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Lietuvos Armija muša 

Smūgis Lenku užgriobikams, 
Portugalijoj Monarchija. 
Amerika duos Europai maisto. 

LIETUVIAI! IŠVAIKĖ 
BOLŠEVIKUS. 

Paryžius, sausio 24 d. Su 
lyg žinios, gautos iš Kauno, 
lietuvių kariume) ė smarkiai 
sumušė bolševikus ties Kai- 
šedoriais, paimant 6,500 jų 
nelaisvėn. Bolševikai turė- 
jo didelius nuostolius, vie- 
nok lietuviai nukentėjo vi- 
sai mažai. 

Toliaus aakoma, jog lietu- 
viai eina link Vilniaus. 

PAVOJUS POLITIŠKIEMS 
PEŠTUKAMS. 

Paryžius, sausio 24 d.— 
Talkininkai pranešė bevie- 
liu telegrafu į visą pasaulį 
užreiškimą, sulyg kurio po- 
litiniams peštukams, kokiais 
yra ir musų "brolai" lenkai, 
gali but striukai. ITžreiški- 
mas skamba sekančiai: 

"Daibas Taikos Konfe- 
rencijoj yra didžiai trukdo- 
mas tuomi, kad drugelyje 

** vietų Europoje vartojama 
ginkluota spėka, kad tik 
daugiau užėmus žemių. Ir 
tuo pačiu laiku reikalauja- 
ma teisingo apsprendimo ru 

b^žių per Taikos Konferen- 
ciją. Todėl pranešama, kad 
užėmimas žemių su pagel- 
ba spėkos pasmerkiama ir 
bus atsinešta su nepasitikė- 
jimu Imk tų, kurie reikalaus 
su spėka užimtų žemi4. Jei 
tikimasi iš Taikos Konferen 
cijos tei?ybės, tai jų (mažų 
tautų) reikalavimai turi but 
pristatyti su pilnu užsitikėji 
mu konferencijai." 

PORTUGALIJA APSKEL- 
BUSI MONARCHIJĄ. 
Madridas, sausio 24 d. — 

Portugalija buvo apskelbta 
monarchija" šalies sostinėje 
Lisbone, anot telegramo, 
gauco Čionai :š Valencios 
miestelio ant rubežiaus Por- 
tugalijos. 

Didžiumas garnizono sos- 

tinėje perėjo monarchisti] 
pusėn. Taippat monarchiš- 
tai jau įsilaužė Santareme, ! 
apie 45 mylios nuo Lisbo:. 
Ten kareiviai po vadovyste 
pulkininko Silvermoso pa- 
siųsti prieš sukilusius pasi- 
davė ir susijungė su jais. 

Jokios teisybės nėra žinio 
je, kuri paskelbė, kad bu- 
vusis Portugalijos karalius 
randasi apielinkėje Lisbon. 
Manuelius dar tebėra Lon- 
done. 

Monarchistai y a stiprus 
šiaurinėj Portugalijoj. Pie- 
tinė gi dalis yra ištikima res 

publikai. Manoma, kacl Por- 
tugalijoj prasidės civilė ka- 
rė, nes abi pusi rengiasi prie 
atkaklios kovos. 

SENATAS PERLEIDO 
$100,000,000 MAISTO 

BILIŲ. 
Wa*hington, sausio 24 d. 

Vėlai šiądien Senatas pri- 
ėmė 52 balsais prieš 17 bal- 
sų bilių, reikalaujantį, kad 
$100,000,000 vertes maisto 
butų pasiųsta Europon (iš- 
skiriant Vokietiją), ir Ma- 
žojon Azijon. Biliuft buvo 
Prezidento Wilsono reko- 
menduota. 

GAMINS TAISYKLES 
TAUTŲ LYGAI. 

Paryžius, sausio 25 d.—* 
Šiądien bus paskirta komi- 
sija išdirbimui taisyklių dėl 
sudarymo Tautų Lygos. Ma 
noma, kad Prezidentas Wil- 
sonas bus pirmininku šios 
komisijos. 

Plianą sudarymui Tautų 
Lygos patieks Prezidentas 
Wilsonas. Šis plianas pla- 
čiau išdėstytas per gen. Jan 
Smuts. Tvarkant Tautų Ly- 
gos taisykles bus prisilaiko- 
ma šio pliano. 

ŠVEDIJA PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS. 

Stockholmas, sausio 24 d. 
Švedijos valdžia pasiuntė 
bolševikams ultimatumą, rei 
kalaudama, kad bolševikų 
legacija apleistų Švediją. 

BOLŠEVIKAI AFRIKOJ. 
Londonas, sausio 24 d.— 

Žinios, atėjusios iš Johan- 
nesburgo, praneša, kad bol- 
ševikai stengėsi ten sukelti 
minias prieš valdžią. Jųjų 
obalsiu buvo: "Eikime sy- 
kiu su broliais rusais." 

TROCKIS PATEKO 
Į NELAISVĘ. 

Basei, sausio 24 d.—Pra- 
neša čia iš Liepojaus, kad 
Leonui Trockiui nepasisekė 
išbėgv. iš Narvos po musių 
tenai, bet pakliuvo į rankas 
estoniečių. 

Tas pats šaltinis praneša, 
kad suomių kareiviai įėję į 
šiaurirę Estoniją ir Livoni- 
ją išvijo visus bolševikus iš 
tų kraštų. 

Lrietuvos geradejai . 

KRYLENKO, BOLŠEVIKU 
M1NISTER1S, SUAREŠ- 

TUOTAS. 
Kopenhagenas, sausio 24. 

Praporščikas Krylenko, bu- 
vusia bolševikų karės minis- 
teris, suareštuotas. Jis, su- 

lyg pranešimo, bandė įstoti 
į generolo Krasnovo armiją, 
kuri kariauja prieš bolševi- 
ku? Jo tikslu, kaip mano- 
ma, buvo sukelti Krasn6vo 
kareivius, bet jis buvo pa- 
tėmytas ir suareštuotas. 

KAREIVIAMS DUONA ] 
UŽTIKRINTA. 

Washington, D. C., sausio 
24 d.—Karės Departamen- 
tas pranešė, kad nei vienas 
kareivis negali but paliuo- 
suojamas iš kariumenės prie 
šais kareivio norą ir pakol 
jam nebus užtikrintas užsi- 
ėmimas civiliame gyvenime. 

Šis naujas parodymas tele 
grafuota j visus kariumenės 
punktus, įsake nt vardan Ka 
rės Sekretoriaus Baker'io, 
kad sulaikytų kareivių pa- 
liuosavimą iš kariumenės, 
pasiremiant augščiau pami- 
nėtomis taibyklėmis. 

Taigi ir kareivių šeimy- 
nos, be b ejonės, po seno- 
Ivei gaus iš valdžios pašel- 
i pą pakol jų duondaviai bus 
| laikinoj kariškoj tarnystėj. 

TALKININKŲ MISIJA 
VENGRIJOJE. 

Geneva, sausio 24 d.— 
Šiądien atvažiavo talkinin- 
kų misija Budapeštan ir pra 
dėjo tartis su grafu Karolyi, 
galva Vengrijos respubliko- 
niškos vadžios. 

SOCIALISTAI GAUS 

SAVO PAŠPORTUS. 

New Yorkas, sausio 24 d. 

Valstijos Departamentas, ku 
ris esą sulaikęs pašportus 
aldermano Aglemon Lee'o 
ir James O'Neal'o abu iš 
New York, ir John M. Work 
iš Chicagos, kurie yra at- 
stovai Amerikos socialistų į 
tarptautišką konferenci- 
ją Šveicarijoje, dabar pra- 
nešė, kad pašportai bus iš- 
duoti jiems, kaip tik bus tik 
ros žinios gautos ar konfe- 
rencija įvyks, ar ne. 

ANGLIJA IŠTIRSIANTI 

SKERDYKLŲ VEIKIMĄ. 
Londonas, sausio 24 d. — 

A 
w 

a išrinko komisiją ty- 
rinėti veikimą Chicagos sker 
dyklų savininkų Anglijoje. 
Naujas Anglijos maisto mi- 
nisteris ves visą tyrinėjimą. 
Manoma, kad ne vien sker- 
dyklų veikimas bus tyrinė- 
tas ateityje, bet ir abelnai 
visas veikimas, kuris turi 
materijolus Anglijoje. 

LEMBERGAS APGULTUSAS 

RUSINAIS. 

Kopenhagenas, sausio 23 d. 
Trisdešimts tūkstančių rusinu 

apsupo Lemoergą ir apgulė 
lenkišką kariumenę, kuri ran- 

dasi tame mieste. Jie taipgi 
sulaikė vandenį ir šviesą nuo 

miesto. Matyt, kad dar mies- 
tas pats nepaimtas kaip pra- 
nešė vakarykščios žinios. 

BOLŠEVIKAI APLEIS 
INTERNACIONALIZMĄ. 
Londonas, sausio 24 d.— 

Trockis ir Leninas, kalbėda- 
mi Maskvos soviete nelabai 
senai, pripažino, jog bolše- 
vikiškai valdžiai jau gręsia 
bankrutas, ypač kaslink mai j 
sto, finansų ir industrialių j 
pagaminimų. 

Jie patarė šauktis viduri- 
nių kliasų ekspertų jų pa- 
gelbon. Tokį pat atsišauki- 
mą jie jau pasiuntė inteli- 
gentams, kurie iki šiol ne-' 
sikišo jų reikaluosna, stovė- 
dami pašalyje šitokių srio- 
vinių barniu. 

Kaslink užrubežinės takti 
kos valdžios, Trockis pasa- 
kė, anot pranešimo, kad so- 
vietiška valdžia yra prisiren 
gusi apleisti savo intemacio 
nalizmą ir pakelti obalsį: 
''Rusija dėl rusų." 

Bolševikai jau pradeda 
kraustytis iš Petrogrado ii 
gabena savo reikmenis ii 
miesto laukan. 

Su kiekviena diena sukili- 
mas prieš bolševikus auga 
ir plėtojasi. 

NAUJA AIRIŠKA 
PARTIJA. 

Dublinas, sausio 24 d. — 

Pereitą ketvergą nauja po- 
litiška airių sriove susitvė- 

rė. Stephen Gwynn kadai- 
sia atstovas Airijos parla- 
mente buvo išrinktas pirm- 
sėdžiu laikinojo pildomojo 
komiteto naujos partijos. 
Partija apima maž-daug ra- 

mesnius nacionalistus ir pie- 
inius unionistus. 

ATRADO LAVONĄ 
ROSOS LUXEMBURG 

KANALE. 

Amsterdam, sausio 24 d. 
Lavonas Rosos Luemburg 
buvo atrastas kanale baisiai 
sudarkytas, kaip praneša ži- 
nutė iš-Bėrimo šiądien. 

Vokiški valdiški kareiviai 
šiądien atėmė atgal stotį 
Hamburge nuo Spartakų. 

Mušimai dar tęsiasi mies- 
to pakraščiuose. Plakatai 
atrasti parodo, kad Kari Ra- 
dek'as buvo kurstytojas su- 
kilimo. Jis buvo bolševikų 
(rusų) atstovas Berline. 
Kaip vakar žinios pranešė, 
jis ir randasi Berline dabar. 

Spartakai pradėjo muši- 
mą Hamburge utarininko 
naktį. Buvo daug šaudy- 
mo gatvėse. Valdžia tuo- 
jaus pareikalavo nusiginkla 
vimo visų Spartakų ir davė 
jiems keturiasdešimts valan 
dų šitą pareikalavimą išpil- 
dyti. 

Išskiriant dešimts, visiems 
vokiškiems traukiniams už- 
ginta važiuoti laukan iš 
miesto. 

Vokiški kareiviai po va- 

dovyste field maršalo von 

Hindenburgo sumušė ir su- 
stabdė lenkiškus kareiviU£; 
kurie mėgino įeiti į Vokie 
tiją ties Thorn. 

Sulyg atėjusių gandų, Če- 
chijoj yra iškilę sukilimai 
tarp kareivių. Dalykai taip 
toli nuėję, jog esą reikėjo 
šauk'i kariumenę iš Slova- 
kijos, idant sukilimą numal- 
šinti. Sukilimo priežasties, 
nepaduoda. 

BOLŠEVIKAI NUŽUDĘ 
3,000 AFICIERŲ. 

Paryžius, sausio 24 d. — 

Chicagos laikraščio "Tri- 
būne5' specialis korespon- 
dentas Floyd Gibbons pra- 
neša sekančią žiną: 

"Niekas turbut nėra gir- 
dėjęs apie skerdynes Kaza- 
niuje? Tai gal pirmas pra- 
nešimas, kad 3,000 buvusių 
Rusijos aficierų, kuriuos bol 
ševikai pirmiau laikė kalė- 
jimuose, tapo sušaudyti. 
Juos beginklius sustatė lau- 
kuose eilėmis ir paleido dar 
ban kulkasvaidžius." 

34 MOTERIS VOKIŠKAM 
STEIGIAMAM SUSIRIN- 

KIME. 
Berlinas, sausio 24 d.— 

v okiečių Steigiamam Susi- 
inkime dalyvaus ir 34 mo- 

cerjs. Didžiumiečiai socialis 
tai jų turi 15, neprigulmin- 
gi 3, demokratai 5, kleri- 
kalai 7, o konservatyvai 4. 

LIETUVOS LENKAI TAI- 
KOS KONFERENCIJOJE. 

Paryžius, sausio 24 d. — 

Šiądien pribuvo lenkai de- 
legatai iš Lietuvos ir Balt- 
gudijos, priskaitant atstovus 
iš Vilniaus ir Varšavos. Jie 
gins reikalus lenkų, gyve- 
nančių Lietuvoje ir Baltgu- 
dijoje. Bet visų pirmiausia 
jie norėtų, kad ten to3 apie- 
linkės butų apsaugotos nuo 

bolševikų įsiveržimo. 

KRITIKUOJA PASIŪLIJI- 
MĄ RUSAMS. 

Londonas, sausio 24 d.— 
Miliukovas smarkiai kritika 
?o talkininkų pasiulijimą ru 

,ų bolševikams. Anot jo, 
cai yra pasmerkimas didžiu- 
mos rusų žmonių, nes bolše- 
/kiai yra 

" vagįs ir žmog- 
žudžiai, pasiutę šunįs, kurie 
mėgsta įkąsti kitus, kad ir 
jie pasiustų." Toliau sako, 
;ad tik talkininkai duotų 

j paramą ginklais, patįs rusai 
(nuverstų "bolševikišką tyro- 
niją." 

Paryžiuje ir-gi rusų va- 
lai pasmerkė tą sumanymą. 
Jie sako tas žingsnis yra di- 
desnis išlaimėjimas bolševi- 
kų, negu jie patįs tikėjo iš- 
iaimėti. Bet jie mano, kad 
bolševikai atsisakys nuo šito 
umanymo su tokiais pačiais 

"gudriais" žodžiais, kuriais 
jie ir atsakė Wilsonui. 

Sergius Sazanovas ir Lvo- 
vas abu sutinka, kad tokis 
žingsnis yra netinka didžiu- 
mai Rusijos žmonių. 

Charles R. Pusta, esionie- 
~ių atstovas čionai nurodė 
-unkumą Ukrajinai, Lietu- 
vai, Latvijai, Estonijai nu- 

siųsti savo atstovus į Prince 
^alas. 

NORVEGIJOS KABINE- 
TAS GAL REZIGNUOS. 

Kopenhagenas, sausio 24. 
Norvegijos kabinetas atsisa- 
kys nuo patarnavimo, sulyg 
gautų čionai žinių. Kabine- 
tas tarnavo Norvegijai per 
visus karės metus, susidarė 
sausio 29 d. 1913 m. Gun- 
nar Knudser, premieras ir 
žemdirbystės ministeris bu- 
vo jos galva nuo pat laiko 
sutvėrimo. 

BOLŠEVIKAI PERSEKIO- 
JA ŠV£ICARUS. 

Stockholmas, sausio 24 d. 
Bolševikų valdžia pasiryžu- 
si laikyti kalėjime šveicarus, 
Rusijoje, jei Šveicarijos val- 
džia nepripažįs oficialiais 
Rusijos valdininkais, ku- 
riuos paskyrė sovietai atsto- 
vauti rusus Šveicarijoj?. 

LENKAI SUAREŠTAVĘ 
200 BOLŠEVIKŲ. 

Varsava. Lenkų kariume- 
nė suareštavo daugiaus kaip 
200 bolševikiškų agitatorių-žy 
lų kvartale Yaršavoj. Prie to 
celetas šūvių tapo paleista, kas 
išsykio pagimdė gandus, buk 
laujas žydų pogromas prasi- 
dėjo. 

Gandai apie tai, kad Pade- 
reyvski buvęs sužeistas, pasi- 
•odė neteisingi [Abelnai dide- 

dalis žinių, ateinančių iš 
Varšavos pasirodo melas]. 

ORAS. 

Chicagoj ir apielinkėj: 
Subatoj ir nedėlioj gied- 

ra. Nedėlioj kiel šalčiau; 
lengvas piet-vakarių vėjas. 

Saulėtekis 7:09; Saulėlei- 
dis 4:56; Mėnulis užtekės 
1:42 ryte. 



SAVAITINĖ KARĖS APŽVALGA 
Rašo L. Šernas. 

Svarbiausias pereitos są- 
'vaitčs atsitikimas, rods ne 

pačios kares pagimdytas, tik 
kaipo jos pasekmė, ko be 
karės negalėjo buti—yra at- 
siskyrimas Airijos nuo Ang- 
lijos ir pagarsinimas jos ne- 

prigulminga Airių respubli- 
ka. Sušauktas tapo naujos 
respublikos parlamentas ap- 
kalbėti Airijos reikalus, ku- 
riame vartota nykstanti jau 
airių arba gaeliška kalba. 
Anglija sušaukimui airių res 

publikos parlamento nesi- 
priešino, tai reikia manyti, 
kad ji nesipriešįs ir visiš- 
kam Airijos nuo Anglijos 
atsisakymui ir pagarsinimui 
visiškos Airijos neprigulmy- 
stės, nors tas Anglijai yra 
labai neparanku, todėl ji vi- 
sados priešinosi net plates- 
nei Airijos autonomijai. 
Anglija nedidelis kraštas ir 
jis ne vien anglų apgyven- 
tas, o Anglija turi milžiniš- 
kas, užimančias trečdalį že- 
mes paviršiaus kolionijas. 
Sumažėjus tikros Anglijos 
gyventojų skaitliui, ji nega- 
lėtų savo milžiniškas kolio- 
nijas valdyti ir jos viena po 
'kitai pradėtų nuo Anglijos 
atpuklinėti. Ir dabar ne vi- 
'sos noriai neša Anglijos jun 
gą. Svarbiausioj Anglijos 
kolionijoj Indijose nuolatai 
buva sukilimai, ka3 rodo, 
kad jų gyventojai su nenoru 

Anglijos klauso. Sumažė- 
jus tikro* Anglijos gyven- 
tojų skaitliai, o ji duoda ka- 
reivius ir kolionijų valdy- 
mui, be abejonės pirmiausia 
atsiskirtų Indijos, tuiinčios 
~pie 200 milijonų ne anglų, 

et jų nekenčiančių gyven- 
tojų; Anglijai nelengva bu- 
tų jas suvaldyti. Pradėjus 
atpuklinėti svarbesnėms ko- 
liogijoms, net angliškai kal- 

bančios kolionijos nenorėtų 
uipnai Anglijai prigulėti, 
iet tos mėgintų nuo jos glo- 
jos pasiliuosuoti, kaip pus- 
antro šimto metų atgal nuo 

»os globos pasiliuosavo su 

?rancuzijo3 pagelba Suvie- 
nytos Valstijos. Be kolio- 
liijų Anglija taptų antro sky 
•iaus maža viešpatystė, ne- 

balinti turėti didelės įtek- 
nės pasaulio politikoj, turė- 
ų pasiganėdinti ne didesne 
tekme kaip dabartinės Is- 
>anijos, kuri keli šimtai nie- 

žų atgal buvo didžiausia ir 
virčiausia pasaulio viešpa- 
yste. Britaniją sudeda trįs 
viešpatystės, o jas apgyvena 
le visas tikri anglijonai. Ai- 
dai rods daugume užmiršo 
lirišką kalbą, moka ją vien 
ieneliai ir mokančių nėra 
au nei milijono žmonių. Bet 
įaujos Airijos respublikos 
parlamento vartota senoji, 
kors sudarkyta airių gaeliš- 
įa kalba, tai aišku, kad ji 
>us pataisyta, išvalyta nuo 

vefcimos įtekmės ir bus at- 
;aivinta taipjau, kaip ir lie- 
uvių arba cechų kalbos, 
10keli šimtai metų atgal 
echiškai mokančių nebuvo 
,ei tūkstančio žmonių, o da- 
>ar tokių yra net suviršum 

milijonai žmonių. Atgis 
aipjau ir senoji, jau mirg- 
anti celtiškoji airių kalba 
f jau ne ji Airijoj turės 
rauktiesi prieš anglišką, bet 
bji turės užleisti vietą ai- 
Eficai. Ir parlamente airiai 
iąoodė, kad airiai su ang- 
lis ankštesnių ryšių palai- 
yti nenori. Nors daugu- 
las jos gyventojų vien ang- 
liškai temoka, bet neprigul 

mybės dekliaraciia tapo per 
įskaityta ne vien angliškai, 
bet trijose kalbose: senojoj 
airiškoj arba gaeliškoj, ang- 
liškoj ir nieko bendro nei su 

[Anglija, nei su Airija netu- 

; rinčioj francuziškoj. Badas 
žmonių mat ir apmirusias 
tautai ir jų kalbas atgaivi- 
na. Dabar Airijoj bus stei- 
giamos ne angliškos, bet ai- 
riškos mokyklos, kurios ga- 
lutinai afgaivjs ir apmirusią 
gaelišką kalbą. Kitaip ga- 
lėtų but vien tąsyk, jeigu ai- 
riai ir dvasioj butų visai iš- 
tautinti, numarinti. 

Apart Airijos, Angliją su 

deda ir daugiau ne tikru 
anglijonų apgyventų krastij. 
Škotijoj celtiškos kilmės gy- 
ventojai kaip ir Airijos. 
Rods celtiškoji škotų kalba 
užsiliko vien šiauriniuose 
Škotijos pajuriuose, kitur 
škotai kalba angliškai, bet 
ir čia škotų kalba gali at- 

gimti. Tai ir Škotija gali su 
visu panorėti nuo Anglijos 
pasilioauoti. 

Vali ja apgyventa dar ne- 

nužudžiusių celtiškos kalbos 
vai i jonų. Pasitraukus nu 

Anglijos Airijai ir Škotijai, 
taigi kraštams, celtų apgy- 
ventiems ir Valiia prie jos 
pasilikti nepanorėtų. Atsi- 
skirtų nuo Anglijos apie 12 
milijonų jos gyventojų, ku- 
rie panorėtų saviškai, ne 

angliškai tvarkytiesi, o prie 
Anglijos liktų vos apie 30 
milijonų žmonių. TV:iu bu- 
du ji taptų antro laipsnio 
Europos kraštu, menkesniu 
net už nuvargusią Italiją. 

! Jeigu vienoK Anglija ne- 

Isipriešina Airijos ir jos glo- 
1 bos pasiliuosavimui, tai ar- 
ba prk&ntiesi negali, arba 
turi kokius kitus labai svar- 
bius išrokavimus. Anglai 
visuomet galėjo ir mokėjo 
pigiais kaštais valdyti kitas 
tautas ypač savo kolionijo- 
se: ji duodavo puslauki- 
nėms kolioni jų tautoms tau- 
tišką ir tikėjimišką laisvę, 
bet už tai jas baisiai išnau- 
dojo ekonomiškai, ko jos 
per tautiškus-tikėjimiškus 
akinius patėmyti nemokėjo, 
todėl nesipriešino. 
Bolševikams Rusijoj sekasi 
negeriausiai. Jie Estonijoj 
tapo estų, prigelbstint fi- 

!nams, visiškai sumušti. Li- 
! kučiai sumuštos jų armijos 
paskui sukėlė maištus prieš 
savo aficierus. Matyt jiems 
ir Petrograde pradeda nesi- 
sekti, nes sulyg Trockio už- 
tikrinimo, jie visiškai pasi- 
trauksiu iš Petrogrado ir jo 
aplinkinių. 

Paskutines ateinančios iš 
Europos žinios visai negeros 
yra bolševikams. Sulyg tų 
žinių, estai, su finų pagel- 
ba, ne tik Estonijoj sumušė 
visiškai bolševikus, bet ne- 
laisvėn paėmė i. svarbiausią 

I jų karveclj ir kariumenės or- 
! ganizatorių, žydą Trockį. 
Jeigu žinios tos teisingos, 
tai Trockio padėjimas ne- 

vertas pavydėjimo, daug blo 
gesnis negu veržimas pini- 
gų iš Rusijos bankų. 

Visas besielgimas bolševi 
kų rodo, kad jiems, turbut, 

| negeriančiai Rusijoj sektiesi 
! pradėjo, nes jie pasirodo su 

taikus ir su savo net silp- 
nais priešais taikos jieške, 
nors gal prie progos ir pa- 
darytą taiką sulaužytų, to- 

dėl niekas su jais taikytiesi 
nenori. Jie pasiūlė taikos, 
tarybas ne tik talkininkams, | 
bet net lenkams, kuriuos, i 

kaip garsina lenkiški laik- 
raščiai be mielaširdystės šau 
dė Vilniuje ir visoj Lietu- 
voj. 

Bolševikų pasekėjų Įtek- 
mė nupuolė ir Vokietjoj. Vai 
džia iš jų rankų jau išsprū- 
do, o per paskutinius rinki- 
mus, ne bolševikų šalinin- 
kai, bet turinčio valdžią sa- 

vo rankose Eberto partija 
laimėjo. Jo šalininkų išrink- 
ta daugumą, todėl kraštą 
valdys ne bolševikai, bet jų 
priešai, nas sulyg naujų tei- 
sių valdžia, keno rankose ji 
nebūtų, nieko veikti negalės 
be parlamento pritarimo. 
Nuo dabar Vokietijoj ir mo 

terims bus leista balsuoti, o 

prie kaizerio valdžios mote- 
ris- nei jokių politškų tiesų 
neturėjo, o moteris visur yra 
konservatyviškesnės už vy- 
rus. 

Benine galutinai jau įsi- 
! ulejo Eberto valdžia, bet 
/.afp kur laikosi dar ir bol- 
ševikai. Jie iš didesnių mie 

i •- 

stų paėrr * Bremeną, kas ir 

pirma buvo parodyta ne\« 

republikoniškos valdžios. 

Didinasi nesutikimai Itali- 
jos su Pietiniais Slavais ir 
Montenegrinų su Serbija, 
Irnie net karę gali pagim- 
do :.I. Italija nori gauti vi- 
są Dalmatiją, kurią ir pie- 
tiniai slavai nori gauti; mon 

cenegrai gi, nors yra tikri 
serbai, nenori but prie Ser- 
bijos priskirti. Kaip rodo- 
i, juos prieš Serbija kursto 

buvęs jų karalius Nikita. 

Kaip rodosi, Taikos Kon- 
ferencija turės nemažai elai 
bo, kol sutaikys visas talki- 
ninkų išliuosuocas tautas. Ir 
pačioj Taikos Konferencijoj 
ne visoms pripažįsta lygias 
teises. Lenkai ten turės net 
eiu savo atstovu, puslauki- 
niai arabai arba negrai Li- 
beria respublikos, Vakari- 
nėj Afrikoj, po vieną, o pa- 
veikslai! lietuviams neleista 
turėti savo atstovo; yra ir 
raugiau svarbesnių už ara- 

jus tautų, kurios neturės sa- 

vo atstovų Taikos Konferen 

cijoj. Mažiau bus Taikos 
Konferencijoj besipriešini- 
mo vokiečių, nors jiems bus 
pastatyta labai sunkios ne 

gu apdovanotų, iš verguvės 
išliuosuotų tautų ir tautelių. 
Ypač sunku bus lenkus už- 

ganėdinti, prieš kurių godu- 
mą lietuviai pradeda net pro 
testus kelti. Mat neva Lie- 
tuvos valdžia, o greičiausiai 
sulenkėję Lietuvos dvarpo- 
niai pakvietė Varšavos len- 
kus siųsti savo kariumenę 
ginti nuo bolševikų Vilnių. 
Tie iš to ir pasinaudojo ir 
užėmė Lietuvos sostinę, nors 

jų, apart gyvenančių ten len 
gų nieks Lietuvon nekvietė, 
ir bolševikai briaunasi tik 
ten, iš kur pasitraukia vo- 

kiečiai, o lenkai tik ten ei- 
na, iš kur prasišalina vokie- 
čių kariumenė ir niekas len- 
kų įsiveržimui nemano prie- 
'šintiesi. Kitur, kur yra ki- 
taip, jie šaukia talkinin- 
kus, kad tie lenkams kelius 
ištaisytų, kaip tai darė antai 
Prūsų Lietuvoj, nes gynimui 
Rytinių Vokietijos kraštų 
Hindenburg į Karaliaučių iš 
vakarų sutraukė vokišką ka 
riumenę. Čia tai lenkai sau 

pagelbon ir šaukia talkinin- 
kų kariumenę, nes pats nie- 
ko padaryti neįstengia. 

Anglijoj taipgi dalykai 
stovi negeriausiai. Ten pra- 
sideda darbininkų streikai. 
Streikuoja 150,000 angliaka 
siu, o anglis karės laike lo- 
šia labai svarbią rolę. Dar- 
bininkų maištai ir streikai 
gal labiausiai prisideda, kad 
Anglijos valdžia'taip ramiai 
žiuri į Airijos nuo Anglijos 
atsisakymą ir kad ji atsisa- 
kė siųsti daugiau savo ka- 
riumenės Rusijon malšinti 
bolševikus. il 

Revoliucija kįla kariavu- 
sio,]' talkininkų pusėj Portu- 
galijoj. Čia karaliaus šali- 
ninkai mėgino monarchiją 
sugrąžinti. Dar ir dabar 
ten neramu, nors karaliui 
sostas nesugrąžinta. Kariš- 
ki laivai bombarduoja por- 
tinį miestą Oporto, kur ga- 
na stipriai laikosi monar- 

chistai. Kaip sako, ir kara- 
lius Manuel iš Anglijos at- 
kako Portugalijon. 

GARBINGAI KRITO UŽ , 
LAISVĘ. 

Oficialiuose valdiios praneši 
niuose, išleistuose Amerikos Ka 
r ės Departamento Washingtone 
randame sekančias lietuviškas 
pravardes pasl: ^btas: 

PatėmijirrsB. Imame til 
tas pravardos, kurios yra neabe 
JotSnai lietuviškos. arba kurios 
mums Išrodo liemvtžlcos. Tie, kuris 
pasiduoda karium'nSj, arfca iaUc« 
registracijos, savo pravardos so 

"sltijv arba su "wicz," ant galo, 
y;a panašus } lenkus ir jų męs 
negalima atskirti; "»1 tankiau- 
s- ♦ tokių ir noptitK lao. Lie- 
ti, nai privalo savo pru. d«j lai- 
ke užsiregistravimo, arba *au ir 
kariument-j, paduoti vletoa /'uki' 
—"skas," vioton "wicz"—"vi&v's," 
pavyzdžiui: vletoa "Rnti?owKk!" 
privalo paduoti "RiTtkangkfiB," vio 
ton "Jacevlcz"—"Jacevičius." Tuo 
met bus lfengv juo? pažinti. 

Sulyg ofiC:c.i:ši.U surašę Wa- 
shington'e pašfke.ytu ui* ; < j-v? 

dic.ią sausio 1919 metų. Tarp 
Chicagicčiu sugryžur'v v ak ii, 

čiii nelaisvės i Fn.n.(/.:'Ą yra 
ir du liuosnoriaj C Ifc;.;; _čiai lie- 
tuviai : 

Frank M~cr. *-• gyv^nusis 
prie 821 \\ csl 33-c:a:- piace. 
Chicago ir 

Paul L. Wenchus, g} ieiu; i s 

prie 45-to piace Cir'uigo. 
Suras u o s t. a v. y. i.o 20 

1919. 
Paul S. Seenkus, iš Chicago 

3343 S. Arbor ave.,—sunkiai su- 

žeistas. 

S u r a š u o s e sausio 23 d. 

1919. 

Charles X. Zuckaitis, iŠ Chi- 
cago, 3038 \Yallacc sti*.—užmuš- 
tas mūšyje. 

John Mikalauskas, iš Chicago. 
1329 \Y. nth st.—sunkiai su- 

žeistas. 

S u rašuose sau s.i.o 24 <!. 

1919. 

Charles Žalimas, U Chicago, 
2311 S. Oakley avcivac.—sun- 

kiai sužeistas. 

Dr, Virginia Narbutt 
Physician & Surgcon 

3001 West 22nd Street 

2111 Marshall Blvd. 
Ofiso valandos: 

2 iki 4 po piet 
7 iki D vakare 

Tel. Lawndale 6RC 
Gyvenimas: 

Tel. Rockwell 1681 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

i rakandų ir Victorolų. Ui $50 nu- 
1 
pirksi didelę Cabinet Victrola su 

s puikia pastata, taipgi $12 vertės 

rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 

rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty B011 
dsai bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Neda- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 
2810 Hairison 3t. Cricago 

DsENinr: ir vakarine ii 

M O K Y K L. A I 
čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglu ir 1 

Lietuviu Itdibas, aritmetiką, S. V.. Anglijos. ] Lietuvos 'r ab.'!nn istorijas,'geografija, raSyti 5; Uifikus, ir tt T;ii;>?i, turime (irammar ir Righ !' Sc'uool'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
J kite liuosu laiką r-is'.Tiokinimui, nesigailėsite. 
II American Gbilspž Pseparatory Schuoi 
{! 3!C2 SO HALSTEDSi., «!CAGO, ILL 

Jeigu jūsų ak^ s perši arba skaudžios, 
jtjs nereikalaujate eiti gydytis ir mo- 

kėti augstas kainas už lai. Fasiteirau- 
kit su manim. Aš pritaikysiu jums 
akinius, kurie greitai prašalins jums 
visus akių sakusmus. Aš gvarantuoji* 
lums geriausią patarnavimą ir žemiau 
sias kainas. Turiu 8 metų patyrimą. 

Peter A, Miller 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkirys Blizgučių. Pui* 
kiai Taisoma Laikrodėlius 

2128 W. 22nd St. Chicago 
Plionc Carai 5S38 

4906 W. i4th St Ciccrc 

Dr. fl. J. Karalius 
UL.SISENĖJUSIOS 

LIGOS 

Utarninkais 
Ketv-gais, 
Sul* i ir 
Noueiiojii's 

Valandos: D iž.i 12 ir 4 iki 0 
vakarais. 

3303 SO. MORGAN STREET 

TELEPKONE: 
YAKBS 155 

YARDS 551 

Rej. Phone Drovtr 7781 

LIETUVIŠKA APTIEKA 
F. A. JUOZAPAITIS, R. PH. 

DRUG STORE 

Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kampts 36t03 Gatves 

CHICAGO 

DR.M.T.STRIKOL 
LEETUVSS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 w. 47th st. 
Ofiso Telefonu Bonltml 160 

OfistVilulos: 11 rytsikl. 3 f* 7 iki 9 ukir 
N*d»romis dib 10 ryt* iki 2 po pietį. 

Namai P07 Oakloy Blvd. 
Tdcfoiis Zttki 

Telephone Drove: Ei67 r, 1, 

J. F. BUDRIK 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausių Gramafonų 
ir Lietuviškų Rekordų. 

Auksiniu Laikrodėliu, Žiedų, ir t. t. Krautuvėje randasi 
didžiausis pasirinkimas visokių Lietuviškų Knygų. Ka- 
talogą siunčiame Dykai. 

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

PRADEKITE JUS NAUJUS KJETUS 
Su pasidejirrtu taupinimui pirmutinėj grynai Lietuviškoje State Bankoje Ameriko j 

Metropolitan State Bank 
Parankiausia ir stipriausia Barška del Lietuvių 

607-809 W. 3Slt STREET, KUMPIS HALSTEŪ ST„ CHICAGO 
BANKOS VALANDOS: nuo 9 ryte iki 4 po piet kasdien. Utc.rninkais iki 9 vai. vakare. 

Subatomis iki 12 valandai drenos ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 

Męs priimsime jusų padėlj ar tai butų didis, ar mažas. $1.00 padėjus taupyti mokame 3 procentą. 
Musų bankas yra tikrai saugus. Jeigu jisai yra ganėtinai saugus miestui, pavietui ir valstijai laikyti jų 
turtus ar taupinamus pinigus pas mus, tai kodėl negali Luti saugus pavieniems žmonėms? 

Jeigu jųs turite pasidėję pinigus kokiame kitame banke, tai tiktai atneškite jusų bankos knygelę, o mes pa- 
reikalausime pinigų iš tos bankos su nuošimčiais. Pinigai padėti bile dieną šiame mėnesyje, gaus nuošimtį 
nuo Sausio 1 dienos, 1919 metų. 
Pasarga. Paskolos ir Bendrovės Draugijos ir jų urėdninkai turi atminti šį naują metą, apmokėti jų išėmus 
ir ligonių pašelpas čekiais musų Bankos. Jos bus kaipo kvitų duplikatai. Ši metodą yra viena iš geriausių 
suvedimui knygij ir atskaitų. Musų viršininkai ir pagelbininkai noriai jums patarnaus ir žiūrės, kad jusų 
rokundos butų gerai vedamos. 
Musų Pardavimo Skyrius. Męs parduodame ir perkame 6 \ roc. morgičius. Perkam ir parduodam namus, 
lotus ir farmas. Perkame ir parduodame Valdžios Bondsus. Apsaugojame jusų namus ir rakandus ge- 
riausiose kompanijose. Apsaugos šėpos išnuomuojamos nuo 3 dol. metams ir augščiau. 

Kviečiame savo depozitorius ir kaimynus atlankyti mus, -ry- a t t-> -^t /-> T") T T T 
pasidedant musų banke pinigu, ir paimti gražų lietuvišku xi -L/ J—4 JlN L/ IX JL 



Žinios Apie Pilietybę. 
(Tąsa) 

ŠALIES VALDŽIA. 

Vietoj karaliaus arba impera- 
toriau-. turime čia prezidentą. 
Prezidentas yra tautos Pildomo- 

ji Galva. Jo urėdas yra No. 3 

svarbiausias šalyje. Jis turi Kale 
paskirti valdininkus Į koki šimtą 
tūkstančių i'ederalitj ofisu, tarp 
kuriu žymiausi yra:— 

1. Valstybes S(•!» storius. 
2. Iždo Sekretorius. 
3. Kari Sekretorius. 
4. Laivyno Sekretorius. 

5. Vidaus Dalyl u Sekretorius. 
6. Generalis I'ačto Galva. 

7. Generalis Prokuratorius. 
8. Agrikultūros ir Darbo Seki. 
10. Vyriausias Tei.sdarys ir 

ArtYgsciausiojo Teismo Teisėjai. 
11. Ambasadoriai ir Konsulai 

i svetimas šalis. 
12. Karei vijos ir Laivyno ofi- 

cieriai, ir tt. ir tt. (Išvardyti čia 
sekretoriai prilygsta ministeriams 
kituose kraštuose). 

Prezidentas taipgi turi didelę 
intekmę prie įstatymų leidimo: 
savo metiniame pranešime Kon- 

gersui jis gali patarti arba nu- 

rodyti, kokių įstatymu reikia dėl 
salios labo. Aitris Pranešimas pa- 

prastai yra rašytas ar spausdin- 
tas dokumentas, kuriame Prezi- 
dentas išdėsto savo nuomone, 

a p it \ ieną ar penkiasdešimt a" 

daugiaus viešųjų klausimų. To- 

kiu bildu, jeigu jis nori, jis gali 
priminti apie visus šalies reika- 
1 us. Jis taipgi gali pasiųsti Kon- 

gresui Specialį Pranešimą, kada 
mato reikalą, ir tuo pranešimu 
paraginti, kad butų išleistas Įsta- 
tymas, kurs jo nuomone butų 
geras šaliai. Stipriausias ginklas' 
Prezidento rankose yra Veto— 

gale. Jeigu Prezidentas tiki, kad 

km s nors įstatymas, kurį priėmė 
Kongresas, y a negeras, jis guli 
neleisti jam tapti įstatymu, už- 

dedamas ant ja savo veto. (Ve- 
to yra iotiniškas žodis, kuris i-e< 

It ? «• < 

škia "uždraud/iu. ) Kada bilius 

yra vetuotas, jis negali tapti įsta- 
tymu, kol jo vėl nepiiima Kon- 

gresas .dviem trečdaliais balsų. 
Bet tas retai atsitinka. Ištikrų- 
jų, tas atsitiko tik viena sykį Su- 

vienytųjų Valstijų istorijoj, kada 

prezidentu buvo Andrevv Johu- 
son. Pagalios Prezidentas per 
savo (ieneralį Prokuratorių gaii 
traukti atsakomybėn visus tuos. 

kurie laužo Suvienytųjų Valsti- 

jų įstatymus, tokius kaip trustai, 
tiP 

V 

V w kontrabandiicšiai ir tt. 

'l ik čia gimęs pilietis gali tap- 
ti suvienytųjų Valstijų preziden- 
tu. Prezidento rinkimai esti kas 

keturi metai, utarninke po pir- 
mam panedėliiui lapkričio mene-j 
s'ro. Prezidento rinkimų metai 

yra sekantis: 1920, ir 1.1. 

Kongresas. 

Kongresas yra kums, kurs lci-j 
džia Suvienytoms Valstijoms jsta-j 
tymus. Jis turi gale .uždėti w j 
rinkti taksas, mokesčius, muitus,j 
akcyzą. Jo vyriausioji pareiga j 
yra rupinties gerove Suvienytųjų j 

Valstijų. Jis taipgi turi galę— 
1. Skolinti .pinigus ant Suvie- 

nytųjų Valstijų vardo. 
2. Reguliuoti pirklybiį. 
3. Leisti natūralizacijos ir imi- 

gracijos Įstatymus. 
4. Ki'lti pinigus. 
5. Apskelbti karę. 
6. Steigti ir palaikyti armiją, 

laivyną ir t. t., ir t. t. ApsKn-1 
tai, jis gali ir privalo iehti įsta-! 
tymus dėl labo šalies. į 

Kongresas susideda iš dviejų 
Triobų—Atstovų Triobos ir iš 

Senato. Kiekvienas bilius, kad 

jis galėtu tapti įstatymu, turi pa- 
reiti abiejose Triobose, o paskui 

J^po juo turi pasirašyti Suvienytų- 
jų Valstijų Prezidentas. Jeigu 
Prezidentas vetuoja biliit, tai bi- 

lius turi buti sugražintas Kon- 

£ 'sui. Jeigtu. du trečdaliai Kon- 

g-^so balsuoja už biliaus priėmi 
mą nežiūrint j prezidento veto, 

tai bilius gali tapti įstatymu, nors 

Prezidentas tani ir priešinosi. 
Atstovų Trioba turi tris šim- 

tus ir devyniasdešimt vieną (391; 
sąnari, kurie esti žmonių išren- 
kami kas du metai. Tau galima 

pačiam usipažinti asmeniškai su 

kandidatu j Kongresą, ir tam pa- 
tartina tai padaryti. Kongres- 
mano pareigos yra dalyvauti vi- 
sose sesijose (susirinkimuose) 
Kongreso, padavinėti, remti ir 
balsuoti už tokius bilius, kurie 
nori atnešti labą visai tautai. 
Kongresmanai (Atstovai) išsi- 
renka savo pirmininką, kurs yra 
vadinamas Triobos Kalbėtoju, 
šio kalbėtojo vieta yra svarbi: 
j:-. ^ali paskirti komisijas ir sprę- 
sti. kas turi teisę kalbėli, ji3 
taip-i gali paduoti nusprendžia- 
mi balsą, jeigu balsai lygiai pa- 
sidalina. 

Senatas turi devyniasdešimt du 
(<;j) sąnarius, po du tuto kiekvie- 
nos valstijos, kuriuos išrenka 
Valstijos legislatura šešių (6) 
metu laikui. (Suvienytu Valsti 
jų Virė-Prezidentas yra Senato 
pirmininku. Senatoriaus parei- 
gos yra beveik tos pačios, kaiji 
u r\.uu.ųresiiumu. ivauan.ųi se- 

natorius renka Valstijų Legisla- 
turos, tai jie neatsako tiesiogi- 
niai prieš žmones, nes žmonės 

negali jii u/balsuoti tiesiai, bet 
tik per savo atstovus Valstij'.Į 
Legislaturose. Dėl to Senatoriai 

jaučiasi labai neprigulitinigi nuc 

žmonių, ir kartais jie yra balsa- 
vę prieš bilius, kurie norėjo žmo- 
nėms labo. bet kad tie biliai ga- 

lėjo nepatikti Senatorių politiš- 
kiems rėmėjams ir draugams, 
Dėl ši' ^s priežasties plinta nuo- 

monė, kad Senatoriai turi buti 
renkami tiesiai žmonių, ir tiesiai 
... 

prieš žmones atsakyti u/, savo 

pasielgimus. 
Kadangi Kongresas yra taip 

galingas- kūnas ir gali tiek daug 
padaryti dėl labo tautos nereikia 
nei sakyti, kad kiekvienas pilie- 
tis privalo kiek galėdamas steng- 
ties, idant Kongresan išrinkus 
tokius vyrus, kurie rems gerus 
Įstatymus ir darbuosis ne sau- 

myliŠkai dėl Tautos. 
('Poliaus bus) 

Juokeliai. 
NENORI EIT DANGUN. 

— Jonuk', eik kalbėti poterių. 
Aš nenoriu kalbėti poteriu. 
kalbėk, jei nekalbėsi, tai 

e;-' dangun. 
— Aš nenoriu eiti (langių' 

neriu eiti su mama. 

— Keno tu vaikeli? 
— šiądien tėtės, o ryt busiu 

narnos. 

Mtimm 

Grafienė de Salvcrte su my- 
liniu šunyčiu. Bet šuva vis šu- 
va — jj meilina, o jis kanda. 
Už tat jį uždare žvieriu parke 
kletkon. 

... d .K ». * JW "" 

Zanikas Spaudau arti Berlyno, kuris vėlesniais laikais buvo paverstas Į arsenalą 
(sandeli ginklų). Nuvertus kaizerį šį zamką užėmė spartakai: bei vėliai TCberto kariu- 
menė po kariško mūšio, apgalėjus spartakus, Spaudau paė nu} į sayo rankas. 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
IŠ BINGHAMPTON, N. Y 

Sausio 19 d. Binghamptom 
buvo sušauktas lietuvių pro- 
testo surinkimas, kad užpro- 
testavus prieš lenkus ir bolše 
vikus. Pats šaukimas to susi- 
rinkimo buvo nepraktiškas, 
vien tik is sakyklos, taigi dau- 

gelis apie ji nei nežinojo. 
Susirinkime pakalbėjo Žal- 

nieraitis ir kun. Ambrazaitis, 
Paskui užėmė estrada vietos 
vargoninkas J. Stelmokas. Ji- 
kiek pakalbėjęs perskaitė pro- 
testo rezoliucija. P>et skaitė 
negarsiai ir todėl daugelis to- 
liau sėdinčių negalėjo jos gir- 
dėti. Nekurios vietos rezoliu- 
cijoje buvo neaiškios, todėl 
buvo prašyta balso, kad iš- 
siaiškinus tas vietas, kurių 
susirinkusieji nusuprato. Vie- 
nok kunigas neleido aiškinti, 
bet užkamandavojo: "Kas už 

rezoliuciją pakelkit rankas." 
Pakėlė rankas vos keliolika, 
vpatų, nes didžiumai buvo ne- 

suprantamas turinys pačios 
rezoliucijos. 

Toks elginiasi nėra girtinas. 
Svarba ne tik išnešime rezo 

liucijos, bet ir tame, kad iš- 
nešusiejie rezoliuciją taipgi 
žinotų, kodėl jie išnešė toki-i 
o ne kitokią rezoliuciją. Yra 
svarbu išdirbti savistovią h a 

trinkusių opiniją, kati jie ii 
kitus sutikę galėtų tinkamai 
apginti tą rezoliuciją, kurią 
jie išnešė. Bet kunigas vie- 
ton išaiškinti rezoliucijos turi- 
ij, tuos, kuriems neviskas re 

poliurijoje buvo aišku, pasiun 
tė pas lenkus. Ne, vyrai, toks 
reikimas nėra sveikas lietuvių 
tautai. K. K. 

IŠ RACINE, WIS. 
Dvynai—Mockus ir Račkus. 

Kaip klaidina, taip klai- 
dina mūsų kolionijos lietuvius. 
Neperseniai čia lankėsi "sa- 
mazvancas" "kunigas" Moc- 
kus, kiek lukterėjus atsibeldė 
"mokslinčius" Račkus. Kaip 
vienas taip ir kitas nieko pa- 
mokinančio nepasakė vien pjū- 
tie vienus prieš kitus. O tas 
neša lietuvių tautai tik blėdį. 

Ponas Račkus pretenduoja, 
kad jis mylįs tėvynę. Vienok 
atydžiau pasižiurėjus į jo dar- 
bus reikia apie jo patriotišku- 
mą dikčiai paabejoti. Tikras 
tėvynainis nežemintų, ne-j 
šmeižtų tautos darbininkų, bet 
gerbtų juos. p. Račkus kaip] 
inmanydamas šmeižia daug 
užsitarnavusį Dr. Šliupą ir 
kitus vidurinės sriovės veikė- 
jus. 

Ponui Račkui matyt nepa- 
tinka tas, kad Dr. Šliupas 
ir kiti nebučiuoja kunigams 
rankų. Bet p. Račkus turėtu 
žinoti, kad pataikavimas kunl- 

ganis nereiškia Lietuvai lai 
: mę. Senovėje lietuvių bajo- 

rija bepataikaudama kuni- 

gams nuvedė lietuvių liaudį 
lcnkiškon pergijon. Tai yra 
istoriškas faktas, kurio ne- 

gali užginčyti ir p. Račkus 
su kompanija. Antra vertus 

jei ne Dr. Šliupas, Dr. Ku- 
dirka ir kiti panašus veikė 
jai, tai toki Račkai dar ir 
šiądien butų kalbėję bobin- 
čiuose lenkiškus poterėlius. 

Drąsiai galima, tvirtinti, 
kad toki Račkai yra nenaudin- 
gi Lietuvai gaivalai. Nenau- 
dingi todėl, kad dar nieko 
gero nėra subudavoję, bet atė- 
jo ant gatavo, tarpan tautiš 
kai susipratusių lietuvių, ir 

pradėjo pjudymo darbą. Kiti 
mūsų tėvynainiai dešimtimis 
metų darbavosi ne tik be jo 
kio, atlyginimo, bet dažnai ir, 

(nuostoliu turėdami. Gi toki 
Račkai už šmeižimą kitų dar 

|attyginima gana. P>et jie šu 
kauja, kad jie esą dideli tėvv 
nainiai. Well, už doliarį ir 
žydas dažnai tampa tėvynai 
riiu. 

Gi nuo tokių Račkų, Pak» 
stų ir kitų, tokio pasišventi- 
mo dėl Lietuvos, kokiu pasi- 
žymėjo Dr. Šliupas, mes dar 
nesame matę. Todėl Rač- 
'cai ir panagus kopust-galviai, 
viirie nemoka apvertimi tau- 
os veikėjų, turėtų užčiaupi 
avo bur nas, nes dabartiniai 

Lietuvos reikalai nuo tokio- 
urvinos agitacijos gali tik 

lukentėti. Draugijos, mylin- 
čios Lietuvą, turėtų but atsar- 

gesnės pasiirnkime. kalbėtojų. 
Teisybė ir p. Račkus po vi- 

sų šmeižimų šaukė prie vie- 

nybės, bet tokį šauksmą, tik- 
ruoju širdies išreiškimu, nieks 
pripažinti negali. Tai buvo 
tik dekoracija, kad paslėpus 
tikrąjį tikslą. 

Racino Lietuvis. 

IŠ WATERBURY, CONN. 
Retai matosi Lietuvoje ži- 

nočių iš \Vaterburio. Atro- 
do, kad čia nėra jokio judėji- 
mo. Yra gi atbulai. Čia vei 
kiama ir perdaug, Sausio 1*) 
d. čia buvo net trjįs surengi- 
mai. T. D. Aušra statė 

seenoje veikalą Jžburti Tur- 

tai; .gi T. M. D. 5 kp 
ir L. D. L. D. buvo surengę 
prakalbas. Visur atsilankyti 
ir prie didžiausių norų nega- 
lėtum. 

Taigi atlankiau pažiūrėti 
nors lošimo. Lošimas, reikia 
pasakyti, pavyko labai gerai. 

Puvo girdėtis Kalbant, kad 
jei ir kas sekmadienis toki 
teatrai butų. tai apsimokėtų 
j juos lankytis. Mat veika- 
las gana gražus, aitistai roles 

gerai atliko, gi pertraukose 
griežė gera orkestrą, vadovau- 
jant p. Jonušaičiui. Abelnai 
paėmus publikai ši pramoga 
patiko: pageidaujama daugiau 
tokiu pasilinksminimų. 

Ten buvęs. 

— 

Prailčk Naujus Metus su tobulu aki-i r<<- Į 
sėjimu, taip. kari nieko moraleistumci per v' Į 
sus metus, kas tau Rali Imti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių :r 
galvos skaudėjimus, trumparegystė r'ha fnli- 
regystė prašalinama, pa- itarkite su mnni^ 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija D s.'KAI. I 

JOHN SMETANAj 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago 
Kampas J Stos Gatvės. 

3čios lubos, virs Platt'o aptiekus. 15 myk lt e 

» mano para&t 
Yalar.lns: ruo ytos vai. ryti iki K vai. "ak. 
Nedt.-jj; nso 9 vii. ../to iki 12 vr.l. tlifv i 

PRANEŠIMAS 
| Turiu už» garbę pranešti savo draugams, pažįstamiems ir rė- 
> mcjams, kad aš, sugrįžęs iŠ Dėdčs Sam'<> kariumcm's vėl 
E nupirkau naują aptieką po numeriu: 

8924 S O, COTTAGE GROVE AVE. 
\ Aptieka aprūpinta geriausiais chemiškais, taipgi patentuotais 
| vaistais, kaip Amerikoniškais taip ir Europiškais. 

| S. VILIMĄ VIčE 
SAVININKAS (R APTIEKORIUS 

8924 SO. COTTAGE GROVE AVE, ♦ 
r 

Mokinkis Angliškai Namie! ^ 
LENGVA IŠMOKT! 

PILNAS KOF.ESPONOENCIJINIS KURSAS 

PATAISOME VISAS UŽDUOTIS 

30 Lekcijų BUV0 $30- Dabar $2.:; 
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS, SUGRAŽINSIME JUSU PINIGUS 

Nėra geresnio budo už šj kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir,,, 
rašyti, .lis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti vist} 
anglį j kalbą namie. Kiekvit na lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykU3 
taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, bet turi" 
viską, atminti, .los perstato dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- 
Ingumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi j mokinio 

mintį su toUia' spėka, kad jis nekelia akiu nuo lekcijos, Uoliai visko ne- 

išmoksta. Ištarimas anglišku žodžių ir vertimas lietuviškon kalbon, taipgi.:; 
yra praktiškas. 

Sis kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant. geros popioros 
lekcijų. P'rma lekcija susideda iš S didelių puslapių — visos kitos iš 4' 
didelių puslapių. Antgalo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią mokiny*" 
išdirba pagal nurodymų ir mokytojaus patarimų, ir siunčia j mokyklą dėl /. 
pataisymo klaidų. Už pataisymą klaidų nieko nereikia mokėti. Pataisytas., 
užduotis mokykla gražina mokiniui atgal. Apie prisiuntinėjimą užduočių 
dėl pataisymo, paaišk įima prisiusimo kartu su lekcijomis. 

štai ką musų mcl nys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai: 
"Gerbiamieji:— ...Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums 

adėką už jusų atsakanti mokinimą ir populeriškas lekcijas jusų metodoš. 
.Tusų mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi, ačių ir ui»- 
konsuliaclją (patarimus). Ji: u metodos, kursas stebėtinai yra pigas •• 

Su augšta pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS. Nor"lstown, Pa., July 11. 1917". 
Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję 

po Strt.Oi) už kursą, yra taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamista, 
mokėdamas dabar tik $2.00 už tą pat} kursą. Bot užsirašyk tuojaus — 

dabar. Vėliaus gali butl per vėlu. Atmink, męs siusime tik 500 šių kursų 
po $2.00 kiekvieną,. Po to, ir vėl bus ]k> $10.00 kiekvienas kursas.Męs 
paskyrė'.nė šiuos 500 kursų po $2.00 vien tiktai dėlei išplatinimo savo 
puikios metodos mokinimo. Taigi, buk pirmas. Siųsk $2.00 šiądien. Indėk,, 
markių už 15c dėl iškaščių prisiuntimo kurso. Tamista nieko nerizikuoji,. 
Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums atgal už trijų (3) dienų po jų 
apturėjimo, męs sugrąžinsime pinigus, šis kursas ."ra vertas $30.00;- 
Musų kaina tik $10.00, '■ I tamista dabar turi nro?ą gauti jj už $2.15, eu 
markėmis. Naudokis > a proga dabar, ir prigelbek mums išplatinti mus<^ 
praktišką metodą Prlsjųsk pinigus šiądien. Užtikriname, kad nesigailėsi. 

AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL 
3103 So. Halsted Street CHICAGO, ILL. .. 

INKORPORUOTA AKT 

Rengia nuosavą dirbtuvę uždėti išdirbimui avalu | Shoe 

Jau surinkta $25.000 
Lig išdirbate atsidarys reikia surinkti SiO.OGO.O!) 
Pramonei kilti pinigai osoa gerą nuošimti 
Avalų Krautuvių SavšninS-rai dekite savo pinigus 

Išdirbysten, Siaučia! jungkites Išdirbysten. 

Seras $100; galima pirkti nedaugiau dešimtį šery Vienam žmogui 
Fabriką Organizuoja LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ; 
darbo vedimui pakviestas inžinierius-chemikas PIJUS J. ŽIURIS, 
B. S. ir jis jau darbuojasi Mon-telloje, Mass. 

Nepraleiskit progos phiigingon vieton pinigus įdėt 
Informacijų klauskite ir pirigus siųskite, o KRAU1UVNINKAI 
galifė Jau duoti užsakymus šiuo adresu: 

PRGGHESS SHOE MlFUCTUiG CO, 
58 Ames Street NionteEio, SVIass. 

MBA LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE Corporation [ 
320-=5th Avenue New York, N. Y. | 
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Rusija ir Taikos Konferencija 
Rusijos klausimas yra vienas iš sunkiau- 

sių mazgų, kuriuos prisieina Taikos Konfe- 
rencijai atmegsti. 

Rusijos dalykai taip supainioti, taip ne- 

aiškus, kad, anot to sakymo, neg?1 ima surasti, 
"kur tfalva, kur kojos." Xei ja su savim im- 

kis, nei ja mesk!.. O kas nors vienok reikia 

padaryti, nes Rusija yra perdidelė šalis, kuria 

galima butų aplink apeiti. Rusijos verdantis 
puodas užima čielą šeštdalį viso pasaulio; apie 
160 milijonų žmonių joj verda, kunkuliuoja 
taip, kad nei išvieno šono, nei iš kito šono prie 
to verdančio puodo, rodos, nėr kaip .prieiti. 

Daugeliui buvo nepaprastai akyva, kaip 
gi Taikos Konferencija už to reikalo imsis. 

Bet jie visgi surado budą ir, kaip išrodo, 
pasekmingą budą. Visos valdžios, kokios jos 
nebūtų, iš visos Rusijos dalių tapo pakviestos 
prisiųsti savo atstovus j vierą salą Marmuro 
jūrėse, idant ten pasikalbėti su talkininkų at- 
stovais. Talkininkai, matyt, mėgins visas jas 
pripažinti, jeigu jos tarp savęs susitaikins kas- 
litik rubežių ir pasižadės vieni kitų neužpuldi- 
nėti. Tas susirinkimas turi;:jvykti nevėliaus 
15 d. vasario. Išrodo, kad rusai galu gale su 

tuom gal ir sutiks. 

Tokiu budu iš vienos Didžiosios Rusijos 
pasidarytų paie tuzinas naujų viešpatysčių. 

Minėtas Taikos Konferencijos nutarimas 
yra žingeidus ir Lietuviams. 

Lietuva yra dalis Rusijos, "kaip kad ji 
buvo prieš karę." Lietuva, teisybė, apsiskelbė 
nepriguĮminga, bet talkininkai to pasiskelbimo 
dar nėra pripažinę. Todėl, jų akimis žiūrint, 
Lietuva dar yra dalimi Rusijos. Talkininin- 
1-ai kviečia atstovus valdžių, susidariusių įvai- 
riose vietose Rusijos, "kaip kad ji buvo prieš 
karę." 

Ar tas pakvietimas palyti ir Lietuvius 
Ar Lietuvos valdžia paskaitys tai, kaipo pa- 
kvietimą ir sau? Ar ji pasiųs ten savo atsto- 

vus ? 

O savo keliu Rusijos klausimo negalima 
bus išrišti pilnai, neisrišus sykiu su tuo ir 
Lietuvos, kaipo Rusijos buvusios dalies, klau- 
simo. 

Kaip ten nebūtų, Lietuvos likimas, tiki- 
masi, visgi nebus išrištas, pačiu Lietuvių balso 
neišklausius. Kur tas įvyks? Reik manyti, 
kad jeigu talkininkams pasiseks šiaip-taip su- 

vesti įvairių rusiškų grupių atstovus krūvon 
ant minėtos salos, tai po to gal but jie bus 
pakviest' prisiųsti savo atstovus Paryžiun, 
bendron visų Konferencijon ir ten visi klau- 
simai bus galutinai išrišti. 

Be išrišimo Rusijos klausimo nebus iš- 
rištas ir Lietuvos klausimas. Todei iš viršmi- 
nėto yra numanu, kari ir Lietuvos klausimas 
nebus rišimas iki 15 d. vasario, kol susirinks 
Rusijos dalių atstovai. 

oo 

Svetimoj Spaudoj apie 
Lietuvius. 

> 

NE ČIA MUMS KELIAS, BROLIAI 
LIETUVIAI! 

(Žymus Lietuvie balsas)? 
"Gyvename inkariniais laikais ir kiek- 

viena tauta masto apie save, o ypatingai ma- 
kesnes tautelės bunda iš miego, daužydomos 
ilgameti nes nelaisvės retežius, reikalaudamos 
suteikimo sau laisvės ir savivaldų. Darome 
tai ir męs lietuviai, prie to einame, nesigailė- dami nej darbo nai turto. 

'*I3et—apsirinkome bloga kelia, paniekin- 
dami savo ilgamečių bėdų draugę, katalikiška 
Lietuva, o ištraukdami ranką, prašančią pa- 
gelbos, prie latvių, finų, maskolių ir kitų! 

"Męs užmėtinėjam lenkams, kad jie pri- 
sidėjo prie mūsų prapulties, kad lietnv'iai— 
prieš susijungimą su Lenkija, buvo stipri tau- 
ta, o po .susijungimo su Lenkija pateko į ver- 

giją ir pasidarė vergais. 
"Į tokį užmetimą lai atsako Lietuvos ir 

Lenkijos istairja. Juk po susijungimo Lietuvos 
su Lenkija šiedvi tauti buvo per keletą amžių 
stipri, apie ką liudija Žalgiris. Bet didumo 
mums pavydėjo trįs niekšiškos viešpatijos; 
sudraskė ir pasidalino tarp savęs H z e c z a P o 
s p o 1 i t ą, o už ta niekšišką darbą dabar ant 
jų užėjo Dievo kerštas. Sykiu nukentėjo len- 
kai ir lietuviai, sykiu pasiliko kankiniais ben- 
dros bėdos ir ne sykį lenkas ir lietuvis buvo 
prikaltas prie vienos t o č k o s Kamčatkoje. 
Išrodė, kad šita bendra nelaimė butti turėjusi 
suartinti šias dvi tautas; o tuom tarpu lietu- 
viai kaltina—lenkus, o ne bendrus mūsų per- 
sekiotojus. O, jeigu tik lietuviai ais- 
ki;»i sau persistatytų dalyką iš to, kas butų iš 
Lietuvos dabar, jeigu butų nesusijungę su 

Lenkija? Dabar tikrai gal butų rėdęs Lietu- 
voje Leninas ir Trockis, arba butų buvusi pra- 
ryta per Rusiją. [Toks r.rgunTcntas yra tie- 
siog daugiau negu vaikiškai kvailas—neva 
Lenkijos tame nuopelnas, kad Lietuva nepa- kliuvo po Leninu arba Trockiu.—V c r t ė- 
j a s ]. 

L'žmėtinėjam lenkams, kad jie "sulenki- 
no" Lietuvą, kad lietuviai, priimdami 
katalikišką v i e r ą 11110 lenkiškos dvasiškijos, 
išdalies priėmė ir lenkišką kalbą; tai nieko 
stebėtino, nes lenkiška dvasiškija nemokėjo 
lietuviškai. [O lietuviai mokėjo lenkiškai? Ko- 
dėl tūkstančiai lietuvių turėjo mokintis len- 
kiškai, o šimtai lenkiškų kunigų negalėjo mo- 
kintis lietuviškai? Vertėjas]. 

O vėlaus,—kuomet lietuviai jau turėjo ir 
savo kunigus, tai jie vienok sau už garbę skai- 
tė, kad moka lenkiškai. Taigi tai musų kal- 
tė, o ne lenkų, kad mums lab.aus patikdavo 
lenkiška kalba. Tuomet męs sau to nei blogu 
neskaitydavome ir luomi net didžiavomės, tai 
kam šiądien lenkus už tai kaltinti? 

"Kaslink Vilniaus neėsto, užmėtinėjam, 
kad lenkai nori sali jį pasisavinti; turbiit tai 
ne ienkai to nori, tiktai diduma Vilniaus su- 

lenkintu lietuvių, ką jau—lietuviškai užmiršo, w C? • o •' 

arba ir visai niekados nemokėjo, tai tie nori, 
kad miestas turėtų lenkiška isvaisda! Lenkai c u c 

turi net dvi sostines, Krokuva ir Varšava, ir O l, f 

tikrai jiems apie Vilnių taip neitų, jeigu tokio 
reikalavimo a beina i nebūtu. o 

"Rubežių nustatyti tarp Lenkijos ir Lietu- 
vos bus labai sunkus problematas, nes per tiek 
amžių, gyvenant bendrai, užsitrynė ir susi- 
maišė lenkiškas kraujas su lietuvišku, kad 
analizas jų neatskirs! [Matyt, kad neatski- 
rtų ir šito p. Litvvino nuo lenko, ir lietuviai to- 
kius "fruktus" mielai padovanoja lenkams. 
Vert.] 

"Dar norėčiau atkreipti atyda lietuvių 
dvasiškijos į tą dalyką, kas bus su katalikiška 
viera laisvoj ir neprigulmigoj Lietuvoj,—jei 
gu lietuviai paniekina katalikišką Lenkiją, o 

jungiasi su latviais ir finais, kurie yra liu- 
teriai, arba kalvinai. Čia yra ''kriukis" ant 

katalikybės Lietuvoje! Lietuviška inteligen- 
tija, kokia yra, tai daugiausiai—socialistai ir 
liberalai-tautininkai, kurie ypatingai mėgina 
supykdinti lietuvius su lenkais: jeigu to at- 
sieks, bus situacijos ponais ir laisvoj Lietuvoj 
išpildys savo prižadus, kad kunigus iškars, 
o bažnyčias aplies smala ir sudegins [O, tu 

begėdi, begėdi, lenkberni! Vert'ėjas], Te- 
gul lietuvių dvasiskija pamąsto apie tai ir lai 
neprideda rankos prie šio niekšiško darbo, prie 
ujimo ant lenkų. Čia eina apie tai, idant su- 

pykdinti Lietuvą su Lenkija—katalikiška, o 

paskui apsilpninti ir sunaikinti v i e r ą, ir 
Lietuvoje įsteigti socialistišką "rojų." Lie- 
tuvių dvasiškija privalo tai permatyti ir kiek 
gali, užbėgti už akių šitam niekšiškam darbui. 

"Lai būna laisva Lenkija ir Lietuva kata- 
likiška! Praeities klaidos lai buna užmirštos. 
[Het juk jų nesą buvę.... Vert.] Męs lie- 
tuviai permainykim savo pažiūras sulvg lais-1 
vos Lenkijos, paduokim jai draugišką ranką 
ir, bendrai sau gelbėdami, eikime prie apšvie- 
tos ir gerovės. Dabar laikas, idant bendrai 
gydytis iš žaizdų, padarytų mums mūsų ben- 
drų priešų ir užgriebikų. Priešai jau per- 
galėti, bet iš Lenkijos ir Lietuvos iščiulpė 
kraują ir nusilpnino mus; Lenkija stipresnė 

pati be didelės pagelbos keliasi, bet Lietu-, 
;<< veikalauja kaimynės pagelbos, o tą pagelbą 
jai gali duoti tiktai jos vargų bendre, t. y. Len- 
iH'a, ir tą kelią privalome pasirinkti savo pri- 
sikėlimui, o ne kitokį." 

Lttzinn. 
— Iš Gu'iazcla Žachodu, So. Omaha, Xcb. 

Sausio 3 d. 1919 m. 

Lietuviai Pabėgė- 
liai Siberijoje. 

Liūdnas lietuvių pabėgėlių 
gyvenimas STBirijoje. Jųjų gy- 

jvastis, taip sakant, priklauso nuo 

lietuviškų komitetų. Komitetai, 
nors ir susideda iš parinktų, ap- 
šviestesnių žmonių, tačiaus 'prak- 
tikoje ipasirodo, kad tų žmonių 
išauklėjimas negali buti pavyz- 
dingas, nes kitaip jųjų jausmai, 
kaslink vargšų pabėgėlių, nebū- 
tų taip atbukę. 

] tokius komitetus, žinoma, 
renkami jauni, energiški vyrukai, 
Į kuriuos namieje buvo žiūrima, 
kaipo gero budo ir pakantriais 
žmonės. Tačiaus su momentu 
kaip tiktai patenka j narius vie- 
no ar kilo koniiteto, tai tie vy- 
rukai tuojaus ir užmiršta savo 

pareigas. 
\ argšai žmones, pabėgėliai, 

kuj-ie tankiausiai slapstosi vago- 
nuose, nes yra tiesiog nuogi, 
išlenda iš vagonu maišais prisi- 
dengi; ir basi bėga j lietuvių ko- 
mitetu stovylas. Ten toks lietu- 
vis. ^ponaitis, žmogų išklausinėjęs 
viską susirašo ir liepia at1 ėgu- 
siam stoti į eilę ir laukti savo 

kaleinos. Ponaitis, statęs žmo- 
nės j eiles" eina pasiteiriauti su 

bolševikų pona'čiais. Pakrėtą 
sposus"x)iTaTcTaTapie ka/in-ką pa- 
sitaria ir pamatysi komiteto po 
naitį, besišvaistant, prisiartinant 
prie eilėje stovinčių vaikų, mote- 

rų ir pcralkusitf vyrų. Iš naujo 
prasideda kvotimas: Kur gimęs, 
kur aUgęs, kuo užsiimi ir... ar 

bolševikas,?. Tie, kurie ilgesnį 
laiką yra eilėse išstovėję, išalkę 
ir nuo šalčio pastyrę, dasiprO- 
tėja ką tie klausimai reiškia ir 

pasisako esa "bolševikais." Po- 
naitis tokius iš eilės pasišaukia 
ir kiton eilėn sustato. Tankiai 
net ir vaikučiai sakosi esa ''bol- 
ševikais." 

Tada apie vakarą dalinama po 
svarą duonos, bet tiktai "bol- 
ševikams" duonos teduodama,— 
nebolševikai jiit-'ko negauna. 
Ponaitis pasisuka ant kulno ir 

1 

traukia sau.... 

Vienok ponaičiui nevisada pa- 
siseka toii nueiti. Štai atsitiki- 
mas: Vienas tokių ponaičių ban- 

dė iš tulo nuogo žmogaus pasi- 
tyčioti, pastūmė ir pervertė jįjį 
ant sniego. Netoli nuo tos vie- 
tos buvo Amerikos kariaunos 

stovyla. Vienas Amerikos 

kareivių, kaip tyčia lietuvis 

tą incidentą patėmyjęs, -ponaitį 
sulaikė ir paklausė už ką jisai 
tą nuogą, nelaimingą žmogų per- 
sttimė. Ponaitis mėgino savo pa- 

sielgimą tuomi išteisinti, buk 

menamas vyras yra per daug 
didelis tinginys ir Pcr daug lan- 

dus, o ant galo jisai nei nema- 

nęs jį perstumti": vyras tyčia 
parpuolęs, kad tuomi įgyti žmo- 

nių užuojautą, o kad kokios i: 

kąsnį duonos. 

i i et kareivis, ponaičio pasiai- 
škinimu neužganėdintas, pasi- 
kvietė ponaitį, kad ri-į/tu 'prie 
minios susispietusių žmonių. Po- 

naitis, nors nenoroms, bet išpil- 
dė kareivio paliepimą. 

Žmones, išgirdę kareivį lietu- 
viškai kalbant, nudžiugo. I mi- 

liutą juodu buvo apsupti iš visų 
pusių—vaikučių, moterų ir se- 

nukų nuogų ar pusnuogių ir 

nuo bado ką tik gyvų. Visi 

vienu balsai skundėsi ant ko- 

mitetų narių pasielgimų." Ne- 

laimingieji kalvino komitetų po- 

naičius pardavinėjime bolševi- 

kams duonos, kuri buvo paskirta 
badaujantiems. Sako, kad po- 
naičiai pardavinėja duqiįą po 5 

rublius uz svarą. ' 
k ^ 

Kareivis išklausęs savo vien- 

genčiu skundus, net ko kantry- 
bės ir pradėjo ponaitį vanoti. 
Tiek davė žandinių, kad net 

keletą dantų ponaičiui išmušo. 
Atlikęs nemalonu džiabą, ponaitį 
paleido, o išalkusius pasikvietė 
i Amerikoniška stovylą. Čia lie- 

I 
tuvis, kareivis, išpasakojo savo 

draugams dalykų stovį ir visi 
sutarė nelaiminguosius papenėti; 
prie to, kiekvienas davė, kiek 
kuris galėjo, pavargėlių sušel- 

pimui. 
P. iš M. 

'-■i- f- 
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TOBULINKIME GERAI 
PRADĖTĄ DARBĄ! 

Čia Amerikoj mums trūk- 
sta laikraščio, kuris užganė- 
dintų visus ir be kurio, taip 
sakant, negalėtų apsititi jo- 
kia lietuvių šeimyna. 

Toks laikraštis turi buti 
maž-daug informacijinis. 
Šiądien męs turime beveik 
tiktai laikraščius, kurie siau 
irai tarnauja visokioms par- 
tijoms ir partijėlėms. Bo- 
vydamiesi su "lietuviu poli- 
tika," jie tampa išdalies ofi- 
cijozais visokių musų, taip 
vadinamųjų, veikėjų. Visi 
męs žinome to pasekmes. 
Musų liaudis, vietoje viso- 
kių naudingų jai pamokini- 
mų, špaltose musų laikraš- 
čių randa beveik tiktai taip 
vadinamas polemikas arba, 
geriau pasakius, paprastus 
koliojimus bei barnius mu- 

sų visokios rūšies intrigantų 
-politikierių. O iš to viso 

galų-gaie—yra demoraliza- 
cija musų žmonių. 

Mano manymu, dienraštis 
"Lietuva" yra vienas iš rim- 
čiausių musų laikraščių, ku- 
ris visados drą°:ai stovi ant 

sargybos lietuvių reikalų,— 
kaip čia Amerikoje, taip ir 
anapus vandenų—Lietuvoj. 

Visi žinome ir atmename, 
kiek tai džiaugsmo ir nau- 

jos vilties turėjome, kada 
"Lietuva" tapo dienraščiu. 
Pradžią padarėme gerą. Pa- 
sistengtame gi dabar tą dar- 
bą ištobulinu' ir pritaikinti 
prie naujų ii geresnių sąly- 
gų musų gyvenimo, štai ka- 
me dalykas! Dienraštis 
"Lietuva" apart savo švarių, 
stiprių ir gilių jausmų lin- 
kui lietuvių ir Lietuvos 
straipsnių, kitaip mažai kuo 
mi skiriasi nuo kitų musų 
laikraščių. Jinai prisilaiko 
senos rutinos, manau, ne iš 
savo kaltės. 

Kaip kitą syk minėjau, 
šiądien męs jau turime už- 
tektinai atsakančių spėkų, 
kurios naudingai galėtų dar 
buotis musų liaudžiai. To- 
kios spėkos kaip tiktai at- 
sakančiai galėtų šviesti mu- 

sų minias per "Lietuvos" 
špaltas, nes rimti ir plates- 
nių pažvalgų žmonės ne- 

mėgsta partijų siaurumo. 
Musų liaudžiai šiądien rei 

kia daugiau elementario 
mokslo, pritaikomo prie ge- 
resnio būvio ir prie išliuosa- 
vimo nuo visokių mums sve- 

timų, lenkų bei rusų lieka- 
nų, kurios vietoje vesti mus 

prie geresnės ateities, vis 
giliaus stumia į baudžiavą 
ir į prapultį. 

Dvasia "Lietuvos" dien- 
raščio mums yra žinoma. 
Reikia tą dienraštį dabar tiK 
tai gerai paremti ir nuo ben 
drovės pareikalauti nekuriu 
naujų permainų, arba, ge- 
naus sakant, pagerinimų. 

Mano nuomonė yra tokia. 
Pirmiausia reik įvesti sky- 
rių musų moterim3. Dauge- 
lis musų moterių yra kaimie 
tės. Sąlygos gyvenimo mies 
te yra labai skirtingos. 

inuo moters labai daug 
priguli laime narnų ir šei- 
mynos, Šiądien męs turi- 
me šviesesnių, praktiškų lie- 
tuvaičių, kurios galėtų pa- 
mokinti musų šeimyninkes 
kaip pigiau, geriau ir ska- 
niau pagaminti valgius, kaip 
atsakančiai apsirėdyti, iš- 
auklėti vaikus ir abelnai ge- 
rinu šeimyninkauti. Toks 
skyrus moterims turėtų tilp- 
ti nors vieną sykį sąvaitėje 
(Toks skyrius jau yra pra- 

dėtas. Red.). 
Antras svarbus skyrius, 

tai hygiena, arba užlaiky- 
mas sveikatos, pritaikomas 

prie darbininkų gyvenimo, 
Musų žmones apie tai netu- 
ri beveik menkiausio supra- 
timo. Medicinos ir dentis- 
terijos daktarų turime da- 
bar nemažai—ir toks sky- 
rius galėtų buti vedamas at- 
sakančiai. [Ir šis skyrius jau 
įvestas .Red.]. 

Neprošalį taippat butų tu 
rėti skyrių tiesų ir piliety- 
bės. Daugelis musų žmo- 
nių įkliuna į didžiausias bė- 
das, nežinodami prasčiausių 
elementarių tiesų, kurios 
jiems prikaiuso. 

!5u laiku,—geresniems lai 
kams Lietuvoje atėjus, daug 
iš lietuvių panorės grįžti Į 
savo tėvynę ir užsiimti ten 
kokia nors vertelgyste. Kad 
išlaikyti konkurenciją su 

svetimtaučiais, reikia žinoti 
nors pamatines pramonės 
taisykles. Taigi, koks nors 
iš musų komersantų turėtų 
įvesti atsakantį pramonės 
skyrių, kad pamokinus mu- 

sų žmones nors apie pama- 
tinius dalykus vertelgystėje. 

Lietuvoje trūksta amat- 
ninkų. Nėra geresnės pro- 
gos kitur Įgyti kokj nors 

amatą, kaip čia Amerikoje 
gerose vakarinėse mokyklo- 

,se. Šita idėja turėtų buti 
i platinama, ir skyrius su pa- 
rodymais budo ir mokyklų 
turėtų buti įvestas. 

Galų-gale neprošalį "Lie- 
tuvai" butų turėti nuolati- 
nius atsakančius korespon- 
dentus iš didesnių lietuvių 
centrų, kaip Amerikoje, taip 
ir Lietuvoje, taip kad "Lie- 
tuva" butų mums čia Ame- 
rikoje, taip išsitarus, pulsu 
lietuvių gyvenimo iš visų ša 
lių. 

■' Aš manu, kad maž-daug 
ant tokios papėdės pastaty- 
ta "Lietuva" taptų laikraš- 
čiu, be kurio su laiku nega- 
lėtų apsieiti bevik joks lie- 
tuvis čia Amerikoje. 

Baigdamas šį patarimą, 
dabar norėčiau užgirsti nuo- 

monę taippat kitų "Lietu- 
vos" skaitytojų, kurie su- 

pranta padėjimą lietuvių ir 
kuriems rupi geresnė ateitis 
musų žmonių. Taigi vyrai, 
paduokite ir jus savo balsą 
šiame reikale. Apsvarsčius 
dalykus, žengsime, pirmyn 
Sutvėreme gerą dienraštį, 
dabar pabandykime jį pa- 
didint ir išplatinti. Laukiu 
jusų nuomonių ir patarimų. 

Senas Lietuvos" Skaitytojas 

NAMŲ DRAUGE. 

Musų Šeimininkėms Kampelis 

NUO REDAKCIJOS. 
Sulyg pažadėjimo, "Lietuva" 

įveda jį naują skyrių, kuriame, t 
tikimos, mušu lietuvės ir lietu- 
vaitės ras daug sau naudingu! 
nurodymu ir pasiskaitymų. 

Šis skyrius, tuo tarpu, eis sy- 
kį į savaitę, kas Subatą. Jį ap- 
siėmė vesti gal::, gerai išlavinta 
ir patyrusi Lietuvė, kuri san- 

darbininkauja šios rūšies straip- 
sniais ir anglu laikraščiuose. 
"Lietuvai" buvo smagu gauti jos 
patarnavimus taipgi naudai mūsų 
moterėlių. 

Motcrįs gali kreiptis su viso- 
kiais namus paliečiančiais klau- 
sa mais i šio skyriaus vedėją. 

Ji maloniai apsiims į tokius 
klausimus duoti atsakymą.' Ad- 
resuoti užklausimus reikia taip: 
"Namų Draugės" Vedėja, "Lie- 
tuva," 3253 So. Morgan st.. Clii- 
cago, 111. Toki klausimai ir at- 

sakymai galės tilpti šiame sky- 
nu j e. 

Siame numeryje paduodame tik 
keletą "receptų" virėjoms. 

daržovių sriuba. 
]/į, puoduko morka 

puoduko ropių 
J/j puoduko salierų 
i\'> puodų bulvių 
/ svogūno 
i kvortą vandens 
5 šaukštus sviesto 
/> puoduko smulkiai sukapotų 

petruškų 
Druskos ir pipirų pagal sko- 

nio. 
,, 

Nuplauti, nuskusti ir supjau- 
styti smulkiai morkas, ropes ir 
buives. įNuiujti skurikę nuo 

salierų ir supjastyti į čvertį colio 
šmotelius. Supjaustyti svogūną 
j plonus rėželius, Sumaišyti dar- 
žoves, be bulvių, if virinti de- 
šimt minučių j keturius šaukštu? 
sviesto, maišant tc.!ikiai. Pridė- 
ti bulvių, uždengti ir virint dvi 
minuti. Pridėti vandens ir vi- 
rinti vieną valandą, arba kol 
daržovės bus minkštos. Pridėti 
atlikusį sviesta it petruškas, dru- 
skos ir pipirų. 

AUSTERIŲ IR MAKARONŲ 
KROKETAI. 

j/« puoduko makaronu, sulaužy- 
tu j /> colio šmotelius, 

i puskvortę austerių. 
i puoduką tiršto Balto Soso 
Žiupsniuką sumaltų ankštpipirn 

(caycnne), 
Žiupsniuką muskatinio žiedo, 

sumalto (mace). 
/ šaukštuko citrinos sulties. 
yS puoduko sutarkuoto sūrio. 
Išvirinti makaronus verdančia- 

me druskiniame vandenyje, kol 
bus minkšti; sudėti į fčoštuvą, 

kol nulašės skystimas ir užpilti 
du puoduku šalto vandens. Nu- 
valyti ir pervirinti austerius, nu- 

pjaustyti kietus raumen s ir su- 

pjaustyti minkštas daleles į šmo- 
telius. Palikti pusę puoduko au- 

sterių skysčiaus padarymui tiršto 
Dalto Soso. Sumaišyti makaro- 
nus ir austerius, pridėti tiršto 
1 laito Soso ir priesmokų. Išdėti 
ant toriclkos, kol atšals. įSuda- 
rtiy j paikas formas, pa valioti 
Į trupinius paskui" į k:aušinį, iš- 
plaktą gerai, ir vėl į trupinius. 
Kepti Į gilius taukus, arba aly- 
voje. Nulašinus gerai taukus, 
sudėti j pailgą torielką ir iš šonu 

apdelioti gražiai pomidorus (to- 
mates) supjaustytus Į rėželius ir 
su alyvomis (olives). 
TIRŠTAS EALTAS SOSAS. 
2]/j šaukšto sviesto 
yį puoduko kukuruzinio krak- 

molo (corn starcli). arba 
% puoduko miltų ^ 

]/j puoduko pieno 
/i puoduko austeriu skysčio 
'4 šaukštuko druskos 
Žiupsniuką sumaltu ankštpipirų. 
Įdėti sviestą j katiliuką; mai- 

šyti, kol ištirps ir pradės burbu- 
liuoti, pridėti miltų sumaišyta 
su priesmokais ir maišyti kol 
susivienys; paskui Įpilti pieną ir 
austeriu skysčius po biškj, be- 
maišant, ir virinti dvi minuti. 

ŠUTINTOS DŽIOVINTOS 
SLYVOS. 

Nuplauti ir perrinkti slyvas. 
Įdėti j katiliuką, užpilti vandeni 
ir mirkyti dvi valandi; paskui 
virinti tame pačiame vandenyje, 
kol bus minkštos. Prieš išvirant 
dadėti cukraus sirupo, ir 

biškj citrinos sulties. 

GARDUS SAUSAINIAI. 
Džiuvėsius (crackcrs) aptept: 

su šiuomi meringu ir kepti pe- 
čiuje 'astuonias niinutes. 

7 šaukštus mitingo cukraus 
.-u baltymais 3 kiaušiniu išplak- 
ti kol sustings ir dadėti /• šuik- 
ituko citrinos extrakto, arba va- 

nilos. Norint, galima dadėti bil- 
kj razinkų. 

GERI PATARIMAI. 
Kvapą ir skonį svogūnų ga- 

lima atimti nuo peilių, šakiu, 
arba indų su fėteželiu citrinos. 

Apipylimas druskos ant k arpe t u 

prieš šluojant pagelbsti dulkes 
iššluoti, pašviesina karpetą ir 
atitolina nuo jo kandus. 

Indus,'^kune yra parudavę, ar- 

ba apdegę nuo kepimo pečiuose, 
galima nuvalyti, bemirkaut i 

vandenj su ooraxu. 

Jeigu rankos prakaituoja, ypač 
siuvant, užbarstyk su vilkdalgių 
n.iltučiais (orris pouder). 



PAS ISK AITYK IT E! 

Arkliai. 
Arkliai vieną šalta dieną 
Sunkiai vežė namon Šieną; 
Tada vienas kalbėti ima: 
"Reik j balą verst vežimą" 

Kaip tik tarė, 
Taip padarė. 

Bet kas iš to jiems išėjo! 
Šlapią šieną vilkt reikėjo, 
O pakol šietis neišdžiūvo, 
Suvis tiėdę jiejie buvo. 

Kas nedirba, mielas vaike, 
Tam ne duonos duot nereikia 

00 1 ■00 

E. DE AMICI Vertė M. GRIGONIS 

SIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tasn) 

vaiki; prieglauda. 
Vakar nuima, kaip buvo žadėjusį, nusi- 

vedė mane kartu Korso Valdoko vaikų prieg- 
"JMon, i kurią prašė priimti mažutę sesytę 

Prekossi. Aš dar nebuvau matęs prieglaudos. 
Kaip žingeidu! Čia buvo du šimtu mažutėlių, 
berniukų ir mergaičių; jie buvo tokie maži- 
kad musų pirmaklasiai mokiniai prieš juos, 

(atrodo vyrai. 
M^s inėjome kaip tiktai tuo laiku, kada 

jie stojo eilėsna ir nuėjo valgomąjin kamba- 
rin, katne buvo du ilgiausiu skylėtu skobnių,) 
o tose skylutėse indėtas i>liudelis su risu ir pu- 
pomis, prie jo buvo alavinis šaukštas. Kai-ku- 
rie vaikai, niėję valgoma jin kambarin, sėdosi 
ant grindų, ir tada mokytojoms reikėjo jie 
pakelti ir tempti toliaus. 

Daug jų atsistodavo prie bliudelio, many- 
dami, kad tai jų vieta ir akimirksniu įsikiš- 
davo gerklėn košės šaukštą. Tada vėl moky- 
toja ir sakydavo: "priekin!" 

Jie žengdavo bent kelius žingsnius priekin 
ir vėl čiupdavo šaukšą ir taip toliaus, kol savo 

vietą atrazdavo, bet tada jie, pasmaguriavę 
svetimos košės, beveik sotus būdavo. 

Pagaliaus vargais negalais pasisekė mo- 

kytojoms sutvarkyti eilės, ir pradėjo melsties. 
Tie, kuriems besimeldžiant reikėjo nusigrįžti 
muo bliudelių, grįždavo galvą, bijodami, kad 
kas nors jų košės nepavogtų. O ir visi kiti sa-| dėję rankutes ir žiūrėdami j dangų meldėsi, 
bet jų sielą tada košė savęp traukė. 

Po to visi atsisėdo. 
Kaip juokinga! Vienas dviemi šaukštais 

į*ė, antras rankomis burnon košę kimšo; 
^uig vaikučių ištraukadvo pupas ir jas kiše- 
nėn dėjo; kiti susupdavo jas priejuostin ir ko- 
šę iŠ jų gruzdavo. Kai-kurie nevalgė ir į mus 

dairėsi, kai kurie kosėjo ir risų grudai i visas 
]>uses tyško. Man atrodė- kad aš pakliuvau 
vištinyčion, kurioje daug viščiukų buvo Bet 

visgi buvo labai malonu. 
Mokytoja paklausė aštuonių mergaičių: 

— Kame risas auga? Visos aštuonios atvėrė 
pilnas košės burnas ir vienu balsu atsakė: 

— Ri-sas vad-de-ny-je auga! 
Paskiau mokytoja įsake: / 

— AugŠtyn rankas! 

Ir visos rankutės, dar nesenai iš vystyk- 
lu pasiliuosavusios, pasikėlė augštyn ir pradė- 
jo linguoti, nelyginant baltų ir rausvų drau- 
gių spiečius. 

Paskiau juos sodnan nuvedė. Išeidami 
visi pasiėmė savo krepšelius su uždanda, ku- 
rie ant sienos kabojo. Išsisklaistę |X) soda jie 
pradėjo iš krepšių savo maistą trauki: duoną 
džiovintas slyvas sūrio gabalėlį, kiaušinį, obo- 
liukus, žirnius, viščiuko sparną ir t. t. 

Bežiūrint visas sodnas buvo duonos tru- 

pinių pilnas, lyg kas juos butų paukščiams 
pabėręs. 

Jie kiekvienas kitaip valgė, kaip kralikai, 
pelėb, katės; «ie grsužf. laižė, čiulpė. Kai-ku- 
rios mergaitės spaudė rankomis varškę, ir iš- 
rūgos rankovėn tekėjo. Berniukai bėgiojo ir 
kits kitą gaudė, įsikandę duonos gabalą arba 
obuolį, lyg šunyčiai. Trįs mažutėliai šiaudeliu 
kiaušinį krapštė, tarytum brangenybių jieško- 
danii; baltinio ir trynio trupiniai krizdavo že- 
nėn, bet jie v'i s u s juos surinkdavo. 

f ial bent dvidešimts vaikučių apsispietė 
mažutį dručkį, kuris rankoje cukraus milte- 
lius laikė, prašydami, kad leistų cukruje duoną 
pi.Mv.ažyti. Kai-kuriems jis leido, o kitiems, 
jei jau labai prašė, duodavo savo pirštą pa- 
čiulpti. 

Tuo laiku mano man,a sodnan ū* 
meilino juos. Daug vaikų ja apspitę; kai-ku- 
ric, atloję galva, nelyginant, trečiąjin gyve- 
nimai! žinvčc'n ; ra'ė. kad jinai juos pabu- 
čiuotų. Vienas i"' •' '. kasta apelsino gaba- 
lėlį, antrasai duonos plutelę, viena mergaitė 
jai lapą davė. Dar viena imrgaitė rodė jai 
sužeistą piršteli. Tuo laiku daug nelaimių at- 
sitiko. Mokytojos su pagelba skubėjo; vieni 
verkė, negalėdami mazgo atmegzti, kiti dėl 
obuolinių grūdelių susipešė, vienas berniukas 
sugriuvęs bliovė, nebegalėjo atsistoti. 

Išeidama mama pakėlė augštyn tris ar 
keturius vaikučius, ir tada beveik visi atbėgo, 
prašydami, kad ir juos pakeltų. Vieni už rankų Į 
čiupo, kiti už pirštų, norėdami žiedų pasižiū- 
rėti. Kiaušiniu išsitepęs berniukas laikrodžio 
retežėlį tempė, antrasai kasa. 

— Žiūrėkite, — kalbėjo mokytoja, — jie 
jums drabužius pagadįs. 

I5et mama neatkreipė atydos j savo dra- 
bužius ir juos vis glamonėjo, o jie dar labiaus 
;>rie jos lindo, artimesnieji ištiesė rankutes, 
'yg norėdami ant jos užlipti, tolimesnieji stum- 
iesi ir artyn skverbėsi, ir visi šaukė: 

— Sudiev! sudiev! sudiev! 
Pagaliaus jai pasisekė ištrukti ir iš sodno 

išbėgti. Ir tada visi puolė prie tvorelės ir pro 
.pragas žiurėjo, norėdami ją dar pamatyti, ir ištiesė rankutes, siūlydami jai duonos, at- 
;<ąstų obuolių arba sūrio, ir visi kartu šaukė: 

— Sudiev! sudiev! sudiev! Rytoj ateik! 
Dar kartą eik! 

Mama visa buvo :>t'.tq,ta ir trupiniais api- barstyta, jos akis buvo pilnos ašarų, bet links- 
ma, nelyginant didžiausioj šventėj. O sodne, 
nelyginant paukštelių čiulbėjimas, dar vis bu- 
vo girdėties balsai: "Sudiev! sudiev! Dar 
ateik!" 

* * 

K AT P UŽLAIKYTI KIAUŠINIUS. 
Kiekvienam vandens kibirui pridėk kvor- 

ta švicžižM degintų kalkių ir puskvortę papras- 
tos druskos; sumaišyk gerai. Pripilk statinę 
pusiau pilną šito miešalo ir dėk kiaušinius j 
ii kuomet nori po birželio mėnesiui; jie išsto- 
vėsią. du metu ir busią geri. 

Amerikos Raudonasis Kryžius Ivon- 

dono surengė Amerikos sužeistiems 
kareiviams, pasivažinėjimu 

FRANCUZIJOS ARMIJA 
BUVO DIDELĖ. 

Varyčius. Prancūzų parlia- 
meuto atstovas Benazet, są- 
ryšyje su kariškų reikalų b i u 

d ž e 111 (apyskaita), padavė 
raportą, kuriame tarp kit-ko, 
parodoam, kiek franeuzai tu- 

rėjo kareivių sa'o armijoj, 
pradedant nuo karės pradžios. 
Šios skaitlines yra sekančios: 

Rugpjūčio 15 J. 1914 metų 
Prancūzija turėjo po ginklu: 
aficierų 92,828; karei v; u 3,- 
900,000. 

Vasario 15 d. 1915 inctų: 
aficierų 97,753; kareivių 4,- 
900,000. 

Sausio 1 d. 1916metų: afi- 
cierų 109.814; kareivių 5,- 
096,000. 

Sausio 1 d. 1917 metų: afi- 
cierų 115.<X)4: kareivių 5,Q26, 
000. 

Sausio 1 d. 1918m.: aficie- 
rų 128,372; kareivių 5,064,- 
000. 

Sausio 1 d. 1918 m. pėsti- 
ninkų buvo 2,100,775; artile- 
rijoj 899.645; orlaivystėj 59,- 
285; raiteliuose 166.422; in- 
žinierių korpuse 185.110. 

MILDOS TEATRO BENDRO- 
VĖS DALININKAI TĖMIKIT! 

Visi A. Oleszevvskio Trusto 
Kreditoriai, prisirašę prie Mil- 
dos Teatro Bendrovės, malonės 
atsiimti savo SHARES. Laikas 

užbaigti( šita darb:j, ir knygas 
uždaryti! 

Ateinant atsiimti Share;:- atsi- 
neškite mano "rcceipt::s" ka:p 
n ai o Trusto Certifikatu. taip ir 
nuo pinigais įmokėtų lėšį. 

Dalininkai, gyvenantieji kituo- 
se miestuose malonėkite sugra- 
žinti per kj-asą mano "įeceiptus," 
ir paduoti savo dabartinį antra- 
šą, o atgal pačta .gausite prik- 
lausančias jums Shares Mildos 
Teatro Bendrovės. 

Prisirašyti prie Bendrovės ga--* 
li dar Kreditoriai A. (Jleszews- 
kio Trusto ant sumos virš 

$3000.00 Trusto Certifikatų. Su- 
ma reikalingų rust Certifikatų "už- 

baigimui roktuidu su Trustee 
sparčiai mašinas. Tie, kurie at- 

siliks, galės tik save kaltinti. 
Visuose Mildos Teatro Ben- 

drovės reikaluose, kreipkitės se- 

kančiu adresu: 

JOSEPH HERTMANOWICZ, 
3133 Emerald A ve. Chicago, 111. 

SVETAINĖS REIKALE. 
Draugijų Atidon: 

Reika.as atsakančios lietuvių sve- 
tainės Chicagoje, nuo seniai yra gi- 
liai atjaučiamas visų mūsų drau- 
gijų. Mėginimai jsteigtl tokių, svetai- 
nę bendromis draugijų spėkomis 
kol-kas nepavyko. Klausimas yra at- 
daras, ir todėl yra vietoje jį toliau 
gvildenti. 

Ačių tūlom aplinkybėms, dalykas 
jsteigimo puikios lietuviškos svetai- 
nės Chieagoje tapo pastumtas žymiai 
prekyn, nes iš A. 01szewskio kredi- 
torių susitvėrė bendrovė su tikslu, 

I įsteigimo svetainės, ir šita tai bend- 
rovė jau Įgijo r.amą po Nos. 3222- 
322G So. llalsted Čtreet, kurj mano 

pavartoti įsteigimui sr.vtainės. 
Namas yra 75 pėdų pločio ir 135 

pėdų ilgio. Pamatai to namo leidžia 
statyti 3 augštus viršui. Todėl, no- 
rint įsteigti svetainę, reikia vien pa- 
augštinti sienas ir uždėti naują sto- 
gą, kas atsieis ncporbrangiul. Viršui 
krautuvės yra jau užtiesti plieno bal- 
kiai, taip kad galima dėti grindįs. 
Viskas yra parengta, reikia tik padi- 
dinti bendrovės kapitalą, ir dabaigti 

! namą statyti. 
Vieta yra ideališka, nes pačiame 

viduryj didžiausios lietuvių kolionijos, 
visiem gerai žinoma, lengvai pasiekia 
ma. Todėl, jeigu lietuvių dr-jos pri- 

statymui lietuvių svetainės 
Cfc:>?goje, nėra geresnės progos, kaip 
paremti sumanymą MIRGOS SVE- 
TAINES BENDROVES, ir dalyką į- 
vykčluti. Draugijos norinčios šitą da- 
lyką paremti nereikalaus savo narius 
apsunkinti. Jeigu atsiras nors 30 
draugijų, kurios sudėtų po $1000,00 
svetainė įvyks. 

Todėl, draugijos, kuries užjaučia 
tam dalykui, tegul praneša, kiek ka- 
pitalo gali j tą svetainę jdėti. 

MIKGOS SVETAINES BENDROVE 
šj metą. išmokėjo savo dalininkam 4'f 
gryno pelno, ii dar keli šimtai dolarių 
atliko iždo, nepaisant kad iš pirmos 
paimtos raudos parengė šeimynišką 
vakarėli visiems nariams veltui, ir 
užmoki 1o Fire Insurance už 3 metus 
iškalno. Tas paiodo, kad stovis šitos 
bendrovės yra labai puikus, ir kad 
pinigai sudėti gabena gėrą nuošimti. 
Prisidėjus prie tos bendrovės, drau- 

gijos jdūtus pinigus nepaaukaus, bet 
įvykdinus taip mums reikalingą sve- 

tainę, turės iš to didesnę naudą, ne- 

gu laikant pinigus bankoje. 
Draugijoms prisidėjus prie Mirgos 

Svetainės Bendrovės, šita įstaiga pa- 
siliks ant visados vieša, nuosavybė 

! visuomenės. Tokia svetainė bus pa- 
matu mušu kultur"ko gyvenimo. 

Aptarimui visu smulkmeną, Valdy- 
ba Mirgos Svetainės Bendrovės pa- 
rengs bendrą susirinkimą su valdy- 
bomis tų visų draugijų, kurios šitų 
klausimu užsiinteresuos, ir nuospren- 
dis tokio bendro susirinkimo bus 

perstatytas specialiam dalininku ben- 
drovės susirinkimui. 

Draugijos, kurios Sitų klausinių už- 
siinteresuos, malonės kuogrcičiausial 
paduoti antrašus savo valdybų, per 

į laišką, sekančiu adresu: 

Į MIRGA HALL ASSOCIATION 

3133 Emerald Avenue 

i Chicapo, III. 

DVASIŠKOS 

.Prakalbos. 
Nedčlioje, 

Sausio-Jen. 26,1919 
Kalbės geri kalbėtojai 

atsibus po numeriu: 

4537 SO. ASHLAND AVE. 

Meldžiame visus Lietuvius 
koskaitli giausiai atsilankyti, nes 
išbirsite daug ko naudingo. 

Prakalbu Rengėjai 
Pradžia 3:30 po piet. 

Vakare 7:30 vai. j 

UNIVERSAL STATE BANK 
YRA TAI CHICAGOS 

Lietuviu Finansinis Verdunas 
-- BANKO TURTAS JAU SIEKIA — 

$1,303.556.30 
DEPOZITŲ \UGIMAS 

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) $16,754.95 J 
Rugpjučio 4, 1^7 288.556.89 
Gruodžio 31, 1917 418,661',63 
Liepos 2, 1918 600,079.07 
Lapkričio 2, 1918 765,523 56 
Gruodžio 31, 1918 945,789.40 
Sausio 23,1919 .... $1,003,850.08 

Dekite savo pinigus į Universal State Banką. Jeigu lai- 
kote kur kitur, tai palikite mums savo knygutę, o męs 
pinigus perkelsime — tamistai visai nereikės gaišti nuo 
darbo. Mokame 3 nuošimtįuž padėtus pinigus, kurį iš- 
mokame kas pusmetis Sausio ir Liepos mėnesiuose. 

Lietuvių Valstybinis Bankas taip sparčiai auga dėlto, 
kad yra STIPRUS IR SAUGUS bankas, po aštriausia 
valdžios priežiūra ir po nuolatine užžiura ištikimų di- 
rektorių. pasekmingų ir patyrusių banko valdininkų, turin 
čių platų \y ilgametinį patyrimą bankinuiose reikaluose. 

✓ 

Unversal State Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai 
apsaugoti ir niekad negali žuti, nes bankas turi gryną 
kapitalą ir perviršį, siekiantį $22-5,000.00, o suvirš 400 
šėrin'nkų savo turtu duoda depozitoriams dą didesnį už- 
tikrinimą—žodžiu sakan. Universal State Bankas yra tai "Lietuvių Finansinis Verdunas". 
Univesal State Bankas yra netik saugus bet ir labai pa- rankus bankas, nes yra atdaras Utarninko ir Subatos 
vakarais iki 8:30 valandai, duodant progą darbininkams 
atlikti savo bankinius reikalus b* atsitraukimo nuo dar- 
bo ir be nuostolio -iarne banke kiekvienas gali susikal- 
bėti savo prigimtoje kalboje be kitų tarpininkystės. 

BANKO VALDYBA: 
Joseph J. Elias, Prezidentas". 

Wm. M. Antonisen, Vice-Prezidentas. 
John I. Bagdziunas, Yicc-Prcz. ir Kasicrius 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED ST. Kamp. 33. Chicago, III. 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto 

iki 5 vai. po pietų; Subatoj nuo 9 vai. ryto Iki 
12 pietų. Utarniko ir Subatos vakarais iki 8:30. 

Tos šelmės merginos ir "serganti" nori šokdinti... Piešė JONAS STANKUS 
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VIETINES ŽINIOS 
IŠ BRIDGEPORTO. 

Isterija apie Vytautą na, ir jo 
Leib-Gvardiją Chicagoje. 

Tikro lcituvio ypatybė yra ta: 

ką sykj nutaria, tai ir išpildo, 
lokiais buvo lietuviai žiloje se- 

novėje, kada jie buvo laisvi pi- 
liečiai tuomet galingos Lietuvoj 

Viešpatijos. Budą turėjo plie- 
ninį. 

Kaipo pavyzd] stiprio budo 

galime imti iš musų iridžio Ku- 
nigaikščio Vytauto. Vienį kar- 

tį Vytautas dar būdamas jaunas 
apie 16 ar 17-kos metų amžiaus 
lydėjo savo levą, tuomet Didi 
Žemaičių kunigaikštį Keistuti, 
i žygį priešais Kryžeivius. Kry- 
žeiviai tuomet jsibriove j Lietu- 
vą ir, nuterioję visą šių dienų 
Suvalkiją, pasiekė, net Kauną 

•Išgirdys apie tai, Didis Kuni- 
gaikštis Keistutis, pasiėmęs sa- 

vo jauną sūnų Vytautą už pa- 
lydo/ą, su narsiais Žemaičiais 
jojo pasitikti tų Lietuvos am- 

žinu priešu Kryžeivių. 
Atjoją prie Nemuno arti Kau- 

no, kur įpuob upė Neris į Ne- 
muną, nuo aukšto kalno pamatė 
Lietuvos didvyriai, kad Kaunas 
visas liepsnose. Negalėdami mat 

Kryžeiviai toliau briatttis j Že- 
maitiją, uždegė Kauną ir pats 
sugryžo atgal per nuteriotą Su- 
valkiją j savo žemę. Ant šioj 
kalno jaunas Vytautas, žiūrėda- 
mas j deganti Lietuvos miestą i 

sudėjo prisiegą savo tėvui Kei-| 
stučiui. Jis iškėlęs abi rankas 
j dangų, vienoje laikydamas kar- 
dą prisiekė akyse savo tėv > 

amžiną kerštą Kryžeiviams. Sa- 
vo prisiegą Vytautas išpildė. Iš- 
pildė jis savo tėvui duotą žodi 
1410-metuose, po Žalgiriu sumuš- 
damas Kryžeivius j dumblą. Taip 
tikras Lietuvis laikė tuom sy!< 
savo žodj. 

Bet gal kas sakyt, kati tokių 
lietuvių panašių Vytautui dabar 
jau nėra. Aš sakyčiau, kad se- 

novės lietuvių dvasia dar nenu- 

mirė. Ji yra ir tarpe musų. Lie- 
tuviai, stojantie šiądien Lietuvos 
laisves apgynime, daro panašų 
darbą, kaip jų prabočiai dary- 
davo. Imkim, pavyzdžiui, kad 
ir Leib.-Gvardiją Didžio Lietu- 
vos Kunigaikščio Vytauto—Chi- 
cagos lietuvių Draugiją. 

Vytautinių prižadų ji, teisy- 
bė nesudėjo, bet kad už Lietu- 
vos laisvę ji yra stropi kovoti, 
tai liudija jos graži auka ant 

tėvynės aukuro. Si draugija ant 

priešpaskutinio savo susirinkimo 
paaukavo Lietuvos reikalais iš 
savo iždo $300.00. Ant paskuti- 
nio savo susirinkimo nariai su- 

dėjo dar $74 ir visus pinigus 
paskyrė j Neprigulinybės Fon- 
dą. Atsirado nek'ūrie nariai, ku- 
rie nesupratę dvasios Didžio K 
Vytauto, kurio jų draugija vardą 
nešioja, agitavo, kad tie -paau- 
kauti pinigai butų palaikyti sa- 

viems reikalams. Bet tokių bu- 
vo vos keli ir cia j it nėra rei- 
kalo nei minėti. Draugija iš- 

laikė savo prižadėjimą ir ji už- 

sitarnauja nešioti Didžio Lietu- 
vos Kunigaikščio Vytauto var- 

rlą. 
Aukavo sekančiai: 
Iš Draugijos iždo $300. 
Jonas Mazilauskas pac ūkavo 

$10. 
Po $5 aukavo: 

Antanas Stukas ir Juozapas 
Maloni s. 

$3.00 aukavo Jonas Jumitis. 
Po $2.00. aukavo: 

Petras Nausėda, Leonas Na- 
vickas ir Mykolas Malinauskas. 
Po $1.00 aukavo: 

Vincentas Račkauskas, Stani- 

siovas Kunevičius, Boleslovas 
Jankauskas, Vincentas Jankau- 
skas, Juozapas Žukauskas, Juo- 
zapas Adomavičius. Antanas Ta- 
mašauskas, VlaHaš Balčiūnas, 
Povilas Jtinutis, Jonas Banis. 
Jonas Petrulis, Juozapas Kaisis 
Tadas Grigula, Kazimieras Vait- 
kus, .Pranciškus Lesius, Anta- 
nas Betiešiukas, Simonas Šlepa- 
virius, Ant. Jablonskas, Ant. Pu- 
žas, Alex Izdonas, Ant. Andre- 
šunas, Stanis Suris, Kazimiera-? 
Jotkus, Kazimieras Barhlis, Li/t- 
dvikas Lnauskas, Izidoriais Mi- 
liūnas, Mykolas Yasilauskas, 
Vladas Kocevičius, Petras Bag- 
donas, Antanas MiŠcika ir Juo- 
zas Lekšna. 

Smulkiomis" surinkta .$14.00. 
Viso labo $374.00. 

[Viršminėtos aukos priimta 
"Lietuvos"' Redakcijoj. — Red. 
\ 5i draugija gyvuoja jau 25 
metus. Šįmet vasario 2" d. su- 
eina jos 25-mctinis jubiliejais, 
jubiliejų žada apvaikščioti atei- 
nanti rudenį. Draugija turi apie 
pustrečio šimto narių. Susirin- 
kimus laiko Šv. Jurgio parapi- 
jinėje svetainėje. 

Draugijos valdyba susideda iš 
sekančių tėvynainių. 

Prezidentas—Ant. Stukas 
Sekretorius—St. Kuncevičius. 

Kasierius—Jonas Mazilauskas. 
Rep. 

STASIO ŠIMKAUS 
KONCERTAS. 

Clilcagiečiai lietuviai tr -ės 
bent ar n** pii mutinę progą išgir- 
sti vargonų koncertą, kurį duos 
kompozitorius Stasys Šimkus 
žinomoj Hull House svetainėj, 
prie I laiste i ir Polk gatvių, sau- 
sio 2f>-tą dieną lygiai 8 vai. 15 
nitu. vakare. 

Programas parengtas iš ge- 
riausiu ir gražiausių vargonams 
veikalų. flull House vargonai, 
yra vieni i.-> didžiausių ir gra- 
žiausių vargonų Chicagoje. 

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

šiame koncerte tikamasi turė-' 
jost. ir tik-ką atvykusią "Rusi- 
jos Revoliucijos Močiutę" p. 
I'.rcškovskąją. 

LIETUVIU KAREIVIJGS 
ORGANIZACIJA. 

Ateinantis susirinkimas ir 
lavinimasi lietuvių kareivinės 
organizacijos This nedeldieny- 
je, 26-tą diena sausio, lygiai 
ant 2-jų po pietų "Apveizdos 
Dievo" bažnytinėje svetainė- 
je, kampas 18-tos ir Union 
gatvių. 

Vi i kareiviai būtinai tur 
buti eilėse paskirtame laike 
Kurie nepribus į laika, bus 
paskirti į naujokų burius, ne 

formacija jau padaryta. Kvic 
čiami vra ir tie visi, kurie dar 
neprisirase T r kurie nori pra 
silavinti gimnastikoje kad pa- 
taisius savo sveikatą. 

Kiekvieno sumanesnio lie- 
tuvio priderystė yra buti su 

mumis, įžiūrint savo politi- 
kos bei kitų pažiurti. 

Taigi, vyrai, visi j mrsij 
eiles. 

C. Kasputis. 
IŠ BRIGHTON PARK. 
Tėvynės Mylėtojų Draugi- 

jos 8-ta kuopa laikys savo me- 

tinį susirimamą subatoje 25- 
tą dieną sausio, 7 valardą va 

kare, T. Mažienio svetainėje. 

prie 3834 Su. Kcdzie a ve. 

Gerbiamieji nariai, malonė- 
kite i susirinkimr paskirtame 
laike atsilankyti, nes turėsime 
daug svarbių reikalų kas mk 
j). Šerno raštų išleidimo ap- 
ftarti. Xe]iy,iirškite atsivesti 
ir naujų narių, norinčių i T. 
M. D-ja jstoti. 

77 i\T~ D. 8-tos kuo- 
pos J 'aldyba. 

PRANEŠIMAS D RAUGI- 
JU ASTOVAMS. 

Susirinkimas Susivienijimo 
Lietuviškų R. K. Pašelpimų 
Dr-jų atsibus 26-tą dieną sau 
sio 1919 m. p. YYoodmano sve 

tainėje, prie 3257 S. Lime gat- 
vė p r t i 33-eios gatvės. Drau- 
gijų atstovai teiksitės Į susi- 
rinkimą atsilankyti; nes tu- 
rėsime daug svarbiu dahkn o w t, 

nutarti. 

Jonas B. Dimša, nutar. rast. 
3431 S. Hmerald A ve. 

IŠ TOWN OF LAKE, 
(įvardija Didžio Lietuvos Ku- 

nigaikščio Vytauto nepersenai 
Sv. Kryžiaus parapijinėje svetai- 
nėje laikė savo metini susirin- 
kimą. 

Apsvarsčius gražioje tvarkoje 
savus dalykus, draugija priėjo 
ir prie Tautos reikalų. Jonas 
Balnis trumpai paaiškino dabar- 
tini Lietuvos padėjimą, rūginda- 
mas dėti aukas Lietuvos laisvės 
reikalams. Jo žodžiams visi su- 

sirinkusioji pritarė. Paskui Jo- 
nas Klimas davė įnešimą paau- 
kauti iš draugijos iždo $200. Vi- 
si susirinkusieji įnešimą vien- 
balsiai priėmė ir nutarė iš iždo 
paaukauti $200. Tenpat buvo 
išrinktas komitetas parinkimui 
nuo nariu šiame susirinkime ati- 

ku. j tą komitetą įėjo J. A. Ka- 
reiva ir J. Druktenis. Jiedu nuo 

narių surinko dar $121.25. Išvi- 
so (iv. 1). L. K. Vytauto tokiu 
budu aukavo $321.25. 

Pabaigus aiikų rinkimą, kilo 
klausimas, į katrą fondą įpinigus 
pasiųsti. Jonas Klimas patarė 
pinigus pasiųsti Pildomajam Ta- 
rybų Komitetui Į VVashmgtoną. 
Po diskusijų nariai nusprendė, 
kad draugijos administracija pi- 
nigus pasiųstų Pildomamjam Ta- 
rybų Komitetui sunaudojimui 
Lietuvos laisvės išgavimo reika- 
lams. 

Šiame susirinkime aukavo se- 

kančios ypatos: 
Jeronimas Baltikauskis auka- 

vo $25.00. *1 
Antanas Kavalauskis 

~ 

aukavo 
$10.00. 

Po $5.00 aukavo: A. Putvin- 
skis. J. Balnis, P. Mockcla, M. 
Vaičikauskis, P. Jaksiboga. 

Po 3 dol.: K. Skutkavicius. 
Po 2 dol.: T: Šiliunas, J: Ben- 

zunas, J. Laurinavičius, J. Le- 
į tukas, 

Po 1 dol.: J. Navickas, J. Ka- 
nauskis, A. Rakauskis, J. Petra- 

vičius, M. Abaravičius, A. T Pe- 
traitis, V. Birbalas, R. Brazau- 
ske, J. Benzunas, R. Matėjunas, 
I\. Stankus, J. įTucenius, St. Vai- 
čiulis, K. Mačiulis, A. Butkus, 
J. Laurinavičius, A. Venckus, 
S. Kolicius, K. Šveikauskig, F. 
Venckūs, D. Petraitis, J. Baltru- 
šaitis, A. Kavaliauskis, J. Mar- 
tišius, V. Šarka, J. Legnugaris, 
V. Endriekus, J. "Nudriekus, Pr. 
Engliskis, L. Šimulis. St. Barš- 

kis, A. Dautaras, J. Gedvilas, 
J. Gaizaaskis. J. Gaidelis, V. 
Klimas, 'K. Venckus, A. Žcsna, 
V. Klimašauskis, J. Vaičiulis, j. 
Klimas, V. Greičius F. Vizgir- 
das, J. Braz. -.skis, P. Grigas, 
J. Balandis, A. Kasputis, K. Ka- 
šimas, TV. Šimėnas, M. Juod- 
galvis, M. Klukas, L. Navickas. 

Minėta draugija turi suvirsimi 
keturis šimtus ta:iij. J ši susi- 
rinkimą beveik visi nariai atsi- 

Į lankė. Valdyba njiy metams 
I buvo išrinkta iš sekančių as- 

j menų: pirm.—J. Letukas, vice- 
jpirm.—L. Šimulis, prot. rašt.— 
J: Legnugaris, fin. rašt.—V. Šar- 
ka, kas'crius—J. Balnis, maršalk i 

— L. Benevičius, gvardijos gene- 
rolas—J. Legnugaris. 

Sekantis susirinkimas U v. 1), 
L. K. Vytauto atsibus 26 dieną 
sausio, 2-rą 'vaiandį po pietų, 
viršminėtoje svetainėje. Susi- 

rinkimai visuomet toje pačioje 
svetainėje yra laikomi paskuti- 
niame nedefiienyje kiekvieno 
mėnesio. 

Administracijos narys 
Jonas Balnis. 

IŠ TOWN UF LAKE. 
Draugija "Garsus Vardas Lie- 

tuvių" savo laikytame metinia- 
me susirinkime prie 4625 So. 
Paulina St. nutarė paaukauti !š 
savo iž.11 o i Neprigulmybės Fon- 

dą išgavimui Xeprigulmybė> 
Lietuvai $50. "Liberty 1 londsu. 

Draugas Geležinis davė pa- 
tarimą, kad aukos Lietuvos i-ei- 
kalams butų renkamos kiekvie- 
name susirinkime. Visi susirin- 
kusieji tam sumanymui su noru 

pritarė. 
J. M. Balandis, prez. 

Draugijos Vardu Lietuva 26 

dieną gruodžio savo laikytame 
priešmetininme susirinkime An- 
tano Česnos svetanėje, prie 4509 
S. Paulina gatvė, irgi paaukavo 
Lietuvos laisves išgavimui Į Ne- 

prigulmybės Fondą $50.00 "Li- 
berty P.onds'ą." Paskui nariai 
dar sudėjo $13.50. 

.Virkavo sekančios ypatos: 
$3 paaukavo p. A. Czesna. 

Po $1.00 aukavo: 
J. 'M. Balandis, P. A: TJkoc- 

kis, A: Agelinas, K. Bitautas, 
T. Daujotas, J. Atkocaitis ir J. 
Sabutis ^ 

Smulkiomis aukomis surinkta 

$3.50. Ši draugija susideda iš 

dviejopos rūšies nariu—ji yra ir 

pašelpinė draugija. Nariai mo- 

ka už pašelpą ligoje po 25c. ir 

50c. j mėnesj. Mokantieji 50c. 
gauna la?ke ligos $10. pašelpos 
j savaitę Ši draugija yra labai 

naudinga ir" žmonės turėtų kuo- 

daugiausia ją remti, nes ji rūpi- 
nasi ir Pavo narių gerove. 

J. M. Balandis, pre?. 

Draugija Meilės Lietuvos 
No. 1, savo priešir.etiniame susi- 
rinkime laikytame, p. Antano 

Cesnos svetair.jje, prie 4509 S 
Paulina St., paprašius buvusiam 

draugijos preskLn'tui ip. J. M. 

Balandžiui, paaukavo dėl Lietu- 
vos Ncprigavlmyfies i Xeprigul- 
mybės Fondą $25.00. 

Paskui nariai dar sudėjo $18., 
išviso paaukavo $43.00. 

Aukavo sekančiai ypatos: 
$5.00 paaukavo p. F. Dikčius: 

$2 :oo paaukavo p: J: Balan- 
dis. 
Po $1.00 pankavo: 

1\ Kiulikis, K. Navickis, P: 

Mickevičius, A: ŠI ima, A: Aukš- 
kalnis J. Kviederis, ir S. Kališ- 
nis: 

Smulkių aukų surinkta $4.00. 
Nauja valdyba tapo išrinkta 

iš sekančių ypatų: Prezidentas 

—J. Daujotas; ipagelb. preziden- 
to—-!a. Tvanavičiius; protokolu 
raštin.—D. Povilauskas; finansų 
rašt.—J: Kenzeris; kasininkas 7. 
Deikėčius. 

Susirinkimus laiko p. Antano 
Česnris svetainėje prie 4509 S. 
Paulina gatvė. 

Viso labo viršuje minėtos tris 
draugijos sua'ūkavo $156.50. 

["Šios aukos yra priduotos 
"Lietuvos" redakcijom Redakci- 

ja.] r 

vajff# J. M. Balanai? 

Dr-sie NU Fras. Sv. Marijos P. Panu 
rengia 

Vargingų Laiku šoki 

Ned., Sausio-Jan. 26, 1919 
Sv. Jurgio Parap. Svet. 33 ir Auburn av 

lnžanga labai pigi, nes tik 24c. Pradžia 6 vai. vakare 
Visi lietuviai ir lietuvaites beskirtumo amžiaus esatį užkviečiami atsilankyti į musų pirmutiri 

"Vargingų Laikų šoki, kuris jus nustebins savotišku parėdniu; jų varginga išvaizda jus labai u 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

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

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsteč St 1850 Wc''s 
2407 W. Madison St. Chicago 

Reikalinga mergina prie abe!- 
no darbo, rakandų krautuvėje. 
Turi mokėti kalbėti angliškai, lie- 
tu kiškai ir lenkiškai. 

A. Kosmowski 
1741-43 W. 47th St. Chicago 

Reikaleujame merginų. Leng- 
vus darbaii, gera mokestis. 
Atsišaukite: Overscas Casing Co. 
4856 S. 1 laistei! St. ič užpakc.lio 

Reikalinga patyrusių darbinin- 
ku (vyru) kaipo "operatore" ant 

moteriškų "coats;.'' taipgi reika- 
linga "prcsscrs" ant užbaigimo 
"coats" ir ant siūlių. Taipgi 
reikalinga "finislierkų." 

Lietuviška dirbtuvė. Gerai ap- 
mokama. A. Bačiunas, 1575 ~Og- 
den A ve., 211d floor, rooin 6. 

Telephone Mouroe 6703. 
Ar Jųs Gaunate Kokj Pelną. 

NUO TŲ ŠERŲ, KURIOS 
JUS PIRKOTE. 

Pirkite šėrus Buck Run Oil ant 
Rafining Co. ir gaukite tos kompa- 
nijos pelną, kuri išmoka Buck Run 
Oil aad Befining Co., yra operuojan- 
ti bile kokią, pagamina&a aliejų 
kompanija, kuri išmoka 35 procentus, 
išmoka kas tris mėnesei. Dabar šė- 
rai parduodami po $2.00 už šėrq. ir 
pakils iki $2.50 už šėrą j trumpį lai- 
ki>. 
Taipgi Liberty Bondsai yra imami u:': 

lygius pinigus j 
Siuskite savo užsakyrr.us šiandieni 

J. BIRPHTON. 
care of Chas A. Wocd and Co. 

11C Sc. Cearborn St. Chicago. Ii! 

Laiškus ga'ite rafyti ir lietuvi^km 

BARGENAS 
$200 Phonograph su rekordais 

i;- deimanto adata, parduosiu ui 

$55. Taipgi puikų Playc* Pianą, 
vėliausios mados. Seklyčios setą 
valgomojo ir miegamojo kamba- 
rių setus, divonus, paveikslus, 
parduosiu už bile teisingą pasiū- 
lymą. Nepraleiskite šio bnrgcno. 

Rezidencija 
1922 So. Kedzie Ave. Chicago I 

H. LE1BOVSTZ 

Persikele atgal 
in savo 

seną vietą, 

kur 

pirmiaus 
buvo 

1650 W. Va# Bure* St. "K™ 

HULL HOUSE 
prie Halsted ?r Polk Gatvių. 

Sausio-January 2@tą 
Stasys Šimkus Vargonais duos Koncertą 
panelė MARIJONA RAK/ U S KAITĖ 
kuri sudainuos pr:V v: cvv. 1 tie U parinktų dainų ir 
giesmių. Fradžia lygiai 8:15. 
Bilietus gerirr eaut'. J V,:; r. t svetainėje ir i., r. ; i > 

krautuvėje. 

ADOMAS A. KARAI.IAUHKAS 
.SEKANČIAI KAšAl : 

A"; lr.!.ai sirgau per .? metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėiimas. 
srauju, inkstų, Nervų ir abelnas Sfėkų nustojimas 

k'.iuo, lr buvau nustojęs vilties, kail l>tgyve.n- 
iu. Visur jieįkojau sau padilbos, nesigailėjau vi-o.i. 

Amerikoj ir ui rubezių. bet niekur negavau savo 
veika tai paseilios. 
I'.t kada pareikalavau Salutaraš vaistų, Bltterio, 

sraujo valytojų, Nirvaton.j, Inkstų ir Reumatizmo 
;yduoles, tai p uvartojimui minėtos gyduolJs, mano 
pilvą;* pradėjo atsigauti, stiprėt. gerai dirbt. Krmija^ 
--ivaiė. Nervai ėmė ..tipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 

Reumatizmas pranyko, diegliai nrbetiadė po krutin 
\'idurių rėžimas išnyko po užmušimui vi>ų ligų. Itč- 
Kiu mėnesiu isgcruavau ki javaiti- po butelį 

lularas, l'ilteria, ir po 3 ntfcn. savo paveiksle pamaiiau t. kį skirtum:) kaip tn p 
dienos ir pakties. Pa-har jaučiuos smagini ir esu link-n.as ir 1000 syki:} dCk ':,.i 
Salut.trus mylistij geradfjistei ir linkiu vi-.iems .savo draugams ir parįctainlcuis 
su lokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baltrenas, Prof. 
170" So. Haisted St. Phone Ccnal6417 ChicaRo, III* 

Priverstas Buti Dideliu! 

PAKERIUS dažnai kaltinama, kad jie yra dideli. Jeigu didumas 
yra kriminalu, tuomet Armour and Company yra kalti. Nes, iš 
menkos pradžios šis biznis išaugo i milžiną, kuris tarnauja milijo- 

nams. duodamas nuolatinę, visuomet atvirą rinką gyvulių augintojams— 
pristatydamas mėsą vartotojams iš už šimtų mylių. 

Kas tai yra protingai pasakęs, jog "Pro- 
dukcija laukia ant distribucijos."" Kitais 
žodžiais sakant, negali Imti jokio para- 
ginimo gyvuliu augintojams auginti gy- 
vuliu daugiau, jeigu nėra užtektinai rinku 
jų pardavimui. Kuomet didesnis auginimas 
yra daromas ant farmų, tuomet rinkos turi 
buti praplatintos jo priėmimui. 

ARMOUR ANT) COMPANY YRA DIDE- 
LE, TODĖL, KAD PRAMONE YRA DI- 
DELE. Packi'ng industrija privalo eiti 
glitą su padidėjimu skaitliaus gyvuliu ir 
gyventoju skaitliaus augimu. Kuomet skait- 
lius galviju dauginosi, Armour organiza- 
cija taip pat didinosi. Naujos skerdyklom 
tapo pabudavotos tose viotoso, kur gyvu 
liai buvo auginami; pagerinti operacijos 
budai tapo įvesti; daugiau rel'rigiruotų 
vagonu pabudavota maisto važiojimui. 

Karo kilus, šio išradimo naudingumas 
turėjo progą parodyti savo naudingumą. 
Nežiūrint stokos darbininkų, suirusio go- 

ležinkeliŲ veikimo iv daugelio kitokiu 
kliūčių, Arm„ur and Coinpany ir kitos 
panašios įstaigos, tapo tuojaus sutaisytos 
tai]), idant užganėdinti Karės Departamen- 
to šauksmą, maisto pristatymui. Apart iš- 
siuntimo šimto suviršum vagonų mėso3 
j dienų, arba septynesdeSimt milionų sva- 

rų į mėnesį Armijai ir Laivynui, męs, 

taip pat kaip ir pirma, užganėdinome ir 
reikalavimus civilių gyventoju save keliu. 

Su padidėjimu" galvijų auginimo, paska- 
tinto Maisto Administracijos augštomis kai- 
nomis, turėjo Imti įrengta (langiaus prie- 
monių prirengimui ir išpardavimui ne tik 
mėsos, bet ir kailių, kanopų ir visų kitų 
gyvulio dalių. Priplaukiinas šimtų nauji 
galvijų kasdien privertė mus palmdavoti 
naujų dirbtuvę j devynesdešimts dienų, pa- 
budavoti saldytojus, kubilus sukrovimui 
gautų produktų, džiovintojus, naujus trio- 
besius valymui ir taisymui grobų, kati- 
lus dėl oleo, kailiams sankrovas ir t. t. 

Sugrįžus normališkiems laikams, tie visi 
įtaisymai,—įvesti spaudžiant karės reika- 
lams idant duoti rinkus galvijų augint o- 

jams, ir idant pristatyti užtektinai maisto 
Armijai ir Laivynui,—tarnauja ir lyg šio 
laiko publikai Tai yra pastovus invest- 
mentas, užtikrinantis pastovią rinką ir 
tokiu budu pastovų p istatymą geriausio 
maisto tikros vertės kainomis. 

Šiądien, kuomet Euro nt žiūrį į Ameriką 
kaipo į savo penėtoją—apart to, kad Ir 
*nti Amerika turi būti valgydinama,—Ar- 
mour and Company dūlumas ir sugebu- 
mas daryti dideles apyvartas pasekmingai 
ir ekonomiškai darosi didesnės svarbos 
negu kadanors pirma. 

AR M O U R €©Ff PA 

Neparduok savo Liberty Bondsu 

Nes jie yra geriausis investmentas pasaulyje. 
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