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Streikas Londoną Plėtojasi. 
Bolševikai Paėmė Vilkmergę. 

f ir 

Reikalauja Sugrąžinimo Kolionijų. 
BOLŠEVIKAI LAIMĖJO 

ŠIAURIUOSE. 
Archangelskas, vasario 

3 d. — Rusų kareiviai, ku- 
rie veikia sykiu su Ameri- 
kos kareiviais Pinegos fron 
te, pasitraukė atgal keletą 
viorstų vakar po pietų, kaip 
jie nepasekmingai bandė 
padaryti ataką ant bolševi- 
kų, laike kurios jie susiti- 
ko su daug skaitlingesne bol 
ševikų kariumene. 

Artilerijos ir patrolių vei- 
kimas tęsėsi visuose sekto- 
ruose fronto. i 

An Tikos aeroplanas va- 

kar bombardavo bolševikų 
pozicijas ant Vaga upės. 

AFICIERAI PRIVERČIA- 
MI TARNAUTI. 

Žinios į talkininkų "intel- 
ligence" departamentą nu- 

šviečia nekuriąs metodas, 
kuriomis bolševikai galėjo 
suorganizuoti tokią armiją, 
su pagelba kurios jie galėjo 
padaryti stiprią kompaniją 
šiaurinėje Rusijoj. 

Principas tų metodų, su- 

lyg aplaikytų informacijų iš 
vidaus, randasi tame, kad 
bolševikai priverčia genero- 
lus ir aficierus senos Rusų 
armijos tarnauti bolševikų 
armijoj, laikydami jų šei- 
mynas atsakomybėje už 
aficierų elgimąsi. Buvo atsi- 
tikimų, kad aficierų šeimy- 
nos buvo suareštuojamos, su 

moterimis taip blogai yra 
elgiamasi, kaip ir vyrais. 

Padėjimas buvusių Rusi- 
jos aficienj sovietų armijos 
eilėse yra labai keblus. Jie 
užima vietas vadovaujan- 
čių aficierų ir jiems užsiti- 
kima visuose techniškuose 
dalykuose, bet iš atžvilgio 
į visą kitą jie randasi nuo- 

latiniame neužsitikejime ir 

yra kontroliuojami bolševi- 
kų komisijonieriais, kurie 
visados randasi prie armi- 
jos ir taipgi kontroliuoja iš- 

pildymą kariškų prisakymų 
ir operacijas. 

Leon Trocky, bolševikų 
kares ir laivyno ministeris, 
išleido prisakymą, kad šei- 
mynos aficierų, kurie pereis 
talkininkų pusėn, bus laiko- 
mos atsakomybėje ir neku- 
riuose atsitikimuose bus nu- 

žudytos. 
Tarp militariškų eksper- 

tų, kurie buvo priversti tar- 
nauti bolševikams, randasi 

geriausi žinovai lanko inži- 
nierystės ir kanuolių, ko- 
kius tik galima rasti cent- 
rališkoj Rusijoj. 

GENERALIŠKA MOBI- 
LIZACIJA. 

Generališka mobilizacija 
kareivių visuose dist'iktuo- 
se yra smarkiai vedama ir 
visi bandymai išvengti u ■ 

nystę yra skaudžiai baud- 
žiami. 

Petrograde ir Maskvoje 
yra įrengtos speciališkos moj 
kyklos, kurios prigelbsti la- 
vinti bolševikų armiją; šio- 
se mokyklose yva lavina- 
mos ypatos, kurios priklau- 
so prie bolševikų partijos. 

Abelnai armija stiprėja 
ir, nors nauji kareiviai yra 
toli nuo buvimo ištikimais, 
vienok jie daro progresą 
dėlei žiaurių metodų, ku- 
ries likosi įvestos, sudaro 
svarbiausią tvirtumą bolše- 
vikų spėkos. 

Nurodoma, kad tokį aiš- 
kų militarišką stiprėjimą 
bolševikų daugumas ypatų 
skaito, kad bolševikų idėjos 
gauna pritarimą miniose, 
bet tas jokiu budu nėra tei- 
singas. Dauguma gyventojų 
yra anti-bolševikai, bet bi- 
josi išreikšti savo nuomo- 

nių. 
Visas tvirtumas bolševi- 

kų, yra tvirtinama, guli ant 
jų institucijos raudonojo 
terroro. 

STREIKAS LONDONE 
PLĖTOJASI. 

Londonas, Vasario 4 d. — 

Suvienytos draugystes garve- 
žių inžinierių pranešė Londono 
apielinkės geležinkeliams, kad 
jos iššauks savo narius ant 

streiko, jeigu jų reikalavimas 
nebus išpildytas. Jų reikalavi- 
mai yra tokie patis, kaip elek- 
triškų traukinių darbininkų. 

Sekretorius pasakė, kad jei- 
gu reikalavimas nebus išpildv- 
tas, tai garo traukinių inžinie- 
rai ir pečkuriai ant geležinkelių 
Londono arejoje bus iššaukti 
ir jeigu bus reikalinga tai vi- 
iems nariams draugystes, skai 
čiuje 43,000 po visą šalį bus 
prisakyta sustabdyti darbą. 

Bolševikiški vadai agituoja 
už generališkę. geležinkelių 
streiką ant nedėlios. 

Apginkluoti kareiviai, 
"tanks" ir apginkluoti automo- 

biliai likosi pasiųsti j Glasgcnv 
ir Belfas. kad sustiprinti ten 
esančius kareivius. 

BOLŠEVIKAI PAEME 

VILKMERGĘ. 
Kopenhagenas, vasario 

4 d. — Žinios iš Vilniaus 
praneša, kad žengdami nuo 

Dvinsko bolševikai paėmė 
Vilkomirą (Vilkmergę), ke 
turiosdešimts penkiose my- 
liose į šiaur-vakarus nuo 

Vilniaus, sostinės Lietuvos. 

REIKALAUJA SUGRĄŽI- 
NIMO KOLIONIJŲ. 

Iiascl, Šveicarija, Vasario 
3 d. — Žinos aplaikytos iš Vo- 
kietijos sostinės praneša, kad 
Mathias Erzberger, vienas iš 
Vokietijos taikos sutarties ko- 
misionieriti, kalbėdamas prieš 
kolionijų draugyste Berline Aia- 
dien, protestavo prieš atėmimą 
kolionijų iš Vokietijos. 1 Laijj 
pranešama, jis buk tai pasakęs 
sekančiai: 

"Jeigu męs daugiaus neturi- 
me kareivių ir ginklų, męs tu 

rime musų teisės. Talkininkai 
priėmė p-no \Vilsono keturioli- 
ka punktų kaip ir Vokietija. 
P-nas \\ ilsonas reikalauja pla 
čios ir bešališkos reguliacijos 
visuose kolionijų klausimuose, 
bet talkininkai stengiasi uždėti 
norą stipresnių tautų, be jokio 
atsižiūrėjimo į Vokietijos tei- 
ses. 

Atėmimas iš Vokietijos visti 
jos kolionijų sulaikys savyje 
mirtiną diegą lygai tautų pir 
miatis, negu lyga užgims. Męs 
suprantame, kad likosi pasiūly- 
ta internacionalizuoti Vokieti- 
jos kolionijas po administracija 
lygos tautų. Męs turime kate- 
goriškai atmesti toTcią propozi- 
ciją arba reikalauti, kad toks 
pat apsiejimas butų ir su kolio- 
tujomis kitų spėkų. Prezidente 
Wilsono programas suteikia 
Vokietijai neužginčijamą tei- 
sę prie ios kolioniališkų terito- 
rijų." 

UŽSIPULDINEJA ANT 
WILSONO. 

Washingtonas, vasario 
4d. — Senatorius Sherman 
iš Illinois, repuolikonas, pa- 
sakė kitą kalbą senate šią-, 
dien, kurioje jis užsipuldi- 
neja ant prezidento Wilso- 
no ir jo administracijos. 

"Suvienytos Valstijos", 
pasakė senatorius Sherman, 
"nėra daugiaus respublika 
patįs save valdančių žmo- 
nių. Tai yra Įstatymas da- 
bar sutverto virš-žmogio 
(superman) priešakyje gru- 
pės kliasinių susikrovimų 
jieškančių dėl savęs nuosa- 

vų pirmenybių. Taipgi ji nė- 
ra valdžia tiesos. Tai yra 
įstatymas nekuriu žmonių 
saumylingų, godingų, trokš- 
tančių, netinkančių ir svajo- 
jančių. Kiti budavoja klia- 
sišką despotizmą pamatuotą 
ant vagysčių. Kita grupa, 
šaukia apie revoliuciją ir 
plėšia be jokios atsakomy- 
bės viešose vietose." 

BOLŠEVIKAI PAEME 

vindavą. 
Amsterdamas, vasario 4d 

— Žinios aplaikytos iš Lie- 
pojaus praneša, kad bolše- 
vikai paėmė uostą ir mies- 
tą Vindavą, Kurliandijoj, 
ant Baltiko jūrių. 

BOLŠEVIKAI UŽEME 
UKRAJINĄ. 

Londonas, vasario 4d.— 
Žinios iš Helsinforso į laik- 
t -s'i Mail praneša, kad bolše 
vikai dabartiniam laike yra 
ponais visos Rytinės Ukra- 
jinos, priskaitant svarbius 
centrus Charkovo, Poltavos, 
Ekaterinoslavo ir Donecko 
anglies boseino. 

Pranešama, kad sovietų 
valdžia likosi sutverta 
Charkove, pirmininku ku- 
rios yra M. Rakovsky, vie- 
nas iš pasirašiusiųjų Brest- 
Litovske sutarties su Vokie 
tija. 

VARGINGAS PADĖJIMAS 
MASKVOJE. 

Sockholmas, Vasario 3 d.| 
—Francuzai pabėgėliai iš 
Maskvos, kurie pribuvj čio- 
nai, pasakoja, kad gyvenimo 
sąlygos yra pasibaisėtinos 
Maskvoje. Brangenybė ne- 

išpasakyta, pieno puodukas 
kaštuoja 15 rublių, svaras 

duobos 25 rubliai ir 1.1. 
Tyfas siaučia visu smar- 

kumu miese ir varai kapi- 
nių yra pripildyti žmonėmis, j 
kurie nori palaidoti savo' 

gimines. Mirusieji yra lai- 
dojami suvinioti į popieri 
nias drobulės, kadangi trūk- 
sta grabų. 

DELEGATAI SUVA- 
ŽIUOJA. 

Berne, Šveicarija, vasario 
8 d.—Šimtas dvidešimts de- 
legatu, kurie atstovauja dvi- 
lyka šalių, pribuvo čionai, 
kad dalyvauti tarptautiškoj 
socialistų konferencijoj. 

LYGA "IŠGELBETI 
KAIZERĮ. 

Amsterdamas, Vasario 4. 
d. — Laikraštis Osnabruck 
Volkszeitung praneša, kad 
Vokietijoj yra organizuoja- 
ma Lyga "išgelbėti kaize- 
ri" nuo perdavimo jo talki- 
ninkams. 

Pranešama, kad Eitel Fre 
derick, antras sunus buvusio 
imperatoriaus parašęs laiš- 
ką premierui Ebertui, kuria- 
me jis reikalauja, kad vald- 
žia paremtų tą plianą. 

ORAS. 
Chicago ir apielinkėje: 
Seredoje: Giedra, biskį 

šilčiau. 
Ketverge: temperatūra 

be permainos. 
Saulėtekis 6:53; saulelei* 

dis 5:10. 
Mčnuiis nusileis 11 

vakare. 

qWs Ston* Mroto 
MUŠTYNES LIETUVIŲ BAŽNYČIOJ. 

Mergina griebu* knnigą. už krūtų laike pamaldų.—Iš- 
meta jį iš bažnyčios. 

Pereitą nedėldienį, vasa- 
rio 2 d., lietuvių šv. Jurgio 
bažnyčioje, Detroite, Mich., 
buvo atsitikimas, kokio, tur- 
but, dar nėra ii<i šiolei buvę 
jokioj kitoj lietuvių parapi- 
joj Amerikoj. Laike pačių 
pamaldų bažnyčioj kilo 
riaušės ir muštynės, užsibai- 
gusios tuo tarpu tuo, kad 
kunigui esą tapo nupiešta 
kapa, jis pats tapo išmestas 

jis bažnyčios depais ant ša- 
ligatvio, c pačioj bažnyčioj 
tarp kunigo priešų ir drau- 
gų įvyko, sulyg gaunamų 
čia pranešimų, tikras mušis. 

"Lietuvos" Dienraščiui 
prisiųsta keturi aprašymai 
apie šį atsitikimą—visi su- 
tinka tarp savęs abelname 
atsitikimo aprašyme ir todėl 
reik manyti, kad aprašymai 
su teisybe neprasilenkia. 

Musų nuolatinis kores- 
pondentas paduoda sekantį 
aprašymą, pažymėdamas, 
k d "aprašyta teisingai ir 

bešališkai". Štai kaip jis 
apie tai aprašinėja: 

Kova tarp dviejų frriccijų. 
! "Nedelioje, 2 d. vasario, 
apie 11 vai. išryto, da'is pa- 
rapijonų išmetė iš bažny- 
čios šv. Jurgio parapijos 
įkleboną, kun. Kazimierą 
Skrypką. Taipgi ir parapi- 
jonai tarp savęs lengvai ap- 
sikulė. 

\ 

"Tas viskas atsitiko štai 
prie kokių aplinkybių: 

"Čia jau nuo senai yra 
nesutikimas tarpe didžiumos 
parapijonų, iš vienos pusės, 
ir klebono su mažuma pa- 
rapijonų—iš kitos. Didžiu 
ma parapijonų nuo senai 
jau lando pas vyskupą, kad 
iškeltų kun. K. Skrypką, 
bet iki išolei tas nieko ne- 

gelbėjo—vyskupas kuningo 
neiškelė, parapijonų neapy- 
kanta prieš kunigą vis di- 
dėjo. Keletą dienu prieš tai 
dar, kun. X. Skripka atsta- 
tė nuo vietos vargininką, 
A. Aleksį (Aleksandravi- 
čia), kuris, kaip manoma, S yra didžiumos parapijonų 
vadu. Taigi kerštas ant ku- 
nigo priaugo ik; augšči?il- 
siam laipsniui. 

"Augščiau minėtoj die- 
noj, kada kun. K. Skripka 
išėjo laikyti pamaldų ir, už- 
giedojęs "Asperges Me", 
ėjo krap'ndamas žmones per 
bažnyčią, netikėtai pakilo iš 
suolo mergina ir griebėsi 
už kuningo. 

Ką ji pasakė kunigui, tai 
tik ji pati ir aplinkiniai apie 
ją žmonės galėtų atkartoti 
žod&žodin. Gana to, kad 
mergina padarė viešai baž- 
nyčioj ir kunigui stačiai į 
akis laftal bjaurų užmetimą, 
kiirie> prasmė buvo tokia, 
kad kunigas ne yra vertas 

pamaldų bažnyčioj laikyti 
ir žmones laiminti. 

Kuningas gyndamasis 
nuo merginos, su krapyla 
mušė jai per rankas. Bet 
čia tuojau pakilo 3 vyai, 
kurie menamai buvo suo- 

kalbyje su merginp,—jie 
griebėsi už kunigo ir pradė- 
jo stumti jį per duris. Pri- 
sidėjo ir daugiau vyrų ir 
moterių. Išstūmę iš Bažny- 
čios, "paleido" kunigą tra- 
pais žemyn, kur jis, perpuo- 
lęs ant cemantinio tako, 
skaudžiai susikulė. Bet čia 
tuojaus klebono šalininkai 
atėmė kuningą iš įniršusios 
minios ir nuvedė jį į kle- 
boniją. 

Kada kunigą metė iš baž- 
nyčios per didžiąsias duris, 
tuom pačiu laiku vyrai pra- 
dėjo bėgti lauk iš bažnyčios 
per zakrastijos duris ir čia 
tarpe "didžiumos" ir "ma- 
žumos" pradėjo plytos le- 
kioti ore. Taipgi ir prie- 
šakyje bažnyčios buvo ma- 

tytis, kaip kumščiai kįlą i 
viršų i»* nusileidžia art kai- 
myno kupros. 

Žinoma, pribuvo ir patro- 
liaus vežimas, bet policistai, 
pamatę, kad tas viskas de- 
dasi Dievo namuose, apsisu- 
kę nuvažiavo atgal, palikda- 
mi pačiam Dievui maištinin- 
kus teisti,—neareštavo nei 
vieno žmogaus. 

Kiek "pasilsėjęs", kunin- 
gas, lydimas policmono, grį- 
žo Į bažnyčią mišių atlaiky- 
ti. 

Kokios pasekmės iš tos 
"revoliucijos" išeis—prane- 
šiu vėliaus." K. S. 

Vargoninkas irgi turėjęs 
bėdos. 

Kitas korespondentas at- 
pasakoja sekančiai: 

"Kuomet kun. Skrypka 
i pradėjo pamaldas, krapin- 
damas šventu vandeniu, ir 
kaip tik atėjo netoli durių, 
'tai tuojau iš lomkų prišoko 
mergina, griebė kunigą už 
rankos ir krutinės, nuplė- 
šė tą viršutinę kapą, saky- 
dama. [čia atkartojama 
žodžiai, kūnų spausdinti ne- 

galima, bet kurie turi tokią 
pat prasmę, kaip ir viršmi- 
nėtam aprašyme!. Tada 
kunigas pradėjo gintis nuo 

jos su krapylu, bet jai į pa- 
gelbą pribėgo daugiau mo- 

terių, o kiti bėgo kunigo 
gelbėti. Vieni nori jį išme- 
sti laukan, kiti neduoda,— 
tada pasidarė didžiausis rik- 
smas. Bet visgi pirmieji pa- 
ėmė viršų; nors ir pats ku- 
nigas gana norėjo nepasi- 
duoti, visgi išmetė jį per 
duris nuo trapų ant cimenti- 
nio tako; kunigas, matomai, 
nemažai prisidaužė, nes va- 

landėlę dar gulėjo. Paskui 



jo šalininkai, pakelę jj, nu- 
vedė į kleboniją. Po valan- 
dai su policmonu ęrjžo svy- 
ruodamas į bažnyčią ir lai- 
kė mišias, bet mišios buv( 
nepaprastai trumpos ir ty- 
kios. 

"Laike šitokios revoliuci 
jos bažnyčioje, ant vargo 
nų vargonavo naujas vargo- 
nininkas, p. šlapelis, nes se- 
namjam buvo atsakyta daę 
bas. Choras norėjo eit an 

vargonų ir jį nuvyti, o at ; 
sivesti savo vargonininką p ; 

Aleksandravičių. P-as Šia 
pehs, sakoma, buvo užsi 
rakinęs duris, bet išgirdęs, i 
kad "streikieriai" rakina du- 
ris, o bažnyčioj muštynės, 
ilgai esą nelaukęs, nušoko, 
sakoma nuo vargonų į baž- 
nyčią ir pabėgo. Areštuoto 
tuom tarpu dar nėra nei vie- 
no.; 

Trečias korespondentas 
patvirtina viršminėtą žinią, 
aprašinėdamas atsitikimą 
maž-daug tokiu pačiu budu. 

Nesutiko su parapijos 
komitetais. 

Ketvirta korespondencija 
paduoda dar sekančias prie- 
žastis, kurios iššaukė tas1 
riaušes; rašytojas gal but! 
nepriklauso prie kunigo ša- 
lininkų. 

Jis rašo: 
"Daugiaus kaip du mėne- 

siai atgalios parapijonįs nu-, 
tarė prašalinti kun. Skryp-; 
ką. Parapijos komitetai 
apie keturis sykius vaikščio- 
ja pas Jo Malonybę Vys- 
kupą, prašydami permainyti; 
jiem 3 kunigą. Vyskupą? 
prašydavo palaukti, kol iš- 
tirsią3, o paskui galų-gale' 
atsisakęs parapijonų prašy-; 
mą išpildyti. Vyskupas buk 
pasakęs, "kur-gi aš dėsiu1 
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"Lietuvos" Kalendorius 
y 

Sį metą dienraštis "Lietuva" išleidžia Sie«ainį Kalendorių, kuris, kaip ir 
pirmiaus buvo, yra pritaikytas kasdieniniam gyvenimui, Apart paprastų menesi- 
aią di«aų šis kalendorius pažymi Amerikoniškas šve»tes, paduoda Lietuvos svar 
būta iitoriikas datas ir katalikiškas šventes. 

Kas užsirašys dienrašti "Lietuva" nemažiaus, kaip ant 3 menesių ir jau 
pirmiau užsirašiusiems, prisiusime šitą kalendorių Dykai. 

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

Užaisakykami "Lietuvą", adresuokite taip; 
ii LIETUVA" 

3293 S. Mera r St 

Brarouo "UETDVA" 
AIS9* 

fltetttms $ 6s00 
f, PftSei mętą 3.50 

In Kitus Suv. Valstijų Miestus 
Metanus $5.00 
Ptfsel Metų 3.00 

In Kanadą Metams 7.00 
ln kitas Šalis Metams 8.00 VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

CHICAGO, ILL. 
£:t« kuponą ispildyk. nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 

arba pinigais prisiųsk mums. 

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

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

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

Mano adresas: 

Vardas _ Pravarde 

Stubos numeris Gatve 
(arbabox; 

ftlie3tas 
-r Valstija 

negerus kunigus, kur gau- 
biu tą gerą kuiigą". 

"Ant nelaimės kn. Skryp- 
ant 1919 metų išsirinko 

>au komitetus, kurie esą 
jam patiko." 

Aprašęs patį atsitikimą 
3ažnyčioje. jis prideda dar 
ekančias smulkmenas: 

"Policijos greit neprisi- 
aukta; kuomet atvyko, tai 
au buvo po viskam. Kun. 
i. Skrypka dar ant jardo 
)asakė prakalbėlę, sakyda- 
nas "Lai bus Dievui ant 
arbės; nors mane apstum- 
iė, bet katrie norit—einam: 
.š atlaikysiu nors ir skaity- 

tas mišias." 

Vakarė buvęs parapijonų 
mitingas, kuriame nutarta 
neiti bažnyčion. Kunigo 
r riešai šaukė, kad tegul esą 
kaingas vienas sadi su savo 
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Politiškos žinioi. 
BOLŠEVIKAI NORI 

TAIKOS. 

Paryžius, Vasario 4 d.— 
Sovietų valdžia Rusijos nori 
prieiti prie susitaikymo su 

talkininkais, sulyg bevielinio 
telegrafo pranešimo pasių- 
sto iš Moskvos. Valdžios 
vadai nusiskundžia, kad jie 
ne buvo formališkai užkvie- 
sti konferencijom, kuri bus 
laikoma ant Princes salų. 

Tekstas pranešimo skam- 
ba: 

"M. Čicerin, žmonių ko- 
misaras užrubežių reikalų, 
pranešė collegijai žmonių 
komisarų, kad jis aplaikė 
bevielinio telegrafo praneši- 
mą, sulaikanti presos žinias, 
sulyg kurių, talkininkai Pa- 
ryžiuje pasiūlė skirtingoms! 
valdžioms Rusijos konferen- 

— — — lir<mTff 

Kanadiečiai ekzaminuoja vokiška aeroplaną, šia aeroplanas yra padarytas tik iš 
metalo. f 

cij«į ant Princes Salų. žmo- 
nių komisaras priditrė, kacl 
formališkas užkvietimas 
konferencijon nėra aplaiky- 
tas nuo talkininkų. Visos 
pastangos bus pavartotos, 
kad gauti susitarimą su tal- 
kininkais". 

Pranešimas buvo adresuo- 
tas Berlinan, Paryžiun ir vi- 
sur. 

NAUJA Sr/: x< /AKŲ 
REVOLIUCIJA. 

Zurichas, Vasario 4 d.— 
Berlino laikraštis Vorwaerts 
praneša, kad Spartakai pa- 
darys kitą bandymą ketver- 
ge užgriebti Vokietijos val- 
džią. Jų vadai, laikraštis ra- 

šo, iškeliavo į Wilhelmsha- 
ven, Brunswick ir į kitus ko- 
munistų centrus, kad suorga- 
nizuoti ir sustiprinti Spar- 

takus Berline. 
! Valdžia, žinodama Spar 
| takų plianą, smarkiai sustip- 
rina sargybas apie reichsta- 
go narna ir kitas viešas Įstai- 
gas. 

Nauja revoliucija, tvirti- 
nama, bus vadovaujama at- 
stovu Hoffman, prigelbstant 
Kari Radeku, Rusijos bolše- 
vikų agitatorium. Žinios per 
keletą dienų buvo aplaiko- 
mos, kad Spartakai bandvs 
ned&idisti susivažiuoti stei- 
giamam susirinkimui. Va) 
clžia daro visokius prisiren- 
gimus, kad apsaugoti stei- 
giamąjį susirinkimą Keletas 

1 batarėjų artilerijos likosi 
pridėto* prie garizono šią- 
dien. 

Išsipla^inimas Spartakų 
judėjimo kitose dalyse Vo- 
kietijos buvo parodytos šią- 
deniniomis žiniomis, kurios 

praneša apie užgriebimą 
valdžios įstaigų Koenigs- 
berge. Kariški teismą: li- 
kosi įvesti Thorne. 

DIRBTUVES UŽDA- 
RYTOS. 

Bostonas vasario 4 d. — 

Xors didžiuma audinveiu Xau 
* c 

jojoj Anglijoj Įvedė 48 valandų 
darbo sąvalę, keletas dirbtuvių 
Lavvrence, Eriddefcrdc ir Sa- 
co, Maine likosi *1 

' 
UNIJOS SEAiiLE 

STREIKUOS. 
Seattle, Wash. Vasario 4 

d.—Unijų vadai šiądien pra- 
nešė, kad tarp 40,000 ir 50,- 
000 unijistų Seattle ir apie- 
nnkese sustreikuos ketverge 
10 vai. ryto simpatizuoda- 
mi 25,000 dokų darbinin- 
kams, kurie streikuoją kad 
butų pakeltos algos. 

50.000 VOKIEČIU BOL- 
ŠEVIKŲ ARMIJOJ. 

Berlin, via London, vasa- 
rio i u. — Penkiasdešimts 
tūkstančių Vokiečių kariš- 
kų belaisvių Rusijoj buvo 
•priversti pastoti Bolševikų 
armijon, sulyg pranešimo 
laikraščio Deutsche Ta 
ges Zeitung. 

Dvidešimts tūkstančių ki- 
tų vokiečių belaisvių buvo 
"lavinami bolševikiškoj pro 
pogandoj Rusijoj", laikraš- 
tis priduria. 

BOLŠEVIKU SUOKALBIS 
ANTOFAGASTE. 

Buenos Aires, vasario 
4 d. — Žinios iš Chili pra-j 
neša, apie pavojingą padė- 
jimą Antofagaste, kur, kaip 
pranešama, betvarkės vieš- 
patavo per nekurį laiką ir 
priėmė bolševikišką spal- 
vą. Policija užgriebė doku- 
mentus parodančius ilgus 
surašus prekybos įstaigų, 
kurios turėjo buti apiplėš- 
tos ir sunaikintos. 

UŽMUŠTA 8, 
SUŽEISTA 30. 

Troyes, Francuzija, vasa- 
rio 3 d.—Aštuoni Suvieny- 
tų Valstijų kareiviai likosi 
užmušta ir trisdešimts su- 

žeista, kada traukinis, ve- 
žantis Amerikos kareivius, 
užbėgo ant dviejų vokiškų 
lokomotyvų, kurie stovėjo 
ant stoties Montiepameg. 

EX-KRON PRINCAS 
NORI PERSKYRIMO. 
Zurich, vasario 3 d.—Ži- 

nios iš Berlino į M u n i c h 
Z e i t u n g praneša, kad 
Fredrick William Hoh- nzol- 
lern, vyriausis sunus ouvu- 
sio imperatoriaus Vokieti- 
jon, * Skalauja 'divorso' nuo 
savo pačios. 

EX-KARALIENE MIRE. 
Basle, Šveicarija, vasario 

4 d. — Žinios iš Municho 
šiądien praneša, kad buvusi 
Karalienė Maria Theresa Ba- 
varijos mirė vakar vakare, 
Wilenhard pilije. 

PABĖGO VADAS SINN 
FEINERIŲ. 

Lonodnas, vasrio 4 d. — 

Profesorius Edward de Va- 
lera, vadas Sinn Feinerių, 
Milroy ir McGarry, taipgi na 
riai Sin Feinerių parlamen- 
to, pabėgo iš kalėjimo Lin- 
coln, vakar vakare, sulyg ži- 
nių iš Lincoln į laikratšį 
Evening News. 

SPARTAKAI UŽEME 
KOENIGSBERGĄ. 
Kopenhagenas, vasario 

4 d. — Didžiuma valdžios 
įstaigų Koenigsberge (Ka- 
raliaučiuje), Rytinėj Prūsi- 
joj, likosi užgriebti Sparta- 
kais iš Berlino. Gubernato- 
rius Rytinės Prūsijos paskel 
bė karišką stovį Thorno 
apielinkėse ir įvedė kariš- 
kus teismus. 

MUŠIS PRIE BREMENO. 
Kopenhagenas, vasario 

4 d. — Žinios aplaikytos 
šiądien čionai praneša, kad 
Spartakai ir valdžios karei- 
viai mušasi prįemieščiuose 
Bremeno. Valdžios karei- 
viams, kaip pranešama, pa- 
sisekė keliose vietose įeiti 
miestan. 

D AUGI AUS YANKIU 
SUGHĮŽO. 

New Yorkas, vasario 4d. 
— White Star linijos lai- 
vas Cedric pribuvo šiądien 
iš Bresto, Francuzijos, su 

3,509 aficierais ir kareiviais 
Tarp jų yra daug kareivių 
iš Illinois valstijos. 



Makausko Vargai. 
Paraše Pr. Bajoras. 

Povilas Makauskas, storo- 
febs, stambiu kaulų, plona- 
trumpa nosyte, laukinio vei- 
do, jau pabuvojęs kariume- 
neje vaikinas sėdi sale nau- 

joko kareivio ir skundžiasi, 
aimanuoja. 

— Nepatinka man kariu- 
menės gyvenimas, ne!—Tai 
kalėjimas, o ne gyvenimas, 
brolau!... Kur neisi, kur ne- 

žengsi !—tu vis, žmogau, su- 

varžytas, suspaustas lyg spą- 
stuose. Rytmetyje turi kelti 
paskirtu laiku. Turi nusi- 
prausti, nusiskusti, švariai 
reikia užsilaikyti. Pats lo- 
vą pasiklok, drabužius išsi 
mazgok, indelius išsiplauk. 
Nepadarysi:—nubaus ir ką 
tu! O čia vi m' ant tavę? 
rėkia, šaukia: "Skubėk! Ne 
taip padarei! Avigalvi!' 
Atsistojai valgyt, lauk, kol 
laikas ateis. Ateisi pervė- 
lai—negarsi. Kartais ir šu- 
nį, pagavęs, suėstum, taip 
išalksti bestovėdamas val- 

eilėje. Pavėlavau kar- 
fą. Priėjau prie valgių iš- 
davimo sardžento, sakau 
jam: "Gerbiamasai, ar galiu; 
gaut ką nors užvalgyt?" Jis 
pažiurėjo j laikrodėlį man 

veidan, rėkia visa gerkle: 
"Pavėlavai dešimts minučių. 
Tai tavo negiliukis. begau- 
si valgyt!" O ką tu jam pa- 
či arysi--ji.s sardžentas, jo 
valia—kaip nori, taip su ta- 
vim elgiasi. Pasiskųsi vy- 
resniam—dar aršiau bus... 
Išėjai laukan maršuoti—turi 
but kaip styga. Sukrutėjai, 
ne taip pažengei—tau ant 
nugaros tuojaus užsisės kor- 

porolai, sardžentai, oficie- 
riai. Išgirsi, tai jau rėkia: 
"Žiūrėk priešakini Laikyk 
galvą tiesiog! Pasitaisyk 
šaudyklę! Į žingsnį, į žing- 
snį! Vienas, du, tris, keturi! 
Sukkis aplinkui! Eik tie- 
siog!" O, vargas, vargas! 

Jis atsiduso, suraukė vei- 
dą, lyg butų limoną suval- 

gęs. Liūdnomis akimis pa- 
žiurėjo jaunuolis veidan, vėl 

aimanuoja. 
^ 

— Gal netiki? 
^ 

— Kur tau ne?—Tikiu. 
— O lyg tai viskas. To- 

li gražu ne. Anuom syk ga- 
vau miestan praleidimą. 
Apsidžiaugiau. "Na,"—ma- 
nau nats sau,—"tai bent at- 

sikvėpsiu valandėlei ištru- 
kęs iš tos vergijos... Parva- 
ziavau. Smagu, vaikine! 
Einu gat^e. Atsagiotais ži- 

pono sagučiais, ant viršugal- 
vio kepurę pakreipęs, ran- 

komis kišeniuose susikišęs. 
Švilpiu yt kokis padūkėlis, 
kad net gatvė skamba. Bet 
—klausau, kaž-kas, pribė- 
gęs prie manęs šaukia: 

— "Kodėl nesaliutovai?! 
Ar nematai, kad aš esu ofi- 
cierius?!... 

— "Nepastebėjau, pone, 
—sakau. 

— Nepastebėjai! Apsilei- 
dėli! Kodėl tavo žipono sa- 

gučiai atsegioti, barzda ne- 

skusta, čeverykai nevalyti, 
kepurė ant šono?! Ar neži- 
nai, kad tu esi kareivis— 
turi but švarus, gatvėje tu- 
ri išrodyt organizuotu žmo- 

gum? ~ 

— "Žinau, pone... 
— Tai kodėl taip neda- 

rai? 
— Neturėjau ką atsakyt. 

Paklausė mano pavardės. 
Pasakiau. Sugrįžus stovyk- 
lon, pasišaukė mane musų 
oficierius. Išklausinėjo vi- 
są, kaip buvo. Papasakojau. 
Jis sušuko &nt manės. Išba- 
rė. Netikėliu, apsileidėliu 
išvadino. Paskui pasakė: 

— Sunkaus darbo visai 
savaitei! Atsikreipk pas sar- 

džentą Kumpį. 
— Ne, pone, aš, ne! Dau- 

giau taip nebus. 
— Tylėk! Nesiginčink su 

manim! Užbaigta!. 
— Visą savaitę dirbau 

kaip arklys: kirtau malkas, 
šlaviau, dirbau virtuvėj. 
U-u, kaip tai man nepatin- 
ka!... 

Jis apsidairė aplinkui, ap- 
sižvalgė. 

Kas-zm, ar cia mus ne- 

mato sardžentas?—užklausė 
Povilas. — Pasislėpiau. Jis 
buvo paliepęs man eit ark- 
lius valyt, arklydę iššluoti. 
Bet—nepaisau: mat ji Die- 
vai, by tik nemato. 

— Ne, nemato. 
— Gerai... Štai dar vie- 

nas, liūdnas atsitikimas, 
yieną naktį išsiuntė manei 

ant sargybos prie arklydės. 
Lija, tamsu—kad net bau- 
gu ir pamįslyti. Sušlapau vi-1 
sas, sušalau. Galų gale pa- 
maniau: "Gi galas neims— 
lyg Čia kas mato tokioj tam- 
sumoj—palysiu po pašiūrė, 
apsišilsiu, apsidžiovinsiu, pa I 
sėdėsiu, pasilsėsiu. Taip ir 
padariau. 

Bet manai ant gero išėjo? 
Va-je, va-je! Pa^entejau ir 
dar kaip pakentėjau... Kaip 
ilgai aš ten ilsejausi—neži- 
nau. Tik išgirdau mane tu- 
zukuojant už skvernų žypo- 
no ir šaukiant (mat, mano 

imta ir užmigta): "Makaus- 
ke, prakeiktasai! Gi tu mie- 
gi!? Arkliai pasiliuosavę, 
išsivaikščioję po visą sto- 
vyklą, po laukus. Kelk, mie- 
galiau! Atsiimsi už tai!"... 

— Išsigandau pabudęs. 
Pradėjau prašyti: "Brolau, 
turėk širdį—nesakyk. Ne- 
sakyt!? Kaip aš tai galiu 
padaryti? Visa stovykla 
apie tai žino. Antra naktis 
kaip miegi. Apie dešimts 
žmonių išleista tave jieškoti. 
Manoma, bene pabėgai... 

— Už kelių dienų nutei- 
sė kariškasai teismas. Porą 
mėnesių atitupėjau belangė- 
je. Tas dar nebūtų taip bai- 
su. Bet kiek to nesmagumo. 
Man besėdint belangėje, at- 
važiuoja mane aplankyti 
mano brolis ir mylimoji. Jie 
klausinėja: "kur randasi 
musų narsusai kareivis Po- 
vilas Makauskas? Atvažia- 
vom jo atlankyti." Jiems 
atsako: "Prasikalto. Dabar 
belangėje sėdi.".. Ak, kiek 
paskui gėdos nuo draugų, 
giminių! Mylimoji nė pa- 
žiūrėt į mane nenori. Par- 
važiavęs svečiuosna, nuėjau 
pas ją pasižiūrėti. Ji, pa- 
mačiusi mane, užtrenkė du- 
ris. "Loke, nebepažįstu ta- 
vęs daugiau!—Jeigu visi 
taip tarnautų kaip tu, nebū- 
tų, kam už musų tėvynę už- 
sitarti nebūtų kam ją apgyn- 
ti. Eik!" Kaip tai baisu! 

Povilas atsiduso, sumirk- 
seno savo viliugingomis aki- 
mis. 

— U, broli, kariumenės 
gyvenimas!.. Ot, civiliam 
gyvenime taip pagyvenau! 
Kaip paukštis krumynuose 
skrajojau! Papasakosiu. 
Ar paklausysi? 

— Pasakok. 
— Pas tėvus mažai gy- 

vendavau. Šiaip sau po 
svietą basčiausi. Būdavo, 
kuomet tėvas pradeda ant 
manęs bartis, varyti darban, 
neduoti valgyt, išprašau iš 
motinos keletą dolarių, už- 
simaunu kepurę ant galvos 
ir einu kur man patinka, 
savais keliais. Kartais sau 

besitąsau po miestą, laukuo- 

-še. Kaip-kada susidaręs 
man lygių vaikinų būrys už- 

| šokam ant prekinio trauki- 
nio, pleškam kitan miestan 

i arba kur-nors ant ūkės. Nu, 
ir pagyvendavom ten!... Tai 

i langus kam išmušam, buda- 

|VO, tai viryklą išplėšiam, 
tai pas ką nors išprašom 
valgio, šilto guolio... Cha, 
cha, vieną sykį ne kaip atsi- 
tiko.—Aš ir keletas mano 

Igerų draugų užsukom pas 
j ūkininką į vestuves. Matom, 
ant stalų prikrauta valgių, 
gėralo. Vestuvininkai įsi- 

Igėrę—dukšta, šoka, dainuo- 
i ja. Nu ką ir męs podraug 
,u jais. Susėdom prie sta- 

lu, valgom, gėriam, vienas 
1 kitam niukčiojam į pašones 
: ir šaipomės sau, kaip arti- 
miausi svečiai. Pavalgę, šo- 

kam su mergomis. 
— Ir vestuvininkai jums 

nieko nesako?—klausia be- 
siklausąs. 

— Taip. Išsyk dar nieko. 
Pagaliaus gi susiprato, j 
Mums kiek apsišilus—išsi- 
nėrus, prieina prie mano 

draugo viena, stora, moteris 
—matyt vestuMų vadovė, 
Pažiurėjus jam į akis šau- 
kia: 

— Kas gi tamstą kviete 
Mn pokilin? 

— Kas? Gi niekas—Aš 
pats su savo draugais užėjau 
ir tiek. 

— Tat meldžiu išsineš- 
dinti kaip greit galima!— 
jušuko. 

— O kas tu tokia per vie- 
na?!—užsistoja antras mū- 

siškių. 
— Kas aš!? Kas aš!?— 

ėmė nesavu balsu šaukti bo- 
ba.—Vyrai, ar matot, kokie 
nedorėliai!? Laukan juos 
visus! 

— Būrys vyrų ir moterų 
supuolė ant musų. Bet ar 

manai, kad męs pralaimė- 
jom ir jiems tas ant gero išė- 
jo? Niekad ant svieto. Ne 
męs butume, kad kur-nors 
ir kas nors galėtų apimti. 
Stambusai mano draugas 
riktelėjo: "Vyrai, laikyki- 
mės!" Ir laikėmės. Kovo- 
jom kiek galėdami. Apdau- 
žę vestuvnin^us, išsprukom 
pro duris—girion. Tiek jie 
mus ir tebematė. Jau girio- 
je būdami, girdėjom moterų 
šauksmą: "Nelabieji, mano 

vyrą sumušė!... Kad jiems 
Kad jiems Dievas rankas 
išsukiotų!..." 

— To negana. Nakčia 

sugrįžę, dar baikų pridir- 
bom: ūkininko šulinio svir- 
tį, nusukom, akėčias ant du- 
rų užvertėm, bičių avilį upe- 
lin įmerkėm. Cha, kiek tai 
juo^o buvo! Gi lai galą gau- 
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Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoj. 
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ANSONIA, CONN 
Čia nesniai atsibuvo 

Conn. valstijos Šv. Juozapo 
Darbinnkų Sąjungos ap- 
skričio,, susivažiavimas. Su- 
važiavo atstovai iš apielin- 
kės kolionijų, o iš Water- 
burio net visas choras; mat 
vakare buvo surengta pra- 
kalbos su koncertu. 

Vakare prie koncerto kal- 
bėjo p. Kneižys. Koncertas 
nusisekė neblogai; prakal- 
bas irgi galima butų pava- 
dinti nusisekusiomis, jeigu 
nebūtų žioplai užbaigta. 

Mat čia yra susitveręs ko- 
mitetas rinkimui aukų kovai 
už Lietuvos Nępriglumybę, 
vienok šis komitetas nėra 
kunigo kontroliuojamas. Ot 
ir panorėta kokiu nors budu 
pabriežti, kad komitetas pri- 

na, kad tokie manelius!... 
Ak, tai gyvenimėlis buvo!...| Povilas čiaupėsi užsiganė- 
dinęs, šaipėsi juokėsi, juo- 
kėsi, kvatojo. 

— Nu, o miestuose ką 
męs, būdavo, neišdirbom. 
Tai keno langus išmušam, 
tai—pasigavę—mergaitę iš- 
bučiuojam. Gal, sakytum, 
valgio ar ko truko? O, bai- 
kos tiktai! Tik rytmečiais 
reikia nemiegoti. Apsisukai 
prie gyventojų durų—visko 
pilna. Vienur pieno bonką 
nukniaukei, kitur—duonos 
kepalą, kitur dar ką kitą. 
Taip ir gyvenam, būdavo. 
Sa^au, lyg paukščiai krūmy- 
nuose: pabodo vienoj vietoj 
—važiuojam kitur; nusibo- 
do ten—vėl kitur Vargiai 
rastum miestą, kuriame aš 
nesu buvęs. Bet dabar— 
Dieve Apsaugok!... 

— Nenoroms aš čionai 
pakliuvau. Rytmetyje, ka- 
da reikėjo stoti kariumenėn, 
suikrovę maišėlin šio-to 
sprukau pro duris laukan. 
Jau arti stoties. Buvau pa- 
siryžęs važiuoti-važiuoti ir 
niekuomet atgal nebesugrįž- 
ti. Tik lipti traukiniu — 

girdžiu, kaž-kas traukią už 
peties. Atsisukau—gi poli- 
ciantas... 

— O kur tu dabar ren- 

giesi važiuoti?—klausia jis, 
surauktu veidu. 

— Aš, aš—taip sau,—sa- 
kau.—Pasivažinėti noriu, 
važiuoju kitan miestan. 

— A, a—žinau, pažįstu 
tave labai gerai! Pabėgti 
nori, a? ! Eikš su manim! 

— Ir nuvedė * jis mane 

naujokų priėmimo stotin. 
Taip-tai ir pakliuvo mano 

kailis darban. A, kaip-tai 
sunku, nepakenčiama!.. Tai 
kalėjimas, o ne ^gyvenimas 
jionai.. 

Povilas pasakoja dar dau- 
giau apie savo vargus ka- 
riumenėje, smagų gyvenimą 
civilaim gyvenime, bet čia 
jau girdi jį šaukiant. 

— Makauske, ai Makaus- 
ke—rėkia saržentas.—Kur 
tu, prakeiktasai?! 

— Nu ko gi? Aš č^a... 
— Kokius velnius tu da- 

bar ten lupi? Bene pasako- 
ji apie savo vargus?! Ar jau 
užmiršai, ką aš tau prisa- 
kiau!? Arkly dė jau antri? 
diena nevalyta. Eik!... 

Povilas sunkiai, tingiai 
keliasi, eina prie durių mur- 

mėdamas: "Einu, jau ei- 
nu!... Tai gyvenimas! Ak!.. 

— Tinginys! — šaukia 
saržentas Povilui praeinant. 
—Tinginys—atkartoja sto- 
vinčių kareivių bureliis. 

XI—3—1918. 
Francuzija. 

valo klausyti kunigo. To- 
dėl šiose prakalbose "nu- 
balsuota," kad minėtas ko- 
mitetas pasiųstų pinigus į 
Tautos Fondą. 

Nieko sau logika. Dabar 
lauksime kuomet Conn. Šv. 
Juozapo Darb. Sąjungas ap- 
skritys nubalę uos, kad Lie- 
tuvos Neprigulmybės Fon- 
das pasiųstų savo pinigus j 
Tautos Fondą; ar ką nors 

panašaus. Mat tiems "vy- 
rams" nedaro skirtumo, ar 

jie turi tiesą tą ar kitą da- 
ryti ar ne, bet jie daro ir ga- 
na. 

Ten buvęs. 

P1TTSBURGH, PA. 
Pittsburgiečiai prie kiek- 

vienos progos stengiasi šiek 
tiek pasidarbuoti dėl Lietu- 

vos laisvės, štai vėl purde- 
lis cioliarinių, kurios taip 
reikalingos beginant Lietu- 
vą nuo skriaudėjų. 

Gerb. J. Liutkausko pra- 
kalbose aukavo sekantieji: 

Juozas Balevičius .$20.00 
Al. Vainorius 10.00 
K. Vaitkunas 5.00 
P. Pikšris 2.50 
K. Tamulionis 2.00 
M. Karpinckaitė 2.00 
Po .$1.00: J. Mekeška, M. 

Zalga, O. Kazlauskienė, F. 
Šovinis, K. Varašius, A. 
Aleliunas, P. Petrinas, K. 
Petrikas, A. Luvečinskas, K. 
Šimkūnas, P. Gilius, F. Mii- 
siejus, F. Radžianskas, M. 
Vasiliauskas, J. Ja^aučius, 
J. Ba'tkus, A. Ašmontas, D. 
Mardrijauskas, J. Pociūnas, 
J. Virbickas. 

Smulkiais 75c. 
P-le Birute Kazlauskiutš 

sukolektavo: 
Petras Volungevičius (Li- 

berty Bonds'as ir kupcK 
nas $5 i.00 

Mik. Pranekietis 5.00 
Antanas Vanagas 5.00, 
Pranas Petrauskas 1.0C' 

Vėliau p-ie Kazlaus^iute su, 
F, Maisiejum surinko: 
Povilu Kazlauskas $10.00 
Adomas Butkus 5.0C 
Povil. Stanišinskas 5.00. 
K. Bazcia 2.00 
Barb. Pusplikė' 2.00! 
Alek. Vainoris 2.0C; 
Po $1.00: J. Ramanaus- 

kas, Elena Bartintis, M. Va 1 

siliauskas, Mare Kučinskiu- 
tė, K. Jurkunienė, Jonas 
Balčius, J. Maseliunienė. 
Smulkiais $1.05. 

Viso šį sykį—$136.80. 
Nuo Red. Aukavusių var-' 

uai nepaskelbti ilgai todėl, 
kad Eglaitės Komitetas, ku- 
rio priežiūroje buvo visi au- 

kų pagarsinimai, per klaidą 
pasiuntė L. N. F. Sekretorei 
sąrašą aukavusių. 

BRADDOCK, PA. 
Sausio 26 d. čia buvo su- 

1 engtas vakaras vsdavaujant 
J. Senuoliui, kurs yra vedėju 
"Birutes" choro Pittsburge 
ir taipgi vyčių chor Brad- 
dock Pa. Išpildyme progra- 
mo dalydavo ir "Birutės" 
choras iš Pittsburgh, Pa. 

Programas prasidėjo su 

vyčių hymnu. Paskui "Biru- 
tės' choras sudainavo keletą 
dainų ir sulošė veik-Ją: "Ne- 
padėjus nėr ko kasti". Po 
lošimo Braddocko vyčių cho- 
ros sudainavo keletą daine- 

lių ir p-les J. Marčikoniutė 
iv M. Janusevičiuta dainavo 
solo. Pagaliaus "Birutei" 
vėl sudainavus keletą dai- 

nelių, sujungta abu chorai 
ir sugėdota Lietuvos ir Ame 
rikos hymnai. 

Reikia pridurti, kad visas 
programas nusisekė gana 
gerai žmonės džiaugėsi at- 
silankę i<oncertan. Girdi.! 
verčiau eiti į lieti ;iškus va- 

karus, negu į "moving pik- 
čierius". 

Neprošalį bus pabriežus, 
kad Braddocko vyčių cho-, 
ras, nors dar jaunutis, bet 
jau gerokai susitvarkęs. Ma- 
tyt ir vedėjęs žino kas cho- 
ru reikalinga ir choristai 
stengiasi pildyti mokytojo 
įsakymus. Linkėtina chorui 
ir ant toliau pasekmingai 

I darbuotis Koncerte buvęs 

AMSTERDAM, N. Y. 

Męs žiniomis girtis nega- 
lime. Kaip visur taip ir pas 
mus apsilankė nelaboji in- 
• luenza, kuri daugeliui tė- 
vų atėmė vaikučius ir dau- 
gelį vaikučiu paliko našlai- 
čiais. 

Darbai pas mus taipgi dik 
Čiai sumažėjo, kas lietuviui 

; arbininkui privaro neir 
Į žai baimės, nes nežinai kas 
bus su rytojum šiame kraš- 
te. Net poliuosuoti kareiviai 

1 negali gauti darbo, norint 
valdžia ir reikalauja nuo 

darbdavių, kad suteiktų 
Kiekvienam kareiviui darbą. 1 Be to nekurios dirbtuvės 
j ?.tsisakė mokėti "bonus", 
1 airiuos pirmiau mokėdavę, 
i Jei ir toliau taip mažin- 
! ?is darbai ir prie to vis bus 
lumušamos algos, tai kad 
šgelbėjus vis blogėjančią 
ituaciją valdžios Įsikišimas 

į darbo reikalus 'r/u? ijpi'š- 
vengiams. 

Šiemet žiema pas ir. •*£ ri- 
ša i lengva v rogėmis '• vAi- 
[nėta v-s keletą dienų.M«tyt 
anglių x':met niekam ne- 

Į stokuos, nes visi jų prisipir- 
ko ir perdaug. 

J. A. Nevulis. 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didely Cabinet Victrola <^1 

puikia pastata, taipgi $12 vertė, 
rekordu mokėjusių $200. Mes tu- 
rime keletu $150 tikros skuroš- 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
dsri bus priimti už mokestį. Atsi 
šaui.ite tuoj aus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Ned* 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN SIG'jEcAGE 
2810 Harrison St. C1 :cagt 

f D I E N T N R IR Y A K A P. IN E 

MOK Y K L A 
J č:.i Ciili 'c.v/vai ir ęrc.tii iST.c'.tti Anglų ir 
J Lietuvių UaiU iritrai'tlK:*, V., Anfrii1«s, l| Lietuvos Ir au^lnn istor.įas, rsiyti 

laiškus, ir t* T. lį.gi. tj-.T.e tramaiar ir HisjU I Schcol'ių skyr.ac Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
ji kiu limitą nikpu .iCf .ni.tiui, nosigkilMtO. 
įj AmeriCtn Co<-s^ Frsparatory o:hool 
»;31C3?0 HALSTtO c- IIL 

I' Pliene Burnside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

; STEPHEN VIL1M0VITZ, R. PH. 
...DRUGGIST... 

8924 Cottage Grove Av. 
Chicagc, Ii.l 

Reikalingas: Dvidešimts 
penkių metų vyras, kuris 
moka lenkiškai, čekiškai ir 
lietuviškai kalbėti. Liuosu 
laiku gali uždirbti gerus pi- 

i nigus. Turi buti inteligen- 1 
tas. Atsišaukite vakarais, 
tarp 7 ir 8:30 Į Poszkas Ap- 
tieką, 3101 S. Morgan St., 
klauskite Mr. Briggs. 

Reikalaujame Kriaučių ir 

fiterių prie moicri i ^"a'i/ižių 
Atsišaukite: 

JACK DASK. 
1648 Yan Buren St. 

Chicago, 111. 

Ofiso Telefonu Bailevard 

| DR. M. T. StriKOfiS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 vv. 47tli st 

Ofiso Vilis js: 1 irto Iki. 3 p* *lrt. 7 iki 8 viktre 
K(d:tiemlS r. a 8 ryto iki 2 pa pietį, 
Namai 1 07 Oakley Blvd. 

Tilefsnis fttley 420 

LIETUVIŠKOS NOTOS 
Naujos dainom aut 4 balsų, išsimokini- 
mas nocų 8 lekcijos be mokytojo, vi- 
siems iustrununtums ir dainavimui. 
Knyga $1.50, parduodu už $1.00. Rei- 
kalauju Agentų. Duodu .lidelj nuošimti- 
f himG. a. baronas 

BOX 774. McKEES ROCKS, PA. 

Jeigu jūsų iikyd perši arba skaudžios, 
jųs nereikalaujate «Iti gydytis ir mo- 
kėti augštas kainai už tai. Pasiteirau- 
kit su manim. Aš pritaikysiu jums 
akinius, kurie greitai prašalins Jums 
visus akių sakusir.uf. Aš gv..rantuoji' 
iums gerinusi?, patarnavimo, ir žemiau, 
šias kainas. Turlj 3 metų patyrimu 

Peter A. Miller 
A 

BAIGĖS MOKSLĄ 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizgučiu. Pui- 
kiai Trisoma Laikrodėlius 

2j28 \V 7.2nū St. Chicago 
Plione Canal 5838 
4906 W. i4th St Cicero 

Skaitytojas žino. 

Kad jis užsimokėjo už dien 
rasti "Lietuvą," jis žino, kad 
jo pinigus priėmėme, nes jis 
mato ant laikraščio "Lietuva" 

užklijuotą geltoną pofierą, jis 
mato ant popierėlrs savo ant- 

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

Žiūrėkite, kad jusu numeris 

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

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

Permainant antrašą, aiškiai 
išpildykite šitą blanką ir pa- 
siųskite ją r :ums, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas pa t r v;n:as. 

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

Vardas Pavardė 

Numeris Gatvė.... 

Miestas — Valstija 
Dabar siutinėkit" sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas Valstija 
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Prenumeratos kaina apgarsinimų skyriuje. Apgar- 
sinimu tekina suteikiama pareikalavus. 

Prtstgstl Redakcijon ir nepanaudoti rankraščiai gnj- 
iinami atgal tik tada, kada Jtj gražinimo reikalaujama, 
raukražlį Redalccljcm siunčiant, ir kuomet gražinimo 16- 

3on prte rankraščio yra pridfctoe. 

Prenumeratos, apgarsinimų lr kitokio biznio reika- 
lais reik kreiptis laiškais J Dienraščio Adminfstaracijį. 
Korespondencijas, itolaa k* straipsnius reik adresuoti 
Otcnr£S£lo fteoakcljo# vardu. 

Jdkl ra2tal, fc« padavimo ražėjo tikro vardo-pravar 
als (apart slapi vardas) lr adreso, negali butl sunaudoti, 

Asmeniikal Redaktorių galima matyti nuo 11:30 Ou 

12-tai ifiryto lr rnio 6:30 Iki 1 vakare. 

Lietuvos LaisVč š Ginimui. 
Kuomet Lietuvos likimas Taikos Konfe- 

rencijoj "ant peilio .ašmens" svyruoja; kuomet 
su kiekviena diena vis labjaus aiškėja, ,kad 
ateitis nežada buti tokia laiminga, kaip kad ja 
mėgina sutaisyti didieji šios gadynės idealiniai, 
-—ir lietuviai pradeda vis labjaus blaivytis ir 
suprasti, kad laisvės savo tautai negalima bus 

įgyti, neigi gavus ją apginti vien tik gražiais 
žodžiais. Lietuviai vis labjaus ir labjaus pra- 
deda suprasti, akd jeigu jie ir upės kraujo pra- 
lietų už pasaulio demokratijų, kariaudami sve- 

timuse šalyse, tai visgi tas, matomai, neuž- 
tikrins iiems ių šalies laisvės. 

Lietuviai šiąd'en gal skriaus negu kada- 
nors pradeda suprasti, kad "tas nėra vertas 
laisvės, kas nemoku už j? kovoti, arba nemo- 

ka jos apginti." 
Šitoki obalsiai gal ne visai pilnai buvo su 

prantami visiems senesniems lietuviams, nespė- 
jusiems dar pasiliuc&uoti nuo baudžįaviškos 
dvasios įtekmės. Bet jie yia. pihiai suprantami 
dabartinei lietuviy gentkartei—dabartiniam 
musų jaunimui. 

Kilus tik pirmai abejonei kaslink Lietu- 
vos ateities, lietuvių jaunimas subruzdo dar- 
buotis: kilo balsai, reikalaujantieji tvėrimo lie- 

tuviškų pulkų, arba lietuviškos kariumenės. 
Chicagoje, Brooklyne, Bostone jaunimas pra- 
deda darbuotis. „ j 

Lietuvių kariumenės, pilnoj prasmėj to 
žodžio, čia tverti negalima be valdžios tam ti- 
kro leidimo. Bet musų jaunimas ^ali sutver- 

ti organizaciją, kaip kad, pavyzdžiui, cechai 
turėjo savo "sakalus," kurie kaip sykis tiko, 
kuomet atėjo jiems reikalas už savo šalį stoti. 

Gabrio sumanymas steigti Vyčių organizaci- 
ją kaip sykis turėjo savo vyriausiu tikslu stei- 
gimą tokios pusiau-militarės organizacijos. J« 
sumanymas tačiau iškrypo j sus iorganiza vinį; i 
visai kitokios rušįs organizacijos. 

•Dabar besiorganizuojanti lietuvių jaunimo 
būriai įurėtų centralizuotis j viena kuną visoj 
Amerikoj. Jų disciplina turėtų buti pusiau ka- 
reiviška, politika turėtų buti tokion organiza- 
cijon absoliučiai neįleidžiama, parti jos ir parti- 
jinės intrigos is jo^ turėtų butj šluojamos lauk 
be jokios mielaširdystės. \ ienatinis tokios or- 

ganizacijos obalsis turėtų buti "l /. lasvą, ne- 

priguhningą Lietuvą;" vienatinė tokios orga- 
nizacijos užduotis turėtų buti—lavinimąsi, 
idant buti pilnai tinkamais ir prisiruoštisiais, 
kuomet Lietuvos laisvę prisieis ginti; vienati- 
nė tokios organizacijos "politika" turėtų buti: 
jskiepyti lietuvių jaunimui neišdildomą minti 
kad geriaus yra mirti, bekovojant už laisve, 
negu gyventi paniekoj ir svetimų junge. 

Ateivystes Aprubeži avimas. 
Senas musų prietelius, "Bilius prieš Atei- 

vystę" ir vėl atėjo i>as mus Į svečius. Kongre- 
sas vėl užgyrė sumanymą, kad sulaikyti atei- 
viu plaukimą j šia šalį. 

Šiuo sykiu bilius sumano užginti ateivy- 
stę keturiems metams, bet uz tai jis sulaidytų 
nuo atvažiavimo Amerikon beveik visus atei- 
vius iš Europos. 

Kongresas, perleisdamas šitą bilių, aišku 
kad turėjo du išrokavimus: viena,—bijomasi, 
kad po kares galėtų pritrukti darbų Amerikos 
darbininkams, jeigu pradėtų plaukti nauji mi- 
lijonai žmonių iŠ išbadėjusios Europos; antra 
—bijomasi, kad nauji ateiviai galėtų ir Ame- 
riką užkrėsti bolševizmu. Nekuric kongres- 
manai net mano, kad bolševikai galėtų tyčia' 
užplukdyti Ameriką savo agentais. 

Pirma priežastis gal but turėtų šiek-tiek 
pamato, jeigu hutų tikrai žinoma, kad po karei 
iš Europos atetvystė šion šalin padidės. Bei 

[ kaip sykis to šiądien niekas tikrai dar nežino. 
Xėr abejonės, kad daugelis iš Europos važiuos 

ijicškoti sau geresnio laimikio Amerikon, bet 
taipgi nėr abejonės, kad daugelis važiuos ir iš 
Amerikos Europon—vpač ateiviai tų tautų, ku- 
rios gaus po karės neprigulmybę, arba didesne 
laisvę savo tautai. Kuri pusė kurią persvers, 
to šiądien niekas nežino. 

Antra priežastis yra aiškiai neišmintinga. 
Kad Ameriką apsaugojus nuo bolševizmo, rei- 
kėtų ne tik uždrausti ateivystę, bet taipgi laik- 
raščius ir knygas, nes propaganda taip gerai 
platinasi per Knygas ir laikraščius, kaip ir per 
gyvą žmonių žodį. Bet juk Amerikos neap- 
tversi šiądien "Chinų siena"—neigi tam yra 
bent kokis reikalas. Nuo Bolševizmo, ar kokio 
kitokio negeisitino- "izmo" alima apsisaugoti 
ne Chinų sienų statymu, bet mokinimu žmonių, 
supažindinimu ju.su blogiomis tų "iznnj" pa- 
sekmėmis, su lavinimu jų tikros ir išmintingos 
laisvės supratime. Tas yra geriausis "skie- 
pas" prieš visokias epidemiškas propagandas. 

Prezidentas \Yilsonas anais laikais griež- 
tai išsireiškė prieš panašius ateivystes varžy- 
mus. Reik manyti, kad jis ir šiuo sykiu užims 
tokią pat poziciją ir vetuos Šitą bilių, kaip kad 
jis vetavo priešateivinį bilių pirmiaus. 

Svetimoj Spaudoj apie 
Lietuvius. 

SAVOTIŠKA PROPAGANDA. 
Purvinos lenkiškos propagandos pavyz- 

džiu nestoka, bet kitą sykį tokia propaganda 
pasiekia net komiškumo (juokingumo) laip- 
snį. Sakysim, nekuriuose Amerikos laikraš- 
čiuose užtinkame sekantį telegramą iš Danzi- 
go, taigi matomai pačių lenkų išsiųstą. Tele- 
gramas, pasigavęs viena lenkų melagystę apie 
tai, buk lietuviai prašę lenkų užimti Lietuvą, 
paduoda dar kitą melagystę, buk lietuviai esą 
Lenkįjos puolimo priežastim. Štai tasai te- 

legramas, paimtas iš Macai (ta.) Nczvs ir ly- 
giai taip pat tilpęs Battlc Crcck (Mieli). Ncivs: 

1) a 11 z ig sausio 21 d.—Lietuviai, kurie 
meldė Lenkijos suteikti pagelbą prieš bol- 
ševikus, buvo atsakomybėje už puolimą di- 
džios Lenkiškos imperijos vidur-amžių lai- 
kais. Po to jie atsigrįžo ir prigelbėjo len- 
kams užkirsti kelią platinimuisi Teutoniš- 
kos tautos tryliktame ir keturioliktame šimt- 
metyje. Lietuviai palaikė gyva seną Arijo- 
nų kalbą ir *iaug Lietuvos kaimiečių gali 
skaityti sanskritų kalboje." 

BaUlc Crcck Nezi's, Battle Creek, Mieli 
Sausio 23 d. 1919. 

R AGI X A PAGELUETI LIETUVOS VAL- 
DŽIAI. 

H 'ashington Post savo redakeijiniame 
straipsnyje kalba apie sekantį žingsnį, kokį 

reikėtų dabar talkininkams padaryti Rusijoj. 
Siųsti tenai ekspedicijas prieš bolševikus yra 
negalima, nes žmonės tam nepritars, sako ta- 
sai laikraštis. Todėl vienatinis būdas yra ap; 
tverti tas vietas, kurias užima bolševikai, idant 
tokiu budu sulaikyti bolševikiška gaisrą. 

"Idant tai padaryti—sako tasai laikraš- 
tis,—reik tuojaus duoti greita pagelbą vi- 
soms toms Rusijos dalims, kurios neužsi- 
krėtė bolševizmu ir sustiprinti kaimynes vai* 
stijas. Siberijos, Ukrajinos, Čecho-Slova- 
kijos, Jugoslavijos, Rumunijos, Lenkijos, 

Lietuvos, Estonijos ir Archangelsko vai- 
aižios privalo buti morališkai padrąsintos ir 
materiališkai paremtos jų kovoje su bolše- 
vizmu. Šitos valstijos apsupa bolševikiška 
Rusiją žiedu plieno, ir kas daug svarbiau. 
jos yra kyliu tarp tos šalies ir Vokietijos, 
—šalies, kuri padarė bolševizmą galimu da- 
lyku ir dar vis tebetikisi pasinaudoti Rusijos 
chaosu." 

— IŠ \Vashincjton Post, YVashington, D. 
C. 

Sausio 25 d. 1919 m. 

Ką Rašo Kiti Laikraščiai. 
DELEI ŠAUKIMO SEIMO. 

"Tėvynė'' neabejoja, kad 
Seimas šaukti reikia. Savo 
paskutiniam numeryj ji rašo 
įame reikale sekančiai: 

Matoma, kad įdėja yra 
pribrendusi, nesa beveik tuo 

i pačiu laiku toks pat sumany- 
mas kilo apielinkėse So. Bos- 
tono. Ta pat j sumanymą ir 
tuo pačiu ■ laiku pakėlė Dr. 
J, Šliupas, Tautinė Taryba 
ir k t. 

Seimas šioje valandoje 
yra būtinai reikalingas šiems 
dalykams: 

1.—Dar kartą, daug ga- 
lingiau, negu ikišiol, užreik- 
šti pasauliui, iog Amerikos' 
lietuviai stojo ir stoja už vi- 
sišką Lietuvos neprigulmy- 
bę, su demokratinės respub- 
likos valdžios forma. 

2.—Reikalauti, kad kitos 
valstybes—suprantama, ali 
an t u valstybes—pripažintų 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
dabartine Lietuvos provi- 
zionalę valdžią, išrinkta 
žmonių iki tam laikui, kada 
Steigiamasis Seimas nusta- 

tys Lietuvos valdymosi tvar- 
ka. 

3.—Protestuoti prieš mu- 

šu kaimynų pastangas pri- 
jungti Lietuvą prie vienos 
kurios-nors kaimynių valsty- 
bių,—kaip kad skelbiama, 
jog vieni remia sumanymą 
prijungti Lietuvą prie Len- 
kijos, kiti prie Riejos. 

4.—Reikalauti budų tie- 
sioginiam susinešimui su 

Lietuva; ypatingai susinėsi- 
mai yra reikalingi tam, kad 
pagelbėjus duona ir drabu 
žiais Lietuvos žmonėms,.ku- 
rių niekas, per visą karės 
laiką, nešelpė. To ytin turi 
reikalauti įie amerikiečiai, 
keno giminės liko Lietuvoje. 
Apart šitų dalykų, yra dar 

vienas, kurio deiei, anot "San- 
daros," seimas turėtų šaukti 
—tai sutvarkymas Lietuvių 
atstovybės VVashingtono. 
"Sandara" rašo sekančiai: 

Musų nuomone Visuoti- 
nas Am. Liet. Seimas reika- 
linga kuogreičiausia sušau- 
kti ir clel to, idant toksai 

Seimas sutvarkytų Ameri- 
kos Lietuvių Atstovybę Jl'a- 
shingtonc, t. y. kad ta atsto- 
vybė butų visuomenės, o ne 

Tarybų paskirta. 
"Amerikos Lietuvis" tai;) 

pat neabejoja apie Seimo rei- 
kalingumą, tik ji* perspėja, 
kad Seimas butu "rimtas." 

"Kad seimo susaukimas 
galėtų buti naudingas,—rašo 
"Am. Liet/'—apie tai nega- 
lima abejoti, bet mums rei- 
kia rimto seimo. O tą seimo 
rimtumą privalytų užtikrin- 
ti visuomenė, rinkdama vien 
atsakančius rimtus žmones, 
nesivarinėjant už partijas ir 
nerenkant žmonių, kurie sa- 

vo užduoties nesuprastų. 
Pagalios lai seimas buna ir 

neskaitlingiausias, bet rim- 
tas." 
Tame jis sutinka su nuomo- 

ne "Darbininko," kuris duoda 
sekant j patarimai 

"Jei jau ir Imtų nutarta 
šaukti seimą, tai nesi varyti, 
kad butų koskaitling;ausias, 
<> tik varytis1, kad butų kuo- 
rimčiausias. Nusistatyti, 
kas turi buti atlikta ir pasi- 
rūpinti, kad neatsikartotų 
pereito .seimo klaidos ir kei- 
stumai, kaip va užsikirtimai 
dėl maldos." 

KAS YRA TAS DUNOJUS? 
Lietuvių dainose tankiai yra 

minimas "Dunojus"—"ėjo 
mergele j Dunojų vandenelio." 

Taigi, kas tas Dunojus is- 
tikro yra? Lietuva nekuria 

istorikai žino, kad Dunojus 
vra upė įpuolanti į Juodasias 

i jūres ir iš to išveda, kad lietu- 
viu tauta, pirm negu apsisto- 
jo dabartinėj Lietuvoj, turėjo 
keliauti per Balkanus ir gy- 
venti pakraščiuose Dunojaus 
upės, Į kurią gražios lietuvai- 
tės "ėjo vandenėlio". 

Ir toj nuomonėj mušu isto- 
rikai buvo pusėtinai stiprus. 
Bet štai aiv: scenos pasirodo 
musų kiti rašytojai ir dainiai, 
kurie prirodinėja, jog visa tai, 
ką istorikai prirašė apie Du- 
nojų, yra pasaka. Ypač akyvą 
šiame reikale žodj taria mušu į žinomas kompozitorius Miką? 
Petrauskas, kuris "Sandaroj i 

patalpino sekanti rašteli: 
"Lietuvos dainose nuola- 

tos minimas "dunojus, duno- 
jOlis ir siu dienų mums lie 
tuviams, išrodo kad tai dai 
nuojama išimtinai apie upę 
Dunojų. Tad ne. 

"Pasitaikė man skaityti 
knygutę, parašyta Z. Alek- 
sos, "Lietuvių Šeimynų Isto- 
rija Juškevičiaus Dainose' 
ir ten radau abejones kas- 
link "dunojaus." Ant 7 pus- 
lapio ten pasakyta: "Nesu 
pramanias žodžio dunojaus 
paėjimas. Bet galima taip 
išaiškinti: vanduo, vandenė- 
lis, vandu(o)nėlis. Atme- 
tam "vau" ir permainius ga-i 
lune, gaunam du(o)noje- 
lis ir dunojus. Vienok tas 
žodis galėjo pereiti j lietuvių 
dainas ir iš kitų tautų.'' 

"Z. Aleksos išvadžiojimai, 
privertė mane pasakyt, ka Į 
aš žinau apie žodį dunojus. 
Žodis "dunojus," (kiti sako, 
"dunoja") yra iki šių laikų 
žinomas trakiečiams, pane- 
munės gyventojams, kaipo 
upės Nemuno, ar bile upės 
giliausi vieta, atavarynas 
arba, kaip ežerų gelmes va*- 
dina panovartomis. Upės 
gt' nė—dūmoja, o ežero gel- 
mė- panovarta. Dainose yra 
aišku: 

"Ant jurių-marelių, 
Ant gilaus dunojėlio, 
Ten skalbė-baltė jauno 

mergelė 
Dvi-tris plonas drobeles." 
"Kad vandenių gelmes 

vadina dunoja, yra daug pa- 
tvirtinimų, aiškių patvirtini- 
mų dainose. Vėlgi: 

"Ant jurių-marelių, 
Ant dunojelių 
Vaikščiojo mergelė, 
Pametė žiedelį." 
"Apie duuojų esu girdė- 

jęs jau seniai iš lupų žmonių 
ir paklausus man daina dai- 
nuojančios, ką tai reiškia 
"dunojus."—išsiaiškino, kad 
tai kiekvienos upės giliau- 
sios vietos. 

"Švenčionių apskrity j. 
/įpie Palūšę, Kaltanėnus. 
J.mkmenis, Labanorą, Kuk- 
tiškes,—visur vartoja žodi 
"panovąrta"—giliausia ežero 
vieta, bet pakraštyje. Taip 
as girdėjau apie "dunoją ar 

dunoju." 
Jeigu prie mūsų istorikų ir 

dainių prisidės dar ir mūsų 
kalbažiniai, tai gal galų gale 
ir paaiŠKės šita "misterija;' su 

Dunojum. 

IŠ LIETUVIU KARININ- 
KŲ JUDĖJIMO. 

Apie lietuvių karininkų ju- 
dėjimą Chieagoje skaitytojai 
jau yra girdėję; bet čikagie 
čius .štai pradeda sekti ir kitose 
kolionijose, ypač So. Bostone. 
Vietiniam laikraštyj ''Darbi- 
ninke" vštai kas pranešama: 

Lietuvių karininkų leite- 
nanto Jono j. Ramanausk > 

ir kareivio Jono E. Karosu 
užmanymu buvo sušauktas 
sausio 29 dieną Šv. Petro 
parapijos bažnytinėje sve- 

tainėje lietuviu jau- 
nimu susirinkimas, kuriame 
plačiai apkalbėta reikalas lie- 
tuviams karininkams ir vi- 
siems lietuviams jaunuo- 
liams susieiti j krūvą ir pra- 
dėti kūniškų pajėgų lavini- 
mo darbą. 

Tikslus ir siekius panašių 
organizacijų išdėstė susirin- 
kusiam jaunimui leic. T. J. 
Romanauskas, kun. K. Ur- 
banavičius ir kar. J. E. Ka- 
rosas. Jie pabriežė, kad 
jaunimo; iieiuvių visuome- 
nės, o sykiu visos Lietuvos 
dvasia ir būdas priklausys 
11110 jaunimo protiško i- fi- 
ziško išsilavinimo. 

Atletika, gimnastika, mib 
Irai jaunimą, sustiprina nc 

tik fiziškai, bet ir protiškai. 
Pažymėta irgi, kad Lietuvos 
reikalai, jos laisvė reikalau- 
ja Amerikos lietuvių jauni- 
mo susiorganizavimo ir di- 
desnio tarp savęs susiklau- 
symo. Taip-gi paaiškėjo, 
kad kuno mankštinimai yra 
reikalingi ir naudingi prie 
kiekvieno užsiėmimo. 

Jaunimo susirinkime savo 
nuomone galėjo išreikšti visi 
kas tik norėjo. Paaiškėjus 
tokios jaunimo organizaci- 
jos tikslams ir naudai, pa- 
kviesta norinčius padaryt 
pradžią. Susirašė 17 ypatų, 
kurios iš savo tarpo pasky- 
rė Įeit. J. J. Romanauską. 
kar. J. E. Karosą ir p. Vin- 
cą Ribinską išdirbti naujai 
organizacijai vardą, įs'utus 
ir t. p. 

Kuomet įstatai bus išdirb- 
ti. bus sušaukta jaunimo su- 

sirinkimas ir galutinai bns 
viskas nustatyta. T.ida ii 
pradėsime gerą ir naudingą 
darbą. 

IR MANO NUOMONE 
SEIMO KLAUSIME. 

Dienraštyje "Lietuva" num. 

19 tilpo is Tarybų posėdžio 
pranešimas, kad yra pakeltas 
klausimas apie sušaukimą 
Amerikos Lietuviu Visuotine 
Seimo. Vieni pritaria taii: 
seimui, kiti-gi yra priešingi. 

Leiskit ir man šį-ta pasakyti 
tame reikale. 

Xors aš gal nemokėsiu gra- 
žiai išvedžioti, bet užtat pasa- 
kysiu, ką męs prasčiokėliai ma 

nome ir jaučiame. 
Aukų gausumas daugiau- 

siai remiasi ant kolionijų vei- 

kėjų. J uju Iriusu sukeliama 

lipas miniose, tai.n'i ir geros 
pasekmės aukų rinkimo pra- 
kalbose ir vėliau po stubas au- 

kas išrenka tie palis kolionijų 
veikėjai. Smagu darbuotis, 
pakol tokio veikėjo tikra pasi- 
šventini;]. visuomenė tinkamai 
apvertina ir pakol kiti netruk- 
do darbuotis taip pasišventu- 
siam veikėjui. I 

Jei toks trukdymas paeina 
nuo žmonių, nuo kurių prade- 

dantL darbuotis nesitiki prita- 
rimo, tai j tokius trukdytoju 
Jarbus neatkreipi atydos. Xe;s 
žinai, kad jie buvo pasirengę 
tik ardvti darba, imiesi dar 

« c' 

uoliau darbuotis, kad pergatč- 
jus tas kliūtis, kurias buv^į. 
pasirįžęs pergalėti. 

Bet paskutiniais laikais tau- 
tininkai ir katalikai, kurie eina 
prie vieno tikslo—Lietuvos 
Xeprigulniybės,—trukdo auku 
rinkimą patįs sau. Tai keistai 
atrodo, bet taip yra. 

Atvažiuoja vienas kalbėto- 
jas, tai giria tik save ir ragina 
aukauti vien tik savan fondan, 
kiią-gi fondą dar kiek ir nu- 

peikia. Atvažiuoja kitas kai- 
Detojas, tas giria jau kitą— 
> .va fondą ir pataria aukauti 
;ik jin. Ir pasidaro košė, ku- 

į rią išvalgyti pri\alo kolionijų 
veikėjai. 

Žmogus, turėdamas gerus 
-antikitis su lietuviais, neturi 
noro darbuotis nei vieno fon- 
do labui. Nes žinai, kad kaip 
.ik pradėsi darbuotis kurio 
nors fondo, padidinimui, tai 
uoj susipyksi su gerais kaimy- 
įais ir tai be jokio reikalo. Su- 
sipyksi tik todėl, kad tam ar 

dtain "vadui" norisi veikti 
aip, o ne kitaip, idant apgy- 

nus savo ambicijas, ambicijė- 
!es, kurios neturi nieko bendro 
>u išgavimu Lietuvai laisvės. 

Todėl Visuotinas Seimai 
yra būtinai reikalingas. Sei- 
mas reikalingas tam, akd syki 
ant visados sustabdžius tą 
sriovinį trynimasi reikaluose, 
kurie lytisi išgavimą Lietuvai 
Xeprigulmybes ir abiem srio- 
vėms yra vienodi (čia kalbu 
ik apie tautininkus ir katali- 

kus. nes socialistai turi kito- 
kius siekius). 

Ypač svarbu yra turėti vie- 
na bcnclra fondą ir bendra Ta- c- c. C v 

rybą. Bet reik, neatbūtinai 
reik. kad ta Taryba ištikro bu- 
tu bendra,'—bendra visuose sa- 

vo darbuose, o ne tik ant po- 
pieros, kaip kad iki šiol buvo. 
Philadelphia, Pa. 

A. L. Rcika. 

LINKĖJIMAS. 
Linkiu "Lietuvos" Dien- 

raščiui kuogeriausio pasise- 
kimo, kad Įgytų kuodau- 
giausia skaitytojų. 

Kad "Lietuvos" Dienraš- 
tis, suteikdamas geras žinias 
ir naudingus pamokinimus, 
platindamas apšvietą tarp 
žmonių, susilauktų ilgo 
žiaus ir didelės ir gražios 
skaitytojų šeimynėlės. 

Jurgis A. Nevuiis 
Amsterdam, N. Y. 
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Kudikiui. 
(mergytei K. Z.) 

Pasapnuok-gi, kūdikėli, 
Kol dar sapno laikas. 
Kol tavęs dar ne svaigina 
Nuodų pilnas tvaikas. 
O jei skausmas iš netyčių 
Tai: širdelę spaustų, 
Paprašykie motin&ės 
Tave kad užjaustų. 
C) jei skriaudą neteisingą 
Tu kada pajusi, 
Pasiskųsk geram tėveliui 
Ir užstota busi. 
O kad auš jau kovas rytas, 
Žengsi j gyvatą 
Atsimink, kad visur tave 
Geras Dievas mato. 

! E. DE AMICI Verti M. GRIGONIS į 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

IP (Tąsa) 
— Niekas neišgelbės,—visi šaukė. Patįs 

gaisrininkai sudegs. Pabaigta. Jie pražuvo.— 
Staiga balkone pasirodė juoda kapralo figūra, 
liepsna apšviesta; moteriškė rankomis apkabi- 
no jo kaklą. Jis ją paėmė už pusiaujo ir įsinešė 
kambarin. Tukstanties balsu klegesys susiliejo 
su gaisro užimu. Bet likusieji? Kokiu budu jie 
nulips? Staiga vienas gaisrininkų išlindę pro 
langą, pastatė dešiniąją koją ant palangės, o 

kairiaja ant liesvu ir tokiu hudu, nelyginant vo- 

ras, kabojo ore. Iš vidaus jam paduodavo žūs- 
tančius, kuriuos jis vieną paskui kito atiduoda- 
vo savo draugui, kuris buvo liesvomis užlipęs. 
Pirmiausia išgelbėjo moteriškę, kuri po balko 
nu kabėjo, paskiau mažute mergaitę, dar mo- 

teriškę ir senelį. Visi tebebuvo sveiki. Nuleidi 
senelį ir gaisrininkai nulipo, kapralas, pirmiau- 
sias pasiskubinęs su pagalba, nulipo paskutiniu 
Minia visus meiliai pasitiko. Bet kai pasirodC 
kapralas, kuris pirmasai puolė <(ell>ėtu ir kuru 
gyvastis, esant jam ant stogo, ant siuio gal< 
kabėjo, minia pasitiko j j, kaipo pergalėtoją. Yi 
si šaukė, sveikino jį ir dėkavojo jam. 

Akimirksniu nežinomas iki tol vardas Džu 
zeppe Robbino—visų lupas pasiekė.... Ar t' 

supranti? Štai cia drąsa, kada žmogus nedvė 
juo ja, neabejoja, bet žaibo greitumu skuba s\ 

pagalba ren, kame jinai reikalinga, kame gird 
žustančiųjų riksmus. Aš tave kada-nors nuve 

siu j gaisrininkų mokymąsi, kame tu pamatys 
kapralą Rabbino; juk tau butų malonu su ju< 

t susipažinus, ar ne tiesa ? 
Aš atšaukiau, kad taip. 
— Štai ir jis pats,—tarė tėvas. 
Aš nustebęs atsigrįžau. Kambariu ėjogai 

srininkai. Apžiūrėję, jie norėjo išeiti. 
Tėvas man parodė gaisrininką su epalėtais 

kuris buvo už kitus žemesnis, ir tarė man: 
— fu gali suspausti ranką kapralo Robbi 

no. 

Kapralas sustojo ir šypsodamasis ištiest 
man ranką; aš ją suspaudžiau; jis pasilenkė ii 
išėjo. 

— Atmink jį gerai,—tarė man tėvas,—i; 
tukstanties rankų, kurios tau gyvenant prisiei? 
spausti, gal neatsiras ir dešimts kurios butų ly- 
gios jo rankai. 

NUO APENiNg IKI AN'DŲ. 
(Mėnesinis apsakymėlis) 

Kartą tūlas trylikos metų Genuos bernelis, 
darbininko sunus, iškeliavo Amerikon savo mo- 

tinos j ieškotų. 
Dviemi metais pirmiaus jo motina išvažia- 

vo i Buenos-Aires, didįjį Argentinos respubli- 
kos miestą. Ji tikėjosi likti tarnaiti kokio-nors 
turtingo pono ir greitu laiku u/dirbti tiek, kad 
galėtų padėti kiek šeimynai, kuri iŠ priežasties 
visokių nelaimių nubėdnėjo ir prasiskolino. 

Nemaža tokių drąsių moteriškių iškeliau- 
na taip toli ir tuo pačiu tikslu ir po kelerių metų 
!grįžta gimtinėn, kartais sutaupiusios ne vieną 
tūkstantį lirų, nes Amerikoje tarnaites gerai 
apmoka. 

Karčiomis ašaromis verkė nelaimingoj: 
motina, atsisveikndama su savo sūnumis; vy- 
resniajam buvo aštuoniolika metų, o jaunajam 
tiktai vienuolika, visgi jinai drąsiai iškeliavo, 
:laug ko pasitikėdama. 

Kelionė bvuo laiminga ir tikslas kelionėr 
pasiektas: nuvažiavusi i lUtenas-Aires jina 
rreitai rado vietą tūloje Argentinos šeimynoje 
<uri duosniai mokėjo ir jos neniekino. Tąją 

[vietą jai part pino jos vyro giminaitis, pirklys 
iš Genuos, jau senai gyvenąs Buenas-Airese. 

Kai-kurį laiką jinai nuolat rašinėjo savie 
sienr. Susitarus, vyra.-- siuntinėjo laiškus save 

giminaičiui, kuris juos atiduodavo emigrante? 
Atsakymus irgi jinai rašė, dar nuo savęs beri' 
kelius žodžius pridėdamas. Uždirbdama aštuo- 
•.įias-dešimts lirų mėnesyje ir nieko savo reik/9 
ams neišleizdama, jinai kas tračias mėnuo siųs 
davo namo gana daug pinigų, o jos vyras, "lo 
:*as žmogus, apmokėdavo skolas, ir tokiu budi 
oamažu grąžino sau gerą vardą. Taipogi ir jik 
iarbavosi ir buvo savo reikalais patenkintas. J; 

Idar tvirtindavo vihis, kad žmona greitu laiku 
(grįšianti; namas be jos atrodė tuščias; ypač 
liūdėjo mažasai suims, kuris motiną labai mv- 

jlėjo ir negalėjo prie jos nebuvimo priprasti. 
I'raslinkus metams nuo jos išvažiavimo 

atėjo atvirukas, kuriame jinai rašė, kad esant: 
iclabai sveika, ir nuo to laiko iš jos jokios ži- 
lios nebeturėjo. Du kartu jię rašė giminaičiui 
asai neatsakė. Parašė tai šeimynai, kame jina 

tarnavo; bet turbut, iškraipė pavardę ir laiska* 
nenuėjo, nes atsakymo nebuvo. Bijodamiesi Ico 
kios-nors nelaimės, jie parašė Italijos konsulu 
P>uenos-Airese, kad tasai surinktų žinių. 

(Toliaus bus). 

SIENINĖS POPIEROS VALYMAS. 
— 1) Kad išimti visus pienius nuo palytė- 

jimo rangomis, sumaišyk šlyno su vandeniu 
grietinės tirštumo, u/.drėbk ant suteptos vietos 
ir palik iki kitai denai, kuomet ji bus lengva nu- 

mti su peiliu ar šepečiu. 
2 ) jei neperdauof įrukus, by kurio kamba 

-i<> popiera atrodys geriau perbraukus tiesiais 
uožais minkšta šluota, užtiesta švarum. mink 
tu skuduru, Vienok, jei popiera labai sutepta 
ai geriausiai yra nuvalyti su labai siižiedeju- 
ia duona. Suraikyk kepalėlio ketvirtį į kuoplo- 
tiausias riekeles ir brauk per popiera tiesog že- 
nyn. Nuvalyk po kokį mastą ant karto vis tor 
>ačion pusėn ir žiūrėk nesubraižyk. Šitokiu bu 
lu lal)ai įnikusios popieros galima padaryt-". 
<ad išrodytų beveik kaip naujos. 

I5TM*TI GELFŽIES RUDIS. 
— Ištarpnk pusę šaukštelio oksališkos 

"Ugšties (oxalic acid) užpilant tris šaukštu."- 
narsto \ aiutens ir pavilgyk jame surudintas vie- 
as, arba sušlapink su kerpe ar skuduru. Kali: 
ik rudįs išdils išplauk tyrame vandenyj, kac 

tas neužkenktų drabužiams. Kitas vėl padava 
dijimas yra suvilgyti surudintą vieta citrinos 
sunka ir laikyti ant garuojančio puodo. 

Ka Lietuviai Paryžiuje Veikia. 

Nors navatna, bet Ameri-. 
kos Lietuviai, ištroškusie 
žinių, kas daroma su Lietu- 
von reikalu Paryžiuje, gau-i 
na apie tai daugiausiai žinių 
ne nuo savo atstovų, bet nuo i 
pašalinių lietuvių, esančių 
Paryžiuje, būtent nuo kun. 
Vilimavičiaus, kuris tankiai 
jarašo laiškų Amerikon. 

Šiuo sykių štai kokių ži- 

lių jis praneša savo dvie- 
juose laiškuose—vienas kū- 
nų rašytas kun. J. Jakaičiui, 
o kitas Lietuvos Laikinosios 
valdžios premieriui Valde- 
marui, 

Kun. A. Vilimavičiaus 
laiškas kun. J. Jakaičiui. 

Aš Tamstai tiek prirašiau' 
visokių laiškų, kad neturėsi 
nei kur dėti. Mat toks mano 

gyvenimas, kad krutu ir 
a-utu. Gal kada »nors su- 

lauksiu pasilsio valandos. 19 

jr., 1918 m., pasiunčiau 
Pamištai kablegramą, pra 
jydamas atsiųsti 5,000 dola- 
:ių— apie 25, 000,000 fran- 
3užiškų frankų. Mat, kada 
iš atvažiavau į Paryžių, tai 
uojaus suradau p. Mastaus- 

:ą, p-le Pouvreau ir inžinie- 
ių Ernestą Galvanauskį, 
)rov. Pletakį ir p. Pautienį, 
vurie seniaus čia, Paryžiu- 
je, gyveno. Sujudinau vi- 
zas. Aš, apsigyvenęs pas vie- 
įą kunigą francuzą, kuris 
)atsai dirba rusų krašto ko- 
nisijoje su 3 profesoriais 
:atalikų universiteto, jtrau- 
:iau juos Į musų tautos klau- 
;imą, Jie atidarė man vi- 
sas duris. Jie baigia tverti 
•Vancuzų-Lietuvių Komitetu 
;q. Lietuvos reikalams ginti, 
i kurį įeis žinomiausi Fran 
jijos žmonės. Jie lankosi su 

manim kartu po svarbiau- 
sias redakcijas ir tokiu ba- 
lu nukertame lenkų įtekmę 
ir lenkų teikiamas melagin- 
gas žinias apie Lietuvą. 

Sako, gavo leidimą atvykti 
lietuviams. 

Po dešimties dienų ma- 

no darbo jau gavome lei- 
dimą, kad Lietuvos atstovai 
atvažiuotų prie Aliantų vai- 

clzių. Ir palengvino susinėsi- 

mą su Šveicarija ir Švedija. 
Prikalbėjau p. Matauską ati 
daryti Lietuviu Informaci 
jos Biurą. Tą sutiko, bet ne- 

nori leisti laikraštį francuzų 
kalboje su tikslu siuntinėti 
kasdieną į francuzų laikraš-| 
2ius visokias žinias apie Lie- 
tuvą. Atsisako tuomi, kad 
pinigų neturįs!? Be pini- 
gų ką-gi padarysi! ? 

Kiek tai darbo: 1) vesti 
Frs ncuzų-Lietuvių Komite- 

tą, 2) vesti gerai informaci- 
jas pas laikraščius ir val- 
džias, nes dabar reikalauja 
memorialų: a) apie Kauno, 
Vilniaus, Suvalkų, Grodno, 
Vitebsko gubernijas, apie 
Rusų Lietuvą ir Latgaliją, 
b) apie ekonominį ir susisie- 
kimo stovį ir U., c) apie Lie- 
tuvą apskritai su kuoplačiau 
siu išdėstymu, d) apie san- 

tikius su kaimynais, 3) laikas 
nuo laiko parvažiuoti į Švei 
cariją ir tt. Tą darbą atlikti 
patsai p. Mastauskas negali 
ir neturi laiko. Taigi aš ti- 
kėdams, kad jus atsiusite 
pinigų, pasamdžiau du pro- 
fesorių, kurie kartu su ma- 

nim padedant inžinieriui 
Galvanauskui, rašome memo 

rialus ir duodame juos kur 
tik reikia. Profesoriams pri- 
moku į mėnesį po 500 fran- 
kų. Panelę Pouvreau norė- 
jau sunaudoti tam darbui, 
bet nieko nebeišėjo.. Per- 
statas dalykus inž. Galva- 
nauskui ir p. Šaliunui liepiau 
padalyti memorialą prašan- 
tį pripažinti Lietuvos Laiki- 
nąją Valdžią, o ne griauti. 
Tat dabar jau ir įvyko. Kas- 
link "Revue Baltigue" tai aš 
sandarbininkauju, bet tas 
laikraštis yrS latvių rankose 
ir lietuviai ne visa gauna 
patalpinti tenai, kas Lietu- 
vai yra svarbu. Vienu žo- 
džiu, lietuviams reikia turė- 
ti Paryžiuje savo laikraštį. 
Tvirtai tikiuosi, kad jus, 
Amerikiečiai, p ri duosite 
man pagalbą greitu* laiku. 
T^riu tikros pagarbos ža- 
džius. 
:Cun. AcJcmas Vilimavičius. 

Naretų Vyskupo j Taikos 
delegatus. 

Sfl^o laiške į prremierą 
Valdemarą kun. Vilimavi- 
čius pataria })askirti Lietu- 
vos delegatu i Taikos Kon- 
ferenciją ir vieną vyskupą 
laiškas skamba sekančiai. 
'Trofesoriui Valdemarui, 
Ministrų Tarybos Pirminin- 
kui. , 

<lPonas Pirmininke: Sku- 
binuosi pranešti jums, kad 
jau galite siųsti lietuvius į- 
galiotmius pas Talkininkų 
valdžias: Angliją, Ameriką, 
Italiją ir taipgi delegatus į 
Taikos Konferenciją. 

"Butų geistina, kad vienas 
lietuvis vyskupas butų tarp 
delegatų į Taikos Konfe- 
renciją. Jeigu vyskupas ne- 

galėtų buti tarpe delgatų, 
tai vis-gi butų reikalinga, 
kad nors vienas vyskupas 
atvažiuotų į Paryžių užmeg- 
zti santikius su francuzų 
dvasiškija ir tartis apie siun- 
timą li( tuvių studentų į 

Francijos kolegijas ir uni- 
versitetus. 

"Jeigu nebūtų galima su- 

syk išsiųsti atstovybę prie 
francuzų valdžios, tai, ar 

negalėtumėte duoti diploma- 
tinius įgaliojimus p. inžinie- 
riui Ernestui Galvanauskui, 
p. advokatui Mastauskui ir 
man, nes mes gyvename Pa- 
ryžiuje. 

"Delegatai ir vyskupai, 
jei jie tapc pasiųsti, ęalės 
atkeliauti per Švediją arba 
per Šveicariją. 

"Be mažiausio atidėlioji- 
mo kreipkitės prie Francu- 

! zų Valdžios ir teikitės caip- 
pat man pranešti žinių per 
komendante, p. R. Pinon, 

BARGENAS 

$200 Phonograph su rekordais ir 
deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puiki) Player Pianį, vėliau- 
sios mados. Seklyčios set$ valgo- 
mojo ir miegamojo kambarių setus, 

divonus, paveikslui, parduosiu už biie 

teisingu raaiulijimą. Nepraleiskite 
šio bargeno. Rezidencija 
1922 S. Kedzie AvC., CH1CAGO 

užrubežinių ualykų ministe- 
rijoje, 130 Universiteto gat- 
vė, Paryžiuje. 

"Męs jau įkūrėme Lietu- 
vių Informacijos Biurą. Bu- 
kite taip geri siųsti mums 
tuomi pačiu adresu po tris 
egzempliorius kiekvieno lie- 
tuviškų, lenkiškų, baltgudiš- 
kų, latviškų laikraščių, iš- 
einančių Lietuvoje ir visas 
žinias, kokias tik norėsite 
■mums pranešti. 

"Teikis priimti, p. Pirmi- 
ninke, mano gilios pagarbos 
išreiškimą su pilnais atsida- 
vimo asmeniniais jausmais. 
Kun. Adomas Vilimavičius 

14 rue de Grenelle, 
Paryžiuje, 20 gruodžio, 

}9i motų. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desigaing 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
namy. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba ra&ykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halstcd St., 1850 Wells St 
2407 W. Madison St., Chicago 

MUSU GVARANCIJA 

Jeigu esi neužsiganėdinęs su ši- 

tą dėžute augščiausios rūšies, 
tai tavo krautuvninkas tau su- 

grąžins pinigus atgalios. 

Jųs Pamegsite šitą Kavą arba 
Jusų Pinigai bus Sugrąžinami 

KUOMET tu perki dėžutę WJ.LSON'S CLRTI 
FIED KAVĄ tu gali Luti tikras kad £auni 
aukščiausios rūšies. Musų gvarancija ant 

kiekvienos dėžutės gali jus užtikrinti, kad busite 
užsiganėdinę. 

Tre W1LS0N kavos išdirbėjai yra taip išdirbę ka- 
vą geriausios rųšies taip, kad išgėrus pirmąjį puo- 
duką jus pamatysite, kad "WILSON BLEND" kava 
ir jus pasidarysite draugai ant visados 

Tavo groserninkas ją parduoda Raudonose dėžu 
tėse, gi Mėlinose Dėžutėse yra — tai mūsų geriau- 
sios rųšies. Abidvi rųšįs turi specialį VVILSON skonį 
kuri negali rasti rųšies kavoj. ; 

Įpraskite pirkti WILSON maisto produktus. JieJ 
yra visi geri ir užganėdinanti. Paprašykite savo gro-S 
cerninko. Paprašykite jo kad jis parvežtų jų, jeigu! 
dar jis neturi savo stocke. ■ 

"Jtud TUOAk. yruA 

CHICAGO 

THE WILSON LABEL PROTECTS YOUR TABLE" 

Jis narsus, tik ne prieš savo pačią, Piešė JONAS STANKUS 



!« VIETINES ŽINIOS 
IŠ SO. ENGLEWOODO. 

Yyrai ir vel pasidarbavo. 

Ei, vyrai, jeigu jus norite 
pamatyt, kaip reikia tvirto- 
ves bombarduoti, tai pasi- 
žiūrėkit, kaip smarkus So. 
Englewoodo tai daro. Ne 
tik paliokai, bet ir pats bie- 
sas lietuviu ir Lietuvos ne- 

įkąstų, jeigu v'"si lietuviai 
butų taų narsus kovoje už 
Lietuves laisvę, kaip kad 
yra So. Engle\voodo lietu- 
viai. 

Kiek jau jie širtinių nu- 
siuntė kovoti už Lietuvos 
laisvę, o štai dabar ir dar 
vieną dičkį šuvį paleido, 
prisiųsdami, apart kelių rim- 
tų pi rm i aus prisiųstų, dar 
čielą $146.00 aukų Lietuvos 
laisvei. 

"Visi męs veiksime ir au- 

kausime, aukausime ir au- 
kausime be paliovos, kol tik 
musų brangi tėvynė neat- 
gaus sau laisvės, nepriguJ- 
mybės"—toks yra So. Eng- 
lewoodiečių balsas. 

Dr-stė šv. Augustino Vys- 
kupo laikytame savo meti- 
niam susirinkime apsvarstė 
savo reikalus ir nepamiršo 
taipgi ir tėvynė* Lietuvos. 
"Laisvės, laisvės, laisvės', 
musų tėvynei reikia—ir ta: 
laisvei męs šiuo sykiu pa 
aukausim Laisvės bonclsą", 
—tokia buvo narių nuomo- 
nė. Pasakyta, padaryta. L 
draugija paaukavo Lietuvoj 
laisvės reikalams šimtą do 
liarinį Laisvės bondsą.' 

Apart to, nariai apsisuk( 
ir išrinko komitetą aukų p^ 
rinkimui (iš J. Stankaus ir J 
Jonulio), surinko dar $12.61 
aukų; prie jų Jonas Činika 
$2.00 ir K. Belskis $1.00 
Tokiu budu išviso pasidari 
t>115.60. 

Apart to čia "taipgi yri 
jaunas, bet puikus Vakari 1 

lės žvaigždes Lavinimosi 
ECliubas. 

Laike kliubo susirinkimo 
aikyto Butkevičiaus svetai 
įej, p. P. Petkunas paaiš 
dno nariams apie mūsų tė 

Vynės padėjimą, priminda 
nas, koks dvigubas pavoju 
lai dabar gręsią iš vieno; 
)usės nuo bolševikų, iš ki 
,03 pusės nuo lenkų. Vis 
įariai vienbalsiai išreiškė 
lidžiausią užuojautą save 

ėvynei, ir nors kliubas da; 
/isai jaunas, bet iš savo ižd( 
paaukavo $20.00, o naria: 
lekančiai suaukavo: P. Pet i 

omas $1.50; J. P. Grigalių 
įas, J. Kaupas, J. K. Grigą 
iunas, ir P. Kevynas—vis. 
)o $1.00; smulkių auki 
54.90—viso labo kliubo var- 

iu paaukauta $30.40. 
P-as Jonas P. Grigaliuna- 

/isas šitas aukas, išvisc j 
5146.00 perdavė "Lietuvos' j 
•eciaKcijai. 

[Redakcija jas priėmė 
'Lietuva".] 

Tame pačiame susirinki- 
ne p. Petkunas davė įneši- 
ną, kad Kliubas prisidėtų: 
)rie vietinio keturių draugi 
ų komiteto, kuris jau nuc 

celių metų puikiai darbuo- 
asi Lietuvos gelbėjimo ii 
šelpimo reikaluose. Prie ši- 
o komiteto prisideda: šv. 
\ugustino dr-ja, TMD. ir 
3LA. vietinės kuopos ir Tė- 
/ynės Mylėtojų Lietuvos 
draugystė. Ačiu šio Komi- 
eto pasidarbavimui, S. eng- 

v ewood iečiai taip puikiai pa- 
sirodė savo darbais laike 
carės, kad jų rekordą val- 

giai sumuš bi s kokią kitž 
kolionija. 

Pranešimas. 
Keturių So. Englewoodo 

Draugijų Komitetas šaukia 
savo susirinkimą ketverge 
vasario 6 d. šių metų Į Jono 
Baukaus svet., 8430 Vincen- 
nes ave. Kviečiame taipgi 
komitetą naujai prisidėjusio 
Vakarinės žvaigždės Lav. 
KliuLj. Bus daug reikalų 
apsvarstymui ir bus linkimas 
darbininkų ateinančiam ba- 
liui, kurį rengia virsminėtas 
Komitetas subatoj, vasario 
8 d. šių metų J. Bukevičiaus 
svetainėj, 8132 Vincennes 
ave. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Vasario 2-rą dieną, Lie- 
tuvos Vyčių 13-ios kuopos 
atsibuvo teatras ir balius. 
School svetaine j j, .prie 48-Oi 
ir So. Honore gatvių. 

Tikiuosi, kad man bus lei-i 
?ta išreikšti nuomonę, kai} 
:as lošimas man atrodė h 
kaip aš apie jį maniau. 

Buvo loštas veikalas: Ta- 
ocius EžefO Djgne'. Lošė 

.iė gerai, nė taip prastai 
\Tekurie artistai turėjo sau 

>asiėmę visiškai netinkamai 
:oles. Bet tai nesvarbu. 

Toliau jie iš lenkų pada 
:ė vokiečius; tai neleistin; 
daida. Apie lenkus ėjo vi 
sas lošimas ir, vietoje len 
ių kareivių, buvo vokišk 
•aitėliai. Jeigu ėmė tok 
/eikalą lo^ti, tai regėjo pa 
gaminti tam veikalui ir tin 
:amos scenerijos. Dabar-g 
cur turėjo buti vanduo, eže 
•as, ten buvo padaryta kai 
įai, uolos, kas visiškai ne- 
iko tam veikalui. 

Aš iš savo pusės patar | 
iau ateityje lošiant tokiu 
eikahtf, reikia stengti, 
uos atsakančiai atlikti, ne. 
nenkai atvaizdindami ir pa 
įs artistai nustoja kredite 
r nupuldo vertę veikalo 
ies žmonės, nesugebėdam 
.pvertinti lošėjus, tankiau 
ia pamano, kad tai yra vei 
alas neinteresingas ir dau 
;iau nenori jo matyti. 

Dar aš nežinau, kokiu bu- 
lu jie tenai davė tas dova 
įas lošėjams. 

Publikai geriau patiko ki 
;i aktoriai, bet dovana Įteik 
a "Arnoldui", kurs loš( 
ilpnokai. 

Iš savo pusės aš linkii 
iems viso labo ir toliau dar 
motis, tik patarčiau, kac 
įeimtų ateityje tokių veika 
ų, kuriu negali atsakančia 
itlikti. Verčiau Imti tik to 
ius veikalus lošti, kuriuo: 

^ali tinkamai atlikti, tuomel 
:monės butų užganėdinti, ii 
okiu budu jie pradėtų pa- 
sitikėti lietuviais aktoriais. 

Senas artistas. 

D. L. K. KEISTUČIO 
, KLIUBO VAKARAS. 

( Praeitą nedeldienį D. L. 
\ Kunig. Keistuvio kliubo dra 
nos skyrius Pulaskio svetai- 
įėje lošė veikalą "Motinom 
>irdis." i 

Lošime dalyvavo visi žino 
ni scenos mylėtojai, iškyrus 
ik vieną "motiną". Ji iš- 
•odė gabi lošėja. Pradedant 
/eikalą lošti, ji gražiai pa- 
liūliavo mažą kūdikėlį. P-lė 
A. Liutkaitė pusėtinai atli- 
ko savo rolę. Kitiems arti- 
stams truko energijos, netu- 
rėjo gyvybės ir perdaug iš- 
rodė nuliudusiais. 

Po perstatymo Keistučio 
mišrus choras sudainavo ke- 
letą "raudonų" ne kokios 

į kompozicijos dainelių. Nors 
dainininkų ir buvo gražus 

būrelis, bet balsus laikė sa- 

vo krutinėję, kai]) uždary- 
tus. Jeigu tas choras ateity- 
je pasigamintų geresnės 
kompozicijos dainelių ir ge- 
resni mokytoją, tai gal galė- 
tų tapti gerais dainininkais. 

Ten buvęs. 

PRAKALBOS IR 
KONCERTAS. 

Subatoje, vasrio 8-tą die-1 
na, 7 v. 80 m. vakare, M. 
Meldažio svetainėje, prie, 
2242 W. 23-čio place įvyks 
didelės Prūsų Lietuvių pra- 
kalbos ir koncertas. 

Programe dalyvaus "Biru-i 
,ės" choras, kuris padainuos 
naujų dainų. Taipojau bus 
monoliogų, kuriuos atliks 
žymus lietuvių artistai. Ger-j 
biama Lietuvių Kasėja, ]). 
Žemaitė, laikys svarbią pa- 
rkaitą apie Prūsų Lietuviu 
/argus karės metu. O p. J. 
.lgaudas, p. Sfc. Šimkus ir 
kun. J. J. D. Kazokas kal- 
3ės apie Prūsų Lietuvių rei-, 
kalus. 

Po prakalbų bus ir balius. 
Panašiai iškilmingas pru- 

u lietuvių vakaras, ar bent 
ik ne pirmutinis bus Chica- 
^oje. Kiekvieno lietuvio 
:ra pareiga dabar remti pru- 
•ų lietuvius, kadangi ir jie 
au sukruto darbuotis iš- 
iuosavimui iš po svetimo 
ungo savo Tėvynės Lietu 
ros. R. 

PAFGRIŽUSIE MUSU 
KAREIVIAI. 

šornis dienomis pargrįžo 
Dhicagon is Francuzijos A. 
Gudavičius ir J. Paplauskas. 

P-as Paplauskas, gyve-Į 
įantis prie 2321 So. Hoynel 
įve., dalyvavo mušiuose ties 
Verdunu, Francuzijoj; ter 
)uvo sužeistas—turi koją 
išautą—ir gazais užtroš- 
cintas. x i 

P-as Budavičius yra mu- 

zikantas ir gyvena prie 2255 
")0. Sacramento ave. 

WestsaidieČiai yra linksmi 
itgal susilaukę savo kaimy- 
m viengenčių-karžygių. 

R. Zaifra. 

Nio Redakcijos. "Lietu- 
/os" Redakcijai bus malonu1 
)ranešti laikraštyje ir apie, 
/isus kitus lietuvius, grįžu- 
sius iš karės namo. Patįs 
kareiviai, arba jų pažįstami 
r giminės teiksis duoti apie 
ai žinią asmeniškai, raštu, 
irba pašaukdami "Lietu- 

; /os" redakciją per telefoną 
—telefonas yra: Boulevard 
1250. 

Surašuose vasario 4-ta d., 
1919 m.. Frarik Kapočius, 
iš Chicago, 3252 So. Mor- 
gan gatvė.—lengvai sužei- 
stas. 

PATAISYMAS. 
Mums pranešė komiteto j 

iary3, kad susirinkimas> 
Darbininkų Vartotojų Bend-' 
ovės apie kuri buvo praneš-1 
;a vakarykščiame "Liet." i 
Dein. numeryje atmainyta. : 

Susirinkimas minėtos i 

Iraugijos šėrininkų įvyks 
ne 6-tą dieną, bet 13-tą die- 
ną vasario. 

"Liet." Dien. Red. 

IŠ MELROSE PARK, ILL. 

Ketverge 13ta dieną vasario 
1919 metuose, Frank ir James 
>vftainėje, kampas Lake ir 23- 
:ios gatvės, 7:30 valandą vaka- 
re, Dan kilikų Vartotoju Ben- 
drovės bus metinis susirinki- 
na.*>. Visi šėrininkai yra kvie- 

čiami neužmiršti atsilankyti. 
Taipgi prašome, kad ir nau- 

> ji nariai ])t'ie šios .{darbininkų 
Vartotojų Bendrovės prisidėtų. 
Atsilankiusiems mieliui męs su 

teiksime visas informacijas. 
Kur bus didesne vienybė, 

ten bus ir galybe. Tuomet sve- 

timi visoki perkupčiai negalės 
mus išnaudoti parduodami 
mums valgomus produktus už 

neprieinamas kainas. 
Kviečia Direkcija. 

•W/v r. l>. M. r atlieku 

CHJCAGOS LIETUVIU 
KAREIVIŲ DOMAI. 

: šiuomi pranešame, kad 
■ Jhicagos 1-mo Lietuvių Ka- 
•eivių Regimento kapralų 

; saržantų ir augštesnių ofi- 
cierų susirinkimas įvyks šią- 
lien, seredoj, "Birutės" sve- 

tinėje prie 3249 S. Morgan 
gatvės, sale "Lietuvos" re- 

dakcijos, 8 valandą vaka'e. 
Malonėkite visi kapl-alai ir 
saržantai ateiti. Valdyba. 

ATSIMOKĖS UŽ PRI- 
GAVIMĄ. 

Po penkių inetų mylėjimosi 
jaunikis Dr. 1 lenrv 11. \Yegert 
gyvenantis prie 2402 Yan Bu- 
ren gatvės, pabėgo dienoje ap- 
sivertimo, nuo savo "jaunosios'' 
Mrs. Mario Fales. Kuomet Dr. 
YV'egert nepasirodė ant paskir- 
os vestuvių vaakrienės, Mario 

įpuolė j histeriką. 
Prieš kelias dienas ji pati bu- 

žo prapuolusi. palikdama tuo- 

jet namieje Sekantį raštelį: 
'Gyvenimo sąlygos taj)o nepa- 
įešamos. \ estuvių drabužiai, 
lai bus mano įkapiai". 

JJet Mario nemirė. Visgi už- 
vakar naktį ji pasisakė, jogei 
nenorinti ilgiau gyventi, ji at- 
sisaka valgyti nuo pereito ket- 
v-ergo. kada ji atėjo į Mrs. Jos- 
;e YVarren namus prie 2330 j 
.Monroe gatves. , 

"Aš atsiteisiu su Dr. \Ye- 
:crt. Vienatinis iiuclas ii užgau- 
i — lai daly tėti jo pinigų mai- 
šeli". — sakė Mrs. Falcs. 

Mat ji plianuoja apskusti 
laktai a už sulaužymą prižadų. 

Toliau Mrs. Fales taip issi- 
:arė apie daktarą: 

"Jeigu doliarį nuo jo atim- 
įum, jo širdis plyštų, bet vis- 
ick jis turi buti nubaustas". 

"Ar aš ji myliu ar ne,—aš 
nežinau. Aš ji laike penkių me- 

tų mylėjau ir negaliu pradėti 
jo neapkęsti Į dvi dienas". 

Paskui moteriškė papasako- 
jo savo bastymąsi per dvi die- 
nas nuo 10 laiko, kada ji aplei- 
lo savo nanuis. 

"Aš buvau Mrs. Warrens 
namuose tą naktį. Išėjau 6-tą 
/alkidą seredos rytą. Nuvėjau 
j Lincoln parką, tenais aš žiu- 
rėjau j ežerą. Aš norėjau pasis- 
amdyti, bet žmonės pradėjo 
žiūrėti j mane ir aš pabijojau 
Imti suareštuota. Tada aš nu- 

ėjau i Rock Island geležinkelio 
stoti Seredos naktį aš pernak- 
vojau stotyje moterų kambarė- 
lyje. Ketverge aš nuvažiavau 
Į Lowell, Ind., į jo motinos na- 

mus, — tenais jo neradau. Kct- 
vergo nakti aš nuėjau pa* jo 
seserį Mrs. Frank Poe. gyve- 
nančią prie 3719 Lowell ave. 

Čia nieko neradau namieje". 

Keturių Veiksmiu Drama 

| Valkata j 
PUIKUS VAIZDELIS 

| Labai tinkanti perstatymui 

Lošime 
Dalyvauja 4 vyrai ir 

3 moterįs. 
KAINA 35 CENTAI 

Užsakymus su pinigais siųst; 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. Chicago, 111 

BIZNIERIAI 

(iAKSINKJTKS 

DIENRAŠTYJE 
"LIETUVA" 

Pepatėmyti Gamtos 

Męs matome šviesiu, giedrią dieni), 
oię.s matome tamsiu nakij, matom- 
labai giedras ptmainas — iš giedros j lietų, audrą, sniegą, matome dangų braižančuis žaibus, girdime gyvybe drebinantį griausmą. Kas tą visliį 
atlieka, daugeliui žmonių yra neži- 
noma, o žinoti privalo kiekviena* 
ši gamtos visokeriopą atmainą laba' 
trumpai ir aiškiai yra aprašyta J' 

pav&kslala iSrodyta, knygelėje 

Akyv 
Apsireiškimai 

Sviete 
KĄJ.NA 25 CENTAI 

PUL4JUS sryskite 

'LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, 1LL. 

KEN0SH03 LIETUVIAMS. 
Gen. Agentas: P. Beiš',3 182 

NT. Uošvi A ve. 

šiuose vietose galima gauti 
kas vakaras "Lietuvą:" 
S. Džiaugis, 462 Jenne st. 

J. Gotautas, 253 Mihvaukee Ave. 
J. Poteliunas, 353 X. Chicago st. 
A. Pelis 552 Grand st. 
St. Jocius, 900 Jenne st. 

Phone Drover 7027 
K. MiCHALOWSKI 

DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akis 
ir priskiria akinius 

i/iuejis sancicns visokiu aukso daigtu. | Męs taiiigi taisomo visokius auVc^o ir j sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 
3303 SO. MORGAN STRF.ET 

SKAITYKITE 
IR PLATINKITE 

DIENRAŠTĮ 
"LIETUVA" 

Dienraštį "Lietuvą" 
Užsirašykite pa9 

A. SIRATAVIČIŲ. 
Mūsų agentas p. Antanas Sira- 

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

Dr. fl. J. Karalius 
UŽolSENĖJUSIOS 

LIGOS 

Utaruinkaia 
Ketvergais, 
Suimtomis ir 
Ncdėliomis 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 0 
vakarais. 

3333 SO. MORGAN S1RE=F 

Parsiduoda Kepturv. augan- 
čioj lietuviškoj apie'Vii-:-"i. Bar- 
menas — §600. gatavais -\te- 
kilę vakarais, tarpe ; ir į \ 

VV. IIA M M Ii: 
3:i 10 \Yallace St. C!*.i' » 

Pradik Nanjus Metus su tobulu akių r» 
gijimu, taip. kad tieko n^craleistumci per f 
sus metus, kas tau gali būti naudinga. 

Gerai j>r itaikinti akiuial prašalins akių :r 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli* 
refi-ystž prašalinama, pasitarkite su maniai, 
prieš einant kur kitur. Egzaminacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago 
Kampas 18tos Gatvžs. 

3Č10S lubos, virš Platt'o aptiekus. Tiniytdte 
■ mano paraS) 

Valar. los: nun ytos vai. ryto iki 8 vai. vale. 
Sėdėjai.- įso 9 vai. ,,to iki 12 vai. di^u. 

NEPATEMYTI GAMTOS 

^ M 

A> ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis ■ 

luivo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nusiabnėiiroas. ; Kraujo, inkstų. Nervų ir abelnas s^ėkų nustojiraas »'iso kutio, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- į siu. Yi>ur jiejkojau sau paRclbos. nesigailėjau visoje \ Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo į sveikatai pagelios. 
liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bittcrio, j Kraujo valytojo, Nervatoną, Inkstų ir Reumatizmo ^ gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 1 pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt. gerai dirbt. Kraujas i 

išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. inkstai atsigavo. J Reumatizmas iranyko, diegliai nebebadė po krutino. » Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visu limi H#- > 

giu s mėnesių išgerdavau kas savaite po butelį Sa- i kitara*. Hittcrla, ir po 3 tr.ėii. tavo paveiksle pamaOiau tekį skirtumą kaip tarp 1 dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoju Salutaras mylistų geradė. stei ir linkiu vi-siems savo draugams ir paži tiir.icais j su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: j 
Salutaras Chemical Instituiion J. Baltrenas, Prof. 

1707 So. Halsted St. Phonc Canal6417 Chicago, ll|. * 

VYRIŠKŲ DRABU2IŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai surė- 

dymą 50 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir 
overkuotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotum 
nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- duodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo S1.00 ir brangiaus. 
Valku siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzal. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, 1LL. 
Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 0 vai. Sube tomis esti 

atdaras, iki 11' va!, vakare. NodSldieniais—iki 9 vai. vakare. 

Suradimas Turgavietes 
dėl Gamintojo. 
13 Ii turgavietės, žemdirbyste negalėtu Imti pamatu mušu nacionalės geroves. **—^kaip. kad ji yra. Turgavojimas paverčia produkcija į turtą ir tie veiksniai, kurie pagelbsti farmeriams surasti pelningą pardavimą, yra svarbi parama : .įlies gerbūvio. Nekalbant (hug, užduotis pekerių rav surasti turgavietes. To- 
dėl kad jiems pasisekė tai atsiekti. Armottr and Coi:ioanv šiandie yra "Did- 
žiausiu Kostumeriu Amerikos Farmeriu". 

Išėjimas privalo buti palaikomas dėl nor- 
malio pristatymo. Svetimšaliu rinkos turi 
buti išdirbtos dėl priėmimo perviršio. Pri- 
trukus kokiu nors produktų, patvarkimas 
luri buti tokis, idant patenkinus reikalavi- 
mus ir turėti prirengus turgavietes, kuomet 
reikalavimas bus didesnis, švieži produktai, 
kuriuos negalima pervežioti ir tokiu budu 
neužsimokėtu jų gaminti, privalo buti su- 

pakuoti dėl rezervo sunaudojimui kur ki- 
tur. Turi buti išuirbystė ir pardavimas vi- 
su by-produktų. Tie tai ir yra tarpe paslrai' 
navimu, kuriuos Armour ir Kompanija tei- 
kia viena iš ekonomišku priežai/'ų kodei 
męs gaminame inal-tg. tiek daug įvairiose 
pavidaluose. 

Atlikti veikliai, mušu visa sistema pr'valo 
veikti kaip viena. Ji neveiks dalimis. Mušu 
prirengiamieji jtais.vmai, kur maistas augi- 
namas užsikimštų, be mūsų keturių šimtų 
filijinių įstaigų, kurios pasidalina tarpo sa- 

vęs produktus. Musų filijinės Įstaigos, icu- 
rios visuomet turi reservą. keliolikai dienų, 
kas leidžia vartotojams buti nepriklauso- 
mais nuo gelžkelių nepastovumo, turi vi 
suomet! vesti konkurencijos kovą dėl par- 
davimo. Męs turime apmokėti gamintojams 
už trisdešimts, šešiasdešimts arba devynes- 
dešimts dienų, užmokėti iškalno už žalius 
produktus, toliau prirengti, parvežti ir ant 
galo pai duoti ant paprasto kredito. Musų 

refrigiratoriai vagonai nuolat turi judėti, 
idant stalas nacijos butu aprūpintas. Kaip 
Interstate Commeroe Commission savo ra- 
porto gale Rugpjūčio sako: 

'•Išvažiuotojai (gelžkeliai) šios šalies ne- 
galėtų taip pasekmingai valdyti visų refri- 
giratorių-vagonu įtaisimę, kaip kad dabar 
yra daroma per įsimaišymą privatiškų. su.' 
vlninkų. Mėsos pakuotojai negalėtu dau- 
giau vesti biznio taip pasekmingai ir ant 
ekonomiško pamato l>e savo privatiškų va- 
gonų, taip pat kaip kad jie negali apsieiti 
be savo moderniškų įrenginiu ir packing 
dirbtuvių. 

Turgavojimas susideda ne vien iš pirkimo 
to. ką. gamintojai siūlo ir pardavimo jo. Moks 
liškas išpardavimas turi prasidėti nuo augi- 
nimo tų produktų, kurie daugiausiai šaliai 
reikalingi, šiam tikslui musų Farm Bureau 
buvo jrengta — kaipo punktas susidūrimo 
su augintojais ir pagelbėjimui geresnio su- 
pratimo bendru klausimų. 

Ačių tam, kad Armov.r and Oompany nuo. 
lat darbuojasi turgavoti Amerikos farmiį 
produktus, kurių i.uolatinis pristatimas už- 
tikrina jums nii-ist?. Suprasdami t;j. jns turi- 
te apvertinti, reikalaudami savo pardavėjo 
Arraouro Produktų, taip darydami jųs parem- 
site sistemą, kuri dirba dėl šalies ekonomiš- 
ko gerbūvio ir jusų pačių gerovės. 

AR M O U R ^COM PANV 

Neparduok savo Liberty Bondsų 
Nes jie yra geriausis investmentas pasaulyje. 
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