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TAIKOS KONFERENCIJA 
PRASIDĖJO. 

Paryžius, sausio 18 d. Tai- 
Ves Konferencija, į kurią viso 
•asaulio akjs yra atkreiptos, 
prasidėjo šiądien po pietų sa- 

lėje Salle de la Paix. 

Georges Clemenceau, Fran- 
euzijos premieras, likosi išrink 
tas pirmsėdžiu konferencijos.' 

Atidarant konferenciją pa- 
sakė kalbas Francuzijos pre- 
zidentas Raymond Pcincare. 
Prezidentas \Vilsonas, Angli- 
jos premieras Lloyd George 
Ir Italijos užrubežinių reika- 
lų ministeris Baron Sonnino. 
Visi jie išreiškė draugiškumą 
ir viltį, kad jie prieis vien- 
balsiai prie susipratimo reika- 
luose, kuriuos turės išrišti Tai 
kos Konferencija. 

Georges Gemenceau, priim 
darnas pirmsėdžio vietą Tai- 
kos Konferencijoj pasakė: 

"Musų ambicija yra didelė 
ir garbinga. Męs norime pra- 
šalinti atsikartojimą katastro- 
fos, kuri nuplovė pasaulį krau 
ju. Jeigu norima, foid Lyga 
•Tautų butų praktiška, mes tu- 
rime pasilikti vienybėje. Iš- 
pUdykime savo programą grei 
tai ir pasekmingu budu." 

,i j 

PERMAINOS SIAURINĖS 
RUSIJOS KABINETE. 

Archangelskas, 3ausio 17 d. 
Generolas-leitenantas Eugene 
Karlovitch Miller šiądien li- 
kosi paskirtas generalguber- 
natorium šiaurinio apskričio ir 
ex-oficiališku vyriausiuoju va 

du šiaurinės Rusijos kariume- 
nės. Aktyvišku komanduoto- 
jum kareivių bus generolas 
Marushevsky. 

Si ir kitos permainos val- 
džioje šiaurines Rusijos liko- 
si padarytos sąryšyje, kad ma- 

noma, jog Nickolai Tschaikow 
sky, laikinis prezidentas val- 
džios, ateinančioje sąvaitėje iš 
važiuos Paryžiun Taikos Kon 
ferencijon. 

N. B. Luboff bus preziden- 
tu ministerijos su portfeliu 
agrikultūros ir visuomenės in- 
strukcijų. 

Generolas Miller turės port- 
f felj užrubežinių reikalų minis- 

terio. 
M. Ignatieff, kuris remia- 

si ant socialistų, likosi paskir- 
tas vidurinių reikalų ministe- 
riu. 

LIETUVIAI KALTINA 
LENKUS. 

N*w Y orkas, Sausio I9d.— 
L.etuvių Tautinė ir Tikybi- 
ne (?) Tarybos. (Lithuanian 

National and Reli^ious Coun- 
cils) laikė vakar savo susirin- 
kimą su tikslu, kad "painfor- 
muoti 750,000 Lietuvius gy- 
venančius Suvienytose Valsti- 
jose apie pavojų, kokiame Lie 
tuvos neprigulmybė randasi 
iš priežasties nedemokratiškų 
Lenkijos aspiracijų, nclega- 
liškai užimti teritorijas nepri- 
gulmingos Lietuvos". Rezoliu- 
cijos likosi išneštos, kuriose 
prašoma, kad Kongresas pa- 
vartotų savo įtekmę; kad bu- 
tų gautas pripažinimas taikos 
konferencijoj Lietuvos nepri- 
gnlmybes. 

KALBA PREZIDENTO 
WI7-»SONO. 

Paryčius, sausio 18 d. Pre- 
zidentas Wilsonas, nominuo- 
damas premierą Clemenceau 
pirmsčdžiu talkininkų Taikos 
Konferencijos pirmame posė- 
dyje šiądien, pasakė: 

Pone Pirmsėdi — Suteikia 
man didelį smagumą perstaty- 
ti nuolatiniu pirmsčdžiu kon- 
ferencijos poną Clemenceau. 
prezidentą tarybos. Aš pada- 
ryčiau tą kaipo iš papročio. 
Aš padaryčiau tą kaipo išreiš- 
kimą pagarbos francttzų res- 

publikai. 
Bet aš noriu padaryti ką- 

nors dauciaus negu tą. 
Aš noriu padarytą tą, kai- 

po pagarbą vyrui. Francuzija 
užsitarnauja pirmenybes ne 

vien tik todėl, kad męs susi- 
renkame jos sostinėje ir kad 
ji nukentėjo didžiusias kančias 
šios karės bet ir todėl, kad 
jos sostinė, jos senobinė ir 

graži sostinė, buvo centru pa- 
našių konferencijų, ant kurių 
likimai didelių dalių pasaulio 

i buvo apsvarstyta. 
Yra labai puikus many- 

mas. kad istorija pasaulio, ku- 
ri taip tankiai buvo centru 
čionai, bus apvainikuota nuvei 
kimu šios konferencijos, nes 

ji yra vyriausi konferencija 
istorijoj žmonijos. 

Daugiaus tautų yra repre- 
zentuojama čionai negu pir- 
miaus panašioj konferencijoj. 

Likimas visų /„monių yra 
Įtrauktas. Didžioji karė yra 
užbaigta, kuri, kaip atrodė, k?\ 
tik ne atnešė visuotiną kata-1 
klizmą. Pavojus praėjo. Per 
gale likosi laimėta dėl žmoni- 
jos ir yra puiku, kad mes tu- 
rėsime užrekorduoti šias dide- 
lias pasekmes šioje vietoje. 

Bet dar puikiau yra pagerb- 
ti Prancūziją, todėl męs gafi- 
me pagerbti ją ypatoje taip 
pasižymėjusio tarno. 

Vardan Teisybes 

Lietuvos atstovų gal neįleis Taikos Konferencijon, bet sielos tūkstančių Lietuvos motinų, žuvu- 

sių karėj už Demokratybę, turės stoti jiems prieš akis ir reikalauti laisves ir Lietuvių Tautai. 

Dalyvaudami kovose šios ka 

rės męs visi jautėme puikų 
tvirtumą, kuris charakteriza- 
vo vadovavimą Francuzijos 
rankose pono Clemenceau. 
Męs išsimokinome garbinti jį 
ir tie iš musų, kurie dalyvavo 
su juo įgyjo prisirišimą prie 
jo. 

Dar daugiaus, tie iš musų, 
kurie buvo paskutinėse dieno- 
se pasikalbėjimuose su juomi, 
žino kaip šiltai jo tikslas yra 
pastatytas prie išpildymo viso 
to, link ko visų musų veidai 
yra atkreipti. 

Jis jaučia kaip ir męs jau- 
čiame. nes aš neturiu abejo- 
nės, kad kiekvienas šiam kam 
baryj jaučia, kad mums yra 
pavesta padaryti didelį daly- 
ką, padaryti aukščiausiame 
laipsnyje draugiškumo ir su- 

taikymo ir padaryti taip greit, 
leaip galima su tikslu, kad šir- 
dįs žmonių galėtų nuimti bai- 
mę nuo jų ir kad jie galėtų 
sugrižti prie tų tikslų gyve- 
nimo, kurie nuves juos prie 
laimes* užsiganėdinimo ir pa- 
laimos. Žinodamas brolystę 
jo širdies šiuose svarbiuose 
reikaluose, suteikia man ypa^ 
tiška džiaugsmą perstatyti po- 
ną Clemenceau nuolatiniu 
pirmsėdžiu šios konferenci- 
jos." 

ATSAKYMAS CLEMENČEAU 
Premieras Clemenceau, at- 

sakydamas už garbę uždėtą 
ant jo, pasakė: 

"Jųs negalite tikėtis, kad aš 
tylėčiau po to, kaip du žymus 
steitsmanai. kurie ką tik kal- 
bėjo, pasakė. Aš negaliu su- 

silaikyti, kad neišreiškus ma- 

no didelį, mano žemą dėkin- 
[gumą garbingam Prezidentui 
Suvienytų Valstijų ir premie- 
rui Anglijos už žodžius, ku- 
riuos aš girdėjau iš jų lupų. 

Senai, kada aš buvau jau- 
nas, kaip ponas Lloyd George 
priminė jums, kada aš važinė- 
jau Amerikoj ir Anglijoj, aš 

visados girdėjau, kad francu- 
zams išmetinėja- už perviršį 
mandagumo, kuris kaip kada 
pereidavo teisybę. Kada aš 
klausiau Amerikos steitsmaną 
ir Anglijos steitsmaną aš ste- 

bėjausi ir maniau, ar tik jie 
nepagavo Paryžiuje musų tau 

tiška ligą mandagumo. 
Nežiūrint ant to visko, po- 

nai, aš turiu pasakyti, kad ma 

no išrinkimas yra pasidėkavo- 
jant senoms tarptautiškoms 
| tradicijoms mandagumo ša- 
liai, kuri turi garbę priimti 
Taikos Konferenciją savo sos-Į 
tinėje. 

Aš noriu taipgi pasakyti, 
kad šis užreiškimas draugiš- 
kumo, jeigu jie pavelys man 

žodį, išdalies prezidento Wil- 
sono ir pono Lloyd Georgre 
ypatingai, palietė mane giliai, 
todėl kad aš matau tame nau- 

ją spėką dėl trijų iš m asų 
atlikti, su kooperacija visos 
konferencijos, sunkų darbą, 
kuris yra pavestas mums. Aš 
ištraukiu iš to naują pasitikė- 
jimą pasisekime musų pasiry- 
žimuose. 

Prezidentas Wilsonas turi 
Fpecialį autoritetą sakyti, kad 
tai yra pirmas sykis, kok] pa- 
saulis mato susirinkimą, ku- 
riame dalyvauja viso civili- 
zuoto pasaulio tautų delega- 

| cijos. 
Didžiausi kruvina katas- 

rofa, kuri nuterioja ir sunai- 
kina vieną iš turtingiausių da 
lių Prancūzijos, didesnis ir la- 
biau skaistus turi buti atitai- 
symas — ne tiktai materiališ- 
kas atitaisymas, vulgariskas 
atitaisymas. Jeigu aš drįstu 
taip kalbėti, bet augštesnis ir 

garbingesnis atitaisymas įstai 
gos, kurią męs bandysime į- 
kurti, su tikslu, kad tautos 

galėtų ant galo išvengti pra- 
gaištingos karės, kurios nai- 
kina viską — terrorizuoja gy- 
ventojus ir prašalina juos nuo 

jų darbo, baimė priešų, kurie 
gali sukilti diena iš dienos. 

f Tai yra didele, skaisti ir 
'garbingu ambicija, kuri atėjo 
prie musų visų. Yra geistina 
kad pavykimas apvainikuotų 
musų pasistengimus. Tas ne- 

galima butų įkūnyti, nakol 
męs visi tvirtai nenustatysime 
ir aiškiai aprybosim musų į- 
dėjas apie tai, ką mes norime 
daryti. 

Aš pasakiau at9tovų bute 
keletas dienų tam atgal, ir aš 

i noriu čionai atkartoti, kad 
pavykimas nėra galimas, jei- 
gu męs nepasilinkime tvirtai 
susivieniję. Męs atėjome kai- 
po draugai; męs turime apleis- 
ti šitą salę, kaipo draugai. 

Tas, ponai, yra pirma min-. 
tis> kuri ateina pas mane. Vis 
kas kitas turi buti žemesnis 
prieš reikalingumą artimesnės 
ir artimesnės unijos tarp tau- 

tų, kurios dalyvavo šioje ka- 
rėje ir reikalingume pasilikti 
draugais. Nes lyga tautų yra 
čionai. Tai jųs patįs. 

Programas šios konferen- 
cijos likosi išgu'dytas prezi- 
dentu Wilsonu. 

Tas nėra ilgiaus taika dėl 
daugiaus ar mažiau teritori- 
jos, ne ilgiaus taika kontinen- 
tu, tas yra taika tautų, kurios 
turės buti sutvertos. Tas prog 
ramas per save yra geras. Nė- 
ra jame bereikalingo žodžio.; 
Bandykime veikti greitai ir 
teisingai". 

LENKŲ MINISTERIJA. 
Varšava, sausio 17 d. Len- 

kų ministerija sudaryta Pade- 
rcvvskio, kaip atrodo, yra vi- 
sų remiama, išskiriant radika- 
liškus socialistus, kurie grū- 
moja generališku streiku, jei- 
gu Paderewskio ministerija pa 
siliks iki rinkinių Steigiamo 
Susirinkimo, kurie bus laiko- 
mi apie vidurį vasario mčne- 
flo. 

Nauja® kabinetas atstovau- 
ji daugumą partijų Vokiškos,, 
Rusiškos, Austriškos Lenkijos. 
Bankieriai Vokiškos Lenkijos 

(pavedė naujai valdžiai 100,- 1000,000 markių. M. English. 
bankierius Poznaniaus, užėmė 

i šiądien vietą finansų minis- 
terio. Ignace Paderewski už- 
ims užrubežinių reikalų minis- 
terio vietą rytoj. 

Maisto ministeris Minkee 
pasilieka savo vietoje nauja- 
me kabinete. 

Naujas ministeris visuome- 
niškų darbų yra M. Pruchni- 
ki, ūkininkų partijos. 
M. Thugut, vidurinių reikalų 
ministeris sename kabinete, 
kuriam daugumas primetė, 
kad jis atstovauja bolševikus, 
likosi prašalintas ir jo vietą 
užėmė M. Wojciechowski. 

Užimdamas vietą Padere\v- 
ski išleido šiokį pranešimą: 

"Pavojingame momente nie 
kas neturi teisės atsisakyti vi- 
suomenei tarnauti. Demokra 
tiškoj valstijoj vienatiniai žmo 
nes, kurie gali vadovauti, yra 
t'w, kurie klauso žmonių. Nau 
ja valdžia nebus partyviška. 
Toliaus męs užreiškiame, kad 
atsižvelgiant į tą. kad lenkų 
respublikai gerai sektųsi, ji tu- 
ri but talkininke talkininku. 

Musų programas yra: 
1. Sušaukti parlamentą. 
2. Apginti rubežius. 
3. Pagelbėti darbininkams. 
4. Atstatyti vatos ir vilnų 

dirbtuves. 
5. Užtikrinti maistą ir ki- 

tas reikmenis. 
6. Reguliacija finansų ir už 

tikrinimas vidurinių ir užru- 
bežinių paskolų. 

7. Įvedimas tvarkos. 

BRESHKOVSKAJA ATVA- 
ŽIAVO. 

Victoria, B. C., sausio 18 d. 
Katerina Breshkovskaja, ži- 
noma kaipo "Močiutė Rusų 
Revoliucijos," pribuvo šiądien 
iš Japonijos. Ji važiuoja į 
Seattle. Wash. ir Boston. 

"Stipri ir normalė Rusija 
yra siena prieš visas skriau- 
das tamsių spėkų, nežiūrint iš 
kur jos paeitų," ji pasakė, 
ilbet nelaimė dėl musų ir ne- 
laimė dėl jusų tautos pasaulio, 
jeigu jus atsisakysite sutikti 
keblų padėjimą jusų laikinai » 

apsilpnintos talkininkės. 
Ruoija turės balsą pasaulio 

Taikos Konferencijoj ir ji ne- 
nusileis niekam prieš s,i\fo tei- 
sės prie šviesios ateities." I 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ MI- 
TAVĄ. 

Londonas, sausio 18 d. Vo-| 
kiečių be":elinis telegrafas pra1 
neša, kad ivlitava, sostinė Kur 
liandijos, likosi užimta bolše- 
vikų. Vokiečiai buvo priver- 
sti palikti daug kariškos me- 

džiagos ir kanuolių. Kaip tik 
vokiečiai apleido miestą, Įvai- 
riose dalyse jo kilo gaisrai, 
kurie sunaikino daug namų, 
ypatingai centre miesto. 

NULINČAVO JUODUKĄ. 
Shrevepot't, La., sausio 18. 

Žinios, aplaikytos šiądien čio- 
nai praneša, kad Henry Tho- 
mas, negras, kurį nužiurėjo, 
kad jis nužudė baltą žmogų 
iš Brinkerhoffo Grand Boy- 
ouje vėlai šiądien po pietų, li- 
kosi nulynčiuotas. i 

BOLŠEVIKAI PLIANAVO 
NUŽUDYTI TALKININ- 

KŲ VADUS. 

Gcneva, sausio 19 d. Kele- 
tas vokiškų ir rusų bolševikų 
likosi suareštuoti Lausanne. 
Pranešama, kad jie turėjo pa- 
dirbtus neteisingus pašportus 
ir važiavo Paryžiun. 

Lausanne laikraštis G a- 

ze 11 e taip aprašo apie su- 
areštuotus : 

"Suareštuoti bolševikai tu- 

rėjo suokalbi nužudyti pre- 
mierą Lloyd George, Preziden 
tą \Vilsona ir premiemą Cle- 
mencaeu. Suokai'jį palaikė vo 

kiečių auksas." 

KARALIAUS JURGIO SŪ- 
NŪS MIRĖ. 

Londonas, Sausio 19d. — 

Princas Jlion, jauniausis su- 
nūs karaliaus Jurgio mirė 
pereitą naktį. 

Princas John buvo jauniau- 
sis iš visų šešių vaikų kara- 
liaus Jurgio, nes jis turėjo tik- 
tai 13 metų. 

STREIKUS 34,000 LAIVO 
DARBININKŲ. 

Tacoma,\Wash, Sausio 19 
— Tacomos Metai 1 radęs 
Taryba vienbalsiai nubalsavo 
vakar vakare paskelbti strei- 
ką ateinančiame utarninke lai- 
vų dokuose čionai, kad pri- 
versti savininkus išpildyti jų 
reikalavimą — pakelti algas. 
Seattle Metai Trades taryba 
nubalsavo streiką ant tos pa- 
čios dienos. 

Abelnai streikas palies 
9,000 darbininkų. Tacomoje 
yra ir apie 25,000 Seattle. 

Jie reikalauja §8 dol. me- 

chanikų. $7 dol. pusiau išla- 
vintam darbininkui ir $5.50 
paprastiems darbininkams. 

ŽUVO 500 ŽMONIŲ. 
Rymas, sausio 17 d. Fran- 

ciizijos laivas Chaproi užva- 
žiavo ant plaukiojančios mi- 
nos Siaurumoje Messina ir 
nuskendo Į penkias minutas. 
Penki šimtai pasažierų, dau- 
gumas kurių buvo grekai, -ser- 

bai ir rusai, prigėrė. Kitas 
laivas išgelbėjo 150 nuo to 
laivo. 

VOKIEČIAI PALIUOSUOJA 
ANGLUS. 

Londonas, sausio 17 dieną. 
Anglijos nelaisviai, kurių skai 
čius siekia 158,431, likosi pa- 
liuosuoti iš Vokietijos belais- 
vių stovyklų. 

LENKŲ MOBILIZACIJA.' 
Paryčius Sausio 16 d. — 

Žinios iš Krakovo aplaikvtos 
šiądien praneša, kad generališ- 
ka mobilizacija Lenkų likosi 
paskebta. 

ORAS. 

Chicagoj ir apielinkėje: 
Panedėlyje: Giedra utarnin 

ke: Temperatūra be permai- 
nos. Saulėtekis 1 v. 13 m.; 
Saulėledis 4 v. 50 m. Mėnulis 
užtekės 9v. 46 m. vakare. 

Buvo aukščiausia tempera- 
tūra 40 laipsnių 1 vai. išryto. 

Buvo žemiausia temperatū- 
ra 36 laipsniai 6 v. vakare.' 



STATYKITE DABAR NAMUS. 
r* 

Toks yra sumanymas Darbo 
Departamento, kad šalyj j ves- 

ti stove ramybės, gausos, ir 

pasisekimo. 
Tas sumanymas gerai ap- 

svarstytas. JĮ svarstant, bu- 
vo atsižiūrėta i tai, kad dar- 
bininkams suteikti darbo; bu- 
vo ištirtas kiekvienas natura- 

iis apsireiškimas, ir paimta do 

mon, kaip naudingai suvartoti 
šalies turtus. 

Po viso to atsakymas: sta- 

tyk dabar namus! 

Namų statymas buvo cu- 

stabdytas karės laiku. Žmo- 
nes ir reikalingąją medžiagą 
valdžia paėmė karės reika- 
lams. Taigi darbas yra užsi- 

likęs visais dviejais metais. 
Vien tik tarp namų staty- 

tojų, kuomet gerai dirbama- 
yra trylika sąjungų su šim- 
tais tūkstančių narių-darbinin- 
kij, užsiimančių tos rūšies dar 
bais. Toji didelė pajiega iš- 
judina labia daug kitų indus- 
trijos darbų. 
„Tai suteikia visiems užsi- 

ėmimą. 
Nei viena kita industrija 

negali taip greitai tokių pa- 
sekmių parodyti. 

.Darbo Departamento suma- 

nymas yra remiamas beveik 
visų valstijų ir miestų. Jie 
stengsis pirmiausiai užbaigti 
statyti įvairius viešuosius tro- 

besius, prie kurių nu<> karės 

pčaįdžįos darbas turėjo apsi- 
stoti. 

Beveik kiekvienas šalies 
miestas turi statyti naujų na- 

mų, arba taisyti senuosius. 
Beveik kiekvienas miestas bu- 
vo priverstas sustoti brukuoti 
gatves, dėti "paipas,'' užlai- 
kyti trobesius tvarkoje ir juos 
taisyti. Po dviejų metų var- 

tojimo be jokio pataisytrvvęęi- 
fcės daug darbininkų, kacl Vai 
pataisyti, ir tuo tarpu šalis 

ęta 
_ užtektinai turės darbo. Ji 

taippat galės suteikti darbą 
kareiviams įvairiose išclirbys- 
tčs šakose, kurios priguli nuo 
narnų statymo industrijos. Šių 
dienų namų statymo darbai, 
apima beveik kiekviena šaką 
industriajalio gyvenimo, ir tuo 
ji paliečia visuotinąją šalies 
pramoniją. Jei namų staty- 
mo darbas susilpnėja šalis ap- 
sistoja, jei namų statymo dar- 
bas gerai eina, visa Šalis turi 
užsiėmimo. Turint tai omeny- 
je. aiškiai galima matyti, kur 
link šalis turi siekti, namų sta- 
tymo darbas turi buti veikliai 
varomas ir visa šalis turės 
užsiėmimo ir bus turtinga. 
Darbininkai iŠ to turės nau- 

dos, o su jais naudosis ir kiti 
gyventojai ir šalis ne tik kad 

į laimingai išeis iŠ kritiškiausio 
periodo, bet galės atkreipti do- 
mą į tautiškuosius turtus, ku- 
rie užtikrinis pasisekimą atei- 
tyje. 

Linkėjimai, 
Sveikimu Tamislas su "Lietu- 

vos" Dienraščiu, pranešdamas 
jogei aš jj skaitau su dideliu noru 
ir laukiu jo kasdieną. 

Linkiu ir trokštu, kad "Lietu- 
vos" Dienraštis taptų vadovu 
mūsų visų kaip katalikų, taip ir 
tautiečių, vesdamas visus prie 
gražios vienybės. 

Stanislovas Juodvalkis. 
Dctroit, Mich. 

Nuoširdžiai linkiu viso labo ir 
kuogeriausio pasisekimo "Lietu- 
vos'' Dienraščiui ir jo bendradar- 
biams visuose jų darbuose ir 
sumanymuose. 

Pijušas Tamašauskas. 
Cleveland. O. 

GARBINGAI KRITO UŽ 
LAISVI. 

Oficialiuose valdiios praneši 
muose, išleistuose AraerTKos Ka 
rčs Departamento Washingtone 
randame .sekančias .lietuviškas 
pravardes paskelbtas: 

Patimljlmas. Imame til 
tas pravardes, kurios yra neabs 
Jotinal UoiuviSkos. arba kurio* 
mums išrodo lietuviškos. Tie, kuri* 
pasiduoda kariumenėj, aroa. laika 
registracijos, savo pravardes su 
"eki." arba eu "wicz," ant galo, 
yra panažys J lenkus ir jų mes 
negalime atskirti; todil tankiau- 
siai tokių ir nepaduodamo. Lie- 
tuviai privalo savo pravardta lai- 
ke užsiregistravimo, arba jau lr 
kariumentj, paduoti vieton "aid" 
—"skas," vieton ''wioz"—"viCius," 
pavyzdžiui: vieton "Ratko^skl" 
privalo paduoti "RutkautfkaB," vie> 
ton "Jacewlcz"—"Jacevicius." Tuo- 
met bus lengva juos pažinti. 

* ^ ♦ 

S u rašuose s a £ * i o 16 d. 
1919. 

Andrew J. Yasas, iš Chicago, 
3142 Auburn ave.—sunkiai sužei- 
stas. 

Charles Kudrlicka, (gal ifen- 
kas) iš Cleveland, O.—užmuštas 
mūšyje. Pirmiau buvo pranešta, 
kad prapuoč. 

Michael Koranda, (gal lenkas) 
iš Chicago, 3525 S. Oakley ave. 

—užmuštas mūšyje. Pirmiau bu- 
vo pranešta, kad prapuolė. 

Charles Sikyta, (gal lenkas) 
iš Chicago, 22635 S- Klavvson 
ave.—sunkiai sužeistas. 

—■—»»».—I.. JT 

Iš Archangelsko 

Iš Rusijos atėjo antras laiš- 
kas A. Vai šiliaus iš Shots'o. 
Tarp kit-ko rašo: Uždarbis 15 
rub. j dieną. Brangumas se- 

kantis: bulvių svaras 3 rub. 
iki 3.50; kopūstų galva 5rub., 
morkų svaras 3 rub. Arklie- 
na 4 rub.; jautiena 10—12 rb. 
lašiniai 25 rub. Cukrus su 

kortelėmis 3 rub. svaras. Slap 
ta (be kortelės) 4 rub.; anglų 
suris 17-20 rub.; anglų ciga- 
retai "Kapstain" pakutis 10 
rub., t. y. vienas cigaretas— 
1 rub. Dabar pradėję gauti 

Sunkios pliennės durįs, kurias Amerikos aficieras 
ekzaminuoja, buvo atrastos įžengimo į ex-kaizerio pri- 

vatišką tranšėja Spa. Belgijoj. 

baltos anglų duonos po svarą 
į dieną (prie bolševikų Juodos 
avižinės' čvertį svaro). Duo- 
na 90 kap. svaras su kortele, 
o be kortelės (slapta) 10 rub. 

Archangelske randas apie 
400 lietuvių. Amerikon va- 

žiuoti leido, kuomet Amerikos 
kareiviai grįžš iš Rusijos. Iki 
šiol niekas neišvažiavo, ne- 

bent slapta. Norinčius grįžti 
Britanijon bolševikai persekio- 
jo, sakydami: Ko jųs grįžšite 
j tą "kapitalistiška Britaniją." 
Britanijos konsulas Archan- 
gelske gavęs telegramą iš sa- 

vo valdžios, kad tuo tarpu ne- 

gali jie gržįti Britanijon. 
("Iš. Dr.") 

Jt 

Įvairios Žinios, 
RUMUNIJA TURI TIKTAI 

120 GARVEŽIŲ'. 
Paryžius, sausio 17 d. Spe- 

cialis korespondentas Bucha- 
rešte, telegrafuodamas apra- 
šymą dabartinio padėjimo Rtt 
munijoj, sako, kad vokiečiai 

systematiškai apiplėšė šalį ir 
sunaikino visus tiltus ir kitus 
įrankius komunikacijos, paim- 
dami su savim beveik visus 
vagonus ir garvežius. 

Iš 1,400 garvežių, kuriuos 
Rumunija turėjo, visi likosi 
sunaikinti, išskiriant 120. 

"grekijos demobiliza- 
cija. 

Atėnai, Grckija, sausio 17. 
Grekijos armija bus pradėta 
demobilizuoti pabaigoje šio 
mėnesio, kada 90;000 karei- 
vių bus paliuosuda. 

LA SALLE HOTELIO 
STREIKAS PASIBAIGĖ. 

Virėjų ir patarnautojų strei- 
kas La Sallc hotelyje pasibaigė. 

'E. \V. Parlee, internacijonalis 
organizatorius virėjų ir patar- 
nautojų. pasaEe, kad komitetas, 
susidedąs iš Robert Fitchie at- 

stovo nuo vežėjų. Joseph \Yinh- 
ler, atstovavo nuo nmzikan'ų i; 
Albert Peterson atstovavo nuo 

inžinierių, turėjo konferenciją su 

menedžiariumi I7a Salle hotelio, 
E. J. Stevens. Rezultatas kon- 

ferencijos buvo, kad visi virė- 
jai ir patarnautojai hotclio sug- 
ryžo praeitą pėtnyčią prie dar- 
bo. 

Hotelio viršiinikai prižadėjo 
daugiau unijos darbininkų ne- 

persekioti, palikdami teisę uni- 
jistams dirbti hotelyje. 

Streikas tęsiasi dar sekančiuo- 
se hoteliose: iSlierman, grand 
Pacific ir Fort Dcarborn. 

NAUJOS KNYGOS. 

Lenkų Apaštalavimas Lietu- 
voje. (Historinis škicas 1387- 
1912. Lenkiškai parašė kun. 
Kazimieras Propoiianis, Šv. Teol. 
Kand. Iš lenkų kalbos lietuvių 
kalbon vertė Patriotas. Išleido 
Amerikos Lietuvių Spaudos 
Draugija, 307 W. 30th St., New 
York, N. Y. Kaina! jfcfepažymė- 
ta* 

i.... &&& 
Kas slepiasi u ž žmonių pasa- 

kų. Gamtos veikmė ir žmonių 
pažiūros j tai. Parašė K. S. Kar- 
pavičius. Išleido "Dirva," 2004 
St. Clair ave., .Gleveland, Ohio. 
Kaina—75c. 

Paskaita iš Lietuvos istorijos. 
Parašė M. Šalčius. Išleido Tė- 
vynės Mylėtojų Draugystė, 325.3 
So. Morgan st., Chicago, III. 
Kaina nepažymėta. 

Lietuvių Darbininkų Kalendo- 
rius 1919 metams. Išleido Lietu- 
vių Darbininkų Sąjunga, 242 \Y. 
Broad\vay, So. Boston, Mass. 
Kaina nepažymėta.1 i 

Lietuviu Demonstracija D; 
džiajame New Yorke Liepos 4 
d., 1918 m. Redagavo J. O. Sir- 
vydas; spaudos tvarkė ir susta- 
tė P. Mulevičius ir M. Milukas. 
Išleido Didžiojo Ne\v Yorko Lie- 
tuviu Drauį,.jU Veikiantysis Ko- 
mitetas 458 Grand St.," Brook- 
lyn, X. Y. Kaina—25c. 

PAČIOS VERTĖ. 

Našlys.—Tik varge, nelaimėje 
pradedi suprasti kaip brangi bu- 
vo pati. 

Biznierius—Ištikro, bile laiku 
: gali pervesti ant jos vardo visą 
savo turtą, ir ssvilpauk sau pa- 
tikęs skolintojus. 

VIENATINĖ\J>RESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desig- 
ning dienomis ir vakarais del biz- 
nio ir namų. Paliudijimai išduo- 
dami ir vietos parūpinamos dy- 
kai. Atsilankykite arba rašykite, 
o męs pasistengsime suteikti 
jums patyrimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted St. 1850 Wel!s St 
2407 W. Madison St. Chicago 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS. 

rakanų ir Victrolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 
puikia pastata, taipgi $12 vertės 
rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 
rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymo, 
tsiunčiama už dyką. Liberty Bou 
dsai Ints priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
liomis iki 4 valandai. 

WESERN STORAGE 
2810 Harrison St. Chicago 

BARGENAS 
$200 Phonograph su rt ordais 

ir deimanto adata, parduosiu už 
$55. Taipgi puikų Player Pianą, 
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 

Pajieškau savo sesers sunaus, 
Juoazpo Ruseckio, Suvalkų gub., 
Garliavos parap., Pakekliu kai- 
mo. Jis pats arba kas apie jį žino 
meldžiu pranešti sekančiu adresu 

Mrs. Maga Bradauckienė 
40 E. I3th St. Georgeto\vn, 111. 

REIKALINGA mergina, 
arba moteris prie namų dar- 
bo. Prašom atsišaukti šiuo 
antrašu: 

J. Baukus, 
8428 Vincennes Av., Chicago 

Telephone Ste\vart 9893 

"Lietuvos" Kalendorius v 

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

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

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

Užsisakykami "Lietuvą", adresuokite taip; 

"LIETUVA" 
615d S. Morgan St, 

i 

Dienraščio "LIETUVA" 
—kaimus — 

CH1CAGOJE Metams $6.00 
» Pusei mętų 3.50 

In Kitus Suv. Valstijų Miestus 

Metams $5.00 
Pusei Metų ~ ■ 3.00 

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

CHICAGO, ILL. 
Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge *u Mor.ey Orderiu, čekiu, 

arba pinigais prisiųsk mums. 

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

Siunčiu Tamistoms $ .. ir pr&sau siuntinėti 
dienraštį "Lietuvą" per met. 

(ant kiek laiko) 
Mano adresas: 

Vardas 
— — Pravarde 

Stubos numeris Gatve 
(arbaboz) 

Miestas 
"Valstija.... 



Amerikos Istorijos Stambesni 
Nuotikiai. 

Snlyg Ateiviams pagaminto j J. 
Zmrhal o pilietybes vadove, o 

Amerikos Revoliucijos Karė. 

ę Patrika? Henry, iškalbus vir 
kinietis, pasakė reikšmingus žo- 
džius: "Britanijos priespauda iš- 
trynė keleto kolioniju rybas; ne- 

beliko skirtumo tarp virginiečių, 
pennsylvaniečitj, new-yorkicčiii 
ir nauja-angliečin. — Aš neesu 

virginietis, bet amerikietis." 
Buvo pasiųstas atsiliepimas An- 
glijos karaliui ir buvo išdirbta 
Teisių Deklaracija. 

Teisiu Deklaracija. 
Teisiu Deklaracija buvo doku- 

mentas, kuris išdėstė tokias tei- 
ses, kokiomis dabar męs pilnai 
naudojamės šioj šalyj, kaip štai 
prie.iiekusiujų teismas, žodžio 
laisvė ir t. t. Taipgi buvo pada- 
ryti žingsniai prisirengimui prie 
karės, jeigu Britanijos valdžia 
tų teisių nepripažintų. 
Amunicija buvo sutraukta Con- 
cord'c ir buvo surašyti kariume- 
nėn vyrai, kurie turėjo bu t i pri- 
sirengę bile jninutą. I)£l to jie bu- 
vo pavadinti "Minutos Vyrais." 
Pirmas mušis jvyko Lexingtone 
ir Concorde, kur Britanijos ka- 
reiviai buvo pasiųsti, kad sunai- 
kinti kolionistų kariškas sank- 
rovas. Britai buvo nuvyti su di- 
deliais nuostoliais. 

Kitas garsus mušis įvyko ant 
Bunker kalnelio arti Bostono, 
kuriame daugelis Amerikos pat- 
riotų atadavė savo gyvastis už 
laisvę. Taip prasidėjo karė, kuri 
turėjo suteiki kolionijoms nc- 

prigulmybę. 
Neprigulmybės Paskelbimas. 
Ramiai susitaikyti nebebuvo 

galima ir kolionijos apsiskelbė 
neprigulmingomis Liepos 4 d., 
1776 m. Pirmas svarbus dalykas, 
kuris jvyko karėje, buvo paskyri- 
mas Jurgio YYashingtono vyriau- 
siuoju Amerikos armijos gene- 
rolu. Aišku dabar mums yra, 
kad be jo nebūtu buvę galutinos 
pergalės, ir kad Suvienytos Vals- 
tijos nebūtų tapusios neprigul- 
minga respublika, o butu vis 
dar tebebuvusios keliomis kolio- 
nijomis, prigulinčiomis Anglijai. 

Wflshingtohas buvo didelis ir 
gabus kariautojas, bet vieni ka- 
reiviški jo gabumai nebūtų davę 
jam pergalės, jeigu jis nebūtų 
buvęs didis, kaipo .žmogus — ne- 

saumyliškas, pakantrus, pastovus, 
visuomet pilnas vilties, visuomet 
atsidavęs laisvės reikalalui. 

Išpradžių jis nedaug ką dau- 
giau galėjo daryti, kaip tik lavin- 
ti liuosanorę armiją sudarytą ir 
įmonių, kurie nieko neišmanė 
r-pie kariškus dalykus. O vienok 
tuo pačiu laiku jis turėjo ir ka- 
Tiauti, laikydamas priešą prispy- 
ręs prie sienos, mikliai ir su ma- 

žiausiais nuostoliais pasitrauk- 
damas ir tykodamas progos pa- 
sekmingam musuu. 

Pirmi Washingtono Žingsniai. 
'Kadangi jis turėjo ne išmušt- 

ruotus kareivius, kurie tuojau? 
bėgo, kaip tik, užuodė parako 
kvapą, tai progos pergalėti reikė- 
jo ilgai laukti, ir Washingtonas 
turėjo nuolat traukties. Tas įva- 
re amerikiečius j nusiminimą ir 
sukėlė kartu- neužsiganėdinimą 
'Washingtonu. Atsirado pavy- 
duoliu aficierų, kurie norėjo Wa- 
shingtono vietos, kurie darė prieš 
jį suokalbius ir kaltino jį už ame- 

rikiečių nepasisekimus. 
"Beveik kožrias kitas žmogus jo 

vietoje butų atsisakęs nuo vietos 
suerzintas neteisingumu tų, iuž 
kuriuos jis kariavo ir statė pavo- 
jun savo gyvastj. Bet \Vashing- 
tonas perdaug mylėjo savo Šaij 
ir nepaleido savo asmeniškų jaus- 
mui ir nejieškojo to, kas jam bu- 
tų patogiaus. Jis kentėjo, bet jis 
nekalbėjo apie kitokias kančias, 
kaip tik savo šolies kančias. 
Jo armijoj buvo išdavikų, kurie 
skundė jj Kontinentaliam Kon- 
gresui, priveizėjusiam karę, ir 
reikalavo, Vud j armijos vadovus 
butų paskirtas kitas žmogus; bu- 
vo žmonių, kurie neklausė jo ir 
džiaugėsi, kada britai jj s 11 muš- 
davo. Bet šitas stebėtinas vyras 
nenusiminė, nepasidavė, ir tvirtai 

tikėjo i laisvės galutina pergalę. 
N'et ir Forgc Klonyj, kada io 
kareiviai buvo palikę bc maisto 
ir drabužių. kada sušalęs sniegas 
buvo suteptas krauju iš jų basų 
kojų. kada rodės, kad viskas jau 
prakišta, — net ir tada, toj nusi- 
minimo gelmėj?, jo pasitikėjimas 
neapleido jo. Negalima yra pa- 
rašyti, kuo jis buvo savo karei- 
viams šitose juodose dienose. 
Kaip auksas jis buvo bandomas 
ant ugnies, bet jo vyriškumas, 
jo prakilnus pasišventėlio būdas 
išlaikė bandymą ir pabaigoje su- 
laukė triumfo. 

Anglų Pasidavimas. 

Nestebėtina, kad turėdami to- 

kį vadovą savo priešu, anglai ga- 
lu gale buvo apgalėti ir Britani- 
jos vėliava buvo patiesta, prieš ji, 
ir pergalės ženklan buvo atiduoti 
jam ginklai Lordo Cornvvallis, 
vyriausiojo britų generolo. Žinia, 
apie- tai, kad britai tapo galuti- 
nai apgalėti, kad kolionijos pa- 
pasiliosavo, kad baisioji karė už- 
sibaigė, sukėlė džiaugsmą visoej 
šalyje, ir VVashingtoną visi svei- 
kino. kaipo didį išliuosuotojį — 

didį savo šalies išgelbėtoją. 
Bet \Vasliingtono darbas neuž- 

sibaigė su karės užbaiga. Darbas 
pastatyti naują ir neprigulmin- 
gą Respubliką ant kojų daugiau- 
sia ant jo pečių sugulė. Skurdas. 
nusilpnėjimas, neužsiganėdini- 
mas, netvarka — visi šitie da-j 
lykai sekė po pergalėjimo Ang- 
lijos ir mažino trylikos naujai 
susidariusiųjų Suvienytų Ameri- 
kos Valstijų džiaugsmą. Šitos 
valstijos vienos valdžios neturėjo, 
bet turėjo trylika atskirų valdžių, 
kurių nepripažino Europos vieš- 
patijos. Kareiviai, kurie buvo ka- 
rėje ir kuriems nebuvo pilnai at- 
lyginta, kėlė maištus- Viena Val- 
stija pavydėja kitai. Valstijos 
pinigai neturėjo vertės, visame 
kaine buvo sumišimas ir nera- 

mumas. 

Kaikrie iš kariumenės manė, j 
kad butų išmintinga padarius 
VVashingtoną karalių .1, ir tokiu 
budu užbaigus suirutę ir vargus. 
Bet VVashingtonas aštriai juos 
papeikė, primindamas jiems, kad 
karė buvo vedama tam, kad įku- 
rus laisvą Respubliką, kurioje 
piliečiai turėjo rinkties sau val- 
dytojų. Po ilgo triūso ir apmąsti- 
mų, su pagelba kaikurių garsiu 
vyrų, tokiu kaip Thomas Jėffer- 
son, Aleksandras Hamilton, Jo- 
nas Adams, Valstijos susivienijo 
j vieną čielybę, surašė Konstitu- 
ciją — puikiausią kokia tik yra 
— kuri nuskyrė teises ir pareigas 
piliečių, Valstijų Prezidento, 
Kongreso ir Teisių, ir kuri iki 
šiol yra pamatu visų musų įsta- 
tymų. 

Pirmas šito Susivienijimo pre- 
zidentas buvo Jurgis "VVashing- 
tonas, teisingai vadinamas "Sa- 
vo šalies, levu-"' 

Toliaus papasakosim apie kitą 
di'delj Amerikos istorijos nuoti- 
kį, — apie Civilę arba Naminę 
Karę, šiek-tiek panašią j tas ka- 
res kurios dabar Europos neku- 
rioseviešpatyjose eina. 

Juokeliai. 

DĖDĖ SAMAS IŠMOKINO. 
— Ar žinai Juozien man tai 

tikra bėda su saviškiu1. Nieko 
nemoka, net pagalio malkos, kaip 
reikia, negali perkirsti. 

— O maniškis tai viską moka 
ir dar geriau nei aš. Jis ir val- 
gyt išsiverda, ir drapanas išsi- 
skalbia, ir sagutes, jei reikia, įsi- 
siuva, ir lovį pasikloja; žodžiu 
sakant vįską moką padaryti, ko 
tik nepanorėsi. 

— Tai tavo pr.ioliškas gyveni- 
mas. Ir kaip tu jj galėjau taip 
išmokyti visko. 

— Kas jį but išmokinęs! Dėdė 
Šamas !«»i paėmė j kariumenę tai 
ir išmokino. 

Laidotuvės pulkininko Theodore Roosevelto. Kūnas 
> yra lydimas iš bažnyčios Oyster Bay i kapines. 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
KALBINA NEDUOTI AUKŲ 
į NEPRIGULMYBĖS FONDĄ. 

Worcester, Mass. — Kadangi 
mačiau, jog nekurie "Kataliku" 

■ vadai teisinasi, buk jie neatkai- 
binėja žmonių nuo aukavimo į 
tautininkų Lietuvos Neprigul- 
mybčs Fondą ir buk tautinin- 
kai žmones vilioja, sakydanii, 
kad galima aukauti į bile vieną 
fondą, nes esą abi sriovės dirb i 

išvieno, tai čia aš noriu praneš- 
ti visuomenės žiniai, kaip buvo 
pas mus ,musų mieste \Yorces- 
teryj. 

Aš pats aukavau $100.00 j 
Tautos Fondą, todėl kad vietinis 
J-un- Jakaitis laike rinkimo aukų 
pasakojo, kad abidvi sriovės dir- 
ba išvieno delei Lietuvos Nepri- 
gulmybės. Mano brolis ir pažįs- 
tami taipgi stambiai aukavo. 

Bet kuomet po kunigėlio vado- 
vyste čia surinko per 12 tūks- 

tančių doliarių ir tuos pinigus 
paskyrė j savo Tautos Fondą, tai 
tada kunigėlis Jakaitis užgiedo- 
jo kita giesmę. Jis ant pamoks- 
lo, bažnyčioje, žmonėms pasa- 
kė, kad "neduokit į Lietuvos Iv e- 

prigulmybės Fondą, tiktai duokit 
j Tautos Fondą." 

įmonės po to baisiai supyko 
ir šnekėjo taip: '"Matai, kaip 
šieną nupjovė, tai koks mandras 
dabar pasidarė, o pirmiaus tai 
logadino, kad esą viskas gerai, 
kad dirbam išvieno 9u tautinin- 
kais." 

Tegul lietuvių visuomenė ž'no, 
kaip klerikalų vadai puikiai dar- 
buojasi delei Lietuvos labo- 

J. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH 

Sausio 9 d. 1919 m., "Lie- 
tuvos Sunų Draugyste" turė- 

jo parengusi vakarėlį dėl nau- 

dos Lietuvos Neprigulmybes. 
Buvo sudainuota keletas dai- 
nelių per vietos žymesnius dai 
nininkus, pp. S. Grigaliūną, 
P. Paura, Sideroką ir P. Vai- 
čiūną. P-lė T. Bernočiukė 
padeklamavo eiles: "Oi, kada, 
kada nušvis" ("Lietuvos" No. 
20-tatn.). 

Prie šio nors nedidelio, bet 
gražaus programo, b'1vc dar 
šokiai. Tokiu budu žtronės 
gražiai pasilinksmino, gi 
Neprigulmybes Fondui liko 
$25.00 (pelnas nuo vakaro), 
kuriuos draugystės iždininkas, 
p. Lumas jau pasiuntė į L. 
N. F. Visiems pasidarbavu- 
siems ir atsilankiusiems į šį 
vakarėlį tariame ačiu. 

Rengimos Komitetas. 

Iš NEWARK, N. J. 
Lietuvos Neprigulmybės Fott- 

do vietos skyrius yra tikras ko- 
votojas už Lietuvos laisvę. Jis 
atlieka s?vo užduotį tikrai pa- 
girtinu budu, nes, atlikęs gan di-| 
delj darb^j, nesiilsi, bet vis juda 
ir didina spėkas kovai dėl at- 
siekitno užbriežto tikslo. Vėles- 
niais laikais per vietos skyrių 
aukavo į L. N. F. sekančios ypa- 
tos: 

Gerb. Kun. Edvardas Budravi- 
čius $20.00. , 

Po $10.00: 
Petronė Žitig/.dienė, \r. K. Puo- 

džiūnas (pirma aukavo) $20.0j), 
Vladas Nikalojus, Ona Ežerskiu- 
tė, Juozas šilinis. Kazys Žogas. 
Po $5.00: 

Kazys Verba, Juoz. Petrėnas, 
Marė Kralikauskienė. V. Krupiu- 
rkas, V. Naikialis, AI. E. Girai- 
tis, Pov. Vaitkus 
Po $1.00: 

EI. Redveškiutė, J. Skiemas, 
V. Ambrozeviči?. (pirma aukavo 
$105.00), Joijas Lukas (p>-ma 
10.00), J. Šadis, P-tii Kasaitienė, 
J. Dudėnas, V. Žalis. Stcp. Agen- 
tas (pirm. 1.00), Jur. Jocius. M. 
Truska (pirma $:o.oo. 

Svetimtaučiai remia L. N. F, 
Štai jų aukos: 

Po $5.00: 
National State Bank, John Um- 

fenlutu, Dr. 57 šchiffman, D r. 
Vera Schectman, Dr. G. Palaner, 
Dr. A. Cliiger, Dr". II. Nash, Dr. 
P. F. Matzebekeft, Olzin Phar- 
macy, Ecst Pharmacv, 
Ekerts Pharmacy, į Campus Res- 
taurant, Abrahatn SJbejlski, Ju- 
lius Feldmann, a ; 

Po $2.00: 
Dr. Chas. HilJ. Dr. L. Cohill, 

Starnings Drug, Store, Sapho 
Drug Supply Ccty'C. Lapp. 
Po $1.00: 

Dr. J. Cecire. Dr. S. Goldstein, 
įGreenfield Pharmacy, Dr. X. R:1- 
benstein. 

Gruodžio 29 d. bazare ieigos 
buvo $65.00. Viso aukų iki šiolei 
surinkta $1,900. 

Dar nevisi išpildė savo pri- 
žadus ; fiasiskubinkit; dar neper- 
vėlu. 

Tikimės, kad, gerbiamiejie, sa- 

vo pasižadėjimus Uioj išpildy- 
site, nei kitaip skyrių statytumet 
tiesmagian padėjiman, kuris bus 
priverstas atsaukt pirmiau pada- 
rytus pranešimus, prakaitant jū- 
sų vardus garbingųjų eilėsna: 
Skyrius labai nenorėtų to daryti, 
todėl prašome visus, kurie pasi- 
žadėjo prisidėti su auka. o dar 
to nepadarė, n^vilkinti su išpil- 
dymu prižado. Skyrius pager- 
bė jusų garbės žodį, ir tikimės, 
kad jųs irgi gerbsite savo duo- 

tąjį žodį. 
Su pagarba, 

M. Truska, 
L. N. F. 12 skyriaus, sekr. 

KOLIONIJŲ ATYDAI. 
LIUTKAUSKO PRAKALBŲ 

MARŠRUTAS. 
Amerikos Lietuvių Tautinė 

Taryba siunčia su "prakalbomis 
po" Amerikos lietuvių kolionij;.r- ! 

gerai žinomą kalbėtoją, p. J. 
W. Liutkauską. Tai bene pa- 
skutinis didesnis judėjimas dėl 
Lietuvos laisvės išgavimo. To- 
dėl kolionijos privalėtų dar smar- 

kiau sukrusti ir pasidarbuoti dėl 
tėvynės labo. 

Kolionijų veikėjai privalėtų 
neoialeisti šios parankios progos, 
kad pasidarbavus ir dėl Lietuvos 
ir, lyginai, dėl savo kolionijos 
lietuvių labo. Taigi prie darbo 
Tėvv.iainiai! 

Pra1<aIBų reikale, su visokio- 
mis informacijomis, kreiptis prie 
ALTS. sekretoriaus p. S. E. Vi- 
tai čio 307 W. 3oth St., New 

York, N. Y. 

Chicagos Komitetas. 
Kad prigelbėjus p. S. E. Vitai- 

čiui šiame dideliame darbe, Chi- 
cagoje susitvėrė specialis Komi- 
tetas, kuris tvarkys p. Liutkau- 
sko maršrutą Chicagos apiclin- 
kėje ir artimesnėse kolionijose, 
kitaip sakant vakaruose. Ponas 
Liutkauskaus atvyks j vakarus 
pabaigoje šio mėnesio. Komi- 
tetas plianuoja pradėti maršrutą 
nuo St. Louis apielinkės kolio- 
nijų. 

Norinti turėti savo kolionijoj 
šį gabų kalbėtoją, malonėkit 
nevilkinant pranešti komitetui, 
kad galima butų parankiau su- 

tvarkyti maršrutą ir paskirti ko- 
lionijoms dienas. Komiteto ad- 
resas: Mrs. M. Zolpienė, 3253 
1S0. Morgan st., Chicago, 111. 

Chicagos Komitetas. 

Aukos Lietuvai 

Linksmos žinios iš 

Philadelphia, Pa. 

Frankford'o Lietuviams gar- 
bė ! Per parengtas prakalbas 
surinkta $1,039.10, Pagelbinė 
Draugystė "Lietuva" iš iž- 
do paaukavo $500.00,—penkias 
šimtines!—iškovojimui Lietuvai 
neprigulmybės. Šioji pavyzdinga 
Draugystė užsitarnavo amžiną 
g'arlię. Mums reikia daugiau to- 

kių pavyzdingų Draugysčių. 
Draugystę pasekė visa armija 
mažesnių ir didesnių aukautojų 
—kovotojų už laisvę: S. Zupkus 
ir J. Vaivada paklojo po $5.00; 
A. Reikov ir Frankford'o Lietu- 
vių Bendrovė po $25.00. Kitų 
kovotojų vardai paskelbti ahel- 
noje atskaitoje už Gruodį. "Tė- 
vynės" i-me numeryje! 

Pavyzdingas Aukautojas. 
Karštas tautietis ir tikras tė- 

vynainis p. Pranas Luckus iš 
Philadeiphia, Pa., paklojo 3 Li- 
berty Bondsus ir už $30x50 mar- 

kiu, viso $180.00, kaipo auką L. 
N. Fondui. Sako: "Vyrai! visi 
išvien! o tik tuomet galėsime 
tikėtis, kad Lietuva tikrai bus 
laisva ir savystovė!" Taip, taip, 
visi išvieno ir dirbkime iF*aflkarr- 

kime. Sujudinkime savo širdis! 
Aukaukime daug. 

Bridgeporto Aukos. 
Bridgeport'o, Conn., Lietuviai 

smuikavo labai daug. Jų pry- 
šakyje stovi gerbiamas viengen- 
tis. karštas tautietis Leonas Smi- 
lingis, paklojęs gausiausią auką 
$200.00 Lietuvos reikalams. Se-' 
ka daugelis ir kitų aukautojų— 
kovotojų: Mot. Janonis, Ka z. 

Ambraz^mas, M. Vilkas, Jon. 
Latvys, Mot7 Bakunas ir Kaz. 
Andriušis, jie visi aukavo po 
$50.00. Adomas Akėtas—$52.00. 
Daugelis pasižadėjimų aukauti po 
šimtinę ir penkdešimtinę. Sudė- 
jus visas Bridgeportiečių aukas 
pasidaro apie $2000.00." Kitos 
kolionijos neapsileiskite. Jei im- 
site pavyzdį iš Bridgeportiečių 
-Lietuva bus laisva. 

Šimtinukė iš Burns, Ore. 
Vietos gyventojas p. Petras 

Kvekšas, gerai žinomas k^ipo 
karštas tėvynainis, paaukaudamas 
Liet. Neprigulmybės Fondui 
$100.00. atliko labai prakilnų dar- 

bą. Garbė jam! Vyrai, daugiau! 
SLA. 105 kuopos auka. 

105-ta SLA. kuopa iš Dayton, 
Ohio, iš savo iždo paaukavo 
$100.00 (šimtinukę). 

Tai bene ar tik ne šešta, tokia 
duosni Lietuvos reikalams musų 
brangios organizacijos kuopa. 
Daugiau tokių. 

Penkdešimtinių Armija. 
Iš Xe\v Philadeiphia, Pa.: 
P. Narijauskas, $50.00 
S. Bulota, $50.00 
A. Bulotienė, 50.00 
Aldona ir Birutė Bulotytės 

50.00 
Iš Worcester, Mass.: 
Jonas Sabukas, 
A. Kleinauskas, 
B. Olšauskas, 
Iš Philadeiphia, Pa.: 

50.00 
50.00 
50.00 

Z. Januškevičius. 50.00 
Iš Hudson, N. Y.: 
Šv. Kazimiero Draugystė 50.00 

1 Iš \Yaterbury, Conn.: 
V. Mineika, 50.00 
J. Staugaitis, 50.00 
J. Karizna, 50.00 
A. Naršaus. 50.00 
A. J. Povilaika, 50.00 
V. Misevičius, 50.00 
P. Gentus, 50.00 
Jeigu bent 1000 žmonių stotų 

j penkdešimtinių armiją, tai su- 

sidėtų labai gausi suma pinigų 
ir L. X. fondas taip sustiprėtų, 
kad jokios abejonės kaslink lais- 

vos Lietuvos nebūtų. Vyrai! 
Moters! Kas tik išgalit, spieski- 
tės krūvon. 

New Haven, Conn. 
D. L. K. Keistučio Kliubas au-~ 

kauja $300.00. Tas prakilnus 
'diubiečiu darbas bus atmenamas 

per amžius. 
Plačioji visuomenė! Ištiesk 

gausią ranką savo Tėvynei Lie- 

tuvai! Jei męs pats, musų pla- 
čiosios minios, negelbėsime Lie- 

tuvos, taip svarbioje valandoje, 
kaip dabar, tai vėliau, kuomet 

Lietuvą prispaus keks nors ne- 

vidonas, aukos bus nereikalingos. 
Aukaukime pagal išgalę. 

Čekiai', mor.ey orderiai turi bū- 

ti išrašyti iždininko T. Paukščio 
vardu ir pasiųsti L. N. F. sekre- 

torei P. Jurgeliutei, 307 W. 30th 
St., Ne\v York, N. Y. 

P. Jurgeliutė, 
L. N. Fondo Sekr. 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AM7?TĄ. 

\ / 
Mes mokiname šj puiku gerai ap- 
simokanti amatą Į trumpą laiką 
Kirpikai yra labai reikalaujam 

Vietos nepripiklytos laukia, 
teik dieną ar vakare. 

MASTER CUTTING SCHOOŪ 
J. P. Kasnicka 

118 N. LaSalle 8t, 
Prieš City Hali 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akių *» 
gijimu, taip. kad nieko n:praleistumei per f. 
sns metus, kas tau gali auti naudingu. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins aki? 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba tolir 
rcgystž prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DVKAf, 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicac 
Kampas 18tos Gatvės, 

>fM 3čios lubos, virš Platt'o aptiekus. Timykita <' 

i mano parašą 
Valac.lr>s: nuo ytos vai. ryto iki 8 vai. vak 
Nedt»_ii- n Ha 9 vi'., ./to iki 12 vai. di«fA 

Telephone Drover 8167 

J. F. BUDRIK 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausių Gramafonų ir Lietuviškų Rekordų. 
AuKsinių Laikrodė/ių, Žiedų, ir t. t. Krautuvėje randasi 
didžiausis pasirinkimas visokių Lietuviškų Knygų. Ka- 
talogą siunčiame Dykai. 

J. F. Budrik 
3343 SO. HALSTEO ST. CHICAGO, ILL. 

Skaitytojas žino. 
Kad jis užsimokėjo už dien 

raštį "Lietuvą," jis žino, kad 
jo pinigus priėmėme, nes jis 
mato ant laikraščio "Lietuva" 
užklijuotą geltoną popierą, jis 
mato ant popierėiės savo ant- 

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

Žiūrėkite, kad jusų numeris 

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

Permainant antrašą, aiškiai 
išp'ildykite šitą blanką ir pri- 
siųskite ją mums, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas pat?—nv-mas. 

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

Vardas ■ Pavr-dė 
Numeris 

Miestas Valstija 
Dafrar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas V alstija. ....... .•. 
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Prenumeratos *caina apgarsinimu skyriuje, Apgar- 

sinimu kaina suteikiama pareikalavus. 
Prisiųsti Redakcijon ir neeunaodoti rankraščiai grą- 

žinami atgal tik tada, kada Ju gražinimo reikalaudama, 

ra*kraiti Redakcijon siunčiant, ir kuomet grąžinimo 18- 

fas prie rankraščio yra pridėtos. 
Prenumeratos, apgarsinimų ir kitokio bizni© reika- 

lais reik kreiptis laiškai* } Dienraščio Admlnlataraclj*. 

Korespondencijas, žinias ir straipsnius reik adresuoti 

Dienraščio Redakcijos vardu. 

Joki raštai bo padavimo rašėjo tikro vardo-pravar 
dSa (apart Biapivardės) ir adreso, nagali būti sunaudoti, 

AsmeniSkai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 iki 

12-tai išryto lr nuo 6:30 iki 6 vakare. 

Negudri Politika. 
"Katalikų" partijt vadai jau mėgina iš- 

aiškinti skandalą sąryšyje su jų delegatais 
Šveicarijoj, tik. deja, jie tai daro, kaip pasi- 
rodo. hibai negudriu budu. 

Neks i.Š jų iki šiolei neužginčija teisin- 
gumo faktų, paduodu apie Mastauską-Gabrį- 
P ak s tą. Faktai tie yra teisingi—jie patįs tai 

mažiau-ar-daugiau, arba ir pilnai prpažįsta. 
Bet je mena kad jie galėsią "nusiplauti ran- 

kas," miversdami bf:lą už tai ant—tautininkų. 
Kunigų laikraštis ''Draugas'' — sakome 

kunigų, nesėstai girdime, kad jis, dabar pereina 
jau visai į kunigų Marijonų rankas,—andai 
rašydamas apie Šveicarijoj privrtą košę, tiki- 
na, kad šelmystę padaręs Gabrys, o Gabrys 
esąs tautininkas. Kad p. Gabrys sutvėrė "ka- 
talikams" Vyčius, kad jis nuo kelių metų bu- 
vo ne tik "katalikų" užlaikomas? beC ir buvo 
jų "užrubežinės politikos" vedėju—visa tai 
niekis. Jis esąs tautininkas, imantis direkty- 
vas nuo Amerikos tautininkų laikraščių ir da- 
bar yisą tą košę užviręs tam, kad diskredita- 
vus "katalikus," ki«rie jį užlaikė. Taigi kalti 
yra ne "katalikai," bet tautininkai. 

Taip mano "Draugas"' savo sriovę ištei- 
sinti. Išrodo, kad tai bus strategija ne vieno 
tik "Draugo." bet visos "katalikų" partijos, 
nes, kaip girdėtis, ir tasai, koris sulyg abel- 
no manymo, yra daugiausiai atsakomas už vi- 
sos katalikų sriovės politiką, seka tokią pačią 
taktiką. 

Kun. Kemėš:s, aną dien kalbėdamas pra- 
kalbose Chicagoje, mėgino žmonėms tokį pa- 
tį "paaiškinimą" c'uoti. Išlikrųjų, patikėtina 
nuomonė yra ta, kad "Draugas" pats butų ne- 

sugebėjęs tokių "gud-ybių" sugalvoti ir šiame 
atsitikime buvo gramofonu, atkartojančiu kun. 
Kemėšio jam įgiedotą giesmę...' 

Galima beveik neabejok kad ir kiti "ka- 

talikų" sriovės (/rganai atsilieps sulyg tos pa- 
čios kun. Keviėšio dūdelės-stengdamiesi žmo- 
nes įtikinti, kad visas tas. Šveicarijos skanda- 
las yra bjaurus tautininkų triksas. 

Jeigu jie taip darys, tai, viena, greičiaus 
"verbliudas ineis į dangaus karalystę," negu 
šiems kunigams Šv. Petra% duos išrišimą už 
saužinią melagystę, o antra—-vargiai jie to- 
kiu gremėzdišku budu įtikins lietuvių visuo- 
menę, nes būdas jų aiškinimo gal galėtų įti- 
kinti. beprotį, bet jokiu budu ne sveika žmogų. J 
Jie pamiršta, ar'.ja mano pamiršti, kad k«į pa- 
darė p. Gabrys, kas jis nebūtų, yra ne vis-1 
kas. Už jį mūsų kunigėliai neima tiek atsako- 
mybės-, kiek už savo pasiųstus delegatus is 
Amerikos, o iš Amerikos jie pa'siuntė p. Mas- 
tauską. kuris dabar, kaip rodosi, duoda prisa- 
kymus ir—p. Gabriui. 

Bet kas yra manoma padaryti su p. Mas- 
tauslru, apie tai nei kun. Kemėšis, nei jo 
įkvepiami organai iki šiolei nei Ąiiur-tnur. 

Katalikų sriovė, iki šiolei vadovaujama 
kunigų, stovi ant egzamino. Šiądien, aky vai z- 

doje minėto skandalo, ji turės parodyti, ar .ji 
yra \«tdovaitjama vyrų, kurie nioka prisipa- 
žinti prie paklaidų, nuo kuriu niekas nėra 

pilnai apsaugotas, ir mėginti tas paklaidas 
vyrišku budu taisyti, ar jie po senovei virkš- 
čiomis išsisukinės. primesdami ligą s"\ etimiems. 

Jeigu jie virkščiomis išsisukinės, kaip tai 
parodo kun. Kemėšio ir "Draugo" bandymai, 
ia» ir patįs gf^ai manantieji katalikai negalės1 
prieiti prie kitos išvados, kaip tik prie tos, kad 
išt ikro "kunigo vieta prie altoriaus, o ne po- 
litikoj": viena, jiems ir patiems tuomet ne- 

prisieitų "griešinti" apmeluojant priešingą sau 

sriovę, o antra ir tautos politika butų* sauges- 
nėse, rankose, jeigu ji pereitų į svietiškų žmo- 
nių rankas. 

Svetimoj Spaudoj apie 
Lietuvius. 

Sako, Gen. Foch siuntęs Lenkus. 

IVashington Post gavo nuo London Times 
bevielinį telegrafą, kuriame, pasiremiant len- 
kiškais gandais, sakoma buk gen. Foch palie- 
pęs vokiečiams Lietuvoje įsileisti lenkų kariu- 
n.enę j Lietuva ir Vilnių. bet esą vokiečiai 
apie tą paliepimą lenkams nieko nepasakė net 
iki paskutiniai valandai ir Vilnius pate- 
kės bolševikams. Daugelis žinių, kurios at- 
eina dabar iš lenkiškų šaltinių, kvepia intrigo- 
mis ir lenkiška propaganda ir todėl negali bū- 
ti patikėtinos, kol jos nėra patvirtintos iš išti- 
kimesnių šaltinių. Vienok lietuviams yra 
svarbu žinoti,, kaip lenkai savo darbą varo 

ir todėl panašias žinirs jiems reik sekti. 
Korespondentas J. M. N. Jeffries, per- 

duoda sekantį telegramą, gautą iš Varšavos: 
"Telegramas iš Krakovo, pranešda- 

mas žinią, kad maršalas Foch paliepė vo-' 
kiečiams Lietuvoje perleisti lenkišką ka-, 
riumenę, išnaajo atgaivino (Varšavos) 
miestą, kuris buvo ant despetarcijos kran- 
to. Atskirimo nuo talkininkų jausmas 
pasibaigė ir lenkai jaučia, kad jie nėra 
pamiršti. Lenkų generalis štabas laiko 
savo kariumene priruoštą, idant ją pa- 
siųsti į Gardiną ir kitus lietuviškus mies- 
tus.*** i 

"Nepasisekimas lenkiškos kariume- 
nės Vilniaus pasiekime yra typiškas šmo- 
tas vokiečių blogos valios. Paliepimas, 
duotas Mušiu Pertraukos Komisijos iš 
Spa ir paliepiantis gen. Falkenhaynui 
duoti visokeriopą pagelbą lenkų kariu- 
menei ineiti j Vilniaus distriktą> buvo 
pasiųstas dvi sąvaiti atgal. Vokiečiai 
laikė šita paliepimą paslaptyj patol, pa- 
kol buvo jau pervėlu lenkų kariumenei 
atvykti į laiką. 

"Tik tuomet Falkenhayn susinešė su 

lenkų generališku štabu ir prašė jo "pri- 
siųsti aficierą su tikslu, idant lenkai ap- 
imtų Vilniaus distriktą." 

"Lenkiškas aficieras, Konsidovvski. 
tapo tuoj aus pasiųstas su speciališka mi- 
sija, idant pranešti apie galimybę at- 
naujinti geležinkelio liniją anapus Lapų, 
kur vokiečiai ant apie vienuolikos [ang- 
liškų] mylių ilgumos suardė svarbiau- 
sią geležinkelį tarp Varšavos ir Vil- 
niaus. [Lapai yra geležinkelio stotis į 
pietus nuo Gardino]. Šio aficiero lauk- 
ta sugrįžtant jau nuo kelių dienų, bet iki 
šiolei jokių žinių nuo jo negalėta gauti. 

"Vokiečiai, sulaikydami žinias apie 
jiems duot^ paliepimą ir u/.vilkdami de- 
rybas, privedė prie to, kad Vilnius pa- 
teko į bolševikų rankas." 

Iš Post} Washington, D.. C. 
Sausio 14 d. 1919 m. 

* 

Neturės sunkenybių. 
'■Rusiškoji Lenkija ir jos sostinė Var- 

šava, kuri busianti naujos Lenkijos sostine, 
nepadarys jokios sunkenybės Lietuvoje, kur 
lenkai mėgina sulaikyti bolševiku pirmynžen- 
gą. Atgriebimas Vilnikus aiškiai parodo jų 
norą pridėti šią šalį prie savo teritorialių rei- 
kalavimų." 

— Burr Price, specialis korespondentas 
Xew Yorkinio Herald'o, savo specialiame 
blegrame iš Paryžiaus. 

Sausio 10 d. 1919 m. 
* * 

Lietuviai Paryžiuje- 
United tress siunčia sekantį telegramą, 

kurio tone matytis šiek-tkk pašaipos: 
"Paryžius, sausio 15 d.—Patvirtinimui 

mažų tautų obalsio "Lai Woodro\v tai pada- 
i ro", delegacija, atstovaujanti nekuriąs dalis Į 
Lietuvos,'šiądien smarkiai mėgino prieiti prie 
Prezidento Wilsono ausies perstatymui didžio 
skymo. Skymas, kaip išaiškinta, yra toks: 

"Penkios dešimtįs tūkstančių Amerikos 
Lietuvių, paimtų iš Suvienytų Valstijų armi- 
jos Prancūzijoj, bus pasiųsta Lietuvon kovoti 
su bolševikais. 

"Pirmas neoficialia pasipriešinimas to- 
kiam skymui vra tame, kad Amerikos armijoj 
nėra 50,000 Lietuvių." 

—Iš Sun, Pittsburg, Pa. 
Sausio 15 d. 1919 m. 

Ką Laikraščiai Rašo 

Delei Mastausko-Gabro aferos. 

Kad sriovė, pasiuntusi to- 
kius šaunius delegatus Švei- 
carijon, mėgins kaip nors pa- 
teisinti Mastausko-Gabrio afe 
rą Šveicarijoj, to galima bu-' 
vo tikėtis. Kad jei bėda už 
tai mėgintų versti ant—tauti-( 
ninku, tas daugeliu galėjo pa- 
sirodyti naujiena, bet kad nuo 

pelnas už tokį skandalą pri- 
klausytų tautiniems laikraš- 
raščiams, kaip "Lietuvai," 
"Vienybei Lietuvninkų" ir 
"Tėvynei," to jau turbut nie- 
kas nei sapne išsapnuoti ne- 

galėjo. 
O vienok taip tvirtinama. 

Teisybė, "katalikų" sriovė dar 
nėra tame formališku budu iš- 
sireiškusi, bet tos sriovės dien- 
raštis "Draugas" norėtų žmo- 
nes įtikinti, kad kaip sykis 
taip, o ne kitaip ir yra. Gab- 
rys, nors keturis su viršum 
metus dirbo su "katalikų" srio 

[ve, nors buvo jų užlaikomas, 
bet jis, anot "Draugo" tvirti- 
nimo, uuvo tautininkų sriovės 
vyras. Maža to. Tautiniai 
Amerikos laikraščiai "Lietu- 
va," "V. L." ir "Tėvynė," vi- 
są šito skandalo plianą su- 

galvojo, ir ne tik per Gabrį jį 
įkūnijo, bet—kad. geriaus jų 
plianai pasisektų prikalbino 
tai paskelbti ne savo sriovės 
žmogų, bet—kun. Vilimavičių. 
žodžiu, turime tokią sensaei-' 
ją, kurią tik kriminališkuose 
romansuose galėtum žmogus 
surasti. 

Reik pripažinti, kad '.'Drau- 
gas" turi nebile kokią vaiden- 
tuvę. Skaitytojams, be abe- 
jonės, bus spagu pasiskaityti, 
kaip gabiai tie šelmiai tauti- 
ninkai viską, sugalvojo ir iš- 
pildė—ir ne tik klerikalų pa- 
smerkimui, bet. ir tam, idant 
Lietuva—pražūtų. Nes, anot 

"Draugo" šventų žodžių, tau- 
tininkams, ypač jų laikraš- 
čiams, Lietuvos labas visai ne- 

rupi; jų obalsis, anot šito ka- 
talikiško organo katalikiškos 
nuomonės, esąs 'Težuva Lie- 
tuva, tegyvuoja tautininkų 
partija." 

Bet tegul pats "Draugas" 
apie tai papasakoja—jis taip 
žingeidžiai moka arglunentuo- 

v išvadžioti. Taigi "Drau- 
l «įct.j raso; 

"Tėvynė" teisingai rašo: 
"Lenkams visados buvo ir 
dabar yra naudinga diskre- 
dituoti geriausius mūsų vei- 
kėjus." Ta pati "Tėvynė" 
su svetimženkliais, ir dien- 
raštis pasivadinęs "Lietuva" 
[Tas teisybė—"Draugas" jo 
nekrikštijo] ir "Vienybė 
Lietuvninkų" tuo pačiu lai- 
ku pradėjo diskredituoti 
Pakštą, Dobužį. Gabrį, Mas 
tauską. Matyt, kad visi trįs 
liberalų-tautininkų leib-orga 
nai iš vieno šaltinio gavo 
paliepimu pradėti ofensyvą 
prieš katalikus. 

Gabrys yra tos partijos 
žmogus. Ji labai jį parėmė, 
kuomet jis D-rą Viskantą 
1917 metais apskelbė tautos 
išdaviku. Veikiai trukus tat 

pasirodė netiesa. 

Šiądien liberalų tautinin- 
kų laikraščiai neišsitaria 
apie Gabrio katalikystę, nes 

jie žino, kad tai butų ne-! 
tiesa. Bet jie jo pavardę įpi 
na į tarpą katalikų. 

Bandysime pažiūrėti kas 
čia darosi. Gabrys remia 
Mas tauską. Mastauskas re- 

mia Lozannos Komitetą. 
Tat reiškia, kad yra vieni- 
jančių ryšių tarp Gabrio ir 
Lozannos Komiteto. 

Tam Komitetui liberalai- 

tautininkai primeta didelę 
kaltybę: norėjęs, girdi, nu- 

versti Vilniuje susidariusią 
Lietuvos valdžia ir atsisėsti 
jos vietoje. 

Nei jis norėjo nei nieko, 
bet taip rašo kur.. A. Vili- 
mavičius, kuris dirba išvien 
su liberalų-tautininkų kuopa 
susidariusia Paryžiuje ir pa 
sivadinusia Informacijos 
Biuru. Tai ne Vilimavi- 
čiaus nuomonė, tai liberalu- 
tąutininkų nuomonė, kurią 
jis apsiėmė persiųsti į Ame- 
riką, geisdamas dirbti išvien 
su liberalais. 

Iki karės pabaigai ir pa- 
liauboms prasidėjus tąlkinin 
kai taip griežtai neužsukėjo 
Vilnium, kad nei Rauuona- 
sis Kryžius nedavė badau- 
jantiems Lietuvos žmonėms 
tų pinigų, kuriuos jų Ame- 
rikoje gyvenantieji broliai 
buvo sudėję. Iš to buvo 
numanu, jog negali buti nei 
kalbos, kad talkininkai pri-! 
pažintų valdžia, susidariu- 
sią Lietuvoje. > 

Gabrys mokėjo pasinau- 
doti karštu Mastausko atsi- 
davimu talkininkams ir Su- 
vienytoms Valstijoms. Taip 
pat karštas talkininkų šali- 
ninkas Lozannos Komitete 
buvo Viskantas. Dabar ant 

jųdviejų lietuvių liberalai- 
tautininkai daugiausiai šu- 
nų karia. Viskantą net pa- 
juokia Viscountu, tat reiš- 
kia tituluotu aristokratu. 

Tos liberalu-tautininku t. c 

dvasios žmogus Gabrys su- 

maningai pasinaudojo Mas- 
tausko, Viskanto ir kitų pri- 
sirišimu prie talkininkų, ir 
pakurstė juos pasistatyti 
prieš Vilniaus valdžią aiš- 
kiau negu reikėjo. 

Tuomi Gabrys savo dva- 
sios žmonėms* išleidžian- 
tiems "Lietuvą," "Tėvyne" 
ir "Vienybę Lietuvninkų" 
davė progą mesti ant Lo- 

zanniečių apkaltinimą už re 

voliuciją prieš Vilniaus val- 
džią. Idant sunkiau butų 
susekti intrigas pas mus, 
reikėjo, kad tą apkaltinimą 
paskelbtų ne jų partijos 
žmogus. 

Gabrys sutarė su senais 
savo pažįstamais ir savo 

dvasios draugais Paryžiaus 
* Biuro nariais. Jis su jais 

buvo ilgai gyvenęs, daug kai 

bėjęs vienaip mintijęs. Ne- 
senai į Paryžių atvažiavęs 
Vilimavičius nesuprato, kad 
ir Informacijos Biuras ir 
Gabrys dirba vieną darbą, 
kad to darbo didžiausią tik- 
slą pasuko ne Gabrys, nei ne 

Biuras, bet liberalų laikraš- 
čiai Amerikoje. Jie visus 
savo išvadžiojimus suveda 
j vieną, būtent, kad katali- 
kai niekam neverti. 

Katalikai tą tegul žino ir 
įsidėmija. Dirba Martaus-: 
kas su Gabriu, dibra Vili- 
mavičius su Biuru, o to ben- 
dro darbo tokia nauda Lie- 
tuvai, kad mus tautos žmo- 
nės netaps prileisti prie 
taikos tarybų. 

Nuostolis tėvynei didelis, 
bet liberalams-tautininkams 
pelnas dar didesnis: jie turi 
progos išniekinti katalikus. 
Tą pelną jiems parūpino p. 
Gabrys ir buvusieji jo ben- 

dradarbiai, dabartiniai Pa- 
ryžiaus Biuro nariai. 

Težuva Lietuva, tegyvuoj 
tautininkų partija—tai obal- 
sis "Lietuvos,'' 'Tėvvnės"ir 

'Vienybės Lietuvninkų.'' 

Tai pasekmės bendro kata- 
likų darbo su liberalais." 
Ir visa tai paskaitęs, kaip 

išdrįstum, malonus skaityto- 
jau, pasakyti, kad lietuviams 
trūksta tikrų politikų? Tokia 
juk fantazija, tokia turtinga 
fantazija!... 

Kiek ir kokias Taksas 
moka Nepiliaciai. 

Ineigų taksų įstatymas rei- 
kalauja, kad darbdaviai užlai- 
kytų du nuošimčiu (procentu) 
visų ineigų už 1918 metus nuo 

samdinių, kurie nėra piliečiai 
ir nemano šioj šalyj gyventi. 
Kiekvienas asmuo, kuris laiki- 
nai šioj šalyj gyvena, ineina 
į ta gyventojų rųšį, t.y. kiek- 
vienas nepilietis, išreiškusis sa 

vo Oueštionnaire norą grįžti 
atgal, priklauso prie tos rū- 

šies. 
Kiekvienas asmuo, kuriam 

reikia mokėti taksas nuo inei- 
gų ir kuris nepriduoda savo 

apskaitliavimo iki kovo 1 d. 
kiekvienu metu, užsitraukia 
baudos 50% nuo sumos, tak- 
soms priklausančios. Bauda 
negali buti mažesnė, kaip $20 
ir didesnė, kaip $1,000.00. 
Kiekvienas asmuo, kuris su- 

deda melagingą apskaičiavi- 
mą, užsitraukia baudos $2.000 
ir vienus metus kalėjimam 

Svetimšaliai, kurie neišreiš- 
kė noro šioj šalyj apsigyven- 
ti, privalo užsimokėti 
l'/c visų savo ineigų už 1913 
metus, pradedant kovo 1 d.> 
už visus 1914-1915 metus, ir 
2c/c už 1917-1918 taksoms de- 
ramus metus. 

To bus reikalaujama kiek- 
vienais metais, kol įstatymas 
įebus pakeistas. 

Prirengk savo ineigų ap- 
skaičiavimą taksų kolektoriui, 
turis atsilankys, t.y. pasakyk 
savo uždarbius kiekvienais me 

:ais nuo 1913 metų, taipgi kur 
lirbai visu tuo laikotarpiu. 

Tie kurie turi pirmas po- 
)ieras turi teisę reikalauti ir 
^auna cx e 111 p t i o n, t.y. ne- 

noka taksu—už pirmą $1,000 
savo uždarbio,—jeigu jis ne- 

vedęs ir už pirmus $2,000,— 
jeigu jis vedęs. Bet toks 
2xemption jam skaitosi tik 
nuo to laiko, kada jis išsiėmė 
pirmas pilietybės popieras. 

Dirva" žada eiti ir 
toliaus. 

Laikraštis "Dirva/' ėjusis 
Clevelande, Ohio, sustojo ėjęs 
tik laikinai. Jis žada vėl pa- 
sirodyti apie kovo mėnesį, 
kaip apie tai praneša p. Kar- 

pavičius, "Dh vos" Adminis- 
tratorius. 

Išieistas šiame reikale "Dir- 
vos" pranešimas savo skaity- 
tojams, sausio 10 d. pažymė- 
tas, skamba sekančiai: 

"Netikėtai ir urnai buvome 
priversti kol-kas sulaikyti "Dir 
ros" siuntinėjimą, negalėdami 
nei pranešti skaitytojams su- 

laikymo priežasties. Tikime, 
jog gerbiami mūsų skaitytojai 
nenusimins, tik su kantrumu 
palauks, kolei "Dirva" vėl pa- 
sirodys. 

1. Dabartinė vieta, kurioje 
radosi "Dirvos" knygynas ir 
spaustuvė, tapo parduota ki- 
tiems -žmonėms, svetimtau- 
čiams, kurie dabar pareikala- 
vo visos tos pastogės saviems 
reikalams. 

2.'Taip umai ištikus, nebu- 
vo galima įrengti kitos spaustu 
tuvei vietos, nors ii jau senai 
vra nupirkta, tiktai iš jos ne- 

buvo galima umai iškraustyt 
tų žmonių, kurie padarę kon- 
traktus toje vietoje gyveno ir 
laikė savo krautuves. Nauja 

''Dirvos" vieta yra ant Su- 
perior Avenue ir kampas E. 
79-tos gatvės. 

3. Tokiu budu pertraukus 
laikraščio statymą, kolei iš 
naujos "Dirvos" spaustuvės 
vietos žmonės neišeis (tam 
gal ims apie mėnesį laiko) 
tolei nebus galima pradėti priv 
rengti spaustuvės. y 

4. Nuo praėjusios ispaniš- 
kos influenzos trįs iš keturių 
''Dirvos" štabo narių buvo pa- 
liesti beveik pagretu ir sutru- 
ko išviso apie šešias savaites 
laiko- dėlei ko užsiliko nesu- 

tvarkyti visi kiti reikalai ir 
skaitytojai neparaginti, neiš- 
siuntinėti paliudijimai ir t.t. 

"Visi skaitytojai, kurie da- 
bar užsimoka ir yra užsimo- 
kėję už "Dirva," gaus kredi- 
tą už suvėlinta laika, kuomet 
laikraštis vėl pasirodys. Ku- 
rių prenumerata pasibaigus, 
tie gaus tik vieną numerį, kuo 
rnet laik-aštis išeis, ir nuo to 
jiems bus sulaikyta. Taisri. 
kurių jau pasibaigė, šiame laiš 
ke rasite paraginimo korteles, 
kurias išpildė galite grąžinti 
su pinigais dabar, arba Kuo- 
met gausite pirmą po per- 
traukos "Dirvos" numeri. 
"Knygas galima užsirašyti ir 

dabar, bet tiktai "Dirvos" lai-4 
dos. ne kitokias. Laikraštį už- 
rašinėti galima po senovei, to- 
dėl prašome musų agentų pa- 
sidarbuoti, bet tik paaiškinti 
užsirašantiems, jog laikraštis 
pradės eiti apie kovo i dieną 
ar kiek anksčiau. 

Visokius susirašinėjimus, 
adresų permainymus ir infor- 
macijas galima siųsti senu 

"Dirvos" adresu. (Atsaky- 
mams indėkite 3c štampą). 
Naujas adresas bus praneštas 
išėjus laikraščiui. 

Greitus spaudos darbus dar 
ris galėsime padaryti, todėl 
pasitsengkite pasiųsti mums, 
atrie iki šiolei mus rėmėte. 
natydami sau parankumą ir 

patogumą. Darbai bus atlikta 
tuojaus. s 

Taigi, gerbiamieji skaityto- 
jai, nenusiminkite, nes "Dir- 
va" nesustoja ir jusu prisiųsti 
pinigai nepražus. Mums labai 
^aila, kad turime jus taip ne- 

tikėtai sutramdyti. Tačiaus 
kviečiame pasidarbuoti, užra- 

šydami naujų skaitytojų, o 

mūsų bendradarbius prašome 
turėti omenyje, jog jusų raštai 
bus talpinami po senovei, til^ 
neumirškite rašinėti, kuomet 
jums ateis vėl "Dirva." 

Su pagarba, 
"Dirvos" Administratorius 

K. S. Karpavičius, 

MISS K. STINSON, 
Žymiausia Amerikos aviatore, 
kuri mano lėkti orlaiviu per 
Atlantik^r 
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Naktine Peržvalga. 
Ant kranto Dubisos nu j seno 

,Yr' krūmais apaugus pilis 
Ten mus' milžinai šarvoti 
Vis renkas, kad gieda gaidys. 

Išeiga galiūnas su taure, 
-■Jos ^kamba garsas skardžiai; 
Ir kelias raitoriai barzdočiai, 
Ir ^fgus Lalnoja skubiai. 

Išeina drąsus kunigaikštis,— 
ji durna ap.iiaikė gili; 
Sidabro jo ragas sugriaudžia, 

Jj karžygiai girdi toli. 
Iš tolimos žemės Mozūrų, 
Nuo musų baltosios Maskvcs, 
Nuo Naugardo, Pskovo, Malburgo 
Supuola arįduotos žinios. 

Suskaito visus kunigaikštis, 
Peržiūri kiekvieną rimtai; 
Kariumenės žvengia riščiokai, 
Ir skamb' išmėginti ginklai. 

Pažvelgęs į rytus ir pietus, 
Numoja nenoroms ranka 
Ir taria: "jei musų tiek yra, 
Tai priešo galybė menka." 

Ir vėl jis sugrįžta į pilį, 
Vėl karygių skirstos būriai, — 

J r Nemunui bangos Dubisos 
Tą nuneša žinią tyliai 

Ant kranto Dubisos nuo seno 

Yr' krūmais apaugus pilis; 
Ten muš* milžinai apšarvuoti 
Vis renkas, kad gieda gaidys. 

00 00 

DE AMICI Vertė M. GRIGONIS 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 
SUNKIAI SERGĄS mAžASAI 

MŪRININKAS. 
Vargšas mažasai mūrininkas sunkiai ser- 

ga. Mokytojas liepė mums jį aplankyti, ir męs 
trise: Garrone, Deros.si ir aš nutarėme-pas jį 
eiti Stardi irgi eitų su mumis; bot šiandieną 
mums mokytojas paskyrė šį rašinį: aprašy- 
mas Kavuro paminklo, ir Stardi, norėdamas 
geriaus aprašyti, nuėjo paminklą žiūrėtų. Mį" 
mėginome pakviesti ir puikorių Nobis, bet jis 
mums atsakė: — ne, — nieko nepaaiškinda- 
mas; Votini atsiprašė, bet irgi atsisakė: tur- 

but, Uijojo vapna savo drabužius sutepti. 
Pasibaigus lekcijoms, ketvirtą valandą 

męs iškeliavome. <( 
Smarkiai lijo. Pakeliui Garrone sustojo. 

Jo burna buvo pilna duonos, bet jis visgi pra- 
kalbėjo: 

— Ką čia jam nupirkus? 
Ir paskambino du soldi kišenėje. 
Męs ir davėme po du f^oldi ir, nupirkę 

tris apelsinus, užlipome į augštą. 
Prie durų Derossi nusikabino medalių ir j 

įsidėjo kišenėn. Aš paklausiau, kodėl jis taip 
daro. 

— Nežinau, — atsakė jis, — kad jis ne- 

pamatytų.. gal geriaus bus be medalio ineiii. 
Męs į duris pabeldeme; mums atidarė tė- 

vas, labai didelis, kaip milžinas. Jis buvo su- 

sirūpinęs ir lyg nusigandęs. 
— Kas jus tokie? — paklausė iis. 
—Męs Antonio mokyklos draugai ir at- 

nešėme jam tris apelsinus. 
— A! vargšas Tonino, — sušuko mūri- 

ninkas, galvą lingodamas, — man regisi, kad 
jam nebeprisieis apelsinai .valgyti! ~ir ranka 
nušluostė akis. Jis mus įsivedė; męs inėjome 
kambarin pastogėje. "Mažasai mūrininkas" 
miegoje geležinėj lovoj; jo motina prie lovelės 
klūpojo, rankomis veidą apdengusi ir, mums 
tnėjus, tik truputį atsigrįžo. Ant sienų kabojo 
tepliojinuii šepečiai, geležinis baslelis ir vapnai 
sietas; ligonio kojos buvo apklotos vapnuotu 
mūrininko švarku. 

Vargvšas berniukas suliesėjo ir išblyško; 
jo nosis pasmailėjo, ir jis sunkiai alsavo. 

O, mielasai Tonino, geras ir linksmas 
mažasais drauge, kaip man sunku buvo jį ma- 

tyti tokiame padėjime, nežinau, ką aš duočiau, 
jei tik galėčiau dar pamatyti jo kiškio snuku- 
tį. — Vargšas mažasai mūrininkas! — Gar- 
rone padėjo jam apelsinus ant pagalvės, prie veido; apelsino kvapstiys jį pažadino, jis tuo- 
jau jį paėmė, bet paskiau išmetė ir atydžiai \ Garrone pasižiurėjo. 

— Tai aš, Garrone, — pasakė tasai: — 

ar pažįsti mane? 
Ligonis lyg nusišypsojo, vargiai pakėlė 

savo ranką ir ištiesė Garrone. kuris paėmė ją abiemi raukomi ir prispaudė prie veido, saky- damas : 
— Nenusimink, mažasai mūrininke; greit pasveiksi ir grįši mokyklon, ir mokytojas tave 

greta manęs pasodįs, gerai?, 

Bet mažas ai mūrininkas nė žodžio neat- 
sakė. 

Plotina pradėjo vekti: 
— O, mano vargšas Tonino! mano varg- 

šas Tonino! Jis taip g^ras? o Dievas nori iš 
mūsų atimti! 

— Nutilk! — baisiai sušuko mūrininkas, 
— nutilk- dėl Dievo, arba aš nustosiu proto! 

Paskui nutrukštančiu balsu mums pasakė: 
— Eikite, eikite, vaikučiai, ačiu; ką jųs 

čia veiksite? Ačiu jums; eikite namo. 
Bernukas užsimerki ir atrodė nebegyvas. 
— Ar nereikia jam ko nors? — paklausė 

Garrone. 
— Ne, mielas berneli, ačiu, — atsakė mū- 

rininkas, — visi eikite namo. 

Jis palydėjo mus ir uždarė duris. Mums 
dar nenulipus, užgirdome šauksmą: 

— Garrone! Garonne! 
Męs visi trįs vėl užlipome augštyn. 
— Garonne! Garonne! — atsimainiusiu 

veidu šaukė mūrininkas.—jis t&vo vardą pa-1 
sakė, jau dvi dii .i nekalbėjo, jis t°ve du kar- 
tu šaukė, jis nori, kad tu pasiliktumei, grei- 
čiaus eik. O! Viešpatie; nejaugi tai pagijimo 
ženklas! 

— Sudiev,—tarė mums Garonne.—aš pa- 
silieki.—Ir įpuolė kambarin paskui mūrininką. 

Derossi akyse ašaros žibėjo. Aš pasa-Į 
kiau jair. 

— Tu verki mažojo mūrininko! Jis pra- 
kalbėjo. jis pasveiks. 

— AŠ irgi manau,—atsakė Derossi—bet 
aš ne apie jį mailiau... Aš maniau, kaip ge-1 
ras yra Garrone, kaip prakilni jo siela! 

(Toliaus bus) 

M'SINGIO VALYMAS. 

Nitriškos rūgšties (nitrical acid) 1 dalis; 
sierinėr rūgšties (sulphuric acid) l/> dalies 
moliniame sudyne. — Turėk parengęs kibirą 
šviežio vandens ir skrynelę piuvenių. Pavilgyk 
[rugštyj, ar užliek, paskui vandenyj ir bružyk 
su piu ,enomis Nusišveičia tuo jaus. Jei daik- 
tai yra taukuoti, pirma pavilgyk stipriame tir- 
pale šarmedruskės ar sodo, kad nuvalyti tau- 
kus. Šitas yra daroma Su v. Valstijų arsena- 

luose ir sakoma esą geriausias būdas šveisti. 

KAIP PADARYTI CUKRINES 
ARBA SALDUKUS. 

Citrinės cukrinės.—Dėk po keturias un- 

cijas citrinų sunkos ir rožių vandens ir vieną 
svarą trinto cukraus; virink kolei bus tirštas 
cyrupas. Kaip sukietės šaltame vandenyj, pa- 
dėk ant sviestuotų torielių ir padėk į šnlį kol 
sukietės. 

Klevinio cukraus sukrinės. — Sviestuoton 
skauradon inuėk riešučių brandolių. suskaldyk 
pusiau, ar stambiai sukapotų. Užpilk ant jų 
klevų cukraus cyrupo taip suvirinto, kad lai- 
kytų savo pavidalą, bandant šaltame vande- 
nyje. Koliai sukietėja, supjaustyk i stukelius. 

Sokoliad'ni'S cukrinės. — Pusė šmotelio 
šokoliado, du svarai balto cukraus, pusė kvor- 
tos šviežio pieno, šaukštelio kremotartato. 
Virink kol trapės, pridėk du dideliu šaukštu 
sviesto. Nuimk nuo ugnies, indėk šaukštelį 
vanilės, plak smarkiai kol pradės aušti, išpilk 
į sviestuotus indus. Kol minkštas prikaišiok 
valakiškų riešučių ir surėžyk j ketvirtainius. 

Šokoliadinės Šaltmčtclės. — Trįs puodžiu- 
kai kruopinio cukraus, vienas puodžiukas karš- 
to vandens ir vienas šaukštelis kremotartaro. 
Virink kol tesis kaip plaukai. Nuimk nuo v 
nies, indėk šaltmėčių penkis lašus. Išplak gerai 
ir išversk ant paliavotos popieros vėl sukietėti. 

Šokoladines cukrinės su grictiene. — Ke 
turi puodeliai šviesai geltono cukraus, geltono- 
ji dalis vieno apeisino supjaustyta j smulkius 
šmoteliu0, du valgomi šaukštai vandens. Vi- 
rink kol pasidarys minkštas gumulas leidžiant 
i šaltą vandenį. Atšaldyk jį ir pridėk vieną 
puodelį saldžios grietinės; virink išnaujo kol 
pasida^yrs minkštas gumulas, leidžiant į šaltą 
vandenį; išimk kaip visai atvės, pridėk vieną 
puodelį kapotų riešučių. Paskui plak kol bus 
kaip grietinė, iš^"rsk į sviestuotus indus ir su- 

rėžyk į ketvirtainius. 
Žirnriešučių lazdelės. — Išminkyk kaip 

tešlą tiek žirnriešučių. kad padaryti puodelį, 
pridėk tarkuotų eitrinos žievių, keturių kiau- 
šinių trynius, šešis šaukštus cukraus ir gerą J 
pusę puodelio sijotų milti* Kaip išsiminkysj 
pridek keturių kiaušinių baltymus. Išimk ant 
skobnio, surėžyk į juosteles, susukiok ir kepk 
ant karštų taukų. 

Riešučiai ir raišiai. — Sukapok pu.-ę pus- 
kvortės citrinos, pusę svaro radzinkų, vieną 
puskvortę gliaudytų žirnriešučių ir pusę pus- te vortės gliaudytų, valakiškų riešučių. Yirik 
du svaru cukraus su ketvirta dalia puskvor- 
tės uksuso ir vieną šaukštą sviesto iki pasida- 
rys visai kieta, bet kad netrupėtų. leidžiant j 
šaltą vandenį, l'lak kol dar nevisai ataušę, su- 
dėk vaisius ir riešučius ir kaip pradės kietėti 
išversk ant drėgno skarulio ir minkyk kol pa- 
sidarys mikli tešla. Apsiausk skaruliu aplink 
ir ataušus supjaustyk į šmotelius. 

Belgijos karalius ir ka ralienė padarė vizitą j našlaičių namą Paryžiuje. Tėvas 
kiek'.'ieno niažuolio atidavė savo gyvastį šioje karėje už edmokratiją. 

T 

Gardnerio Lietuvių Protestas 
Sausio io d. Gardnerio, Mass., 

lietuviai susirinko j Millers Ope- 
ra House, idant išnešti protestą 
prieš lenkų ir bolševikų kėsini- 
mąsi ant Lietuvos. 

Kalbėtojais buvo Leit- Jonas 
.Ramanauskas iš Bostono, lietu- 
vis-aficieras ir p. K. Norkus, 
"Sandaros" Redaktorius iš So. 
Bostono. 

Priimtoji mitinge rezoliucija 
netik pi ©testuoja prieš lenkus ir 

bolševikus, bet taipgi nurodo* 
kokios iJetuvos lietuviai reika- 
lauja ir taip gi reikalauja, idant 
Taikos Konferencijoj Lietuvių 
Delegacija butų išklausyta pir- 
miaus, negu Lietuvos likimas 
bus išrištas. Mitingo aprašymas 
ir ištisa rezoliucija tilpo vie».i- 
niuose anglų laikraščiuose- 

Rezoliucijos tekstas anglų ir 
lietuvių kolbose yra sekanti: 

V.'HEREAS, tlie Presidcnt 
of tlie United States has dec- 
lared: "That/'peace should rest 

upon thc rigfits of peoplčs, not 

tlie rights of goverments — 

the rights of people great anu 

small, weak or po\verful — 

tlieir ecjual riglit to freedom 
security, ahd celf-govern- 
ment;'' and 

WHEREAS, the announce- 

ment of the Poliai Preir\ier, 
Andrew Maroczewski: "VVe do 
not want '/hat is Germah or 

Ukrainian, but think that 
Lithaunia is ours," and tne 
action of tlie present Polish 
governnicnt in attempting to 

incorporate Litlvuanian Dist- 
ricts into Poland is an infringe- 
ment of the principles lai 
do\vn by the President toucli- 

iiig thc self-determination of 
peoples; and 

WHEREAS, in the liour of 
complete victory fov thc ideals 
of American Democracy, 
Lithuania is again menaced "t 

the egression of the reviving 
Polish Imperialism, and threat 
ened with invasion of her 
soil and the occupation of Yil- 

na, her capital, by the Polcs 
on thc one hand and the forees 
of Russian Bolshiviki on thc | 
other hand; no\v therefore, 

Be it rcsolved, that tlie go- 
vernment of the United States 
of America be and hereby is 

earnestly reluested to use its 
influence to curb tlie imperial- 
istic utnbitions of thePolcs 01* 

Russo-Bolsheviks, and tu pro- 
tect the peopies of Lithuania 
from a foreign yoke; and 

Be it further resolvcd: That 
we appea! to the "President of 
the United States to use liis 

high influenze in order to se- 

cure the national indepcnūence 
of Litlruania vvithin its ethno- 

graphical boundaries under 
suitable guarantees; nnd 

Be it further resolvcd: That 
we protest against the u:?just 
territorial claims of Puland and 
Russia; that we aslc that fron- 
tiers of Lithuania bc rectified 
so as to includc the province 
of Vilna, Kovna, Suvalki, 
Grodno, East Prussia and all 
others pūrely or preponderantr 

ly Lithuanian, and that the 
Lit!iuaniun delegation to the 
Pcacc Congress be granted a 

hearing bcfore the fate oi 

Lithunia is decided; and 

T.e it further resolved: That 
a copy of these resolutions. 
adopted at a mass meeting i 

Millers Opera llouse at Gard- 
ner, Massachusetts, attended 
•b y more than five hundred 
men and women of the Lithu- 
anian racc coming chiefly irom 

the disputed districts, be sent 

to the president of the United 
Statas, Senators and Congress- 
nien from Massachusetts, and 
inscribed upon the records of 
the meeting. 
Anthony Nalivaika, Fresident. 
Michael Stakenos, Secretary. 
Išvertus Lietuviu kalbor. šita 

rezoliucija skamba sekančiai: 
v 

Kadangi S.uvienytų Valstijų 
prezidentas užreiškė: "Kad 
Taika privalo remtis ant teisiu 
tautų, o ne ant valdžių teisių 
— ani teisių tautų didelių ir 
n.aių, silpnų ar galingų, — 

ant jų lygių teisių prie laisvės, 
Sčiugumo ir savivaldos/' ir 

Kadangi pranešimas Lenki- 
jos premiero, Andriaus Mora- 
czeuski: "Męs nenorime, kas 
yra vokiško ar Ukrajiniško, 
bet męs manome, kad Lietuva 
yra mūsų," ir dabartinės Lie- 

tuvos valdžias žygis, kuriuomi 
mėginama prijungti Lietuvos 
clistriktiis prie Lenkijos yra 
laužymas Prezidento paskelb- 
tų principų, paliečiančių tautų 

saviapsisprendimą; ir 

Kadangi valandoje pilnos 
pergalės Amerikos Demokra- 
tijos idealų, Lietuvai -vėl grę- 
sia pavojus, pavojus iš pusės 
atgimusio Lcnk!/,; imperia- 
lizmo ir grasina jai įsiverži- 
mu j jos žeme? ir užėmimu 
Vilniaus, jos sostinės, iš Len- 
kų pusės ir iš rusiškų bolše- 
\ ikų pusės; tocic: 

Tebūnie nutarta, idant Su- 
vien\ at \ aistijiii Valdžia butu 
ir šiuomi via nuoširdžiai pra- 
šomu panaudoti savo Įtekmę 
sulaikimui imperialištiškų am- 

bicijų Lenkų arba Rusiškų 
Bolševikų ir apginti Lietuvos 
žmones nuo svetimtautiško 
jungo; i' 
Tebūnie toliaus nutarta, kad 
męs meldžiame Suvienyti! 
Valstijų prezidento pavartoti 
jo didelę įtekmę, idant išgavus 
neprigulmybę Lietuvai jos 
etnografinėse rybose su tam 
tikromis garantijomis [jų ne- 

paliečiamybei]; ir 
Tebūnie toliaus nutarta, kad 

męs protestojamc prieš netei- 
singus teritorialius reikalavi- 
mus Lenkijos ir Rusijos; kad 
męs prašome, idant Lietuvos 
rubežiai butų nustatyti taip, 
idant jie apimtų gubernijas 
Vilniaus, Kauno, Suvalkų, Gar- 
dino, Prūsų Lietuvos ir visus! 
kitus grynai ar perviršijančiai 
lietuviškus distriktus; ir kadi 
Lietuvių Delegacijai Taikos 
Konferencijoj butų suteiktas 
jos išklausimas pirma negu 

Lietuvos likimas bus nuspręs- 
tas; ir 

Tebūnie toliaus nutarta, kad 
kopijos šių rezoliucijų, priimtų 
Mass-mitinge Millers Opera 
House Gaidneryj, Massachu- 
setts, dalyvaujant daugiaus ne- 

gu penkiems šimtams vyru i" 
moterių Lietuviu tautos paei- 
nančių daugiausiai iš distrikii, 
už kurios varžomasi, butų 
pasiųstos Suvienytų Valstijų 
Prezideintui, Senatoriams ir 
Kongresmanams iš Massachu- 
setts ir įtraukia Į mitingo pro- 
tokolą. 
Antanas Nalivaika, Pezidentas- 
Mikojas Stakenas, Sekretorius 

Kūdikių mirtingu- 
mas ir šeimynos 

uždarbis. 
Kad geriau išaiškinti, koks 

sąryšis yra tarp kūdikių mir- 
tingumo ir šeimynos uždarbio, 
Kūdikių Biuras (Children's 
Burėau) sutaisė lentele, ku- 
rioje nurodyta tyrinėjimai aš- 
tuoniuose miestuose. 

Lentelėj paduodama pasek- 
mės šešerių metų tyrinėjimo 
darbo ir įdedama pasekmės 
pasikalbėjimų su 23.000 kū- 
dikių motinomis. 

Grupe su žemiausiais už- 

darbiais siekia $550 per me- 

tus, <u augšeiausiais siekia 
$1,250 ir augščiau. Žemiau- 
sių uždarbių grupėje (uždir- 
bančių mažiau kai $550) mi- 
rė 162.5 vaikai, arba vienas iš 
šešių. Augščiausioje grupėje 
(uždirbančių $1.250) mirė 
62.5 vaikai, arba vienas iš še- 
šiolikos. Aiškiai matoma, jog 
mirčių skaičius mažėja, besi- 
didinant šeimynos ineigoms ir 
prieinant prie tinkamesnio pra 
gyvenimo. 

Kiekvienoje grupėj kūdikių 
proporcija yra sekanti: 

Grupėje, uždirbančių ma- 
žiau kai $550, įeina 25.8% iš- 
tiriu kūdikių. 

Grupėje, uždirbančių nuo 

$550 iki $849 įeina 37.2%. 
Grupėje, uždirbančių nuo 

$850 iki $1,049. įeina 153% 
kūdikių. 

Grupėje, uždirbančių nuo 
$1,050 iki $1,249, įeina 6.1% 
kūdikių. 

Grupėje, uždirbančių $1.250 
arba daugiau įeina -13.1 % iš- 
tirtų kūdikių. 

Visų grupių uždarbis pa- 
skutiniais dvicjats metais iš- 
tikro padidėjo. Tačiaus skait- 
liams nesenai apskelbtos Dar- 
bo Biuro, parodančios visuo- 
tiną pragyvenimo pabrangimą, 
nerodo, anot Kūdikių Biuro 
pranešimo, kad kūdikių gyve- 
nimas butų pagerėjęs su [^di- 
dėjimu tėvo įcigų. 

"Išvados yra tokios," sako 
raportas." jog tol, kol bėdinu- 
mas nebus panaikintas, kudi- 
kių gyvybė yra bereikalo žu- 
doma."' 

L Jeigu jusu akjįjsi perši arba 
skaudžios, jus nereikalaujate eiti 
gydytis ir mokėti augštas kainas 
už tai. Pasiteiraukite su manim. 
Aš pritaikysiu jums akinius, ku- 
rie greitai prašalins jums visus 
akių skausmus. Aš gvarantuoju 
jums geriausią patarnavimu ii 
žemiausias kainas. Tusiu 8 me- 

tų patyrimą. 

Peter A, Miller 

BAIGĘS MOKSLĄ! 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizgučiij Pui- 
kiai Taisoma Laikrodėlius 

2128 W. 22nd St. Cuicago 
Plione Canal 5838 
4906 W. i4th St Cicero 

Phone Yards 1804 

Anton Kosmovvski 
General Furniture House 

Hardware, Paints and Glass 

1741-43 W. 47th St. Chicago> 111. 

DR.M.T.STMKOL 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 
Ofiso Telefonu Bonleiird ISO 

Ofti* Viludos: '1 ryto iki. 3 po plet. 7 iii 9 raku 
IMdicmls noo 10 ryt# iki 2 p* pieta. 

Narna' 107 Oaklcy Blvd. 
Telefonas Seclcy 420 

Dr. Virginia Narbott 
,Physician & Surgeon 

3001 West 22nd Street 
2111 Marshall Blvd. 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po piet 
7 iki 9 vakar6 

Tel. Lavvndale 6.60 
Gyvenimas: 

i'el. Rcckwell 1681 

NEPATEMYTI GAMTOS 

STEBUKLAI 
V 

Męs matome šviesią, giedrią dieną, 
męs matome tamsią naktj, matomo 
labai giedras atmainas — lš giedros 
i lietų, audrą, sniegą, matomo dangą 
braižančuis žaibus, girdime gyvybe 
drebinanti griausmą. Kas tą viską 
atlieka, daugeliui žmonių yra neži- 
noma, o žinoti privalo kiekvienas, 
ši gamtos visokeriopą atmainą labai 

trumpai ir aiškiai yra aprašyta ir 

paveikslais ilrodyta, knygelėje 

'LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

Keturkj Veiksmių Drama 

Apsireiškimai 
Sviete 

KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

Valkata 
PUIKUS VAIZDELIS 

Labai tinkanti perstatymui 

Lošime 
Dalyvauja 4 vyrai ir 

3 moterįs. 
KAINA 35 CENTAI 

Užsakymus su pinigais siųsti 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. ^hicago, III. 

KENOSIiA LIETUVIŲ 
ATYDAI. 

Gen. Agentas: P. Bcišis, 
1$2 N. Houland A ve. Šiose 
vietose galima gauti kas va- 

karas "Lietuvą": 
S. Džiaugis, 462 Jenne St'., 
J. Gotautas, 253 Mihvaukee 
J. Poteliunas, 353 N. Cilicago 
A. Pelis, 552 Grand A ve... 
St. Jocius, 900 Jenne St. j 



VIETINES ŽINIOS 
E X T R A! 

Susirinkimas šauktas ant 

šio vakaro Brighton Parko 

apielinkės "Lietuvos'' dienraš- 
čio šėrininkų likosi perkeltas 
ant sekančio ketvergo, t.y. 23 

dienos šio mėnesio dėlei ne- 

kuriu priežasčių. Taigi, gavę 
užkvietimo laiškus į minėtu su 

sirinkimą, malonėkite atsilan- 
kyti ketvergo vakare, paskirtu 
laiku ir svetainėj. 

M. Dudas. 

KONCERTAS PAGERBIMUI 
RAŠYTOJOS. 

Subatoje 25 d. sausio šių mėty 
L M. f. S. 9-ta kuopa rengia 
rašytojos Žemaitės pagerbimui ir 

naudai koncertu. Koncertas bus 

M. Meldažio svetainėje, prie 
2242 W. 2įrd place; praS'.uėf ly- 
giai 7:30 valandą vakare. 

Koncerte dalyvaus gabiausiom 
lietuvių daininkų spėkos: P-as 

St. Šimkus, "Birutės" choras, 

L. M. P. S. 9-tos kuopos choras, 
vadovaujamas p-nios N. Gugienės, 
p-lė Rakauskaitė, Stogis ir kiti. 

Po programo bus šokiai ir jvai-| 
rus žaislai. 

Komitetas. 

ŠIĄDIEN PINIGŲ RINKIMO | 
DIENA. 

Šiądien po visą Chicagą ir! 
apielinkes rinkėjos rinks au- 

kas dėl padengimo iškaščių pri 
ėmimo sugrįžtantiems is karės 
kareiviams. 

Apie 6.000 rinkikų visokių 
tautų pasklys po visas dalis 
miesto, Vaikščios po teatrus 
ir "biznio" įstaigas; taigi lai 

čikagiečiai neatsisako šį gerą 
tikslą paremti. 

g n 

ATSILANKĖ SVEČIAS. 

Praeitoje Subatojc atsilankė 
svečias "Lietuvos" Dienraščio 
ofise Dr. Petras Petraitis iš 
Roselando, 111. Daktaras Peraitis 
taip yra užimtas savais ligoniais, 
kad net nepatėmijo, kad "Lietu- 
vos'' Dienraštis yra perkelęs da- 
bartinę vieffą. N'eradjęs senoje 
vietoje "Lietuvos" Dienraščio, 
ėjo klausinėti, kas su juomi atsi- 
tiko. Atėjęs j Dienraščio ofisus 

prie 3253 S. Morgan ir apriure- 
jes visą įstaiga sako: 

— Dabar aš jums dovanoju ir 
už prasikaltimą." 

— Už kokj prasikaltimą?" — 

paklausta pas daktarą. 
— O-gi ui toki, kad išpvadžics, 

kaip tik Dienraštis pradėjo išei- 
dinėti, aš jį užsiprenumeravau, 
bet tulą laiką jo negaudavau — 

ir jau net pradėjau ir pykti. Da- 
bar sumaniau važiuoti pasižiū- 
rėti- Atvažiavau, žiuriu, kad 
"Lietuvos" Dienraščio senoje 
vietoje prie 814 33rd St. nėra. 
Dabar matau, kiek jus turėjote 
darbo iki persikelėte, už taigi ir 
taip puikiai dienraštį įtaisėte; ir 
už prasikaltimą dovanoju". 

O kaip dabar dienraštis atei- 
dinėja ar reguliariškai? pasik- 
lausta vėl daktaro, 

— Fain, — atsakė Dr- P. Pet- 
raitis — d«'-bar eipa kasdien re- 

guliariškai, kai laikrodėlis, 
— Na, tai matai, daktare: ir 

ponas Dievas viena diena pasau- 
lio nesutvėrė, fai ir "Lietuvos* 
dienraščiui užėmė tulą laiką, kol 

jis naujoj vietoj susitvarkė... 

SVEČIAS IŠ MOUNT 
CARMEL, PA. 

Pėtnyčioj "Lietuvos" dienraš- 
čio ofise atsilankė svečias, 
liuosnoris jūreivis iš Great 
Lakęs stoties, p. Ad. Strai- 
gis, paeinąs iš Mount Car- 
mel, Pa. 

Ponis Straigis sakė: "Pen- 
ki mėnesiai atgal aš buvau 
pasidavus liuosnoriu j laivyną. 
Tamysta man labai patinka. 
Valgis geras, drabužiai pui- 
kus. Tie, kurie tarnauja il- 
gesnį laiką, turi progą išmokti 
amalo ir visko, ko tiktai nori. 
Į keturis metus gali net iš 
blogo padaryti gerą žmogų." 

P-as Stargis laike urliopo 

važinėjo pas savo pusbrolį, 
gyvenantį Alt. Carinei, Pa.;( 
šiądien grįžta prie tarnystės į 
(ireat Lakęs stotį. 

Jis paeina iš Senapilės, Su- 
valkų gubernijos; 10 metų jau 
kaip Amerikoje ir yra šios ša- 
lies piliečiu. 

GRĮŽO LT. KUN. JONAITIS. 
Pereitą subatą, kaip nuims 

pranešama, grįžo iš Prancūzi- 
jos Chicagon Leitenantas kun. 
Jurgis Jonaitis, pirmiaus bu- 
vusis lietuvių klebonu South 
Omahoj ir vienatinis lietu vis- 
kapeliotias, buvusis su Dėdės 
Samo kariumene Francuzijoj. 

Kaip girdėti, kapelionas Jo- 
naitis "turėjo įvairių laikų" 
Francuzijoj, bet pargrįžo at- 
gal sveikas, kaip ridikas ir 
linksmas, kaip vieversys. 

Chicagoje kap. Jonaitis tuo 
tarpu sustojo pakeliui tik 
trumpam laikui ir vakar išva- 
žiavo So. Omahon, Nebr. 

IŠ BRIGHTON PARK. 
Keistas Pasiteisinimas. 

Dienraštyje "Lietuva" No. 
12-tame patemijau, kad koks 
tai "Sirata" taip išsikarščiavęs 
užsipuola ant kokio tai "Tė- 
vynainio" už korespondenciją, 
aprašančia Keistučio Kliubo 
"pasidarbavimus ant tautiškos 
dirvos." 

Norėdamas pasiteisinti, "S;' 
rata" prikiša ir man, buk pir- 
mininkas apvaikščiojimo ko- 
miteto. p. Kvietkus "nepri- 
ėmes $5.00, kuriuos Keistučic 
Kliubas buvo paskyręs apmo- 
kėjimui apvaikščiosimo išlaidų, 
bet reikalavo $10.00." 

Taigi aš norėčiau paklausti, 
kas ir kada man juos davė; 
Teisybė, pasiunčiau bilą L. D 
K. Keistučio Kliubui ir dar 
vifenas iš komiteto, ponas R 
Andreliunas. pats buvo nuėję.* 
[ susirinkimą, bet niekas ne 

tų $5.00 nesiūlė. Kad butt 
kas davęs, tai bučiau priėmęs 
nes aš daugiau nereikalavau 
kaip $5.00, kadangi likusiu? 
kitos draugijos užmokėjo. Ta 
gi prašau Keistučio Kliubo 
valdybos dabar man prisitjst 
tuos pažadėtus $5.00. 

P. Kvietkus, 
4449 S. Califomia Av 

TEISYBĖ APIE RISTYNES. 
"Lietuvos" dienraštyje 12 

me numeryje, aprašinėjusis 
ristynes, padavė daug neteisy- 
bės apie ristynes, atsibuvusia? 
sausio 12 d. West Sidėje. 

Tenais buvo pasakyta, kac' 
p. Ačas nežinojęs apie risty 
nes. Jis žinojo visą sąvait< 
prieš ristynes. Taipgi netei 

sybė, kad Ačas neprižadėję< 
ristis. Jis man pačiam priža 
dėjo ristis, tiek tik išsitarė 
kad nesijaučiąs gerai. Pasku 
vėl užmetė ristynių rengėjams 
buk jie norėjo pasipinigauti 
Tas ir-gi neteisybė, visiems 
buvo pranešta ir visiems buvc 

aišku, kad tos ristynės buvc 

parengtos naudai Lietuvos 

fondo (t.y. kam-gi? Red.). 
Atėję ristikai tik tiek pasakė, 
buk esą mažai publikos. 

Kada priėjo laikas Baladin- 
skui ristis, tad kliubo prezi- 
dentas, Stasys Jucius, prane-: 
& kad Baladinskas nesiris, 
nes permažai publikos. Tame 

aprašyme taipgi kaltinama ren 

gėjus už nemokėjimą surengti 
ristyniu. Viskas buvo gera i 
surengta, bet kad Ačas su Ba 

landinsku prižadėję nesirito 
tai ne rengėjų kaltė [Bala- 
dinskas pranešė, kad jj gar 
sinta be jo žinios. Red.). 

Ant galo autorius tų risty 
niŲ .aprašymo sako, buk Bari 

ceviįius tas ristynės rengė, ta? 

ir iiteisybė. Bancevičius til 

padėjo darbuotis surengime tų 

ristynių, bet jis už jas neat- 
sako [Tai kas-gi už jų suren- 

gimą atsako—apie tai reik pra 
nešti. Red.] 

J. Baiiccvičius. 

NUTEISĖ MRS. HILDA 
EXLUND. 

Cook pavietas yra atsižy- 
mėjęs išteisinimu moterių, ap- 
kaltintų už užmušystes. Šiuo 
kartu iš 27-nių pirmiau bu- 
vusių bylų. buvo pirmutinis 
nuteisimas baltos moteriškes 
už užmušystę. 

M r s. Iiilda Exlund užva- 
kar buvo nuteista per prisai- 
kintus teisėjus, teisėjo Win- 
des teisme, už nudurimą mir- 
tinai savo vyro Frank Exlund 
spalio 11 d. 

( 

Teisėjai vienbalsiai atrado 
Mrs. Exlund kalta užmuŠys- 
tėj. Bausmė paskirta 14 me- 

tų kalėjimo. 
Pagelbininkas prokuroro, 

advokatas Echvard Prindivil- 
le, pavadino Mrs. Exlund 
"viena iš šaltkraujingiausiųjų 
užmušėjų, kurie kada nors bu- 
vo teisti." Mrs. Exlund už- 
silaikė ramiai laike skaitymo 
verdikto. Tiktai bevedant ją 
atgal į kalėjimą, ji apalpo ir 
reikėjo ją įnešti į moterių 
kalėjimo kambarį. 

Atsigavus, Mrs. Exlund pa- 
sakė: 

"Jeigti aš bučiau buvusi jau 
na ir graži—tikrai aš bučiau 
buvusi išteisinta taip, kaip ir 
kitos moterįs buvo išteisintos. 
Dievas gali buti mano liudi- 
ninku: aš nenorėjau jo už- 
mušti, tas atsitiko iš netyčių." 

Waiter G. Leininget;, kon- 
traktorius, gyvenantis prie 125 
S. Menard Ave., buvo prisai- 
kintų teisėjų foremanu; jis 
Šiaip pasakė: 

"Po diskusijų męs vienbal- 
siai priėjome prie išvedimo, 
kad moteriškė yra kalta. Ka- 
da męs buvome prisiekdinti, 
męs prižadėjome ją nuteisti 
aip, kaip kad męs teistume 
vyrą. Laike musų diskusijų 
r nusprendimo nei j mintį 
nums neatėjo, kad ji buvo 
noteriškė. Ji yra kalta ir tu- 
i buti nubausta." 
Valstijos prokuroras Hoyne 

įusidžiauge iš tokio teisėjų 
įusprendimo, sakydamas: 

"Aš džiaugiuosi, suradęs 
'ienatinj teisėjų burį, kuris 
aikėsi savo prisiegos parody- 
lamas norą teisingai nuteisti 
caip moterį, taip ir vyrą. Aš 
ikiuosi, kad šis nuteisimas pa 
nokys išsiplatinusį manymą, 
mk šiame paviete pati gali 
ižmušti savo vyrą be jokios 
itsakomybės." 

Paskutiniais metais 13 mo- 

erių, apkaltintų už užmušimą 
;avo vyrų, tapo išteisinta. Ly- 
biai tiek buvo išteisinta ir už- 
nušėjų savo meilužių. 

PLĖŠIKAI DAR VIS 
DARBUOJASI. 

Vidurmiestyje vakar plėšikai, 
įmušė langą, pagriebė brangeny- 
>ių už $6,400 ir du persiškus šil- 
tinius kaurus vertės po $750 
ciekvienas. 

Iš auksinių daigtų firmos Bar- 
įett Bros. prie 88 E. Jackson 
mlvaro išplėšė 16 deimantinių 
Uėdų po $400 vertės kiekvienas, 
> kaurus pagriebė iš Nahigian 
3ros. krautuvės, prie 122 S. Wa- 
>ash ave. 

Mrs. John Johnson, 66 metų 
imžiaus, gyvenanti prie 8701 
Buffalo ave., kuri pereitą sa 

/aitę peršovė plėšiką, mėginusi 
os registerj išplėšti, dabar atrado 
r pažino plėšiką, kuriuom yra 
ulas Joseph Verdon, 21 metų 
'.mžiaus, gyvenantis prie 621 S. 
Morgan gatve. Jis nesenai bu- 
'■o paleistas iš kareivijos, dabar 
•andasi miesto ligonbutyj su per- 
kauta koja. 

Trįs plėšikai užpuolė ant ap- 
iekos 2101 N. Halsted gatvės. 
Savininką aptiekos Arthur M. 
r<nutzen'ą primušė iki apalpimui 

;ir paėmę $15 prasišalino. Tas 

atsitiko dienos laiku ir čia pac 
po nosim North Haisted polici- 
jos stoties, kuri randasi priešais 
Aptieką kitoje pusėje gatvės. 

Miss Mary Lefkovitz, kasier- 
ką prie Max Rothschild and Co., 
benešdama kompanijos pinigus 
į First National Banką, papuolė 
j bandito rankas. 

Banditas buvo pagriebęs iš jos 
krepšį su $824.94, bet plėšikas 
buvo suimtas ir nugabentas j De> 

pląines policijos fetoti. 

PALEISTAS IŠ NELAISVĖS. 

Karės Departamentas Wa- 

shingtone 17-tą dieną sausio 
pagarsino chicagiečių kareivių 
surašą paleistų iš Vokietijos 
nelaisvės. Tarp jų yrti ir vie- 
nas lietuvis Joseph Butkcis 
(gal Butkus), gyvenusis prie 
3443 Union Ave., Chicago. 

j 
SIRENA NUVILIOJO VYRĄ 

Į PLĖŠIKŲ NAGUS. 

Ji buvo apsirėdžiusi su ža- 
liu žiponu, purpuriniu sijonu; 
plaukus turėjo geltonus ir mė- 

lynas, ttžžavėjančias akis. 

Harry Cohen, drabužiu par 
davėjui, ji išrodė tikra grožy- 
bė. kada jis ją pasitiko prie 
Kedzie ir Madison gatvės. 

Mandagiai paprašius Co- 
hcn'ui, ar negalėtų jis atlan- 
kyti ją jos namuose, ji mei- 
lingai tam sumanymui prita- 
rė ir nusivedė Cohen'ą linkui 
Clinton ir Harrison gutvių. 
Kada jie pasuko prie vartų, 
ji atsiprašė ir pati nuėjo i 
namus. Tuom tarpu keturi di- 
deli plėšikai išbėgo, atėmė nuo 

drąsuolio $35 vertės laikrodė- 
lį ir $2.00 pinigais. Vietoje 
kvitos plėšikai įvarė Cohen'ui 
kulką į pilvą.; 

Cohen, kuris gyvena prie 
1616 S. Millafihd Ave.» buvo 
nugabentas j Jefferson Park 
ligonbutį, o policija jieško tos 
"sirenos." 

NUSi'ŽUDĖ RADĘS SAVO 
MERGINĄ IŠTEKĖJUSIĄ. 
Kareivis \Villiam Ifetzel, kom- 

panijos "H," 28-tos pėstininkų 
divizijos, parvažiavo sužeistas iš 

F.aneuzijos ir sužinojo, kad 

mergina, kurią jis nylėjo, jo ne- 

palaukė. 
Pra<*. 1 savaitę jis parėjo ant 

kriukių paleistas iš Camp Grant 
ir su džiaugsmu jis pabarškino 
prie savo mylimosios durų, bet 
ant nelaimės, jau jis buvo pasi- 
vėlinęs. Jo mergina buvo jau iš- 

tekėjusi už kito vyro. 

Susigraudinęs ir apgautas nu- 

ėjo jis pas savo patėvj, R. O. 
Smeil, gyvenant} prie 3015 Quin'n 
gatvės, bet ir čia nerado sura- 

minimo. Iš čia jis ruėjo j gelž- 
kelib stot j, bet prieš išvažiavi- 
mu nusipirko daug nuodų. 

Tas buvo seredoje. Ketvergo 
naktį jis numirė Camp Grant 

ligonbutyje. 

O, TAI PAČIUTĖ! 

Mark H. Hooker, 63 metu 

amžiaus, negalėdamas išlaikyti 
smūgių nuo savo jounos pačios, 
kuri 25 metais yra jaunesnė uz 

j j, padavė jį j teismą, reikalau- 
datris perskyrimo. Jis sakė, kati 
io pati ištekėjo už jodėlei jo 
turto, o dabar visokiais budais 

j j kankinusi, k?.d-tik prisk" <- 

nus jj prie mirties. 
Gruodžio mėnesyje ji rengėsi 

jj užmušti; sulyg senio žodžiu 

''ji tyčiai aliejuodavo savo re- 

volverį, ofazdindama savo vyrą," 
bet vietoje jo nušovimo, ji dau- 

žydavo jo galvą su šluotos kotu, 
draskydavo jo veidą ir plėšyda- 
vo senio marškinius. 

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ Už $2.00 
Chicago yra tokios rūšies plė- 

šikų,kurie kaip rodos, už kelis 
centus -limuštų ir savo motiną. 

Ši'toki plėšikai užpuolė praeito 
utarninko naktį ant Joseph \Ven- 

gielnik'o skerdyklų darbininko 
Atėmė iš jo $2.00 vertės 'aikro- 

dėlj ir, primušę, paliko mirštant, 
prie 45-tos ir \Y00d gatvių. 

H. LEIBOVITZ 

Persi kele atgal 
in savo 

seną vietą, 
kur 

pirmiaus 
buvo 

1650 W. Van Buren St. arst£f" 

VVengielnik netrukus numirė. 
Našlė su dviem vaikais, gyve- 
nanti prie 4443 S. Ilonore gatvėm, 
rūpinasi dabar, kaip jai priseis 
išmaityti savi ir savo mažiukus 
vaikus. 

PLĖŠIKAI IŠMUŠĖ ŽMOGUI 
AKĮ. 

Praeitoje subatoje policijai ra- 

partuota keturi užpuolimai. 
Du plėšikai užpuolė Guy Cal- 

kins prie jo namų, 4451 Malden 
ave. ir ne tik atėmė nuo jo $48 
pinigų, bet ir akį visai išmušė. 

Mat plėšikams užpuolus Cal- 

kins'ą, jis gynėsi, nenorėdamas 
jiems pasiduoti; ant galo jis tapo 
parmuštas ant žemės; gulinčiam 
ant šaligatvio vienas plėikas įspy- 
rė j aki. Kaimynai, išgirdę riks- 

mą, pašaukė policiją, bet iki sie 

atėjo, abudu plėšikai pabėgo. 
Tuojaus po šiam atsitikimui 

du vyrai, pasitikę Arthur Mil- 
ler'j ant Magnolia ave., arti Wil- 
son gatvės, užpuolė jį. Kadan- 
gi Milleris turėjo tiktai smulkių 
pinigų, tai banditai atėmė nuo 

jo švarką, policija mano, kad tai 

vir. i" i— '^1^1 4sH'.!Wiy 

buvę tie patįs du banditai. 
Du vyrai užpuolė arti Bany 

ir Sheffield ave. Albertą Casst- 
cher, gyvenantį prie 2705 Mild- 
red ave. Atėmė nuo jo $5.00. 

Kitas užpuolimas padaryta ant 
restaurano savininko E. Angelou- 
polos, prie 1561 Clyborne ave. 
Du vyrai, įėję, išėmė $220.00 iš 
stalčiaus ir $5.00 atėmė nuo rest- 
aurano savininko. 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S. Halate d St. 

JfruUai* f nlndi km vthm 

Sokatoad ir o«dBtowi >nL ft fkt% 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

&a priroksejamt Ir kuės mtk«tf 

Atydai tu kurie dar netnr 
"Lietuvos" Dienraščio Šeru: 

d 

Reikalingas "Lietuvos'' Dienraščio serų 
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- 
buotę šėrų skaitlių iš šios Bendrovės "Trea 
sury Stock". Todėl, gerbiamieji tautiečiai, 
pasiskubinkite: išpildyte šį kuponą i" su- 

reikalinga suma pinigų prbiųskite mums 

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

Ltthuanlan PubJfshlng Oo., 
3253 Se. Morgan St., Chlcago, III. 

Gebiacaitjii- 
Sft SiftOBii prigimčių kaipo pilną užmokestį nt 

ičiBi "tiftluvoa" Dienraščio Bendrovės Lithuanian 
PihliiMitfCe. 

kHe priliesti man §čni«. 
Su pagalba, 

ADRĘ4AS: 

Lithu&nian PuhMing Co. 
32S3 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 
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