyką ne- 

suzinosire. 

Buvome mane nei nepaisyti 
apie tai, ką jis ten žinąs, bet 
kad žingeidumas ima. Paga- 
liaus padarėme suokalbį (prieš 
J. Saunorą), kad priimti jo iš- 
statytą išlygą, jog pasižada- 
me pripažinti tą dalyką geru, 
bet jei jis mums nepatiktų, tai 
pasiskelbti bolševikais ir pa- 
kelti revoliuciją (tai geras bū- 
das atsisakyti pildyti padary- 
tas sutartis). Nuspręsta—pa- 
daryta. 

Laukiama, kas bus. P-as 
J. Saunoras paėmęs balsą sa- 

ko: "Sulvg labai gražaus pa 

Skaitytojas žino. 

Kad jis užsimokėjo už dien 
raštį "Lietuvą," jis žino, kad 
jo pinigus priėmėme, nes ;is 
mato ant laikraščio "Lietuva" 
užklijuotą geltona popierą, jis 
mato ant popierėlis savo ant- 
rašą ir dešiniame kamputyje 
—tris numerius, kurie parodo 

* iki kuriam mėnesiui, kuriai 
dienai ir iki kurių metų jis 
yra apsimokėjęs už laikraštį. 

Žiūrėkite, kad jūsų numeris 

butų didesnis, negu 12-30-18, 
nes kitaip laikraštis gali but 
sulaikytas, kadangi numeriai 
reiškia, jog apmokėtasis už 
prenumeratą laikas pasibaigė, 
o neapmokėta laikraštį kra- 
sa draudžia siuntinėti. 

Permainant antrašą, aiškiai 
išpildykite šitą blanką ir pri- 
siųskite ją mums, t1' • ?t bus 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas pa t r—r v; .r as* 

firmini III f lllii minimumui 

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

Vardas Pavardė 

Numeris Gutvė 

Miestas — Valstija 
Dabar siutinėkite sekauČi'i antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas Ja_ • 

pročio kits kitą sveikinam su 

Naujais Metais, ir net sutei- 
kiame kitiems dovanas. Taigi 
įnešu pasveikinti mušu tevynę- 
Lietuvą su Naujais Metais ir 
įteikti jai dovaną, aukaujant 
už i<>s laisve." 

\ i>i suruko: "'Geras daly- 
kas, aukaukime." J r plianuo- 
jania revoliucija neįvyko (o 
gaila- man r. .rGjcc5 iv .r- va- 

land;.iv.ke t.'.pl: boKivii-'i: 
j. Saunuras aukavo $2.00. 
Po $1.00: V. Stonis, A. Vai 

tas, J. Eismontas, A. Rumbu- 
tis, J. Jokšhs* L. Kaminas ir 
M ar. Ilutkienė. Smulkių 25c. 

j Viso $9.25. Pinigai perduota 
; iždininkui vietino 15-to sky- j riaus Lietuvos Neprigulmybčs 
Fondo. 

Alsicdilų Vincas. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAS. 
r-iti Šiugždini#, Ansonia, 

Conn. Viską Matęs pabara 
ansonietes, kad jos nesidar- 
buoja dėl Lietuvos Neprigul- 
mybės, bet rengia išvažiavi- 
mus. Tamsta išbari Viską Ma 
ėiusį. išvadini jį melagiuni, 
bet paskui pats pripažįsti, kad 
panašus išvažiavimas buvo, 
U t iame nebūta nieko blogo, 
juk ir \ iska -Mate? nesako, 
kad ten buvo kas blogo. 'Taip- 
gi sakai, kad p-le Grumuliutė 
gelbėjo rinkti aukas dėl Liet. 
Neprigulmvbės (ko neminėjo 
\ iska matės), bet dėl Anso- 
nijos tas butų permaža. To- 
dėl tamstos polemišką rašinėlį 
sunaudoti negalime. Bet ta- 

Įniista mini, kad Ansonijos 
| jaunimas žymiai darbuojasi 
| dailės srytyje. Tai gražus vei 
Įkimas ir męs mielai sunau- 
dotume pranešimus apie tą vei 
kima. 

! 1 

Apgarsinimai. 
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE 
Mokina siuvimo, kirpimo, desig-j 
ninę dienomis ir vakarais dėl biz- 

..... nio ir namų. Paliudijimai išduo- 
biami ir vietos parūpinamos dy- 
kai. Atsilankykite arba rašykite, 
o męs pasistengsime suteikti 
jums patyrimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Ilalsteė St. 1850 \Vel's S* 
2407 W. Madison St. Chicago 

BARGENAS 
$200 Phonograph su rekordais 

ir deimanto adata, parduosiu u i 
$55. Taipgi puikų Player Piano, 
vėliausios mados. Seklyčios setą 
valgomojo ir miegamojo kamba- 
rių setus, divonus, paveikslus, 
parduosiu už bile teisingą pasiū- 
lymą. Nepraleiskite šio bargeno. 

Rezidencija 
1922 So. Kedzie Ave. Chicago 

EXTRA STCRAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Ui $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertės 
rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 

rime keletą $150 tikros skun.3 

seklyčios setų, kaip nauji, bus 

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

WESTERN S1CRAGE 
2810 Harrison St. Ciicago 

Reikalsu-ame merginų, Leng- 
v;s darbas, gera mokestis. 
Atsišaukite: Over.^Hfc^asing Co. 
4856 S. llalsted St.. iš užpakalio, 

ineima? per Globė M .lis. 

Pajieškau savo draugo, Juozą " 

Tamošausko Kadaise gyveno 
Amsterdam. N. Y. o dabar tai 
nežinai Kauno gub. Ukmergės 
pav., Deltuvos paiap.. Žirulių 
sodžiaus. Meldžiu jo paties ar 

kas apie ji žino atsišaukti šiuo 
adresu: 

Adomas Kazlauskas, 
1433 Mlchigan Ave., 

Detroit, Mich. 

Pradėk Naujus Metus su tobulu f>Vhj to. 
įėjimi:, taip. kad nieko ncpralejstun.ci ptr V 
sos metus, kas tau gali būti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių 'r 
galvas skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
regystė prašalinama, pasitarkite su manim. 1 

piicš einant kur kitur. Egzamlnaci^a DifKAI. 

JOHN SMETANA 
AKI V SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicag 
Kampas IStos GatvJs. 

3čios lubos, virš Platt'o aptiekus. TJmyklte 
i mano pr.ra'ij 

YaĮar, lr»s: run ytos vai. ryt-> iki 8 vai. vak. 
Nedci.ji.- nso V vii. .."to iki 12 vai. dk-rv*. 

Dr. fi. J. Karalius 
ULSISENĖJUSIOS 

LIGOS 

Utarniukais 
Ketvergals, 
Subatoiuis ir 
Nodėlioinis 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 0 
vakarais. 

3333 SO. MORGAN STREET 

Amerikos Lietiniu Mokykla 
Mokinama; anuliniu.s ir iictuYiA ; 

kos kolbų aritacutec*, Imygredy- 
BtSs, it6J0grc.fij0,«. typ«wrltiiig, 
plrklyboy teisių, 7alst. latort 
Jos, aWnoa Uto;!jr-fc, geografijos/ 
Bolitlkinės elionoajijoa. pllietya'Ma 
dftill&r&iystJs. 

Mokinimo valandos: %co 8 ryt-- 
Ikl C po pietų: vok. E>30 7:?0 1X11- 

H:M 7= tllMJ Bo. Jalstel 8t,t ^TUca»*( Ll* 
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BDITOR, B, K. BALUTIS. 

8UBBCIMPT10N PR1CE: 

Ia OUca^o, by mali — 

One year |«,O0 
BU nu»jjtbfa 3J>0 

TJ«w moutbfi 11 L36 

tn Chlcago, by carrlar— 
Om offpj 9 .02 
Per veek 4.S 
Per month 46 

&' tm United StktM, by maU— 

Om ymr $5.00 
Bis įnoatba 3.00 

Tkree mc«ntha ., L65 

2b Ofragfti. OM yfl&r $7.00 
!B BQ other eormtrflB, p«r yaar $8.00 

"MMtVim," eina kasdien, tSektriant aedfidladm. 
UftHfllU'. Ifletųn* Dienraščio Benrovfi. RedafctoztOB? 

&BK tevalaa BL Baluti*. Adraaaa vtaoma karMpaaQa&> 
tossm 

LlYbvanlan Publlahlng Co. 

OQ 8* Morgan S L, Ckica#», D1 
Telepionka Bulevard 42M 

toencmeratos kaina apgarsinimu skyriuje. Apgaf 
kalrta sutelkiama pareikalavus. 

tMrtbjflftl Redakcijon ir' neeunaudoti rankraščiai grfr 

UftiBEl *tgal tik tada, kada Jų gT^i Laimo reikalaujamai 

įtrikrtflH Redfcktljcn siundant, ir kuomet gražinimo 19 

fiOs IT^ ttakrsžiClo yra pridėtos. 
ĘranmMpratos, apgarsinimu ir kitokio biznio rofiSP 

tarta rt50: krefytis laiškais | Dienraščio Adm!ni«taraofff. 
Korespondencijas, žinias h- straipsnius reik odrestroO 

GfanraSčlO iR^italccijOB vardu. 

fokl raitai, be padavimo rašėjc tikro vardo-pratar* 
Al taftcrt sle.pl vardSs) lr adreso, negali butl aunaudofli 

Jsma&!8kal Redaktorių gaKma metyti nuo 11:20 OR 

12402 Mrrto ir m» 5:80 fki 8 vakare. 

Reikia Susivažiavimo. 
"Tėvynė" mano, kad atėjo laikas, kuo- 

met Amerikos lietuviams* ir*vėl reikėtų pa- 

daryti susivažiavimas. 
'"'Niekados dar musų gyvenime—ra- 

šo ji—nebuvo taip svarbi valanda, kaip 
dabar. Lenkai ir lenkams prielankioji 
spauda deda visas pastangas, kad pri- 
rodyti, buk musų tėvynės neprigulmybės 
idėja esanti vokiečių padaras. *** Lietuva 

per ilgą laiką bus reikalinga pagalbos, o 

męs pinigų kaip ir neturime,--reikia Ame- 
rikos lietuviams antsidėti nuolatine mė- 

nesine mokestimi Lietuvos reikalams ir 
mokėti per bendrą visų Amerikos lietu- 

vių nesriovinę jstaigą. 
Tiems reikalams reikia Amerikos lie- 

tuviams suvažiavimas šaukti. 

Svarbus yra tikslai, "Tėvynės" paminėti, 
ir jų vienų dėlei Amerikos lietuvių suvažiavi- 
mą vertėtų šaukti. Bet, apart jų, Amerikos 
lietuviams būtinas butų reikalas dar syki vie- 
nu balsu užjeikšti savo nuomonę ir savo rei- 
kalavimus sulyg Lietuvos ateities dabar, kuc- 
met Paryžiuje, Taikos Konferencijoj, jos liki- 
mas bus sprendžia. įas. 

Lietuvos gyventojai šaukia savo Steigia- 
mąjį Seimą Lietuvoje; Amerikos Lietuviai, 
pakeldami tuo pačiu laiku savo balsą, paro- 
dytų pasaulio atstovams, susirinkusiems Tai- 
kos Konferencijoj, kad Lietuvių Tauta vienu 
balsu reikalauja sau laisvės ir neprigulmybės, 
kad ji jokiu budu nesutiks bu t i .Lenki jos ar 

keno kito rakandu. 

Apart to, partijiniai santikiai tarp Ame- 
rikos lietuvių, suklijuoti pereito seimo, vėl 
drūčiai yra "pasileidę"; įvairiose vielose drau- 
gijos kelia protestus, skelbia nepasitikėjimą. 
Šiuos tarpsriovinius santikins reikėtų vėl dru- 
Člau suklijuoti. 

Šių visų priežasčių dėlei sušaukimas Sei- 
mo butų geistinas. Vienok, jeigu jis butų šau- 
kiamas, tai jis turėtų but šaukiamas kuogrei- 
čiausiai, nes laiko ilgai laukti nėra—Taioks. 
Konferencija lietuvių seimo juk nelauks. 

* * 

Šliupas ir Naruševičius 
Vyksta Europon. 

Gauname žinių, kad Dr. J. Šliupas ir 
inz. T. Naruševičius šiomis dienomis žada iš- 
važiuoti Europon. Pn. icšama taipgi, kad 
šveicariečių delegacija su kun. Olšausku ir 
J. Gabriu jau atvykusi Paryžiun. Londone 
laukia Laikinosios 1 Lietuvos ^Valdžios pre- 
piieras Voldemaras. 

T 

Tokiu budu gal galima tikėtis* kad Lie-1 
tuvių atstovybei pasiseks susirinkti Paryžiuje 
ir tinkamai perstatyti Taikos Konferencija' 
Lietuvos reikalą. 

Svetimoj Spaudoj apie 
Lietuvius. 

Mano, Lietuvą taip gerai 
kaip turi. 

Kad Lenkijos Valdžia mano, jog ji Lie- 

tuvą jau taip gerai kaip turi, tas matyt iš ofi- 
cialiu Lenkijos valdžios dokumentų, kuriuose 
LietuVa yra traktuojama lygiai kaip ir kitos 

Lenkijai priklausančios dalįs. 
Pavyzdžiui* Generalis Pagelbos Komite- 

tas Yaršavoj siunčia savo atstovybei Pary- 
žiuje beviel'riiu telegramų žinią, ko reikia Len- 

kijai maisto žvilgsniu ir pat pradžioje užreiš- 
kia, kad "Poznaniaus, Lietuvos ir Silezijos 
[maisto] reikalavimai yra mažiausi," kuomet 
visoj Lenkijoj badas esą platinasi vis daugiau 
ir daugiau. 

Jšskaitliav s, kiek tūkstančių vagonų mil- 
tų. žirnių, cukraus, mėsos, pieno, apavalo, 
drabužių etc. reikia, ir kaip visus tuos produk- 
tus galima butų Lenkijon pervežti transpor- 
tais minėtas pranešimas iš Varšavos skelbia: 

"Visi šitie transportai gali daeiti per 
Danzigo, Karaliaučiaus ir Liepojaus uos- 

tus. Idant šituos transportus pervežti, 
reikia 330 uždarytų vagonų ir 110 gar- 
vežių. Valdžia [Lenkijos] tuojaus turi 
turėti susinėsimą geležinkeliais tarp Dan- 

zigo ir Mlava ir tarp Danzigo, Torunio, 
Liepojaus ir Baltstogės. Susinėsimas su 

Baltgudija, Lietuva ir Paliepiu yra ne- 

galima [vvykluczona], nes ten dar tebesi- 
tęsia vokiškas įsiveržimas. 

"Vokiečiai, pasitraukdami, atiduoda 
salį bolševikų gaujom ir dar joms pri- 
gelbšti. Vokiečiai lupa visa šalį ir ima 
viską, kas tik ėmimui yra. Bolševikai! 
skerdžia gyventojus. Yra neatbūtinas \ 
reikalas Lenkijai užimti tas apielinkes ir 
t a! tuo jaus, idant užkirsti kelią piktdarys- 
tčs platininiuisi." i 

Viršminėtas telegramas yra instrukcija 
lenkų atstovams Paryžiuje, ko jie turi nuo 

talkininkų reikalauti. 
—Iš Dzicn. Zlyiąskoivy} Chicago. 

Causio 17. 1919 m. 

Apie Lietuvių Protestus, 
LaivrCnce (Mass.) Teicgrani, sausio 10d., 

praneša apie vietinių lietuvių mass-mitingą, 
rengiama sausio, 19 d., kurio tikslu yra pra- 
šyti Suvienytų Valstijų Prezidento ir Kon- 

greso pagelbėti išlaikyti Lietuvos laisvę. Mics 

to Majoras Hurley tapo pakviestas prakal- 
bosna. 

Northhampton (Mass.) Herald> sausio 
11 d., praneša apie vietinių leituvių mass- 

mitingą, laikytą sausio 8 d., ir paduoda ištisa 
tekstą rezoliucijos su protestu prieš 1enkus 
ir su prašymu pasiųsti Lietuvon Amerikos ar- 

mija. 
Tas pats laikraštis, sausio 10 d., paduoda 

žinią apie protestą lietuvių iš Easthamton, 
ivlass. 

f 
* * 

Reikalauja vietos Taikos 
Tayyboj. 

"Rezoliucijos, reikalaujančios, i dar/ Lie- 
tuvai butu suteikta reprezentacija Taikos 
Konferencijoj Versailles, tapo priimtos vakar 
Hotelyj Biltmore laike mitingo Lietuvių Tau- 
tines Tarybos, kuri atstovauja 7f9.000 lietu- 

sių gyvenančių Suvienytose Valstijose. Rezo- 
liucijos prašo Prezidentą Wilsoną, šios šalies 
Kongresą ir Talkininkų Valdžias leisti Lietu- 
viams išreikšti jų norus Konferencijoj kas- 
link valdžios, kokios jie. nori. 

M. Vinikfaitis] buvo vakarykščio mitin- 
go pirmsėdžiu. Kitais kalbėtojais buvo P. 
S. Villmont. Tarybos prezidentas, V. Jankaus- 
'.*is, vice-prezidentas ir P. Norkus, sekretorius. 
Taryba nutarė sušaukti netrukus didj niass- 

mitingą Lietuvių, kurių yra apie 150,000 
metropolijos distrikte. 

—Iš Ncw York World. 
Sausio 16 d. 1919 m. 

Rezoliucijos su prašymu, idant Lietuvai 

butų leista pasiųsti delegatus į Taikos Kon- 
ferenciją Paryžiuje ir atkartojančios atsida- 
vimą Talkininkų reikalui [de^otion to the Al- 
lied cause]. t*, po priimtos' Hotelyj Biltmore 
laike mitingo Lietuvių Tautines Tarybos, at- 

stovaujančios 750,000 gyventojų Suvienytose 
Valstijose. Tapo nuspręsta sušaukti Seimą 
pabraukimui noro Lietuvius pripažinti. 

—Iš New York Journal 
Sausio 16 d. 1919 m. 

Atsakymas i Lietuviu Kareiviu Prašymą 
Washingtonas vžgąnedintas Lietuviu upu, 

/ ————— 

Tikisi Lietuvos Reikalai bus apsaugoti. 

Durys lietuvių kareivių ir 
jūreivių, tarnavusių Dėdei Sa- 
limi, sausio 5 d. buvo susi- 
rinkęs Chieagoje ir nutarė 
tverti burius busiančiai lietu- 
vių kariumenei, kurios tikslu 

butų ginti Lietuva nuo svetini 
čaucių užpuolimų.—nuo lenkų, 
rusiškų bolševikų ir 1.1. 

Būrys minėtų lietuvių, kaip 
jau apie tai plačiau buvo ra- 

šyta "Lietuvoj" 6 ir 7 d. šio 
įuė. jsio, priėmė tūlas rezoliu-' 
cijas, kurias pasiuntė Su-v. Vai 
stijų Karės Sekretoriui Baker, 
prašant Amerikos valdžios, 
idant ji prigelbėtų sutverti ir 
užlaikyti liuosnorių pulkus iš 
lietuvių su tikslu, kad tie lie- 
tuvių pulkai, po Amerikos ka- 
riškos vyriausybės kontrole 
butų pasiųsti Lietuvon. 

Užvakar p. C. Kaspu'h, mi 
neto mitingo vedėjas, gavo iš 
Karės Departamento AVashing 
tone atsakymr, kuris žemiaus 
telpa anglų kalboje ir lietuvių 
vertime. 

Generalio-Adjutanto laiškas 
skamba sekančiai: 
M r. C. J. Kasputis, 

Nortlnvestern University, 
Lake & Dcarborn Sts. 

Chicago, 111. 
Dcar Sir:— 

Your letter of' January 5, 
įyuj. quoting resoliutions pas- 
sed at a "Reumon. of Dis- 
charged American Army ani 
N avy Men'' has beeii received 
and given carefui attention. 

The patriotic meeting held 
by the former members oi the 
Armyand N Avy of the United 
States of Litiiunian descent is 
a gratifying example of the 
spirit of unity and fair play 
tiiat animates the people 6f the 
United States and vvhich has 
made these United States uni- 
tcd in fact, as weli as in namo. 

The determination of natio- 
» 

nal boundaries and the fu- 
ture of all the peoples con- 

cerned in the greaj \var in 

Europe is a su'bject wliich \villj 
be determined at the Pcace 
Conference, .cocn to bėgin. 
Lithuania av:Jl r.c ooubt bq 
properly ręprcEcn'U.i and her 
interests protected. 

Tliere are apmle troops in 

Europe at present vdiich are! 
available for imracdiate action 
should the authorities deter- 
mine that the condition war- 

rant their use. Shor.ld the si- 
tuation recjuire farther need 
of troops, yonr proposa! \vill 
be. considered. 

Very truly yours, 
J. C. Ashburn. 

Adj'ittant General. 

Lietuvių kalbon išvertus, jis 
skamba sekančiai: 
Gerbiamas Tamista:— 

Jųsų laiškas iš sausio 5 d. 
1919 m., paduodantis rezoliu- 

cijas, priimtas "Susirinkime 
Paleistu Amerikos Armijos ir 
Laivyno Vyru" yra gautas ir 
jam suteikta rūpestinga atyda. 

Patriotiškas mitingas, laiky- 
tas buvusiu Suvienytų Valsti- 
jų Armijos ir Laivyno narių, 
Lietuvių paėjimo, yra džiugi- 
nantis pavyzdis tos vienybės 
ir teisingumo dvasios, kuri 
yra apėmusi Suv. Valstijų 
žmones ir kuri padarė šias 
Suv. Valstijas suvienytas fak- 
tiškai, kaip lygiai ir vardu. 

Nusprendimas tautinių rube- 
žių ir ateities visų tautų, už- 

infc-'rasuotų Didžiąją Kare Eu- 

ropoje, yra dalykas, kuris bus 
nuspręstas Taikos Konferen- 
eijoj, netrukus prasidėsiančioj. 
Lietuva, .beabeionės, bus tin- 
kamai atstovaujama ir jos rei- 

kalai' Ims apsaugoti. 
Šiuo laiku yra Europoje ga- 

nėtinai kariumenės, kuri gali 
buti, panaudojama tuč-tuoji- 
niam veikimui, jeigu vyriau- 
sybė nuspręstu, kad uplinky- 

jos vartojimą pateisintu. 
Jeigu gi dalyku stovis reika- 
lautų tolimesnio kariumenės 

pareikalavimo, ju-r. propozici- 
ja bus apsvarstyta. 

Su pagarba, 
C. Aahburn 

Ou.cral Adjutantas. 

1 \u1n]siiiimas Li duria uis. 
— Ką jus manote apie to- 

kį atsakymą ?—užklausta p-o 
Kaspučio, minėtą laišką per- 
skaičius. 

•- Labai gerai—atsakė jis 
karštai—tai yra nemenkas pa- 
drąsinimas lietuviams, o po- 
draug ir lietuvių jaunimui nu-1 
rodymas, kad ji imtų prisi- 
rengę prie to l,\iko, kuomet! 
jų pagelba butų reikalinga ir 
Suv. Valstijoms priimtina. Ta 
mista tėmijate, ką Generalis 
Adjutantas savo laiške mini 
apie Lietuvą? Tai yra kitas 
padrąsinimas lietuviams ir 
kiekvienam lietuviui, be abe- 
jonės smagu yra žinoti, kad 
augštose Karės Departamento 
vietose Washingtone yra to- 
kios nuomonės apie Lietuvos 
reikalus prisilaikoma. 

— O ka jus inar.otc dabar 
daryli su lietuviu I- r.- .>v\- 

organizavimu r 
— O, męs eisu:- f.u ih\c 

darbu pirmyn dar smarkiau 
negu iki šiolei. Taurist? patč- 
mykit, kad reguliare? kariu- 
menes su šautuvais ir -u Suv. 

Valstijų k:."iirment. privilegi- 
jomis ir teišeini? r. ts nekar- 
ine tverti, kr-j to r "r-.io val- 
džia nepripažins. Tačiaus, ta- 

M. B# 

ji MetaiN-auji Darbai 
LIETUVOS Valstybė jau tveriasi. Prūsų Lietuviai 
prisideda prL Xeprigiilmingos Lietuvos. 
Vienok reikia Lietuvą atstatyti iš-po karės griuvėsiu,, 
atnaujinti ją. 

LIETUVOS ATSTA'/'YMO BENDROVE 
turi šitokį planą Lietuvos atstatymui: 

i) Inkurti Vilniuje savo skyrių ir tuomet 
j) Pagelbėti atstatyti ežnulirbystę, 
3) Pagelbėti atstatyti" pirklybą, 
4) Pagelbėti atstatyti pramonę. 

Tiems planams jlounyti. reikia tuojaus 

1,000,000 Ooliarių\ 
Visi, kam brangi TCvyne-Lietuva, dėkitės prie 
LIETUVOS ATS'/'AYMO BENDROVES. 
Šėrai po $io.co. Prisidedant prie Bendrovės rei- 
kia pirkti nemaniau s.šėrus. Indcti pinigai at- 
neša 4 procentus kas metai ir šėrai auga vertėje. 
Rašykitčs prie 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE. 
(Lithuanian Devclopement Corporation) 

320 FIFTH AVE., NEW Y'J)RK CITY. 

mista» manau, žinote, kas reiš- 
kia kari limenę organizuoti. 
Vienu apvilkimu vyro į ka- 
reiviška uniforma dar nepa- 
darysi kareivio. Pirm negu 
iš civilio žmogaus pasidarys 
kareivis, reik daug prirengia- 
mojo darbo atlikti: reik jį tin- 
kamai fiziškai išlavinti, reik jį 
muštro išmokinti pirm negu 
jis šautuvą į rankas galėtu 
paimti. Tą prirengiamąjį dar- 
bą męs ir toliaus varysim. 

— Gimnastika—tęsė toliaus 
į». Kasputis—yra puikus da- 
lykas, abelnai paėmus, o ka- 
riška gimnastika yra puikiau- 
sia gimnastika iš visų gimnas- 
tikų, ką liudija ir tas faktas, 
kad vyrai, kurie jos pamėgino 
musų būryj, nori jos kuodau- 
giausiai. Męs ta gimnastiką 
varysim toliaus ir busim ga- 
tavi, kuomet tik mus Suvieny- 
tų Valstijų valdžia pakviestų 
vykti Lietuvon. 

— Ar tamisui manai, kad 
tokia proga gali greit pasi- 
taikyti? 

— O kodėl ne* Viena, aš 
manau, kad Suv. Valstijų val- 
džia sutiks greičiau, jeigu dau- 
giaus reikalavimu bus iš lietu- O 

viii pusės. Antra, toki reika- 
lingumą Suv. Valstijų Val- 
džia gali pamatyti greitai... 
Juk jus matote, kad Švedijos 
valdžia jau tokį reikalingumą 
pamatė ir sulyg vėliausiu ži- 
iiiii siunčia Lietuvon švedų- 
liuosnuri.j armiją. Dar tamįs- 
la ir tai patėmyk—pridėjo p. 
Kasputis,—kad jeigu švedai 
liuosnoriais eina ginti Lietu- 
vos. tai ko butų, po šimts ba- 
rabonų,, verti lietuviai, jeigu 
jie patįs nesiveržtų savo loc- 
nos šalies ginti. Perdaug pas 
raus buvo visokių kalbų ir bai- 
kų, laikas atėjo darbą dirbti. 
Ir tą darbą dirbti reik, tuo- 
aus pradėjus mūsų jaunimui 

>tis i kuopas, lavintis muš 
t: idant prie pi/mos progos, 
prie pirmo pašaukimo "\ykti 
Lietuvos pagelbon. Juk ta- 
mif.ta matei, kad ir Lietuvoj 
yra lietuvių kariumenė, kuri 
jau griumiasi su Lietuvos prie 

Šais. O ar męs, Amerikos lie- 
tuviai, čia sėdėsim ramiai ir 
nosis sau krapštysim? 

Kita nedėklienį ateikite ir 

pasižiūrėkite, kaip musų lietu- 
viai muštrą varo—užbaigė j}. 
Kasputis. 

v Gauna $50.00 Dovanų. 
Šitai busiančiai lietuvių ka- 

riumenei pasirodo nemažai už 

uojautos. Būrin susispietę jau 
netoli šimto vyrų. Savo rei- 
kalams turi patįs susimetę per 
$100. liet ir iš pašalies jie 
otisilaukė nemenkos paramos. 
Anądien p. Jonas Kurtinaitis 
iš Thorp. \Vis., prisiuntė "Lie 
tavos" Redakcijon $50.00, 
prašydamas juos perduoti lie- 
tuvių kariumenės reikalams. 
Tas padarė labai gerą padrą- 
sinimą ir sukėlė dar didesnį 
lipą tarp šio būrio vyrų. O 
tas parodo, kad visuomene, 
matydama darba dirbama ne- J c c 

pasilks užpakalvj su savo pa- 
ama. 

Chicagos būrys išsidirbo 
sau ir lietuviška komandą ir 
vyrai, kurie sulyg tos koman- 
dos lavinosi pereita nedėldie- 
11 j. paskui pasakojo, kad girdi r 
jie girdėję ir muštrąvojosi su1 

lyg rusiškos komandos, bet iš- 
girdus lietuvišką komandą, net 

žarijos per gįslas jiems per- 
ėjo... 

— Fain, kad jį vanagai pa- 
imtų... 4arė vienas buvusis 

Rusijos ar-' iioj unteraficieru. 
pasimiklinęs po lietuviška Fe- 
rnandą valandą laiko. 

Rytai Labai Uzintcresuoii. 
Nemanykit, kad tik vieni ei- 

k' Cį iečiai butų toki smarkus— į 
0> ne! Štai ir Rytuose tuo- \ 

jaus pasismarkino. Brookly- | 
ne, kaip girdėtis, taip-pat pra- 1 
dėjo toks pats būrys lietuvių s 

organizuotis. Girdėtis, .kad 
brocMvniečiai žada netrukus 
pasikviesti p. Kasputį Brook- 
lynan, idant atvažiuotų su jais 
tame reikale pasikalbėti ir dau 
giaus "pep" (upo) priduoti. 

Jus tik, vyrai, truputį pa- 
laukit ir pažiruėkit paskui, kai 
lietuvių jaunimas įsisiubuos... 



PASISKAITYKITE! 
Daina. 

^ Suužk, užužęs, o kleveli! 
Šimtmetėmis šakelėm s. 

Raudok pravirkęs, bernužėli, 
Grattdžiosiom's ašarėlėm's! 

Tave močiutė išaugino 
J r prie širdies, prie .savo 

Priglaudus* meiliai apkabino, 
, Lopšelyje lingavo. 

Palinksmink mano dienas! 
"Užmigk, sapnuok, o balandėli, 
Oi, čiučia-čiučia, artojėlį 

Per anksti žagrė—plienas! 
Užaugęs tn man' užvaduosi, 

l ždirbsi kąsnį duonos. 
Dabor sapnuok! Tau uždainuosiu, 

Grūdeli tu aguonos [ 
Dainavo motina ir supo 

Lopšelį kūdikėli*.; 
Bet čia anai misiis parupo: 

"Nustosiu balandėlio! 

Išveš, atskirs sūnelį mano 

Nuo mylinčios krutinės; 
Paliks man' vieną močią seną... 

Išveš jį iš tėvynės... 
Suus, sucirps vėl klevužėlis 

Šimtmetėmis Šakefėnrs; 
Raudos vaiskelv bernužėlis 

Graud/.iosiom's ašarėtėm's!" 
# * 

Seniai jau daina nutruko 
Jr per gojus nuskambėjo; 
Jaunimas vis į seniuką, 
Akis įspyręs, tylėjo. 

Tr skaisti geso saulutė. 
Slaptu žiurėjo per girią; 
Tamsi naktelė—močiutė 
Tamsai šešuolėčius skyrė. 

fada tik musų broliukai 
Iš savo chtmu nubudo 
Ir ačiu! tarę seniukai, 
Namon keliauti snjudo. 

— Oi, vargai—vargeliai musų!— 
Jie kalbėjo nusiminę: 
Męs liejam kraują dėl rusų— 
Rusai mus' žudo tėvyne!.. 

oo oo 

E. DE .MICI Verte M. GRIGONIS 
* 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 

^ 
PAVASARIS. 

^ Pirmoji balandžio diena! Tiktai trįs mė- 
nesiai bereiks mokyties! Šįryt buvo puikiau- 
sias visų metųrytas. Aš buvau labai, labai pa- 
tenkintas: Koretti pakvietė mane poryt eiti 
karaliaus sutiktų kartu su jo tėvu, kuris "pa- 
žįsta karalių.'' taipogi mama žadėjo mane nu- 

vesti Korso Vakleko vaikų prieglaudom Man 
dar buvo linksma, kad mažasai mūrininkas 
sveikesnis, o ir mokytojas pasakė mano tėvui: 

— Jam gerai sekasi! 
Priduriniui prie visa, tai buvo puikus pa- 

vasario rytas. Pro mokylos langus matyties 
buvo melynasai dangus, medžiai jau pradėjo 
sprogti ir kai-kuriuose languose jau buvo gė- 
lių dėžutes. 

.Mokytojas nesijuokė, nes jis niekados 
nesijuokia- bet taip buvo linksmas, kad jo kak- 
tos raukšlių nesimatė. Aiškindamas uždavinį, 
jis juokavo. Matyt, malonu jam buvo kvėpuo- 
ti tyru oru, kum skverbėsi pro atdarus lan- 
gus. Gatvėje girdėjosi plaktuko tauškimas, 
vienuose namuose motina niūniavo lopšinę 
daiftą; kazarmėse triubavo. 

Visi buvo linksmi — net Starcfi. Staiga 
kalvis pradėjo garsiaus kalti, moteriškė gi bal- 
siau* dainuoti. Mokytojas atsistojo ir klausėsi. 
Pasi iau išlėto, žiūrėdamas, pro langą, tarė: 

— Dangus aiškus, motina savo kūdikė- 
liui lopšinę dainuoja, doras žmogus darbuo- 
jasi, vaikai mokinasi — kaip tas viskam puiku! 

Išėję iš klasės pamatėmų, kad ir visi vai- 
A linksmi; visi, kaip kareiviai, maršavo ir 

.yrainavO' tarytum prieš didelę šventę. M'oty- 
tojos juokavo; toji, raudonplunksnė, paskui 
berniuku šokinėjo, kaip mergaitė. Tėvai ir 
vaiku giminės juokdamiesi šnekučiavo, o pas 
Krossi .otiną taip daug buvo krepšyje žibu- 
čių, kad nuo jų visas kambarys kvepėjo. Dar 
niekados man taip nesinorėjo pamatyti ma- 

mos. kuri manęs gatvėje laukė. AŠ tariau jai: 
— Kodėl man šiendieną taip linksma? 
Ir mama š\psodamasi atsake: 

— Todėl, kad pavasaris atėjo ir kad tav«> 
sąžinė gryna. 

KARALIUS UMBERTOi 
Dešimtą valanda tėvas pamatė yro1 law- 

gą Koretti, malkų pardavinėja,, su suKumi,. 
kurie manęs plečiujc lankė, ir tarė: 

— Štai jie. Enriko, eik savo ka>raiiat*s 
pasižiūrėtų. 

Tėvas ir sunns Ihivo linissniesaiuy kai pa- 
prastai. Tėvas pasikabino tris medelius, o ir 
usus smailiai susuko. 

Męs tuojatts nužingsniavome stoties link, 
kur Įjusėj vienuoliktos turrėjo karalius atva- 

i zmoti. 

Koretti tėvas rukė pypkę ir tryne defcnus. 
— Žinote jųs, — tarė jisai, — aš dar jo 

į nuo 66 metų karės laikų nemačiau? Nectau- 
Įgiaus ir nemažiaus. kaip pusšešiolika metų f 
Išpradžios trejus metus buvau Prancūzijoje, 
paskui Mondovyje; o čia galėjau pamatyti, 
bet manęs tada, kai jis buvo atvažiavęs, mieste 
nebuvo. Ką reiškia proga! 

Jis karalių vadino tiesiai Umberto, lyg 
.draugą: "Umberto vedė 16-tąįj'ą diviziją^" 
"Umberto buvo dvidešimties metų ir tiek tai. 
dienų," "UmtJerto arklys buvo toks ir toks." 

— Penkiolika metų! — sušuko jisai, pra- 
dėjęs sparčiaus žengti. Labai norisi jį pama- 
tyti! Tada jis buvo princas, dabar karalius, 
liet ir aš dabar nebe tai", kas buva'ii: buvau: 
kareivis, o dabar malkų pardavėjas.", —juok- 
damasis kalbėjo jisai. 

Sunus jo paklausė: 
— Jei jis tave pamatytų, ar pažintų? 
jis prasijuokė. 
— Gal tau galva sukasi — tarė jis. — 

Jis, Umberto. buvo vienas, o musų, kaip mtt- 

•sių. Argi jis £ali kiekvieną kareivį pažinti. 
Męs nuėjome Viktafo Emmanuilo ga»t- 

vėn; čia buvo daugybė žmonių, kurie visi stso- 
fin ėjo. Praėjo alpininkų būrys su muzika, pra 
jojo du karabineru. Dangus l)uvo giedras. 

— Taig! — sušuko Koretti tėvas, —* lai- 
bai man bus malonu pamatyti divizijos vedė- 
ją! Kaip aš greit pasenau! Lyg tai vakar ber- 
tų buvę, kai aš 24d. birželio rengiausi durtu- 
vais kariauti. Umberto vis vaikščiojo su savo 

afioteriaisy o armotos griaudžiai.- Męs žiwkne 
j ji ir kalbamės, kad tik jam nekliūtų. Aš vi- 
sai nesitikėjau, kad p-riseis tlaip arti- jo but-i, 

j.įal ir keturių žingsnių nebuvo, vaikučiai ma- 

ino. Diena buvo puikiausia — danguje nėr de- 
[besėlio, bet ir karštis buvo didelis! — Mėgii>n- 
kinie ineiti! 

Męs priėjome prie sloties. Čia buvo aibės 
žmonių, vežimų, kareivių, karabinerių, įvai- 
riausių draugijai1 i-r sąjungų su vėliavomis. 
Griežė kareiviu mitzifca. , 

Koretti tėvas mėgino ineiti j' portalą, bet 
jo neleido. Tada jis sumanė prasisprausti pir- 
mojon minios eilėn, kuri stovėjo abiejose iš- 
ėjimo pusėse ir alkūnėmis triustamas ir pats 
pralindo ir mus nusivedė.- Bet minios siūba- 
vimas tai šen, tai ten mus nešiojo. Koretti tė- 
vas dar pamatė viena- tnšči'ą vietefe. kur nieko 
policija neleido. 

— Sekite paskui manęs, — tarė jis, ir 
išlindome męs pro minią. Męs atsistojome tuš- 

čioje vietoje, ir jis atsirėmė ant pilestro. 
Tuojaus atbėgo policijos brigadiras ir 

sušuko-: 
— Čia negalima stovėti. 
— Aš iš ketvirtojo batalijono 49-tojo bū- 

rio, — atsakė Koretti, rodydamas medaliu. 
(Toliaus bus) 

I<4 I'ARODO Lt EŽIU VIS? 
Žmogus negali buti laimiiRgUy jei jo vidu- 

riai negeri; ir dispepsija bei histerija rodo 
nesuskaitomų ligų simptomus. Bet. tūlas gali 
paklausti, kaip galima žinoti, ar liga, kurią aš 
kenčiu, yra tikra, ar išvaizdinta? Taigi aš 
pasakysiu, pažiūrėk į savo vidurius pirma ir. 
meldžiamas, dirstelk į savo liežiuvį. Jei man 

pačiam kuomet tektų galvoti apie savo- kokį 
umą darbą, tai aš pirma darymo to, pasižiūrė- 
čiau į savo liežiuvį. Jei jis nėra kaip reikia 
grynas ;r drėgnas, tai aš negaliu skaityti sa- 

vęs pilnai sveiku nei kūniškai, nei protiškai ir 
atidėčiau savo darbą toliau, su vilčia, kad ma- 
no padėjimas toliaus bus geresnis. Ką gydy- 
tojas randa žiūrėdamas į liežiuvį? Daug ką. 
Liežiuvis užjaučia kiekviertam mažiausiam kū- 
no ar dvasios nesmagumui, juogi labiaus vi- 
durių stoviui. Plonas, balzganas klodas visu 
paviršiu parodo negrumuliojimą. Lopuotas lie- 
žiuvis, vadinas, atprauktas lopais, parodo la- 
bai sugadintus vidurius. Geltonas ležiuvis pa- 
rodo geltligę. Gelsvas drebantis, storas, rin- 
čiuotas liežiuvis pasako apie buvusius perdėji- 
mus ir aš nenorėčiau, idant mano draugai tu- 
rėtu tokius liežiuvius, nes aš tikrai tikiu, kad 
tikras gerumas negali buti įgijimas šiame svie- 
te nelaikant kojų šiltai, galvos šaltai ir Hežitr- 
vio gryno. 
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AMERIKONAI LONDONE, i | 
Sužeisti Amerikonai, grįždami namo, sustojo Londone ir peni karvelius ant vie- 

no Londono pleciaus. j f ■„ 

Pilti} Valstijose Zem&tyste Gerėja, 
Žemdirbystės padėjimas pie- 

tuose šiandieną visai kitaip išro- 
do, negu jis irrodė 1910 m. 

Veiklus ir prityrę ukėL darbinin- 
kai padarė dideles permainas. 
lufesCajrtčia-i1 ak irų, kuVie buvo ap- 
augę žolėmis dabar apsėti ku į 
kuruzais, kviečiais, avyiomis, 
šienu, vata, taboka, bulvėms, dar- 
žovėmis ir kitokiais vaisiais. Vie- 
tose, i<š kuriai' 'pirmiįui neišvežta 
nei vieno- karo galviju, kiaulių ar 

avių, dabar labai daug pagami- 
nama kiaulienos, jautienos, avie- 
nos ir piefo dalyku. Šeimynos, 
Jcifritos pirmiau vos t-ik išmisda- 
|Vo, daoar praturtėjo ;r džiau- 
įgros ukėb" gyvenimu1. 

Kaip toki revoliucija atsitiko? 
Iš vienos pusės kar>ė suteikė pro- 
gos permainoms agrikultūroje, 'o 
iš kitos Suv. Valstijų žemdirby- 
stės d <» pa* t urentas 'ir valstijų 
'žrcmdcfitbysles mokyklos, įprigelb- 
jstati't is^ pavretų* (county) 
!4g4nuų, apsigyvenusių valstijose 
įpradėjus nuo- Texas iki Oklaho- 

(ma ir nuo Floridos iki Mary- 
,lWn'<f.t j% įiijbola-tos v.Tjgii^y. uki- 
įnirtkus paslidinti javų a-urgininią, 
pagerinti ūkininkavimu; laikyti 
.gyvulių, ir užauginti kuodau- 

(gi'ausiai maisto pijuose, vatą pa- 
liekant t>i'k dėl polno. 

Senoviškas Ūkininkavimas 
Permainytas. 

j Ligšioliai apie pietus buvo sa- 

rkoma, j©g tai vienų mulo ir 

vienų negrų ūkininkų karalystė. 
Negrai ūkininkai augino vien tik 
vatą. Už parduotos vatos pini- 
gus jie pirkdavo iš kitur atvež- 
tas pupas, lašinius ir duoną. 
PriCj toki įprotį gyventi iš 'pini- 
gų, vietoj kad patiems maistą 
augintis Suv. Valstijų žemdirby- 
stės departmentas turėjo nema- 

žai veikti, kad nuo jo atpratini- 
ti. 

Pavietų agčnfa/.r.s duodama 
daug garbės už išmokinimą 15 
vitetiijių ūkininkų netik auginti 
daržoves, javus ir gyvuolius tik 
saviems reikalams, bet ir parda- 
vimaii. Nežiūrint, jog už vatą 
buvo mokama daugiau, neg kada 
nors pirmiau, paprastas ūkinin- 
kas stovėjo už auginimą maisto 
dalykų. Piety ūkininkai ir mie- 
stiečiai užtektinai augino sau 

daržuose bulvių, taip kaip ir so- 

gur* sirupui. Ūkininkai daugiau 
•augino javų, kukuruzų, šieno, 
žemriešučių. įvairių pupų, ta>:o 
kaip ir gyvulių rričsai, pienui ir 
kiaušiniams. 

Pav. praėjusias:.} melais 
įAlabamoje išaugino 68 proc. bul- 
vių, 30 proc. vatos, 12 pro?, šie- 
no, 8 proc. avižų, 21 proc. kiau- 
'lių. rg proc. avių, ir 7 proc. sal- 

džųjų bufviti daugiau, neg 1917, 
'metais. 

Pirmiau pietai pirkdavo šieno 
',iš vakarinių valstiją. Pavietų 
agentams pasidarbavus šieno au- 

ginimas pak-ilo taip, kari Alaba- 
'moj prišienauta 1,293,000 tonų 
per 1918 m., vietoj 166,000 pri- 

šienauto—per vienus metus. 1909 
1918 m. Georgijoj šieno ])rišie- 
nauta~42^proc. daugiau-; Xortli 
Cąrolinoj _ 183^ jiroc.; Floridbj 
362- pfoe.—H>--Pietų Cąrolinoj 253 
proc. Į*aga-1-vėliausiais javų ap- 

skaičiavimais ūkės produktų ver- 

tė Alabamoje, Floridoje, Geor- 
gia, Mi'ssissi'ppi, North Cąrolinoj 
ir South Cąrolinoj buvo $839,- 
213,000 1909 m. ir 2 106,396,00c- 
19T7 iti1. t. y. 250 proc. 

Daugiau Auginama Gyvuliu. 

Suprantama, kad daugiau už- 
auginant kukuružų'ir šieno pie- 
tų Valstijose, ūkininkai daugiau 
pradėjo auginti kiaulių ir galvi- 
jų. Kudosios kiaulės, kurios t.iip 
plačiai Amerikoj buvo žinomos 
nuo pat Civilės Karės, pranyko, 
o jų vietuj apsireiškė gerai nu- 

penėti prielaida5, kurie geresnį 
pelną neša pietuose, neg javais 
penėtieji vakaru kukuruzų apie- 
linkėję. 

Pagal vėliausius apskaifliavi- 
m<ns išviso randas (15,066,000 
kiaulių Suv. Valstijose, iš kuriu 
29,651,000, arba 54.5 proc. pas 
sesių valstijų ukininkus—Iowa, 
Illinois, Nebraska, Missouii, In- 
diai a ir Ohio, o 21,756,000 arba 
3.3.4 proc. randas pas 15 pietų 
valstijų uklninkus, o 21.i pro:, 
išpuola ant likusių 27 valstijų. 
Dabar pietai stovi, antroje vieto- 
je kiaulienos auginime. Paste- 
bėtinas dalykas link kiaulienos 
auginimo pietų valstijose yra tai. 
kad jis iškilo per paskutinius 
penkeriais metus, besidarbuojant 
pavietų agentams iškelti kiau- 
lių auginimą. Pagal klimato Pie- 
tai yra ideale vieta gyvulius 
auginti ir, kaip išrodo, tas dar- 
bas dabar jau ten eina geron 
pusėn. 

Kiauliu Išsiuntimas. 

Kaip kįla kiaulių auginimas 
galima matyti, kad ir iš to, jog 
pietų Alabamos 17 pavietų, nors 

1912-1913 m. neišsiuntė kiaulių 
nei vieno karo, nuo 1 balandžio 

r917 iki 1 bal. 1918, išsiuntJ 
parduoti 2.352 karų kiaulių. 
Mtesissippi išsiuntė 7,244 kiaule? 
f9r4 m., o 1917 išsiuntė jau 
88,730 t. y. 1224 proc. daugiau. 

Pietuose kiaules auginti ne- 

brangiai tekašt'uoja. Jos leng- 
vai: išmaitinamos žaliais javais, 
įvairiomis pupomis, žirniais, bul- 
vėmis, o fcukuruzai penimi tik 
prieš vežimą pardavimui. 

Kiaulių auginimas iškilo pra- 
dėjus daugiau auginti kukuruzų. 
1909 m. Xorth Carolinoj užau- 

ginta 35,000,000 bušelių kukuru- 
7'j, o 1918 ten pat užauginta jau 
(14.365,000 bušeliai ir nupenėta 
j,599,000 kiaulių. Georgia išau- 
gino apie 29,475,oqHj )bušelių dau- 
giau 1918 111., neg 1909 ir 1918 
nupenėjo 2.507,000 kiaulių. Taio- 
pat ir kitose pietų valstijose, 
daugiau pradėjus auginti kuku- 
rnizų, pagerėjo ir kiaulių augini- 
mas, o karės reikalavimai ir 

brangiau mol.ant uz kiaulieną tą 
darbą paskubino. Daugiau pri- 
šienaujant šieno, daugiau 'užau- 

ginta ir galvijų, 1914 m. Missi- 
ssippi pardavė tik 86,229, nupe- 
nėtus raguočius, o 1916 ji išsiun- 
tė į St. Louis skerdyklas jau 
156,237 arba 181 proc. baugiau. 
1915 m. I."~sissippi ūkininkai 
išvežė j St. Louis 6,850 avių, 
o 1917 jie- ten pat išsiuntė 15.- 

— 

:— i 
917 avių. arbš 232 prc-c. sau- 
giam. 

Daugiau Maisto Sutaupyta. 
Pranešama jog 1,407,408 mo- 

ters dalyvavo karės darbuose 
Pietų Valstijose per 1917 m. -i 

jog 980,272 merginų joms pa- 
dėjo dirbti; išviso 2,606,213 mo- 

terų ir merginų, kad padėti lai- 
mėti karę, dirba po daržus, au- 

ginant vištas, dedant i dėžes vai- 
sius, daržoves ir mėsą, mušant 
sviestą ir dirbant surius. Jų 
pasiseki mą galima iš dalies ma- 

tyti, atsimenant, jog jos pridė- 
jo 200,000,000 dėžu vais\ų ir dar- 
žovių. Iš šolics tyrinėjantieji 
sako, jog laike pastarųjų 12 mė- 

nesių pietų valstijos sudėjo j 
dėžes 500 proc. daugiau vaisių 
ir daržovių, neg. kuoriiC'c nors 

pirmiau per tą patį laiką pra<V- 
jusihmc pusamžy j. 

62,2-7 moterų susidėjusios j 
3,812 kliubų n^enai sudėjo 34,- 
997,677 dėžes daržovių ir vaisių, 
kurių vertė išneša viršum $7,- 
ooo.ooo. lieto, jos pridžiovino 
2.750 tonų vaisių ir daržovių, 
ir dar priraugino, prisudė- ir 

sudėjo 500 tonų daržovių. 73,306 
pietų merginos susijungusios i 
kliubus, užaugino ir pridėjo 8.- 
882,000 dėžių daržovių, kurių jos 
gavo iš kitur ir pačios neaugi- 
no. 

Vaikų Kliubai Duag Didesnį. 

Pasidainavus pavietų agen- 
tams vaikų kliubai labai spėriai 
išaugo. 1917 m. vaikų prigulėjo 
j kliu bus sekančiai: kukuruzų 
kliubuose 40.394; kiaulių augini- 
me 31.375; vištų auginimo n,- 
(>33; vatos, 5/297; maišytuose 4 

Mokinkis Angliškai Namie! 
LENGVA IŠMOKTI 

PILNAS KOR.ESPONDENC1JINIS KURSAS 
PATAISOME VISAS UŽDUOTIS 

30 Lekcijų BDV0 Dabar $2. 
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS, SUGRAŽINSIME JUSU PINIGUS 

Nėra geresnio budo už ši kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą 
anglų kalb:}. naitie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalyki'? 
taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, bet tuvi 
viską atminti. Jos perstato dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- 
bingumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi į mokinio 
mintij bu tokia spėka, kad jis nekelia aVių nuo lekcijos, koliai visko ne- 
išnuVsta. Ištarim. anglišku žodžių ir vertimas lietuvlškon kalbon, taipgi 
yra praktiškas 

šis kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros 
lekcijų. Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių — visos kitos iš 4 
didelių puslapių. Antgalo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kuria mokiny1? išdirba pagal nurodymų ir mokytojaus patarimų, ir siunčia i mokykla dėl 
pataisymo klaidų. Už pataisymą klaidų nieko nereikia mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžinai mokiniui atgal. Apie prisluntihėjlmą užduočįų dėl pataisymo, paaiškinimą, prisiusimo kartu su lekcijomis. 

štai ką musų mokinys sako apie mūsų kursą, išmokęs angliškai": 
"Gerbiamieji:— ..Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią, jum* padėką už jusų atsakant} mokinimą ir populeriškas lekcijas jubu metOdos. 

Jusiį mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi, ačią Ir už 
konsuliaciją (patarimus). Jusų metodos kursas stebėtinai yra pigus Su augšta pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS. Norristown, Pa., July 11, 1917". Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję po $10.00 už kursą, yra taip užganėdinti, — busi užganėdintas ir tamista, mokėdamas dabar tik $2.00 už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuojaus — 

dabar. Vėliaus gali buti per vėlu. Atmink, męs siusime tik 500 šią kuran po $2.00 kiekvieną Po to, ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas.Męs paskyrėmė šiuos 500 kursų po $2.00 vien tiktai dėlei išplatinimo savo puikios nietodos mokinimo. Taigi, buk pirmas. Siųsk $2.00^ šiądien. Indėk rnaKkių už 15c. dėl iška.ščių prisiuntlmo kurso. Tamista nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums atgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo, męs sugrąžinsime pinigus, šis kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00, ''vt tamista dabar turi progą gauti jj už $2.15, su markėmis. Naudokis š.ą proga dabar, Ir prigoibėk mums išplatinti musų praktišką metodą. Prisjųsk pinigus šiądien, tžtiknname, kad nesigailėsi. 
"L" AMERICAiN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL 

3103 So. Halsted Street .. CHICAGO, ILL, 

087; bulvių 3,441; žemriešučių, 
3st57; sorgos, 2,126. Tos skait- 
mens labai padidėjo per 1918 m. 
ir beto 400,000 vaikų padėjo 
dirbti netikėtuose darbuose. Vi- 
dutiniškai vaiku kliubuose išau- 
ginta 47-97 bušeliai kuku; jzų ant 
vieno akro. Tūkstančiai tyros 
veislės kiaulių išdalinta tarp 
kiaulių auginimo kliubų narių. 
Vaikų kliubų darbas ragina ūki- 
ninkaičius eiti j žemdirbystės ko- 
legijas. Vienoj pietų valstijoj 
1917 m., 218 kliubų vaikų įstojo 
į valstijos žemdirbystės kolegiją. 

1917 m. po pavietų agentu 
prježiura 303,723 audusių iukinin- 
kų dalyvavo ūkės bandymuose. 
Dar nežinoma, kiek dalyvavo 
1918 m. Tam dalykui jie pa- 
vedė 501,729 akrus kukuruzams, 
156,660 akrų kviečiams, 68,769 
akrus rugiams, 77,597 akrus 
"soy" pupoms, 540,448 akrus 
"velvet' pupoms, 44,526 akrus 
lucerutfj, 100,505 akrus žemrie- 
šučia):..s. 14.809 akru« bulvėms, 
11,179 akrus saldžiusio!aš bul- 
vėms ir 364,741 ak p u įvairiems 
kitiems augalams. 

Kiti Agentu Darbai. 

Pavietu agentai daug prisidė- 
jo prie įvedimo laištimo ir ge- 
nėjimo vaisinių medžių, kas pa- 
didino vaisių uža'iiglių. Jie faip- 
pat mokino, kaip gyvulius pe- 
nėti ; padėjo įsigauti [tyros veis- 
lės gyvulių, patarimus davę. 
kaip juos užlaikyti, kaip suvar- 
toti mėšlus, trąšas, statyti tro- 

besius, tvarkyti vandenis, •dar- 
žus. Vienais tik metais jie sakė 
prakalbas ant "8,996 susirinki- 
mų, kuriuose dalyvavo apie 4,- 
ooo. joo žmonių. 

Jeigu- jūsų akys perši arba skaudžios, 
jųs nereikalaujate eiti gydytis ir mo- 
kėti augštas kainas už tai. Pasltelrau- 
kit su manim. Aš pritaikysiu jums 
akinius, kurie greitai prašalins jums 
visus akiu sakusmus. Aš gvarantuoju 
iums geriausią, patarnavimą ir žemiau 
sias kainas. Turiu 8 metų patyrimą. 

Pėter A. Mifler 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizgučių. Pui- 
kiai Taisoma Laikrodėlius 

2128 W. 22nd St. Chicago 
Phono Canal 5838 
4906 W. i4th St Cicero 



VIETINES ŽINIOS 
IS TOWN OF L/jKE. 

Čia pasimirė nuo nepavyku- 
sios operacijos gerai Lliicagic- 
ciams pažįstamas Jurgis Ukso, 
gyvenusis prie 5517 S. Paulina 
gatvės. Velionis paėjo iš Kau- 
no gub., Reseinų pavieto, Skaud- 
vilės miestelio. Amerikoje iš- 
buvo apie 24 metus. 

Susirgo sausio 5 dieną aklo- 
sios žarnos uždegimu įAppen- 
decitis). Huvo nuvežtas j St. 
Bernards ligor.butj, kur Ur. 
ilector, -nusio 18-tą dieną, pa- 
darė operaciją,—bet ja/u buvo 

pervėlu, ligonis vakar, Seredoj, 
10:20 valandą prieš pietus, per- 
siskyrė su šiuoini pasauliu. 

Laidotuves atsibus šubatoje, 
25 d. sausio, Šv. Kryžiaus baž- 
nyčioje. Laidos graborius Ant. 

Iv/crskis, šv. Kazimiero kapinė- 

Velionis! l'kso buvo darbštus 
ir geras tėvynainis. ..Suorgani- 
zavo ant Town of Lake lietuviu 
kareivių draugiją Yytanto gvar- 
dijį. Buvo tp.ipgi ir duosnvrc 
lietuvių reikalams. 

Jis buvo viens iš savininkų 
buvusios "Nevv City Savings 
Bank" prie 46-tos ir Ashland 
ave. Bet prieš užsidarymą 
Banko velionis iš kompanijos iš- 

stojo. 
Velionis paliko didžiame nu- 

liudime kaip savo broliavaikius 

Kostantį ir Stanislova Uksus, 
taip ir daugybę Chicagoje savo 

draugų ir pažįstamų. Draugas. 

IŠ WEST SIDĖS. 
"Baltos Žvaigždės" pašeipinis 

lietuvių kli'iibas 18 d. sausio M, 
Meldažio svetainėje turėjo savo 

maskinį balių. Žmonių prisirin-, 
ko labai daug. į Meldažio sve- 

tainę niekad publikos nebuvo 
tiek prisirinkę, kiek šiuom kart'... 

Policijantas turėjo uždaryti 
duris ir neįleisti /Jaugiau, nes 

(bijojo, kad grindys nejlužtų. Blib- 
lika labai puikiai pasiliiifo-.mino.' 
Buvo duotos dovaros. 

"Baltos žvaigždes kliubiečiai 
labai gtrai uždirbo. Gryno pel- 
no kasoje liko $450. 

Buvęs baliuje. 

MUZIKANTAI! 

Lietuvių Kareivių Reikaluose. 
Visi lietuviai muzikantai yra 

kviečiami susirinkti pėtnyčioje, 
24-tiį dien.-j sausio, 8-tį valandą 
vakare j Prano Dalkaus svetai- 

nę prie 3301 So. Morgan gat- 
vės, sutvėrimui gero beno i-mo 

Lietuviu Milicijos Regimento, 
Chicagoje. 

Benas, kur] turime, susideda 

jau iš 20 muzikantų. Turime 
turėti ibensj mažiausiai iš 50 
žmonių. Taigi visi pribukite,— 
pasikalbėsim! C. Kasputis. 

NORTH SIDE IR WEST 
SIDE LIETUVAITĖMS. 

Jeigu kurioje šių dviejų apie- 
linkių lietuvės moterįs norėtų 
mokintis Anglų kalbos, jos ga- 
lėtų buti veltu mokinamos die- 
nos laiku nuo i-mos iki 3-cios 
valandos po pietų du sykiu j sa- 

vaitę, artimiausioje Public 
Scliool. 

Lekcijos prasidės taip greit, 
kaip tik susidarys būrelis ma- 

žiausia iš 12-kos ypatų. Vaikus 

galima su savim pasiimti. 
Tos moteris, kurios įdomauja 

čituo dalyku, tegul kreipiasi vie- 

nos savaites bėgyje prie 
Mares Jurgelionienes 

824 So. Ilalsted Str. 
Telefonas: Hayinarkct 1086. 

Nuo 9-tos il<i 12-tos vai. išryto. 

SUŽEISTAS CHICAGIETIS 

M MIRŠTA TOLEDO'JE. 
Louis Burdelskis, gyvenantis 

Chicagoje prie 8411 Colfax av., 

randasi mirštančiame padėjime 
Toledo's ligonbutyje. 

Jis buvo suvažinėtas William 

Monroe automobiliu. Monroe 

tapo suareštuotas. IJurrlelskio 

kaukuolė ir dešinė koja sutru- 

pinta. 

VALDŽIOS AGENTAI SU- 
AREŠTAVO "RAUDONUJŲ 

KARALIENĘ.'' 

Bessie Abrahamson, arba ki- 

taip žinome. va::lu "Beallin," ar- 

ba dar ki'.aip kaipo "Karalienė 

Rusų Raudonujų," kuri >ave va- 

dindavo ir duktere ''Raudonos 
Rožės Luxembur£>\" užvakar ta- 

po per valdžios agentus suareš- 
tuota jos namuose prie 700 S. 
Hermi tage avenue. Tuom pačui 
kartu detektyvai krėtė ir I. \V. 
VV. (Aidoblistų) privatišką ofi- 

są prie 119 S. Throop gatvės 
ir suareštavo 35 ypatas. 

Krėsdama, policija dviejuose 
atvejuose atrado apie toną pa- 
veikslų ir agitatyviškos litera- 
tūros, kurią policija paėmė, šim- 
tus fotografijų Rožės Luxcm- 
burg ir Karolo Liebknechto, ne- 

senai užmuštų lierline vokišku 
bolševikų vadų, policija taipgi 
paėmė. 

; Suareštuotieji bus laikomi iki 
pabaigo? ištyrimo už. platinini \ 

-i C. rau stos literatu ros. 

Laiškai parodė, kad Bessic 
Abrahamson susirašinėjo su I. 
W. \V. vadais, kurie dabar pa- 
smerkti ant 20 metų j Leaven- 
vvorth, Kaus., kalėjimą. 

Kada dedektyvai užklupo Bes- 
ses namus, jie rado tenai Harry 
Gradsky, arba kitu vardu žino- 
mą "Ciordon." kuris yra I. VV. 
\V. organizatorium. Jis irgi ta- 
po suarešt'uotas. 

Bessie nenusiminus, ji giriasi 
,savo darini. sakydama: "Aš vi- 
saip stengiuosi, kad tik išgauti 
juos iŠ kalėjimo ir kad padaryti 
I. W. VV. organizaciją didesne. 
ji prisipažino, kad ji tik penki 

metai yra kaip AmeriKoje ir 
esanti I. W. VV. organizatorka 
ir bolševiku propagandiste. 

GERA AUKA. 

Chicagos "Clearing House 
Association"' paaukavo $25,000 i 
fondą pašelpai Armėnų, Syriio- 
nų, Persų ir Grekų ii Mažosios 
Azijos. 

Tos tautos, matyt, moka sa- 

vais reikalais rūpintis, jeigu gau- 
na tokias stambias aukas nuo 

amerikonų. 

CHICAGOS ŽYDAI SIUNČIA 
ATSTOVUS PRIE LENKIJOS 

ŽYDŲ. 
Du Chicagiečių žymus žydai, 

Municipalio teismo teisėjas 
Ifarry Fisher ir fabrikantas B. 
Honvich tuojaus išvažiuos į Eu- 

ropą, idant padėti suorganizuoti 
pagelbą Lenkijos ir Rumunijos 
žydams. Tam tikslui Ameriko- 
je renkama $15,000,000. 

Teisėjas Fisher paeina iš Šiau- 
lių ir sakoma esąs prielankus 
lietuviams. 

TEISĖJAS PRIĖMĖ PAKVIE- 
TIMĄ Į SUKČIAUS 

VESTUVES. 

Pcter Gcntleman, jau nuo se- 

nai žinomas sukčius, nebuvo nu- 

teistu už prasikaltimą tik dėlto, 
kad jis pasisakė, jogei tuojaus 
vesiąs ir prižadėjo buti teisingu 
žmogumi. 

So. Chicagos policijos teism) 

teisėjas, John Svvanson, išdavė 
Petrui paliudijimą parodantį, kad 

jis yra darbo -bet tuom tarpu 
yra ali right. 

Prieš du mėnesiu Peter ir 

Jolinny Fahy buvo suareštuoti 
So. Chicagoje, kaipo kišeniniai 

vagjs. Tuom pačiu laiku Peter 
buvo suareštuotas už valkioji- 
mąsi ir praeitą ketvergą stojo 
prieš teisėją Fry, bet prisiekdin- 
ti teisėjai, sužinoję, kad Petras 
žada tuojaus vesti Miss Marga- 
ret Malley, gyvenančią prie 1418 
W. 22-ros gatvės, nuo ' ausmės 

m] paliuosavo. 
Užvakar teisėjas Swanson irgi 

taip išsitarė: "jeigu prisiekdin- 
tieji 'teisėjai jj paleido, tai •: aš 

jam leidžiu apsivesti.'' 
— Aš manau, kad tu pasitai- 

sysi dėlto, kad ta gera mergina 
tave myli. Aš apsiimu tavę su- 

rišti veltu,"—teisėjas pasakė suk- 
čiui. 

— Ačiu Justi mylistai,"—atsa- 
kė sukčius 

— Aš jau dirbu ir manau už- 
simokėti kunigui už surišimą, 
dabar aš pasitaisysiu. Aš kvie- 
čiu Jūsų Mylistą [ savo vestu- 

ves. kurios atsibus vasario ^5- 
tą dieną,"—pasakė Peler Gentle- 
man. 

Teisėjas pakvietimą priėmė. 

MOČIUTĖ BRESHKOVSKA- 
YA PRIBUS Į CHICAGĄ 

PĖTNYČIOJE. 
Mme. Catheęine Breslikovsk.v 

)'a močiutė Rusijos revoliucijos, 
atvažiuos iš tSeatlle j Chicagą 
Pčtnyčioje 11-tą valandą iš ryto 
Olympian Limited traukiniu, 
Chicago Mihvaukee & St. Paul 
geležinkeliu. Ją sutiks prie gelz- 
kclio stoties Miss Jane Addnms 
ir Ellen V. Sturr iš liuli House 
ir keletas deputacijų nuo rusų 
ir kitų organizacijų. Ji pasi- 
liks Cliicagoje keletą dienų; vie- 
šėsiu prie Jane Adliams Hull 
Houfc. 

Manoma, kad Mme. I?reshkov- 
skaya laikys keletą viešų pra- 
kalbu, pranešdama £pie atsitiki- 
mus Rusijoje. 

PRALOŠĖ CROIX DE 
GUERRE. 

Prancūzija amžiai užsitarna- 
vusiems kareiviams karės lauke 
suteikia didžiausią dovaną—ka- 
rės kryžių, vadinamą "Croix de 
Guerre [ištark, kroa de guerj. 
Jis atsako savo prasme maž- 
daug Šv. Jurgio Rusijos kryžiui, 
Geležiniam .kryžiui Vokietijos ir 
t. p. "Croix <1e Guerre" yra la- 
bai branginamas. Bet ka toki.1 
dovana reiškia Indijontii. kuomet 
jis su savo draugu susieina kau- 
liukų "geimj'' palošti? žiūrė- 
kit, kaip tas viskas šiuo sykiu 
atsitiko. 

Paskutinėse cllcnose tarp su- 

gry/usių iš Francuzijos karei- 
vių Ncw Yorke 'buvo ir vienas 
Indijonas korporalas vardu Wal- 
ter Sno\v iš West Virginia. Jis 
buvo žinomas ir itidijonišku var- 
du "Vyriausis Šunytis." 

Jis baisiai išrodė nuliudusiu. 
Francuzija už atsižymėjima ka- 
rės lanke apdovanojo ji kryžium 
"Croix re Guerre." 

Sugrįždamas Į Suvienytas Val- 
stijas, ant laivo jis patiko juo- 
duką iš Chicagos. Juodu pra- 
dėjo lošti kauliukais. Musų in- 
dijonas tn dieti visai giliuko 
neturėjo, o juodukui sekėsi pa- 
siutusiai. Juodukas visus pini- 
gus iš indijono netrukus išlošė. 
Ant galo indijonas padėjo savo 

"Croix de Guerre" prieš juodu- 
ko $1.50,—juodukas ir ta paėmė. 

Dabar indijonas nuliudęs sau 

mąsto: Nepersenai jis visą savo 

gyvastj statė už tą dovaną, o 

kits paėmė ją nuo jo veltu. 

STASIO ŠIMKAUS 
KONCERTAS. 

Clilcagiečiai lietuviai turės 
bent ar ne pirmutinę progą išgir- 
sti vargonų koncertą, kurį duos 
kompozitorius Stasys Šimkus 
svetainėj, prie Iialsted ir Polk 
gatvių, sausio 26-tą dieną lygiai 
8 vai. 15 min. vakare.. 

Programas parengtas iš ge- 
riausių ir gražiausių vargonams 
veikalų. Hull House vargonai 
yra vieni iš didžiausių ir gra- 
žiausių vargonų Chicagoje. 

Taipgi solistė Mariona Ra- 
kauskaitė dainuos prie vargonų 
keletą parinktų dainų ię gies- 
mių. 

Bilietus galima gauti Birutės 

svetainėje ir Damijonaičio krau- 
tuvėje. 

MIRUS MYLIMUI NUSI- 
ŽUDĖ IR MYLIMOJI. 

Miss Mary Sodovvska, 20 metų 
amžiaus, gyvenusi prie 1316 W 
18-tos gatvės, buvo prisirengu-i 
ištekėti tu Alberto Svec, gyve- 
nusio prie 1653 Thorp gatvės. 
Praeitą savaitę Svec pasimirė 
nuo influenzos. Užvakar mer- 

gina nuėjo j savo kambarį, at- 

suko gazą ir nusižudė. Kada 

ją atrado, jau buvo numirusi. 

JIEŠKANTIEMS DARBO. 
— Čia paduodame surašą tų dar- 
bo biurų, kurie neima pinigų už 

patarnavimą suradime jieikan- 
tiems darbo. 

■Valdžios carfco biuv.v: "Fc- 
deral-State i'.ripioym-n: Gifice," 
110 Xorth JJtarbcrn Street, Chi- 

cago> lil. 

tekantieji biurą iri;i patarnau- 
ja darbininkams veltu: 

4531 South Ashland Ave. 
105 S. Jefierson St. 

1327 Augusta St. 
3032 S. \Yabasb Ave. 

2875 West 22nd Str. 
56 Kast Randolph Str. 
9004 Comercial Ave. 
11441 South Micliigan. Ave. 
673 South State Str. 
iState Council oi Defensc, 120 

YVest Adams St. 
Odd Fellovvs League and Re- 

lief Board, Masonic Temple. 

Masonic Kmp'.oymcnt I'urcau, 
Masonic Temple. 

330 \Yest Madisc.i> v'1;, (mo 
terims), 29 South Lr. hlc'.^e St. 
(engineering and euv.iati' m). 

3141 Lincoln S:r 
Moterims. 

iVVomen's Employir.c.nt Com- 
rnittee, State Council of Defense 
rcom 228, Monadnock Blcck. 

NORĖJO UŽSIFUNDYTI 
DEGTINĖS, BET NUMIRĖ. 

Užvakar žmogus, įėjęs į saliu- 
n.'i prie 1701 \V. Division gat- 
vės, paprašė karčiamninko, kad 
duotų degtinės: V< rn nespėjus 
prašymą išpildyti ŽTX.g;:ti susmu- 

ko ant /.eirėii 

Jis buvo John Racrunas. 'etu- 
vis, 70 metų amžiaus gyvenantis 
prie 1213 North Paulina gatvė. 
Račiūnas turėjo širdies liga ir, 
matyt, nuo jos numirė. 

Telephone Drover 6167 "•ZĄ į:.'-*.'SSR 

J. F. BUDRIK 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausių Gramafonų 
ir Lietuviškų Rekordų. 

Auksinių Laikrodėlių, Žiedų, ir t. t. Krautuvėje randasi 
didiiausis pasirinkimas visokių Lietuviškų Knygų. Ka- 

talogą siunčiame Dykai. 

J. F. Budrik 
• 3343 SO. H4LSTE0 ST. CHICAGO, ILL. 

H. LEIBOVITZ 

Persikele atgal 
in savo 

seną vietą, 
kur 

pirmiaus 
buvo 

1650 W. Vau Buren St afCiM 

HULL HOUSi 
prie Halsted ir Polk Gatvių. 

Sausio-January 26tą 
Stasys Šimkus Vargonais duos Koncertą 
panelč MARIJONA RAKAUSKAITĖ 
kuri sudainuos p"> v r.'-7011*4 keletą parinktų dainų ir 

giesmių. Pradžia lygiai 8:15. 
Bilietii;' ęr?.i:mr ąbnti irutės svetainėje ir Li.\ *:;ot aič'o 
krautu v t.; t. 

Dr-ste M. Fras. Sv. Marijos F. Fanu 
rengia 

Vargingų Laikų šokį 

Ned., Sausio-Jan. 26, 19191 
Sv. Jurgio Parap, Svet. 33 ir Auburn av j 
Inžanga labai pigi, nes tik 24c. Pradžia 6 vai. vakare j 

Visi lietuviai ir lietuvaitės beskirtumo amžiaus esate užkviečiami atsilankyti į mušu pirmutinį 
Vargingu Laikų Šckj, kuris jus nustebins savotišku parėdniu; jų varginga Išvaizda jus labai už- 

ganėdins, tas jus linksmins ir ligašarų prijuokins. T. K. Jovaišo muzika grieš vėliausius šoikus. 

Atydai tu kurie dar netur 
"Lietuvos" Dienraščio seru: 

«■ i 

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

kėti, Dienraštis "Lietuva" jau leidžiamas. 

Bet dar randasi geras skaitlius lietuvių ku- 

rie tikrai norėjo prisidėti prie šio prakil- 
naus darbo, bet del šiokių ar tokių priežas- 
čių nesuspėjo šėrų nusipirkti. 

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

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

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

Lithuanlan Pubftshing no., 
3253 So. Morgąp S t., Chlcugo, III. 

Gebiamlejl:~ 
Su Siuomi prlsiųnčiu $ kaipo pilną užmokestį ui 

|€rus "Lieluivos" Dienraščio Bendrovės •• Lithuanian 

PabV'sbiDi Co. 
Ma'ioiieldtt prisiųsti itan ščms. 

Su pagarba, 

ADRESAS: 

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So. Morgan St. 

CH1CAG0, ILL 
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