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Bolševikai 
užėmė Rygą. 

Civlle Kare Berline. 

Anglija ištrauks kariumenę iš Rusijos, 

Rusai gelbsti Uebkhhchtui. 

BOLŠEVIKAT UŽĖMĖ RYGĄ. 
Londonas, sausio 7 d. Ru- 

su bevielinio telegrafo prane- 
šimas aplaikytas šiądien Lon- 
done praneša, kad miestas Ry- 
ga likosi paimtas bolševikų 
sausio 4 diena. 

Generališkas žengimas pir- 
myn vakarų pusėn bolševikais 
yra skelbiamas išleistame So- 
vieto valdžios pranešime, les- 
tom joj bolševikai žengia ant 
Revelio ir pasiekė Charlote- 
noff, kuris randas: apie tris- 
dešimts mylių j rytus nuo Re- 
velio, sulyg rusų bevielinio te- 

legrafo pranešimo. 
Taigi yra pranešama apie 

paėmimą daugelio kaimų. 
Lietuvių kariumenė, prane- 

šimas priduria, užėmė Pod- 
brodžie (Paberžiai), kuris ran 

dasi apie trisdešimts mylių j 
šiaur-ryčius nuo \ ilniaus. 

Apielinkėje Stepanovo bol- 
ševikai skelbia suėmę 3,000 
nelaisvių ir daugybę kariškos 
medžiagos. 

C J.VILĖ KARĖ BFRLINE. 

Kopenhayenas, sausio 7 d. 
Municho korespondentas laik- 
raščio P o 1 i t i k e n praneša, 
kad Berline viešpatauja pilna 
anarchija ir civile karė pra- 
sidėja. 

Jo pranešimas, jis sako, yra 
paremtas telefono žiniomis iš 
Berlino. 

Visos bankos yra užbarika- 
duotos ir didelė dalis miesto 
namų yra rankose Spartakų. 

Tūkstančiai apginkluotų dar 
bininkų spartakų frakcijos, 
korespondentas praneša, vaik- 
ščioja gatvėmis ir rekuriose 
vietose šaudymas prasidėja. 
Kulkasvaidžių šaudymas gir- 
dėtis visose dalyse Berlino. 

Pranešama, kad valdžia plia 
nuoja šturmuoti policijos na- 

mus, kur rar.dasi sukrauta 
daug kanuolių ir kulkas vai- 
cizių. # 

Dr. Kari Liebknecht, Spar- 
takų vadas, važinėja [jo mies- 
tą organizuodamas savo ka- 
reivius prie galutino mūšio, 
kuris, kaip manoma, prasidės 
netolimoje ateityje. 

ANGLIJA IŠTRAUKS KA^IU- 

MENĘ 15 RUSIJOS. 
Londonas, sausio 7 d.—Li- 

kosi pranešta šiądien, kad 

Anglijos valdžia neturi ma- 

žiausio noro pasiusti daugiau? 
kariumenės Rusijon. Ne dau- 
giau kaip 20,000 Anglijos ka- 
reivių randasi dabartiniame 
laike Rusijoj, priskaitant ii 

j civilius Anglijos piliečius. 
! Pranešimas, priduria, kad Šie 

Ikareiviai bus sugrąžinti Ang- 
lijon taip greit, kaip bus 

galima. 

RUSAI BOLŠEVIKAI 
GELBSTI LIEBKNECHTUI. 

% 

Kopcnhūfjcnas, sausio 7 d. 
Adolf Joffe ir M. Radek, va- 

dai rusu bolševikų įflisijos \ o 

kieti joj, randasi Berline ir pri- 
gelbsti Liebkn.chtui ir Rosa 
Luxemburg prirengti bolševi- 

kišku revoliuciją. 
Sulyg pranešimų, aplaikytų 

čionai, jie randasi, kaip ma- 

noma, .policijos namuose, ku- 
rie yra Spartakų tvirtove. Ne 
prigtilmingi socialistai, kurių 
vadai likosi prašalinti iš Vo- 
kieti jos valdžios, pranešama, 
visiška: prisidėjo prie Spar- 
uikų. 

Šios dvi grupos išleido pro- 
klamaciją, kurioje pranešama, 
kad galutinas mušis, kad iš- 
gelbėjus revoliuciją, turi buti 
atliktas dabartiniame laike. 

VVilhelmstrasse nuo Unter 
den Linden iki Leipsigstrasse 
yra pripildyta valdžios sim- 
patizuoto jais. 

Atrodo, kad valdžios stra- 

tęgija yra tame, kad nedaleis- 
ti Spartakų demonstracijos 
prieš valdiškų įstaigų. 

Šimtai jaunuolių ir civilių 
žmonių Spartakų eilėse turi 
šaudykles. Spartakų apgink- 
luoti kareiviai apsupo viešbu- 
tį Aldon, bet jokio mūšio ne- 

buvo. 

LENKŲ MOTERIS KARIAU 
JA PRIEŠ RUSINUS. 

Lomioncis, sausio 7 d. Ži- 
nios iš Viennos ir atspausdin- 
tos Central N : w s pra- 
neša, kad rusinu kareiviai pa- 
sivarė pirmyn ir apsupo Lem- 
bergą, kurį gina lenkai. Pra- 
nešama, kad lenkai likosi iš- 
varyti iš Lubachoff, šiaur- 
vakariuose nuo Lembergo. 

Žengdami ant Lembergo, ru 

sinai užatakavo su 20,000 ka- 
reivių dvylikos mylių fronte. 
Visa lenkų kariumenė Lem- 
bergo dalyvavo mūšyje, pri- 
skaitant diviziją, kuri suside- 
da i^ lenkių moterų. Moterų 
divizija, kaip pranešama, pa- 
nešė didelius nuostolius ir dau 
gelis iš jų pakliuvo nelaisvėn. 

LENKAI ŽENGIA ANT 
DANZIGO. 

Berlinas, sausio 4 d. ('su- 
vėlinta). Speciališkos žinios, 
aplaikytos čionai praneša, kad 

Paprastas Reginys Užimtoje Vietoje. 

Poznaniuje kilo šaudymas ir 
kad gatviniai mūšiai ištiko 
Gnesene tarp lenkų ir vokie- 
čių ;rr?.rdijos. 

Visas geležinkelio susinėsi- 
mas su Gnesenu likosi sustab- 
dytas. Bromberge, šiaur-ry- 
čiuose nuo Poznaniaus, atsto- 

vai Vokietijos valdžios likosi 
:uareštuoti lenkų Kareivių ir 
Oarbininkų Tarybų. 

Kaip pranešama, lenkų ka- 
riumenė tęsia savo žengimu 
)irmyn per ouhmeidcmuhl prie 
Oanzingo. 

Lenkai turi užėmę geležin- 
keli nuo Shneidemuhl iki 

Brombergo. Vakaruose nuo 

Schneidemuhl vokiečiai kon- 
;entruoja savo kariumenę su- 

aikvmni lenku žengimą. J c O w 

LENKAI ŽENGIA ANT 

THORN. 

Berne, Šveicarija, sausio 7 
d. Žinios iŠ vokiškų šaltinių 
praneša, kad lenkų kareiviai 
su artilerija žengia prie mies- 
to Thorn, šiauriuose nuo len- 

kų-prusų rubežiaus. 
Rytiniame Brandenburge 

gyventojai bėga j vakarus, nes 

lenkai žengia pirmyn ir ran- 

dasi tiktai septyniose myliose 
nuo Brandenburgo rubežiaus. 

PREZIDENTAS WILSONAS 

PARYŽIUJE. 
Paryčius, sausio 7 d. Pre- 

zidentas Wilsonas, Mrs. Wil- 
son ir p-le Margaret Wilson 
sugrįžo iš Italijos šiądien iš- 

ryto 10 vai. 10 min. 

\7VILS0NAS GALI BALSUOTI 

ITALIJOJ. 
Paryčius, sausio 7 d. Kai 

po pasekmė, kad Turino ap- 
skričio micsLai suteikė Prezi- 
dentui Wilsonui pilietvstę. 
Prezidentas Wilsonas gali hal 
suoti ir užimti valdiškas vie- 
tas Italijoj. 

ITALIJOS KARALIUS AP- 

DOVANOJA PREZIDENTĄ. 
Rymas, sausio 7 d. Ttalijos 

karalius Yictor Emmanuel pa- 

dovanojo Prezidentui Wilso- 
nui garsų paveikslą "Trinita 
Dci Montą" Aristido Sarto- 
rio ir Rubino stovvlą ''Per- 

galė" (Vietory). 
• 

—————— 

LENKAI NUGINKLUOS 
VOKIEČIUS. 

Berne, sausio 7 .d Lenkų 
biuras pranešė Berne šiądien, 
kad Lenkiji. sutinka duoti 
liuosą perėjimą vokiečių ka-' 
reiviams, grįžtantiems iš Uk- 
Ta j inos su išlyga, kad karei- 
viai nusiginkluos ir kad Vo- 
kietija suteiks reikalingą me- 

džiagą transportacijai. 
Apie tai likosi pasiųsta' tal- 

kininkams pranešimas. 

moteris dalyvauja 
MŪŠYJE. 

KopcnJiagenef sausio 7 d. 
Žinios iš Berlino į laikraštį 
P n 1 i t i k e n praneša, kad 
moterįs dalyvauja mušiuose 
Berlino gatvėse. Tukstančiai 
darbininkų- dalyvauja mūšyje, 
kuris priima civiles karės iš- 

vaizdą. 
Mušis kįla iš kontr-demon- 

stracijos, kurioje dalyvavo 
daug miesto gyventojų. Jie 
turėjo išstatę lozungą "Šalin 
Spartakai," tuom pačiu laiku 

Spartakų lozungas buvo "Ša- 
lin valdžia." 

Spartakai užėmė Tiergar- 
ten ir zoologijos sodą. Kele- 

itas šūvių likosi iššauta ir mu- 

šis prasidcją. 
Spartakams pasisekė už- 

griebti visas telegrafo kon- 
toras. Kaip pranešama, visos 
dirbtuvės yra uždarytos ir pre 
kyba sustabdyta. 

PRIEŽASTIS NUSIŽUDYMUI 

Kattouits, Silezija, sausio 
d. (suvėlinta). Su tikslu duo 
ti streikuojantiems kasyklų 
darbininkams suprasti kokią 
jie padarė situaciją, Herr Yo- 
kiszch, kasyklų valdybos na- 

rys nusižudė ir paliko laišką, 
adresuotą streikieriams, kuria 

i me jis užreiškia, kad neramu 

mas, kokį jie uždėjo ant jo 
yrar blogesnis, negu įnirtis. 

Yokiszch pridūrė, kad jis 
bandė be pasekmių žodžiais 

pertikrinti juos, ir nutarė pa- 
aukauti gyvastį, kad priro- 
džius, jog mainierių reikala- 
vimai nėra išpildomi. 

APDOVANOJA 
MRS. WILSON. 

Rymas, sausio 7 d. Senato- 
rius Frascare, prezidentas Ita- 

lijos Raudonojo Kryžiaus, su 

teikė dėl Mrs. VVilson medalį 
užsitarnavimo tos organizaci- 
jos, likosi pranešta šiądien. 

KIEKVIENAM AVIATORIUI 

$5,000.00. 
Londonas, sausio 7 d. Lord 

Michelhar kuris šiądien mi- 

;ė nuo pneumonijos, paskyi\ 
4>5,000 kiekvienam aviatoriui, 
airis nušovė vokiečių Zeppe- 
liną. 

Jo turtas yra apskaitomai 
įpie $100,000,000. 

YANKIŲ SVEIKATA IR 
MORALAS RUSIJOJ. 

JVasJiinytoncis, sausio 7 d. 
Sveikata ir moralas Amerikos 
kareivių Rusijoj yra puikia- 
me padėjime, sulyg aplaikytos 
kablegramos karės departa- 
mente. 

VOKIETIJA TAIKOS 

KONFERENCIJOJ. 
Londonas, sausio 7 d. Vo- 

kietija priims diktuojamą tai- 

ką ir sutiks užmokėti atlygi- 
nimą talkininkams, kuris bus 
toks didelis, kad Vokietja per 
šimtmetį turės mokėti. 

Jau likosi nutarta, kad Vo- 

kietijos vienatinis balsas tai- 
kos programe bus: "Taip, aš 
sutinku." Ti negali atmesti. 
Talkininkai ir Suvienytos Yal 

stijos nutars kokia taika turi 
buti ir kaip pasaulis turi buti 
sutvarkytas ir apgintas. Tie 
neplianuoja neteisvbės kaslink 
Vokietijos, bet Vokietija ne- 

-turės progos sumažinti "šiurV 

ščiai teisingų'' taikos išlygų 
arba panaikinti jų reikšmę. 

Kaslink neišrištos frazės 
"liuosybė jūrių" nebus nei dau 
Tiaus, nei mažiaus liuosybės, 
Kaip kad buvo per paskutinį 
pusę šimtmečio. 

Anglija yra persverianti ant 

jūrių ir todėl kad jos plačiai 
išmėtytos dalįs imperijos no- 

ri pasilikti persveriančiomis ir 
ant* toliaus, nes jos imperijos 
dalįs nebūtų apsaugotos. 

ROOSEVELTO LAIDOTUVĖ- 
SE DALYVAUS 350 YPATŲ. 

IVasJiingtonas, sausio 7 d. 
Laidotuvės buvusio Preziden- 
to Theodore Roosevelt atsibus 
rytoj ir bus privatiškos ir 

prastos be jokių militariškų 
pagarbų. 

Bažnyčia Oyster Bay, kur 
bus laikomos pamaldos, gali 
♦alpinti savyje tiktai apie 350 
ypatų ir laidotuvėse dalyvaus 
tiktai artimi draugai pulkinin- 
ko Roosevelto ir giminės. 

Yice-Prezidentas Marshall, ! 7 

| elgdamasi.-? s u lyg Prezidento 
\Yilsono prayšmo, atstovaus 

valdžią laidotuvėse. Genero- 
las Mareli atstovaus karės de- 
lartamentą ir Sekretorius Da- 

niels laivyno departamentą. 

WILSONAS APGAILESTAU- 

JA ROOSEVELTO. 

Oyster Bay, sausio 7 d. ! 
^rezidentas \Vilsonas prisiun- 
ė šiądien Mrs. Roosevelt to- 

Icio turinio telegramą: "Mel- 
džiu priimti mano širdingą 
simpatiją. Žinios apie mirtį 
jūsų pasižymėjusio vyro labai 
mane sujudina." 

IŠPILDĖ ANGLIJOS 
PRAŠYMĄ. 

Londonas, sausio 6 d. Ofi- 
ciališkai likosi pranešta šią- 
dien, kad Hollandijos valdžia 
^utiko išpildyti Anglijos pra- 
šymą, kad butų pavelyta Ang- 
įjai vartoti Hollandijos van- 

deninius kelius, ypatingai 
icheldt, pervežimui provizijų 
okupacijinei armijai Yokieti- 
joj ir pervežimui demobilizuo- 
tų kareivių grįžtančių namo. 

Hollandijos valdžia sutiko su 

išlyga, kad tokia transporta- 
cija nebūtų skaitoma kaio pir 
melesne. 

AMERIKOS NUOSTOLIAI 

RUSIJOJ. 
IVasliimjtonas, Sausio 7 d. 

— Kablegrama aplaikyta nuo 

Col. James A. Ruggles kares 
departamento iš Archangels- 
ko praneša, kad Amerikos 
ekspedicijine kariumene šiau- 
rvnėje Rusijoj aplaikė nuos- 

tolių : 
Užmušta mušiuose ir mirė 

nuo žaizdų 3 aficierai ir 57 
kareiviai. 

Mirė nuo ligų: 2 aficierai 
ir 63 kareiviai. 

Mirė nuo nelaimingų atsi- 
tikimų: 4 kareiviai. 

Prigėrė: 1 aficieras ir 2 ka- 
reiviai. 

Bežinių prapuolė 16 karei- 

vių. 
Sužeista mušiuose 159 ka- 

reiviai. 
Sužeista nelaiminguose at-, 

sitikimuose 15 kareivių. i 

SPARTAKAI UŽĖMĖ 
KANCLERIO PALOCIŲ. 

Paryčius, sausio 7 d. Ži- 
nios, aplaikytos čionai prane- 
ša, kad laike mūšio tarp Spar- 
takų ir valdžios rėmėjų Bėr- 
ime panedėlyje, Spartakai už- 

Įėme kanclerio palocių ir ati- 
dengė ugnį ant namų V o r- 

\v a e r t s. Eichorn, Sparta- 
kų policijos viršininkas, kaip 
pranešančia, užsibarikadavo pa 
lociuje. 

Didelis mušis ištiko \Yil- 
helmstrasse, kur daug- Spar- 
takų likosi užimta. 

REIKALAUJA FAKTŲ APIE 
RUSIJĄ. 

U'asliLugtona-s, Sausio 7 d. 
— Senatorius La Follette, kal- 
bėdamas senate, kritikavo ad- 
ministracijos politiką už pa- 
siuntimą Amerikos kariume- 
nės Rusijon ir užginčija, 
kad Sovietų valdžia Rusijoj 
pro-vokiška. 

Jis pasakė, kad daug doku- 
mentų apie ištikimumą bolše- 
vikų išvežta iš Rusijos praei- 
tame pavasaryje ir atkartoti- 
111 bandymai buvo daromi, 
kad teikti juos Amerikos val- 
džiai, bet be jokių pasekmių. 
Jis pridūrė: 

"Aš busiu neteisingas žmo- 
nėms savo valstijos, jeigu aš 
ne pavartosiu visokiu budu, 
kad persitikrinti sulyg kokios 
teisės šimtai kareivių iš \Yis- 
consin valstijos likosi pasiųs- 
ta tenai ir yra laikomi." 

VARŠAVA VALDOMA 
VARTININKAIS? 

Varsa: a, Sausio 5 d. (su- 
vėlinta) — Valgyklų patar- 
nautojai ir vartininkai (Ja- 
njtors), kurie turi pastovų 
darbą ir gerą užmokestį, su- 

streikavo ir tikimasi, kad na- 

mų patarnautojai prisidės prie 
h 

Valgyklų patarnaut jai rei- 
kalauja i 5 procento viso pel- 
no, valgyklų ir viešbučių, vy- 
rėjai reikalauja 25 procento. 
Vartininkai reikalauja 10 va- 

landų darbo dienos ir kad di- c 

ižiosios durys butų uždarytos 
int 9 vai. vak. 

Kadangi visi gyventojai na- 

mų neturi raktų, tai jie turi 
sėdėti visą dieną namie, bei 
praleisti visą tiakti ant gat- 
vių. 

Vartininkai išleidžia po 9 
vai. vak., bet už tai turi už- 
nokėti vieną markę. 

Del tos tai priežasties gat- 
ves miesto yra tuščios. 

DIDELĖ EKSPLIOZIJA. 
Pittsbnrgh, Sausio 7 d. — 

Apskaičiuojama, kad tarp 
penkiolvkos ir dvidešimts ypa- 
tų. daugiausiai moterų ir mer- 

ginų likosi užmušta ir dauge- 
lis sužeista, smarkioje eksplio- 
zijoje, kuri sugriovė namus, 

ant 804 Penn A ve. 

ORAS. 

Chicag'oje ir apielinkėj: 
Seredoje: Giedra ir šalčiau. 
Ketverge: šilčiau; vidutiniški 

vėjai vakaru pusės. 
Saulėtekis 7 vai. 18 m.: Sau- 

lėleidis s vai. 37 m. Mėnulis 
ižtekės 10 vai. 35 rytmetyj. 



NAUJA POLITIŠKA PARTIJA. 
Ar išaugs Amerikos Darbo Partija. 

1918 metai pagimdo nauja 
politiška spėka Suvienytose 
Valstijose—Amerikos Darbo 
Partiją, kuri mano stoti rin- 
kimuose sale jau gyvuojančių 
—Republikonų, Demokratų ir 
Socialistų—senų partijų. 

Si partija visai jaunute, nes 

susitvėrė vos tik trįs mėnesiai 
atgal, ji susitvėrė Spalio 8 
d. 1918 in. Tacia priimta. 
Jos platforma. 

Xors ši partija dar visai 
silpnutė, bet, ji gali Imti ne- 

mažos svarbos Amerikos po- 
litikoje: verta susipažinti šiuo 
tarpu bent su tomis aplinky- 
bėmis, prie kokių ii gimė. 

Amerikos Darbo Partija 
užgimė npd 'eliame, bet gar- 
siame amunicijos išdirbystė- 
mis mieste Bridgeport, Conn. 

1918 metais Bridgeport, 
Conn., buvo kaip ir centru, 
ir gyviausiu punktu- darbinin- 
kiško judėjimo. 

Ten, bėgyje vienų metų, ke- 
liais, aivėiais straikavo dar- 
bininkai, daugiausiai amunici- 
jos dirbtuvėse. Taipgi keliais 
atvejais atvykdavę valdiškos 
komisijos sutaikymui darbi- 
ninku su darbdaviais. Bet ga- 
lutinai sutaikinti abi pusi vi- 
suomet nepasisekdavo. 

Santikiai tarp darbdaviu ir 
darbininkų vis blogėjo ir, tik 
atsišaukus prezidentui \Vil- 
sonui i besiginčijančius, buvo 

išvengta gal but, net ir su- 

mišimų. 
Užsibaigus straikui, kiek- 

viena pusė darė apskaičiavi- 
mus savo laimėjimų ir pra- 
laimėjimų. 

Straikėria? (daugiausiai 
amatninkai geležies srytyje) 
nors ir laimėjo si-tn. bet nc- 

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

Kas užsirašys dienraštį "Lietuva" nemažiaus, kaip ant 3 mėnesių ir jau I pirmiau užsirašiusiems, prisiusime šitą kalendorių Dykai. 
Dėl brangumo popierio ir paties darbo, šių kalendorių spausdinsime ap ri 

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

pi m ii 

•I 

fAmmte "LIETUVA" 
KAINOS -= 

CfilCAGOJE Metams $6.00 
„ Pusei metų 3.50D 

ln Kitus 5uv. Valstijų Miestus 
Metams $5.00 
Pusei Alėtų 3.00 

ln Kaaad.ą Metams 7.00'/ 
ln Kitas Šalis G Metams 8.00 

Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 
arba pinigais prisiųsk mums. 

VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

"LIETUVA" 3253 So. Korgan St., Chciago, 111. 
GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ i/ prašau siuntinėt1 

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

Mano adresas: 

Vardas Pravarde 

Stubos numeris Gatvė 
(arbabox). 

Miestas Valstija a., 

tikslo,—paskirtymo amatnin 
ku į kategorijas, nuskiriant 
kiekvienai kategorijai mini- 
11111111 (mažiausią) mokėsi j. 

Bridgeporto amatninkai yra 
gerai organizuoti ir daugiau 
metų, iics nuo rugpjūčio 1917 

111. iki Spalio 1918 ni., gan 
sumaniai vedė kovą už page- 
rimą savo būvio. I>et pasek- 
mės j ii j ii triūso jii neužganė- 
diuo ir jie pradėjo jie.^kuti 
priežasčių nepasisekimo. 

1 'agaliaus i>ridgeporto 
amatninkai priėjo prie išvedi- 
mo, kad vien straikais, sunku 
bus prašalinti darbininku iš- 
naudojimą per kapitalistus. 
Mat kaip tik darbininkai kiek 
išlaimi pakėlime algų, tai, žiū- 
rėk, ir pragyvenimas pabran- 
go ir, ko gero, gali susilaukti 
dar blogesniu laikų negu bu- 
vo. 

Be to, darbininkams su- 

straikavus, fabrikantas turi 
proga kaltinti straikėrius, kad 
jie yra priežastimi pakilimo 
kainų rinkoje ir dažnai jam 
pasiseka sukelti neprielankią 
visuomenės opinija prieš nie- 
kuo nekajtus darbininkus. 

Todėl pas Brulgeport, Conn. 
amatninkus ir radosi mintis, 
kad Imtinai reikia skverbtis 
darbininkams į valdvictcs ir 
jstatimdavvstės įstaigas ir ten 

ginti darbininku reikalus. 
Tuomi, jie sako, bus galima 
išvengti daugelio straikų, ku- 
riu juk, ir darbininkai nemy- 

li. 
T s senų politiškų partijų 

Bridgejiorto amatninkams ne- 

paliko nei viena. Jie užrei- 
škė, kad josios nei viena ne- 

gina darbininku reikalų, taip 
kaip to reikalauja darbininkų 
[gerbūvis, ir jie sutvėrė naują 

politiška partiją. 
Programas Amerikos Dar- 

bu Partijos yra kuo)1 c kopija 
Ar,^iijos Darbo Partijos, ku- 
ri losią šiuc laiku žymia rolę 
\tv ',;•( < gyvenime. 

Amerikos Darbo Partija, 
kaip minėjome, yra dar silp- 
na. Ji sako spėkas politikoje 
bandė tik mieste Bridgeport, 
Conn. pereito rudenio rinki- 
muose. Partijos kandidatai j 
valdvietes ir įstatimdavystės 
įstaigas gavo labai aprvbuota 
skaičių gaisu. Bet jie ir ne- 

sitikėjo daug. jų gauti, nes 

tai buvo tik demonstracija. 
1 skeltas bridgeportiečių 

(balsis: "Darbininkai, tai 
I Darbo Partija," vienų buvo 
beveik ignoruojamas, kitų— 
sutiktas neprielankiai. Abel- 
nai paėmus, naujagimė. Ame- 
rikos Darbo Partija sutikta 
gan šaltai, gal todėl, kad ją 
pagimdė "ne autoritetai.*' 

j Vienok darbininkai bei dar- 

jbo unijos, iškelia jų draugų 
! olialsį, suprato kitaip ir, tai 
[vienur, tai kitur, darbininkai 
pradeda sekti bridgeportiečių 
pėdomis, tveriant Amerikos 
Darbo Partiją. Šiuo laiku, 
vienrtk reik pasakyti, kad šita 
partija nėra dar išaugusi iš 
Iokalės (vietinės) politikos 
vystyklų. Ar sugebės šita 
nauja partija išsiplėtoti visose 
valstijose—tą tik ateitis pa- 
rodys. 

Vaideliotas. 
Tėvynės balso šiattkiamas, 

ėjc Vaideliotas: nuo teles, 
prie grįtelės, kviesdamas vien- 
taučius, prie tėvynės aukuro 
--prie kurstinio užsiliepsnoju- 
sos ugnies... 

A Tai deliot ui i vaduotojų 
mažai radosi; daugelis teisino- 

l si, kad ugnis nėra dar pilnai 

įsikurdinsi ir menkutis vėjo 
pūstelėjimas užgesins ją am- 

žinai. 
Buvo ir tokių, kurie tvir- 

tino, kad tai tuščias geismas 
kurstyti Amžinąją Ugnį, nes 

tai atneštų pražūtį proleta- 
rui.... 

Tuli-gi sapaliojo, kad mu-, 
su tautai,patogiausia glau- 
sties prie šiaurės ledo ir kar- 
tu su juomi amžinai sušalti. 

Tečiaus toki patarimai Vai- 
delit)to nuomone atrodė silp- 
nais ir niekuom nepamatuo- 
tais. Jo sielos balsas sakė: 
kad jie nori išsisukti nuo prie- 
dermės link tėvynės aukuro...! 

— Tegul-gi sau teisinasi. 
Tegul, rangosi yt *ža1čiai,-- 
pamanstie sau Yaideliotas.-- 
Bet aš! Aš varysiu pradėtą 
darbą tolyn: rinksiu raštus 
ir m.Mikus šipulėlius; dėsiu 
juos ant tėvynės aukuro, te- 

gul užsiliepsnoja, padangę 
siekianti liepsna. Tenušvie- 
čia Lietuvos žemę! Tenu- 
džinnga pilekalniuose mūsų 
prabočiai, savo ainių darbus 
matydami. 

Su tokiu savo tvirtu pasi- 
ryžimu, Vaideliotas landė 
kiekvieno lietuvio grintelėn, 
kalbindamas prisidėti, prie 
prakilnaus darbo. Prie darbo 
žadančio šviesią ateitį Lietu- 
vos sunams ir duktėms. 

Ir šitas Vaidelioto neimi! 
stantis užkietėjusių širdžių 
kutenimas, gimdė naujus vai 
dėliotus su tvirta energija, su 

augšta sielos prakilnybė.. 
Tr apėjo jie visa Lietuvą, 

nuo krašto iki kraštui, nuo 

galo iki galui. Balsas Vaide- 
liotu, šaukiančių palaikyti ir 
neduoti užgęsti naujai sukur- 
tiems Lietuvystės Aukurams, 
nepusiliko balsu tyruose 
skambančiu. 

Su tuo tik skirtumu: an- 

dai šventoji Lietuvių ugne- 

un 'ar^TT ■■. ■ — 1 

lė liepsnojo ant aukuru pd 
šventaisiais ar/uolai, dabargi 
ji liepsnojo kiekvieno lietuvio 
širdyj. Ir neužgesins jus nie- 
kas. Užgęs ji tik tuomet, 
kada pati širdis liausis plakus. 

T a rabi Ida. 

DRAMOS MOKYKLA 
VILNIUJE. 

Ateinančios iš Lietuvos ži- 
nios liudija apie visapusį lie-1 
tuvių veikinuj. Jie ne tik rū- 

pinasi politiškąją laisve Lie- 
tuvos, bet ir steijgiasi paliuo- 
suoti Lietuva nuo visa ko, 
kas tik antmeta lietuviams 
priklausomybę nuo kitų. 

lie net dramos mokykla ne- J yJ c 

pamiršo. Ir ją organizuoji, 
kad ir teatre lietuvis pama-, 
t y tų, išgirstų tik lietuvišką! 
siela. Matyt, musų gimtinė- 
je, pakol kas, nieks nei na 

mano apie sutrumpinimą dar- 
bo valandų, ypač tarpe veikė- 

jų. 
Teatro reikalais, taigi ir 

organizavimu dramos mo- 

kyklos, užsiima speciale ko- 
misija. Komisija veikia Vil- 
niuje po kontrole Lietuvių 

Tarybos. 
Teatro komisijon įeina se- 

kanti žvmųs veikėjai: 
Pirmininkas Stasys Šilingas. 

Sekretorius Liudas Gira. 
Iždininkas Jonas I ilcišis. 

"p.riai: Int. Žmuidzinavičius 
Adomas J'anias, 

Balys Sruoga. 

Reikalaujame daug Vyru 
Dėl visokiu darbų. Męs turime 
viena dėl jusu. Pastovus darbas, 
mokame nuo $4 iki $5 į dieną 
išpradžios. Imk Whiting karą 
ant 63-čios ir So. Psrk Av>e, 
j Whiting, Ind. arba New Cent- 
ral ir Suburban traukinius iš 
So. Chicaąo j VVhiting. Kelionės 
lėšos tik 10 centų. Kreipk:tės 
j Poną Curry, Employement bu- 
reau. 

Standard Gil Company of Indiana 
WHIT|NG, INDIANA 

mmummeomk* v immrmtimj wt jau amanams *jg*GtSLii&a 

VYHISRŲ DRABUŽIŲ PiGUMASi 
ueeaauie Oaukeriai, bot n.ęr ^var&utąojame Tamstai BUČė 

dynią oO'/0 aut Tamstos pinigų, uu.si|>erkant 3au drabužiua pas mus. 
Vyrams lr vaikinams padarome ant orderio naujus nlut.ua ir 07er- 
botus nuo $110.00 iki $60.00 iw pusę kainos. Truputėli nešiotus uim. SJS&.O0 iki $60.00 an; orderio darytus siutus ir orerkotus parduoda 
>ne po #6.f0 lr brangiau. 

Naujau ir truputei} dflvetas kelines nuo >1.00 lr hranięiaua. Vaikų Biutal JV.f,0 iki $7.50-. Skrynios lr vairia?. 

S. (lOiiDON 
1410 EOUTH HALSTED STRCET CHIC-■' iU» 

Stora* atdarai? katuien^ ir vakaraiB lrfi D va!. ostl 
atdarac iki H vai. vakarę NedSldleniaia—Iki ;> 7al. 'fk&ra. 

Visuotinas Suvažiavimas 

šaukiamas i 

LIETUVOS ATSTATYMO | 
BENDROVES 

įvyks 

11 ir 12 Sausio, Sub. ir M, 1319 ; 
VVorld-Puiilzer Sldg. &!sw York Gitu j 

Park Row prie Brooklyn Bridge 
Šio pirmojo visuotino lietuvių biznierių suva- \ 
žiavimo tikslai: 

1) Aptarimas bendro veikimo pienų ir įstei- i 

girnas 
a) "Transfer House" New Yorke 
b) Nustatymas "Foreign Exchan 

ge" reikalų ir 

c) Įsteigimas lietuvių bankų 
Nevv Yorke ir Brooklyne, 
2) Užmezgimas ryšių tarpe biznierių 

ii4 pramonininkų. 
Suvažiavime p. ROMANAS KARUŽA, pir- 
mininkas LIETUOS ATSTATYMO BEND- 
ROVES skaitys rerferatčį temoje:— 

# "Nauji apsireiškimai Amerikos Lietuvių 
ekonominiam judėjime ir jų reikšmė letuviam 
Amerikoje ir Lietuvoje". 
# Suvažiavimas prasidės lygiai 10 vai ryte. 

Sausio 11 dieną. 
Mananti dalyvauti praneškite 
LTETUYOS ATSTATYMO BENDROVĖ 
320 Fifth Avenue, NE\V YORK, N. Y. 



MANDAGUMAS. 
/ i u r11 per kita petį, 

kuris skaito ar rašo, yra manda- 
gumo peržengimu. 

Yra mandagumo peržengimu 
peržiūrinėti kortų gurbelį, nors 

jis stovėtu priimame kambaryj. 
Apšvietimas to nedarys. 

'Mandagumo per/engimu yra 
draugystėje bandyti atkreiti as- 
mens atidžią trenksmu ar ženklu. 

Mandagumo peržengimu yra 
nuduoti turint asmeniškumus ar 

paslaptis draugystėje. 
'Mandagumo peržengimu yra 

kasyti galvą, pjaustyti nagu:;, 
krapštyti dantis, ar daryti ką kitą 
nemalonaus draugystei. 

'Mandagumo peržengimu yra 
išduoti užtikimybę, net jei tas ne- 

būtų slėpimu; užtikimybė turi bū- 
ti šventa. 

Nepritinka rodyti nekantrumas 
ir nepateikumas. Ramumas yra 
gero išaugimo ženklu. 

Niekuomet neik j privatini 
kambarį nepabelilęs į durįs. 

■Niekuomet neįžeisk kitu pasa- 
kodamas jiems jų taisyklių man 

dagnmo peržengimus. 
Mandagumo peržengimu yra 

trukdyti žmogų ar žmoną j u dar- 
bo valandose. 

Jokis apšviestunas neatmes pa- 
įteisinimo, kad ir didžiausia bu- 
tu jžaida. 

Jokis apšviestunas negali lau- 
žyti savo sutarimo, ar tas butų 
smagumui, ar darbui, su mote- 

ria ar kitu vyru. 
Griežtas punktualiskumas pa- 

žymi tikrą apšviestuną. 
Yra dideliu mandagumo per- 

žengimu peikti siūlomą vyną, kad 
jis ir prasčiausias butų. 

(Nepridera kalbėti apie asmenis 
kurios vos tik iš vardo tepažys- 
ti. 

Mandagumo peržengimu yrt 
moteriai vadinti vyrą pavarde 
be pagarBos priešdėlio. 

Nepritinka ką nors perdėti 
Perdėjimas taip arti rišasi su ne- 

teisybe, kad nėra pravartu jam 
tikėti. 

.Nepritinka ir yr; žema pašne- 
koje visuomet nusikalsti dėlei 
asmeniškumo. Asmeniški paste- 
bėjimai, kad. jie ir nuožvaJgųs 
ir juokingi ar sarkatiški, vis j iv 
yra tik blogo išauginimo ženklu. 

Yra mandagu vyrui paduoli 
moteriai kėde, atidaryti duris, ja; 
išeinant, paduoti jai, ką Išmetus, 
ar paimti ką nors jai is tako, 
net jei ji ir visiškai butų nepa- 
žystama jam. 

Yra mandagu vyrui, praeinant 
pro jį moteriai, pasitraukti į šalį, 
kad ji galėtų praeiti, nusiimti 
skrybėlę ir linktelėti galva leng- 
vai. 

Yra mandagu moteriai tokia- 
me atsitikime parodyti pagarbą 
lengvu linktelėjimu. 

Senų metų ar parsisirgus mo- 

teris privalo turėti geriausią sė- 

dynę ar vietą ruime. 
Labai ne vietoje klausinėti vai- 

kų ar tarnų apie šeimyniškus 
dalykus. 

Atsikelti ir išeiti viduj užim- 
mančios pašnekos yra teisingu 
įžeidimu. 

Atsilankius j svečius, yra šei- 
mininkės 'nepagerbimu užlenst. 

sėdynę kitam, paskirtą jam pa- 
čiam. 

Yra mandagu, jejus kambarin, 
pilnan žmonių, pirma nusilenkti 
lengvai visiems svečiams abemai. 

paskui pradėti kalbėti su pavie- 
niais. 

Netinka eiti draugystėn pasi- 
vaipius svogūnų, prisigėrus ar 

prisirukius. 
Yra blogu skoniu .peiktį dova- 

nos verto, arba sakyti, kad ji ne- 

t tri ta" vertės. 
^ Yra blogu išauginimu minė4-! 

apie dovanas ar malones, kuriąs 
pats padarei. 
Mandagumas su moterims visuo- 
met ir visur yra lieptinas. 

Reiškus sėbriskumas su naujai 
apsiipažinusiais yra mandagumo 
per/engimu; vartojimas krikšto 
vardo be prašyme yra nepritin- 
kamu. 

Daryti patėmijimus sulyg iš- 
vyzdžio kieno nenutikimo iš su- 

sirink isių, yra nepriderančiu ir 
bc jausmo. 

•Rašyti patėmijimus skolytoj 
k.iy.;oj yra neatleistina; rašyti 
knygose iš skaityklų yra blog1: 
skoniu. 

\' a i v i y t i s su žemesniaisiais -že- 

mina vertybę, skaudinti juos yra 
/eina. 

Kraštutinybės re'kia vengti. 
Bandymas mėgdžioti už save 

aukštesnius yra yda ir dar aiš- 
kiau parodo žemcsnybę. 

•l'riimtas svarbumo išvyzdis 
gimdo neužtektiną tikros vertės 
kainojimą. 

Yra mažiaus koktu kuomet 
pats pasitrauki nuo draugijos, 
negu kad draugija pasitraukia 
nuo tavęs. 

Rodymas pažinties bent kokio- 
je mokslo šakoje yra pedantybč. 
kuri pas mokinčiaašius mažiausiai 
terandama. 

Mokslingumas L e gero išaugi- 
nimo pastato žmogaus klaidas 
švieson. 

Kalbėti apie moterį be pasi- 
gailė'imo, ar kritikuoti moteris 
abelnai yra tikru sugadinto budo 
ženklu. 

Gerini yra neturėti draugu, 
kaip Įgyti žemus draugus. 

Saumylybė nepuošia nei vieno, 
bet ji yra viena iš tankiausiu ir 

pasaliausių ydų. 
Spjaudymas yra žemu ir biau- 

riu. 

{eiti į kambarį su trenksmu, 
trenkti durimis ar eiti gremėz- 
diškai parodo prakilnumo stok;;.. 

Smarkus ir staigus pasikrut'- 
nimai draugystėje yra mandagu- 
mo peržengimu. 

i\ustoti lankiusis pas draugus 
yra ir Įžeidimu ir mandagumo 
peržengimu. 

Užmiršimas nėra užtektinu iš- 
silavinimu pasiuntinybės neišįpil- 
dymo šeimynos nariui ar kitam 

draugui. 
Atsakyti nepaisančiai, ar ko-1 

kiais niekais ant svarbaus patė- 
mijimo ar užklausimo yra tikru 
įžeidimu. 

k Garsiai šnypšti nosį yra man- 

dagumo peržengimu. 
Kalbėti daug apie S;avo paties 

darbus yra saumylybės šešėliu 
ir .kaipo tokis, nėra viežlybumu. 

Versti ką prte vyno, kas sylq 
yra atsisakęs, yra negražu ir ne- 

padoru. 
Stipriu kvepalu reikia vengti 

taip moterims, kaip ir vyrams 
Mandagumo peržengimu yra 

skolyti svetimą knygą be savi- 
ninko žinios. 

Labai netinka moteriai lanky- 
tis pas vyrą 'br reikalo, jo užsi- 
ėmimo vietoje. 

Labai nepritinka vyrui priimi- 
nėti moteris savo namuose,' iš- 
skyrus artimas gimines. 

Būdamas vienas Tau', valdyk sa- 

vo mintis; šeimynoje valdyk sa- 

vo upą; draugystėje, valdyk sa- 

vo liežuvį. 
Užmarštis ir berr.peštingumas 

yra mandagumo peržengimais. 
Jei sargumas ir dabotingumas 
kartais sumažina draugystės sėb- 
riškumą ir pašnekos gyvumą, tai 
j i: nebūtis tankiai apkartina kitą- 
syk draugiškus prietikius ir su- 

trūkina ar sumaišo pašneką. 

šis paveikslėlis parodo, ka?p 
francuzai darbavosi už Fian- 
cuzijos kariukas paskolas. 

1. Generolas Pclain iškilmingai įžengia j paliuosuotą Klzaso miestą. 2. Bure 
lis Prancūzijos karišku našlaičių, o. Linksminasi užUii^ę karę. 

Lietuvos NepriguSmybes Fondo 
Atskaita už Gruodį 19iSm. 

(Tiįsa) 
BRIDGEPORT, CONN. Au- 

kavo: X. įSmiliugis $200.00; M. 
Janonis, K.. Ambraziunas, M. 
Vilkas, J. Latvys, AL Bakunas 
ir K. Andriušis po $50.00; SLA. 
51 kp., St. Pikturna ir M. J. Vi- 
nikaitis po $25.00; Adomas Akė- 
tas $52.00; A. Ignatavičia ir J. 
Dalidauskas po $20.00; A. Sėme- 
nas ir St. Vaitkunskienė po $15.00; 
Ccntralio Komiteto skyrius $13.15 
Apšvietus Draugystė, V. Ališaus- 
kas ir Novodvorskis po $10.00; 
K. Buividas ir Rom. Adžgauskas 
po $6.00; Ig. Pikcinskas ir A. 
Andriuškevičius po $5.50; J. Aloc- 
kaitis, I. Matulevičia, AL Bum- 
bulis, J. Jasiavičia, J. Masiulionis, 
L', bankus, K. Tamuliavičia, A. 
Bankus, V. Sagevičius, A. Matu- 
luičiutė, r. Adžgaivskaitė, A. Plcn- 
tąvičius, J. Mileris ir nežinoma 
r> $5.00; K. Andriuškevičius$3.00 
]■ Stručinskas $2.00; M. l'lukas 
ir S. Zudis 1 v>K5o; S. Veiveris, 
J. Veiveris, J. Fringis, A. Vii- 
činskienė, V. Plokštis, J. Šiinanau-! 
skas, Ch. Pocul, C. Baltrėnas, 
A. Deikus, I'. Balasas, J. Berno- 
tas, A. Balkus, M. Vilčinskas, J. 
Janušis, Slaptas, J. Baliunas, J. 
Astrem, P.Breiva, [i. Mickunas,1 
V. Šimkuvienė, A. Kramanaus- 
kicnė, M. Kairys, J. Bakunienė, 
M. Tamošiūnienė, T. Mileris ir 
A. Čimielius po Si.oo; J. Krikš- 
čiunaitis 70c.; Al. Šimkcvičius, 
iV. Voknerrienė) J. Stankevičius. 
L. Radzvilas, J. Sinkevičius, M. 
Leimonas, P. Siliskis, A. Vilčins- 
kienė. J. Jinuškis, K. Piškinas, J. 
Jasionis ir M. Babilienč po 50c'. 
Viso $873.85. 

RAGINE, WIS. Aukavo: M. 
Kepalas ir L. Trenkimas po $5.00 
M. Ski":s $2.00: St. Statkeviče, 
A. Cheplis, A. W hite ir ]\1. Bal- 
seviče {3 $1.00; A. Petkus, K. 
Juodcepis, C). Mačiotienč, O. Mo- 
tekaitienė, J. Lukis, F. Jermont, 
J. Ragauskas, K. Pinkauskas, Z. 
Tvirbutiene, J. Zupkevičius ir K 
Šimeliunas po 50c.; F. Bcrenis, 
S. Paulikas, J. Balčiūnas, B. Mile- 
mienė ir I. P -trauskss po 25c. 
Viso $23.25. 

ATLANTIC CITY, M. J. Jos- 
eph Rimdeiko (biznierius) $25.00 
"CLEVELAND, OHIO. SLA. 
14 kuopa aukavo $6.56 

THORP, WIS. J. Kurtinaitis 
i$6.00; F. Mikolainis, J. Jakaviče 
ir T. Kavaliauskas po $5.00. Viso 
$21.00 

S0. BROOKLYN, N. Y. Au- 
kavo: Pr. Žarskis, J. Čirgelis ir 
B. Vasiliauskaitė po $5.00. Viso 
$15.0°. 

CLE ELUM, WASH. Jonas 
Kurtinis, aukavo $1000 

DETROIT, MICH. O. Rač- 
kauskienė (iuž markute?) $5-00 

NEW YORK, N. Y. J. Rat- 
kus, aukavo $2.00 

HARTFORD, WIS. M. Tylia 
; ;kavo $6.00 

Philadelphia, Pa. Prakalbose 

per Labor Day aukavo (vardai 
paskelbti "Tėv." No. 50). Viso 
$197-57 
L. X. F. Skyriaus mėnesinės 1110- 

kcstįs už 2 mėnesius $52.00 
VYOR'CESTER, MAiSS. prakal- 

bose 8 gruodžio aukavo (vardai 
paskelbti "Amerikos Lietuvyje"1 
Viso 

XE\V PH1LADELPHIA,; PA. 
Aukavo: J'. Xarijauskas, S. Bulo- 
ta, O. Bulotiene, Aldona ir Birut; 
Bulotytės po $50.00; S. Barkaus- 
kas, J. Jaselionis, A. Aukštakal- 
nis ir SLA. 187 kp. po $10.00; 
J. Žitkevičius, A. Bulota, A. ivi- 
šonis, J. KlimaJtis, M. Klimaitie- 
11 ė, E. I'endoraitienė, iv. Virbvla, 
A. Misikevičius, V. Galeckas, V. 
Tamulynas, A.! Jakaitis, .M. Ga- 
taveckas, J. Ambrazevičius, A. 
Ambrazevičienė ir K. Ambraze- 
vičiukas po $5.00; K. Grigaliūnas, 
J. Šipaila ii- A. Mozūras po $2.00; 
J. Bagdanavičius, T. Narvydas. 
A. Vabalas, V. Marazas, V. i'auk 
štis ir J. Pužauskas po $1.00. 
Viso $327.00. 

EDUIARDSVILLE, l'A. Su- 
sirinkime giModiio 8 d. aukavo: 
SLA. 85-tą ko. $20.00; F. Ma- 

ziurkevičius, P. Grigaliūnas, A. 
Dirkė ir J. Peekis po $5.00; K. 
Xovodvorskis ir A. Krivickas po 
$2.00; J. Jerečiunas, I", šiupienis. 
J. Trockis, F. Simkevičius, J. 
Astrauskas, F. Astrauskienė, J. 
Staskevieia, P. Vekteris ir M. 
Vekteri« po Sl.oc; P>. Kubilius 
50c. Viso $53.50. 

SEBASTOPOL, PA. Aukavo: 
iSLA. 203 kuopa J. Šiugždinis 
J. Pečiukaitis, j. Mačiuta, AL 

Šiugždinis, S. Zubanas, Z. Zuba- 
nas, J. Joniką, J. Grigaliūnas ii 
A. Banionis po $5.00; J. Stan- 
kcvičius $10.00; J. Kamila $4.00, 
A. Atmąnavįčiius ir A. Šiugždi- 
nis po $2.00; A. Jenčius $1.00. 
Viso $69.00. 

WYGIviIi\G, PA. Ai'L-.vo: V. 
Babkauskas ir J. KreČikas po 
$10.00; K. Baldauskas $G.oo; } 
Kadaras $5.50; St. Baldauskas, 
M. Grigutis. M. Šimkus po $5.00; 
P. Pacenko $300; J. Rinkevi- 
čius, Pct. Papcika, F. Strazdas 
ir A. Kvvctkovvski (lenkas) po 
$2.00; M. Baldauskienė, O. Dam- 
brauskienė, M. Pacenka, Ad. 
Vaškonis ir M. Zdancvičienė po 
$1.00; O. Bra'bliauskienė 50 c. 

Viso $63.00. 
FARMINGTON, ILL. Auka- 

vo SLA. 84-tą kuopa $10.00; 
L. Čepulis, V. Šalaševičius ir P. 
Lukaševičins po $5.00; J. Lu- 
kaševičius po ^5.00; J. Lukaše- 
viėius $2.00; A. Dovidąitis, A 

Gandis, J Rj. .is, S. Brlankis 
V. Lukaševičius, J. Raisaš ]. 
Gaižauskas, S. Pilipas ir V. Lau- 
kaitis po Sf.oo; j. Stočkus, 
Rivieris ir J. Kunscta po 50c. 
Viso $37.50. 

SEATTLE, WA'SIT. L. Sitko 
namuose aukavo: J. Svcster, 

Svester, 11. Monsfield, V. Baku- 
nas, M. Balnis, Y. Ruteliouis, 
P Apulskis, T. Skučas, S. Alijo- 
šius, F. Stanclcrt, T. (jaurauskis, 
S. 1'aulau.skis, J. Ciajauskas, A. 
Paulukaitis ir Paulukaitienė po 
$1.00; J. Savičius, F. Kulienė. S. 
Bašinas, J. Gabalis, A. Savicus. 
A. Skiokas, J. Stankus, A. Sa- 
vičicnė, B. Luinilienė, B. įSitko 
ir J. Sitkienė po 50c. J. Martip- 
kailis 75c.; Milda, Promce ir Iza- 
belė j)o 25c. Viso $22.00. 

IJAAiiLTON, O N T., CANA- 
1)A. Aukavo: J. Brilis $5.00; Ma 
takas, J. Krakauskas, M. Kum- 
pauskas, Y. Ccsna, G. Krakaus- 1 

s 

kienė, A. Miliauskas ir 1'. Šat- 
kus po S2.00; R. £ili;alis, J. Skė- 
valas, -M. Petrauskas, F. Beolius, 
Y. Plauskis. J. Lukošius, A. M iš- 
kėlė, J. Juknevičius, A. Miliaus- 
kas. T. Mašotas, Y. Mindžiau- 
nas, J. MimLžiaunienė, E. ? i 1 y a 

lienė, O. Jurkevičienė, P. Miliau- 
kas. J. Jurkevičia, M. Kazulienė. 
P. Andruškevičienė, S. Audrus- j 
kevičia, J. Kaprilevič, R. Xego-! 
da. M. Ucikienė 11 F, Lopikas! 
po $1.00; J. Srini ir T. Granlli 
•">0 50c.; P. Smalauskas. D. Pra-j 
kupka ir M. Lcncra po 25c.: V. 
Šilgaluitė 15c.: ir D. Stosuk toc. 

Viso $44.00. 

r čia busit, ar Lietuvon Grjžšif? 
Lietuviams yra svarbu ir žingfidu iinot', kiek Lietuvių įada po 
šios karės grįžti atgal Lietuvos. "Lietuvos" Dienraštis norėtų 
šitas žinias surinkti, kad šitą klausimą išrišti. 

Todėl išpildykit šitą blanką ir pasiųssk'te ją atgal. Jusų var- 
dai ir jusu čia paduotos ž:ik>s bųs Užlaikomos vien tik Redak- 
cijos žiniai ir ijebus nei atskilai garsinamos, nei niekam iš- 
duodamos. Todėl galite rašyti atvirai ir su jįlnu pasitikėjimu. 

1. Vardas-Pravardė 
2. Adresas 

! 
3. Pavienis, ar vedęs. Jeigu vedęs, tai kiek šeimynoj? 
4. Amžius jusų 
5. Ar grįžtut Lietuvon po kares, jeigu Lietuva gautų laisvę? 
6. Ar grįžšit Lietuvon po karės, jeigu Lietuva negautų pilnos laisvės? 
7. Iš kokios vietos paeinate iš Lietuvos? 
• •; ,i «,*.• *•*' l* •'•'•-♦i* • *. ••»••••••••••#•••••••••»•••#»»•»« 
S. Kokion vieton grįžtute? 

v 

9. Kuom čia užsiimate? * 

10. Kuom Lietuvoj norėtut užsiimti? 
11. Su kokiu kapitalu grįžtut Lietuvon, t. y. kiek, inaž-daug, pinigų su 

savim parsivežtut 

Pastaba. Šitas klausimas yra 9varbus tuomi, kad galima ku- tų maždaug suiinoti, kiek kapitalo amerikiečiai parvežtų Lie- tuvon, o tas paradytų kiek jie Lietuvos gerbūvį padidintų. Ši- tas jusų atsakymas ims Redakcijos užlaikomas absoliutiškoj paslaptyj, kiek tas Iytisi jusų yjtutos. Jeigu kartais nenorėtum jo atsakyti, praleiskit jj nieko nepažymėję. 
12. Kaip greit manytute grįžti Lietuvon? 

, Ai sakę šiuos klausimus šitą kuponą ir sugrąžinkit "Lietuvos" Dienraščiui, adresuodami taip: Statistikos Skyrius, 
"Lietuva" Daily, 3253 S. Morgan St., Chicago, 111. 

PASIRŪPINKITE, KAD IR JU8Ų DRAUGAI B^T t>**ISTAMI JĄ IŠPILDYTŲ". 

YVest XEWTOX, PA. Auka- 
vo: V. -Makauskas $10.00; A. 
\riin3ka3 $2.00. \ iso $12.00. 

CL1FFORI), ILL. Aukavo: 
P. Dūda ir L. Xorv'ell po ^j.00; 
lįj. (jediminas 50c. Viso $2.50. 

BATAV1A, ILL. Aukavo: M. 
Tara'nlda $6.00; K. Kunčius, St 

[Skirmontas ir Vr. Malauskas po 
$5.00. \ iso $21.00. 

ZAXES\ ILLK, U. Prisiuntė 
'M. Paliokas $1.00. 

CilERRV, ILL. SLA. 235 kp. 
$15.00; kuopos nariai $23.00. 
V isu $38.00. 

BUIv.NiS, ORU. Aukauja P. 
Kvekšas $100.00. 

| SIMPSON*. PA. Aukavo: Su- 
sivienijimo Lietuviu Amerikoj2 
166-ta kuopa ir A. Makūnas po 
$10.00; B. Malinauskas ir A. Ka- 
valiauskas po $5.00; F. Radulš- 
kas, Ig. Stungis ir A. Jukialis 
l>o $2.00; A. Lisauskas, T. Li- 
sauskienė, P. Lisauskas, A. Jo- 
nikis, H. JasuneviČius, J. Žutau- 
tas, K. Pundzevičius, J. Puškai- 
tis, J. Dūdas, P. Marcinkus. O. 
Marcinkienė, A. Tiškus, L*. Mal- 
donienė, \. Karaskas, J. Pel- 

Į džius. S. Vinickas, A. Vinickas, 
J. Yasniukas, S. Stankevičius, 
Ig. P.arauska^, A'. Kasparavičius, 
A. P.urcikas, A. Stonis. V. Ku- 
cinavičius, S. Valinskas ir J. Li- 
sauskas po $1.00: A. Sinkevi- 
čius, F. Kasparavičius, J. Jučai- 
tis, M Janonis, R. Vitkauskas,I 
J. Pukevičius, J. Barnsavičius. 
D. BarusaviČiukė, A. Lisauskai, 
A. Dragva. B. Pctciulis, A. Tasu- 
nevičius, B. iStatkunas ir J. Vyš- 
niauskas po 50c.: smulkiu $1 25. 
Viso $70.25. 

BROOKLYN, X. Y. Vietinis 
L. X. F. Skyrius aukų surinko j 
sekančiai: j 

Xuo \Yaterbury, Conn., lie-Į tuviu $2,935-9° 
2) Xuo XTe\v Haven, Conn., ; 

lietuvių $533.50! 
3) Rrookiyn, lietuvių .447.95 i 

4) Xuo Centr. Brooklyn. X. V. | 
lietuvių $249.55 

5) Nuo Passaic, X. J. lietu- 
viu $225.05 

6) Nuo Amsterdam, N. Y. lie-i 
tuvių $139.00 

Viso $4,530.95 1 

Su pirmiau paskelbtomis auko-1 
mis Brooklyno skyrius surinko. 
$6.184.96. Visų aukavusiu j u var- 

dai tilpo Įvairiuose "Vien. Liet." 
numeriuose. 

(Bus daugiau). 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akių re- 

gėjimu, taip. kad nieko ncpralcistumci per vj 
sus metus, kas tnu Rali buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai pra alins akių :r 
galvos skaudėjimus, trumparegystė ?rba toli- 
regystė prašalinama, pasitarkite s.u manim, 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Ave.f Chicago 
Kampas IRtos Gatvė*. 

3čios lubos, virš Platt'o aptickos. Tėmykltc 
i mano parašu 

Va1.tr. Ins: nuo ttos vai. ryt') iki 5 v.iL vak. 
K eiti*! .'j, nuo 9 vi!, ./to iki 12 \a'. dien). 

tŠSIMOKYK DRAPANŲ Kilt- 
PIMO AMATĄ. 

1 < nasTEa sT^rĖn > 
Mes mokinara* ii i/aita» gerai apefanolaafl 
awata i trutr.pa iaftm. 
Ktrpiliai yra labai refitaJanjumi. 
Vietos nepripfl4ytqs lauki*. 
Ateik dieną ir va^re. 

Maste* Cutting Sehool 
Į. V. Kasinėto 

118 M. t.aSatto 8L, 

NEPATEMYTI 0AMTC3 

Męs matome šviesią, giedrią dieną, 
męs matome taras 14 naklj, matomo 
labai giedras atmainas — iš gisdroa 
i lietu, audrą, sniogą, matoiae dangą 
braiiančuls žaibus, girdimo gyvybe 

flrgbin&ntj griausmą. Kas tą vieką 
atlieka, daugeliui žmonių yra neži- 

noma. o ž.noti privalo kiekvienas. 
Si gamtos visokeriopą atmainą lab'al 

trumpai ir aički&l yra aprašyta ir 
paveikslais isrodyta, ksygelt'e 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Šviste 
KAINA 23 CENTAI 

Pinigus 3iyekke 

3253 SO. MORGAN STREET 
CHICAGO, ILL. 
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"Lietuva" eina kasdien, Išeklrtamt uMtėldlettlus. 

Leidėjai: Lietuvos Dlenražčio Benrovė. Redaktoriui*; 

Attv. 0ninitis K. Balutis. Adresai vlnoms karoaponden- 

<rtJonw: 

Uthuanlan Pwbll9hlng Co. 

3253 3o. Morgan 3L, Cklcago, Iii 
TeiephonaM Bufcjvard 4250 

Prenumeratos kainu apgarninimŲ skyriuje Apgar- 
*4#lrnų Kaina suteikiama {pareikalavus. 

PrtsitjsU Redokcijon lr ncsmoaudoti rankraščiai grą- 

fclnaml atgal tik tada, kada jų gražinimo reikalaujama, 

rsw.i;raHJ Rcdakeljua «lu»č'.ant, lr kuomet giįiioimo le- 

du* prie raAkra&lio yra », ridėtos. 

i'rp.niuneratrts, apgarsinimų lr kitokio biznio rolka* į 
kils relft kreiptis laiškais J DicuraMio Adminletaracijį. 
KoJ"wspnivrffl«oja«. žinias lr sfcraipenh» reik adresmx», 

£WwafiC-lo Re<rk«IJo« verda. 

Joki rcfitttt, bo padavimo rašėjo tikro vardo-pravar* 
d®s (apari nlaplvardCs) ir adreso, neg'-ll bnti auaaudotf 

Aanienffttciil Redsktorlu gulima matyti nuo 11:30 IK>: 

12-tai tfrryto lr nuo 6:30 Iki f vakare. 

Pulk. Roosevelt Mirė. 
Visai netikėtai mirtis pašaukė anon pu- 

sėn gyvenimo rubežiaus buvusį Amerikos pre- 
zidentą Teodorą Rooseveltą, staiga mirusį sa- 

vo namuose užvakar anksti išryto. 
Su jo mirtimi nuo Amerikos istoriškos 

scenos prasišalina vienas iš didžiausių ir po- 
draug vaizdingiausių veikėjų. Trisdešimts* sa- 

vo gyvenimo metų velionis praleido tarnystė- 
je Amerikos visuomenei, tame tarpe septynis 
su viršum metus i>bu\ęs Suvienytų Valstijų 
prezidentu Jis palieka paskui save ant visos 
Amerikos tautos antspaudą, kurios žymė ilgai- 
il^ai neišdils, fr ištikr^jų: pastaraisiais lai- 

kais, jeigu kas galėjo būti Amerikos tautos 

typu, tai juo neabejotinai buvo Theo. Roose- 
veltas: jo vuikaniškas, magnetiškas būdas jo 
nenuilstanti ennergija, augs tas teisingumo su- 

pratimas ir nesulyginama drąsa yra tik kele- 
tas ypatybių kaip jaunos Amerikos tautos,, taip 
ir Pulk. Roosevelto. » 

Kai kiekvienas did:- ir agresyvis viešas 

veikėjas, taip ir Rooseveltas turėjo minias sa- 

vo priešų ir minias savo draugų. Jis, supran- 
tama, nebuvo be klaidų. Bet šiądien jo drau- 

gai, kaip ir jo priešai bendrai pripažins, kad 
tos klaidos buvo išdavos jo ugninio tempera- 
mento, o ne sąžiniškas nusidėjimas piieš vi- 
suomenės ir Amerikos tautinius idealus, jo 
kalba tankiai būdavo šiurkšti, bet jo supra- 
timas visuomenės ir savo tautos interesų vi- 
suomet 'ntvo prakilnus. 

Iki prezidentui 'VViisMnui vi-, >j Amerikoj 
nebuvo tokio mogaus, kuris butų sugebėjęs 
daryti ant Amerikos n ■ iniu tokią ^iilą įtekmę, 
kaip kad ją darė pulk. Kooseveltas. jis buvr 

lyderiu tikroj to žodžio prasmėje:. 
Amerikos tauta šiądien nuliūdime isi :s- 

kia pagarbą šiam didžiam Anier'Nos lyderi i. 
Sykiu su ja ta pagarbą išreiškia jam ir Am 
rikos lietuviai—ir ne tik kaipo loiališki šio. 
didžios šalies sunųs vienam iš jos užsitarnavu- 
siu lyderių, bet ir kaipo vienam i.^ nedaugelio 
veikėju, kuris, vardan teisybės, nesidriovčjo 
užtarti jų tėvynės—Lietuvos. 

J u « 

Rezoliucijos-*=kur jos siųsti. 
Paugelyj lietuviški] kolionijų jau sureng- 

ta, arba dar rengiama mass-mitingai, išreiš- 
kimui protesto [ries įsiveržimą Lietuvon len- 
ku, arba bolševiku. 

V 

Šie protestai yra i-reiškiami formoje re- 

zoliucijų, kuriose taipgi irreiškiama Įvairus 
prašymai, kaip autai: meldžiamą, pagelbos Lie- 
tuvai nuo Suvienytu Valstijų ir Talkininkų, 
prašoma leidimo tverti čia Amerikoj lietuviš- 
ka armija Lietuvos gynimui ir 1.1. 

Šitokias ir panašias rezoliucijas turėtų 
priimti lietuviai kiekvienoj knlionijoj, nes tas 

yra gal vienatinis ir greičiausis būdas, kuriuo 
šios šalies lietuviai gali atkreipti atydą šios ša- 
lies valdžios ir publikos į Lietuvos reikalus. 

Bet idant šitrąs visos rezoliucijos butų dar 
labiaus pasekmingos, idant jos suteiktų Lie- 
tuvos reikalams čielą šimtą nuošimčių nau- 

dos, reik, idant jų siuntinėjimas butų tinka- 
miau sutvarkytas, negu kad iki šiolei jis buvo. 

I i sos rezoliucijos, prašymai etc. pj'ivalo 
būti siunčiami per tarpininkystę Lietuvių til- 
domojo Tarybų Komiteto IVashingtone, u ne 

kitaip. 
Jr štai kodėl. 
I isų pirmiausiai iš įvairių kolionijų siun- 

tinėjamos j vairios lietuvių rezoliucijos, išsklai- 
dytos po j vairius valdžios departamentus YYa- 
sUingtone, nepadaro tai]) pil)io įspūdžio ant 
valdžios abclnai, kaip k:i,l padarytų jos, eida- 
mos per vieną lietuvių ats ovybę. 

.■Infra,—Lietiniu atstovybė (Pildomasis 
Tarybų Komitetas) Vv ashingtone, neturėda- 

mas tų visų rezoliucijų—tankiai apie jas nei 
nežinodama — negali tinkamoj šviesoj ir su 
tinkamu tvirtumu persčatyti Valdžiai lietuvių 
pageidavimus, troškimus, norus ir reikalavi- 
mus, nes neturi kuomi remtis. 

Trečia — Siuntinėjimas rezoliucijų etc. 

per Lietuvių atstovybę sutvirtintų Valdžios 
akyse nuomone apie lietuvių politišką pribren- 
dimą, apie jų solidariškumą, apie jų sugebėji- 
mą vesti savo reikalus tvarkiai ir sumaniai; 
tuo pačiu laiku Lietuvių Atstovybė YVashing- 
tone igytų per tai didesni autoritetą Valdžios 
akyse ir galėtų mi didesniu pasekmingumu at- 
stovauti lietuvių reikalus. 

(:i viso to pasekmė butų tokia, kad Lie- 
tuvos interesai nuo to galėtų daugiaus pelnyti 
negu iki šiolei pelnydavo. 

Štai dėlei šitų priežasčių ir yra patarti- 
na, nes būtinai reikalinga, idant nuo šio lai- 
ko visos lietuvių rezoliucijos skiriamos Ame- 
rikos valdžiai, biuą siunčiamos per Exccutivc 
Committec o f thc Lilintaniun National Coun- 
cil—per Lietuvių Pildomąjį Tarybų Komitetą 
\Yashingtone. Jo dresas yra sekantis: 

E.vcciitii'c Committce of thc Lithuanian 
National Coimcil, 703 Fiftcentli St. A'.II'. 
IVashington, 1). C. 
Lietuviai dabar turi ant savo pečių, ame- 

rikoniškai išsireiškus, svarbų ir dideli biznį 
—Lietuvos laisvės išgavimo bizni. Jie priva- 
lo todėl ir parodyti, kad jie 'moka ji vesti 
bitsincss-likc buriu. 

Butų geistina, kad mūsų spauda atkreip- 
tu žmonių atvcla i ši reikala. C v C- 4. C g 

ou 

Svetimoj spaudoj apie j; 
i Lietuvius. 

Lietuvių Prernieras Kopenhagene. 
Kopcnhgcnas, sausio lcl.—Lietuvds pre- 

mjeras, profesorius Voldemaras, atvyko j Ko- 

penhageną. Laike interview [pasikalbė- 
jimo] jis užreiškp, kad jo misija yra išdalies 
c ficialė. Jis turė'o užtikrinimą nuo Danijos 
l'žrubežinių Reikalų Ministefio, kad Danija 
I riimtų tokia pat pažiūrą, kaip Šveicarija ir 
Švedija pripažinime d c facto I ietuvių diplo- 
matiško atstovo, be tikėjimosi oficialio .Lie- 
II vos neprigulmybės pripažinimo. Jis pasakė, 

kad buvo negalima pasakyti kaip sykis dabar, 
ar Lietuva butų njonarchija, ar respublika. 

—Bevielinis telegramas j N'ci<' York Times. 
Sausio 2 d. 1919 m. 

[Patčnrijinias.— Ar premieras Voldema- 
rai šiaip, ar kitaip išsireiškė apie busiamąjį 
Lietuvos surėdymą, tą liudija tiktai lorespon- 
lento pranešimas. "S'ra beveik neįtikėtinas tla- 
yka^, kad Lietuvos premieras, galėtu išreikšti 
v<žiningą abejoną su lyg to, kokios formos tu- 
■■"tii Imti busiančioji Lietuvos valdžia—ir dar 
'm:a? Sausio 1 d., kuomet visos monarehi- 
: 

;• aplink Lietuva yra sugriuvę. Reikelų bal- 
ini j.aikaus politiko, kuris Lietuvą šiądien 
atytn kitokia nrę***. respublika. 

Iš kitos vėl pusės žinoma, kad šiądien pla- 
:'ojoj politikoj eina intrigos ir kontr-intrigos: 
>inios iškraipytos, gandai pramanyti, idant 
jais sukelti nepasitikėjimą užrubežyj, suardyti 
vienybę namie ir atsiekti keno nors paslaptus 
siekius. 

Šitas atsitikimas su pryf. Valdemaru ga-. 
i buti geras tam pavyzdis. Iš telegramo ma- 

nsi, kad premiero Valdemaro misijos tikslu 
buvo išgauti is Danijos oiicraii pripažinimą 
[ ietuvos diplomatiško atstovo. Danija, k ūp 
tinome, yra kiauriai demokratiška monarchija 
—visgi monarchija. Čia pat korespondento 
užkluptas Lietuvos atstovąs yra klausiamas: 
kis Lietuva žada buti? Suprantantis reikalu 
ir atsargus diplomatas panašiose aplinkybėse 
greičiausiai ir atsakys, kad šiuo sykiu jis ne- 

^aljs to pasakyti... Korespondentas, pabrauk- 
damas, tokį atsakymą ir persirisdamas jį res- 

publikoniškon šalin, yra aišku, gali priduoti 
jam visai kitokią—nes nedraugišką—prasme. 

Šilas "Patėmiiimas" yra pridėtas vien tik 
tam, idant nurodyti skaitytojams, kaip bega- 
liniai yra svarbu ne tik mokėti skaityti žinias, 
bet taipgi ir mokėti tikrai suprasti jas ir ju 
tankiai paslėptą tarp eilučių tikslą. 

Žydu Skerdynes ir Lietuva. 

Lenkai yra pratę sukelti 
pogromus savo miestuose gy- 
venačių žydų. Taip buvo 
prieš karę. 

Būdavo, jei tiesioginiai pa- 
js lenkai to nedarydavo^ tai 

sukiršina rusų policija su ž) 
dais; — tą darė jų — lenkų 
—vadai-antisemitai. 

Daug buvo panašių atsitiki- 
mų, ir nabagai žydai daug nu- 

kentėjo nuo "krikščionių-len- 
kų delei savo ne-krikščionybės. 
Valdžios buvo net padaryta 
tani tikri Įstatai kaslink žydų 
užsilaikymo ir gyvenimo Len- 
kijoje. 

Nuo to, jei pogromai įvyk- 
davo Rusijos Lenkijoje, pašau 
lio akyse nukentėdavo rusai 
ir j it necivilizuota valdžią. 
Lenkai vis įstengė pasiteisin- 
ti. 

• Dabar nesenai Lemberge 
lenkai išskerdė apie tūkstantį 
žydu. Pasaulio akis sužiuro 
ant lenkų ir Amerikos spauda 
atsilepė apie juos labai ne- 

prielankiai. Prasidėjo komen- 
tarai. Tuomet ponai lenkai 
paskubo praskleisti žinių pa- 
siteisinimui, surišdami ta at- 

sitikima su žmonių fanatišku- 
niu ir ypač buk maisto slėpi- 
mu. Tuoj vėl apglostyta ir* jų 
palikta "nekaltais." Žydai mat 
kitokios tikybos, tai lenkai- 
katalikai negali iškęsti, maty- 
dami žydus, Jų neskerdę. 

Galima daleisti, kad arme-1 
nu skerdimas Turkijoje yra 
daugiau surištas su religija 
kadangi pati mahainetonų ti- 
kyba žada rojų su gražiomis 
kurijomis kiekvienam maho- 
metonui, kritusiam kovoje už 
mahometanizmo platinimą. 

Lenkai ant tikybos neturi 
tiesos remtis ir neturi u/, ti- 
kybos slėpti savo egoistišku- 
mo. Pasaulis turėtu suprasii. 
kad lenku vadai, sėdami ne- 

i apikantą tarpe savo- žmonių 
ant žydu, sumeta tą kaltę ant 

paprastos minios, kuri tik jų 
geismus išpildo. Ne religijos 
delei žydai lenku skerdžiami, 
bet jii tautiškas šovinizmas^ 
prie t<> juos priveda. 

Kas pasirodė Lietuvoj? Ko- 
dėl , tenai lenkai sukėlė riau- 
šes ir muštynės, bet bačuyčio- 

Susivienijimas Lietuvių Ame- 
rikoje yra didžiausia lietuviu pa- 
šelpiniai-kul turinė organizacija 
Amerikoje. 

Tik-ką išleistame jos SLA.y ka- 
lendoriuje šiems metams randa- 
ne atskaitą u/, paskutinius int- 

tU3 ir keletą akyvų žiu i u a; \ 
šios organizacijos" vcii<i:.i.. ir reik- 
šmy m:įsu išeivijai. 

"Praėjusie metai—rašo aut> 

rius—padarė mušu organizacijoje 
di lely žymy. My:s per tuo.- me- 

tus sutvirttjome, rnusų iždas pa- 
didėjo, nariai apreiškė daug pa- 
žinimo organizacijos svarbot ir 
mokėjimo rimtai atsižvelgti j jos 
reikalus, • 

vi$a tai pasirodė laiwc Seimo. 

|iuir atlikta svarbus žygiai, k. t.:' 

priimta nauja konstitucija, pri- 
taikyta prie Įvairiu valstijų reika- 
lavimų: pakelta 5c. ntokesties vi- 
siems nariams, priklausantiems 
prie Pašelpos Skyriaus: Įvesta 
tuli pagerinimai komisijose ir 1.1. 

Naujosios Konstitucijos priė- 
mimas beveik nei ved a jokių pa- 
matiniu permainų j or;..anizaci- 
os gyvenimą, nesą visos per- 

mainos ir pagerinimui liko įvesti 
ir jvygdinti tarpe 1910 ir 1918 
metų. Ji tik geriau nustato 

tvarką taisyklių, aiškesne legak 
kalba jas išreiškia. Permain-i 
galima butų pavadinti jei bent 
tai, kad pagal Konstituciją, kaip 
to reikalauja įvairių valstijų A;;- 

se, po Dievo stogu? Ar te- 

nai irgi religiškas skirtumas 
iškilo? Ne. J ai pasirodė leo 
kij no fanatizmas, bet šovi- 
nizmas,—tautiškas pamišimas, 
ne kas kitas. 

i ietuviai tikėjo tam pačiam 
Dievui, tuos pačius poterius 
kalbėjo ir tuose pačiuose mal- 
dnainitiose su lenkais greta 
ant kelių klūpojo. Koclel ta- 

da sukelta muštynių? 
Kada lietuviai atbudo ir už- 

sidegė juose jų sava tautiška 
ugnelė, lietuviai ėmė giedoti 
savo bažnyčiose lietuviškas 
giesmes, kunigai pasidrąsino 
pasakyti lietuvišką pamokslą 
—štai kas lenkams nepatiko 
ir jie pakėlė riaušes prieš lie- 
tuvius, privesdami iki kruvinu 
muštynių už tai, kad lietuviai 
atidarė burna saviškai! 

Ar civilizuotas pasaulis ži- 
no apie tokius lenku niekšiš- 
kus darbus? Ne. Lietuviai 
užUlėio, tai (lai ir lenkams 
lengva pasiteisinti, nusakant 
žydu skerdimo kaltę ant tikė- 
jimo. 

Lenku tautinis šovinizmas 
perviršija visu kitu tautų. Jie 
buvo užgulę ant Lietuvos, su- 

varę lietuvius bažnyčion, kuo- 
met namie negalėjo, lenai ver- 

tė lietuvi jų giesmes giedoti, 
nesuprantamu jiems balsų šu- 
kanti. 

Visuomet, lenkų obalsių bu- 
>: "tik lenkas tegali būti ge- 

ras katalikas."' 
Tik po lietinių spaudos at- 

sipeikėjimo viskas virto ki- 
taip: didžiumoj c lietuvių baž- 
nyčių viskas virto lietuviška, 
lenkų (lvasią suspausta pri- 
slėgta ir teliko jų silpnas at- 
cltisis: "Ach, I>ože, coš Pol- 
ske!" Bet ir įas atdusis ne- 

buvo* išbirsiąs. 11 i pa! karės 

pradžiai, per kel.-ti vietų, lie- 
tuviams taip sekėsi "dulkinti", 
"poniška" dvasia iš visu Lie- 
tuvos užkampių, kad ant calo 
lenkai teįautė ramvbę tik savo! 
"Polsčoie." i 

v ! Platus aprašymas lenkų Įsi-' 
vyravimų Lietuvoje yra kny- 
goje "Lenkų Apištalai'imas 
Lietuvoje.'' 

K. S. K. 

drauJos Departmenl ti. teise N e- 

sti Seimus yra pri] a;':inta 6LA. 
Pildomąjai Tatybai. B^-t ta per- 
maina niekuo ne.ii.ali pakenki' 
nusisloi-'ėjūsiai musu or;-;anizae:- 
joje tvarkai. 

Pak.limas 5 czr.lų 1. r-aiii.- 

priklausantiems prie Pašalpos 
Si.'i'iau;'. buvo reikaliukas ja" I .* 

c- ne n.'o cla 1 » '.r. Nuo 1912 m. Su- 
su ienijime įvesta Pašalpos Sky- 
rius ir jo vedimui, visiems su 

t juo surištiems ekspensąni9' nariai 
nieko nemokėjo. To Skyriaus 
vedimo lėšas turėjo pa lengti ti ■ 

15 centų, kuriuos moka Į Iv:- 

pensų Fondą visi nariai,—pri- 
klausantieji vien A'.sau^o 
Skyriaus ir' priklausantieji pri 
abiejų skyrių. Bepigu buvo a; 
sieiti su tais 15c. 191-' ar '*• 

1913 įetito^e, kuomet Pašalpom 
Skyriuje buvo vos keli šimtai 
nariu. Bot ei: b:.',' prie to Sky- 
riaus priklauso arti 10.000 na- 

riu ir vien ju pašalpos reikalu 

vedimui reikia užlaikyti mažiau- 
siai 2 darbininku. O kur dv 

visa. virtinė visokiu statistika; 
kortu, -blaukij. markiu etc. Pri _ 

t o \ i^o pastaraisiais laikais vis- 
kas—ir darbininkai ir raštinė:; 
reikmens- -dvigubai pabrango. 
Tad pakėlimas tu 5 centu buv.» 

j būtinai reikalinga priemonė P -- 

šalpos Skyriui užlaikyti ir vesti. 
Seimas taip pat įvedė page- 

rinimų ir i 11111 ų koni' i j 11 vci- 

Dumascits žmonės džiaugiiasi, skaitydami žinias apie ka- 
čs u>:sibaigrmą. 

! 
'Z* 

lamą. a) Nutarta įsteigti Švie- 
timo Komisiją, kurios pareiga 
yra: [steigti Visuomenes Kny- 
,'yną, susitarus tuo tikslu su 

kitomis centralėmis organizaci- 
jomis, k. t. Su<f\\ Liet. R-Kak. 
Vm., TCv. Myl. Draugija, Darb. 

1 it. OraVjgija; rengti paskaitas 
ir. prakalbas; ir tt. b) Sveikatos 
Komisijai Įsakyta vest- "Tčvy- 
iK-ic" nuolatini ".',1 Sveika- 

s Skyrių; c) SLA. v;ce-pirmv 
ninkus, dalyvaudamas Kon.isijo- 
s c turi daboti ir jų veiklumą. 

l'račjusieji metai p .M/ymėjo 
dar ir tuon.i,j kad mūsų organi- 
/r.ci'a, nežiūrint sunkių laiku, 
ruziarint' to, kad rrti 600 jaunų 
nariu išėjo karėn, visgi augo 

; :i) nariu skaičium, taip ir pi- 
nigais. Tas faktas parodo, kad 

tarpe Amerikos Lietuvių-jau yra 
i.: i Urbusi Opinija apie SLA., jie 

ii), jog ta Organizacija. Įsteig- 
ta .monių gerovei, jų gerove 
ir rūpinasi. 

Be yje 1917 metų (nuo i d. 

saus- o • ki 31 d. gruodžio) Susi- 
\ .V.'-ijimo Lietuvių Amerikoje 
stosis n. .'o sekantis: Įplaukimų 

« Si-3.-^ ;.-9. o išmokėjimų 
-vo ^;3,305.06. Atiiko $29,- 

S Tais metais pomirtinėms 
išmi įcėta.$2f,<^7 "o ir pašalpoms 
!•' 1»i j $27,501,. j. Ant 1 d. sau- 

sio iOiS m. visas SLA. turtas 

.siekė $175.215.27. išskirstytas i 
sekančius fondus: .ipsaugos 
lomi?.. —$133,437/)!: Imigrantų 
šelpimo F.—$55942:, Invento- 
rit "15.166.51; Kankinių F.— 

$!.>v45: I-ėšu Fondas-. .'44.58; 
kreiviu Fomlas -$20- 33 : P.i- 

I ordas- -S 14,993.60; 
1' \ latu'.is Namo Fondas—$4.- 
25 ■■"»; Našliu ir Našlaičiu F011- 
i:- -S2.2P6.72: Tautišku Reika- 

: Vaiku Skyriaus] 
F; :v as-$ 1,765.71. 

Ar. i d. b'ausio. :r»., Su- 
sivienijime r>uvo 2; Kuopos.' 
prie 1 i ri n paklauso 11,673 na- 

•;.>i (ju tarpe—-397 vaikai). Lai- 
k 1 n f) ir 1917 metu priė SLA. 

•' -i/ašė nauju narių 5.161: per 
t p:>.t; lai1c;i išmirė 1S5 nariai 
ir išsitraukė 2.241. 

oLA. turto audimas, pame- 
čiui yra parodytas šioje skaitli- 
niu eilėje: < ! 

18 >8 m. $52.30 
18S9 m. < $i3S-75 
18< 10 m. 12875 
1891 m. 158.71 
i° )2 m. 11.64 

1893 m. — — 

1894 m. 162.96 
1895 m. t,i 18.00 
1896 m. 1,471.901 
1897 ni. 3.873.21 
1808 m. 2,982.05 
1809 m. 2,623.39 
1900 m. 5,886.55 
1901 m. SI7RKA. nusineš" 

T 903 111. 

IQ03 111. 

1904 111. 

1905 111. 

1906 m. 

t907 m. 

1908 m. 

1909 m. 

1910 m. 

$6.476.78 
2,237.06 
^409.9.} 

t 0/123.53 
16,471.06 
21,522.78 
30.880.84 
37.778.10 
42.792.37 
5—^54-5l 

1911 ™. 

1912 m. 

1913 m. 

1914 m. 

1915 m. 

1916 m. 

1917 m. 

1918 (1 saus.) 
1 d. baland. 

1918 1 d. liepos 
1 d. rugs. 

Iki 1 d. spalių, 1918 
išmokėjęs yra sekanti* 
lams: 

52>5^5-54 
54-031.24 

69,190.80 
75-453-37 
77,613.25 

109,742.32 

143.75177,, 
175.215.27^ 
190*334-5° 
203,316.34 
210.771.52 
m., SLA. 

ms reika- 

r) Pomirtinių Pašalpų 
$153,018.40 

2) Pašalpų lipoje $105,858.68 
3) Moksleiviams $3,014.66 
4) Apšvietos reikalams (iš 

L. AI. D-jai Vilniuje 4,964.60 
5) Kankiniams ir Liet. 

.Revoliucijai 2,338.92 
6) įvairiems kulturos ir tau- 

tos reikalams 3,606.67 
7) Ateivių Globojimui 1.786.64 

Viso labo $274.588.57 
Kitaip sakant. Susivienijimas^ >er savo neilgą dar gyvavimą iš-. 

mokėjo: pomirtinėms ir pašai-I 
■jo:.1 ;—$258.877.08 ir Įvairiems 
kulturos ir tautos reikalai.. 
>15,711.49. 

Jūreivių Biuras. 

Washington. D. C.—Suvieny- 
ai Valstijų Laivyno Bordas pr^£ 
neša, kad pradedant su Naujais 
lėtais. laivininkus ant visu pir- 
lyhos laivu, kurie Boa r d* o 

loboje, samdys centralė jstai- 
kuri vadinsis Suv. \ aisti įų 

aivyno J'urių Yarnyitės Biuras 
Sea Service Barcau oi t'ne C. 

*\ Shipping lloardi. 

Toji Įstaiga turCs c ofisus 
no svarbesniųjų Amerikoj uo- 

'tu ir samdys visus darbinin- 
cus, kokie tik reikalingi. Pri- vatiniu asmenų valdomi laiv.jii galės naudotis Biuro pa;arna\[i- 
.nu 'jmis pat sanlygomis kaiip 
.• laivvno Bordo valdomi lai va. j. 

» 

Kapitonas lrving L. Evans i/s 
leveland, Oliio. pirmiau buvusį 

-.apitouu ir laivyno advokaiu \ 

šiandien yra perkeltas iš Bordo 
rekrutavimo skyriaus i naujojoj 
•Jiuro viršininkus. Tas i i.ua,s 
.apo sudarytas, sujungiant to p3> 
'.ies vardo Įstaiga vekrutavm Įo 
is)iiuje su esančiomis Bon^o 

.eikųuo Įstaigomis, kuriuo> lig-f- 
'ioiiai pristatydavo vyrų a:; 
1 lordui priklausančių laivų. 

Uordas netik suteiks darbo pri- 
lyrusiemi laivininkams, bot • 

eis i nariu' darb:j. visus baiį 
>ius lavinimu kursus prie La>> 
yno l>ordo. Tarpe tų bus daug 

jaunu Amerikiečiu, pirmiausiai 
gavusiu prityrimą savo darbe 
ant Bordo lavinimo laivų ir taip* 
;iat bus prityrusių 1 a v 1. uik:.; i'. 
Inžinierių, kurie mokines f-.avoj 
amato Bordo nemokamuose iviįĮ 
vigacijos ir inžinierystės moky+ 
klose. >_, 

\ 
\ 



F>A.S1SK AIAXK I T K! 

Žiemos Vakaras 

iv. 
(Sekama Puškiną). 

Tamsi puga dangų kloja, 
Xc;a sniegu pakeliu, 
Tai sukaukia, suvaitoja. 
Tai pravirksta vaikeliu. 

Tai ant stogo, tai pas vartus 

Sniego debesius sukels, 
T , keleiviu pasivertus 
į iangeli pasibels. 

Mušu senąjį grjčiutę 
Daužo, verčia vėsulai... 4 

Ko gi tu, meili senute, 
Prie ratelio nutilai? 

A; tos raudos šalto vėjo 
Gimdo sieloje skausmus? 
Ar jaunystės pagailėjo, 
Kad toks veidas neramus?/ 

Uždainuok man, kaip bernelis 
Jojo gintu Lietuvos, 
Kaip jis kovės lyg* arelis, 
Bet... negrįžo is kovos. 

Kaip darželyje sesutė 
Pina rutu vainikus,* 
Apdainuodama Birutę 
Ir prabėgusius laikus. 

« 

Tansi puga dangų kloja, 
Xeša sniegą pakeliu, 
'IV sukaukia, s*uvaitoja, 
Tai pravirksta vaikeliu. 

(Tąsa) 
Ligonis nesijudino. Jis sunkiai alsavo. 

Tada vaikas prisitraukė kėdę, atsisėdo ir 
įsmeigė j tėvą akis. 

Aieis kada nors daktaras,—mastė vaiku- 
tis,—pasakys, kas jam yra. 

Ir berniukas paskendo lirtdnose mintyse, 
atsiminė, kaip tėvas važiavo iš namu, kaip 
su juo ant garlaivio atsisveikino, kaip daug 
laukė ir tikėjosi šeimyna jo iš kelionės, kaip 
slisisielojo motina, gavusi jo laišką. Tada min- 
tis apie mirtį įsiskverbė į galvą. Jis įsivaiz-li- 
10 numirusį tėvą, gedinčią motiną, pavargusią 
šeimyną. 

Staiga kaž-kas padėjo vaikui ant ;;e:iu 
.ranką. Jisai krūptelėjo: tai buvo gailestingoji 
^esuo. • 

% 

— Kas yra mano tė ui?—paklausė ber- 
litukas. 

Ar tat tavo tėvas?—tyliai puidause sesuo. 
-- Taip, tėvas, aš atėjau iš namu—las 

jam yra ? 
— Tuojau ateis daktaras,—atsake ji ir 

nuėjo, nebarusi daugiaus nei žodžio. 
: 'us alandžiui praslinkus suskambėjo var- 

pei!.-. ir inėjo daktaras, su juo asistentas, gai 
Ics-iiv.;- -ji sesuo ir ligonbučio tarnas. Jie pra- 
dėjo ligoniu žiūrėti, prie kiekvienos lovos su- 

stodami. Vaikučiui rodėsi, kad tas jų vaik- 
} šiineiin:a. traukiasi begalo; nerimastis ėjo vis 

didyn. Pavaitaus priėjo prie salimosios 'o- 
v- s. Daktaras buvo aug'tas, sulinkęs, rūstus 
seni:. Priėjus jam prie salimos! s lovos, sai- 
kas atsistojo, paskui, kada daktaras priėjo prie 
jo tėvo, pradėjo verkti. Daktaras pažiurėjo 
j vaiką. 

j — Ligonio'sunus, -jryt atėjo iš sodžiaus, 
J —tarė sesuo. 

v '< Daktaras padėjo vaikui ant pečių ranką, 
pasilenkė prie ligonio, pasižiurėjo jo pulso ir 

Jbent kelis kart paklausė sesers, kuri kas kart 
f atsakė: 

— Vis taip-pat. 
Valandėlę pamąstęs, daktaras pasakė: 

-r- Daryk kaip dariusi. 
Tada vaikutis išdrįso prakalbėti ir ašaro- 

^ — Xesisiei vaįkeli,—atsake daktaras. 
—Jam puolė rožė j palvą; liga pavojinga, bet 
vyr?. vilties. Paslaug; k jj. Jam bus lengviaus 
kada tu esi prie jo. 

— P>ct jis riancs nepažįsta!—liūdnai su- 

riko berniukas. 
— Gal rytoj pažįs. Turėkime vilties! 

Nusiramink! 
% 

Vaikas nofėjo dar daugiau^ paklausti, bet 
nebesuspėjo. 

Daktaras išėjo, o berniukas nuo tos va- 

landėles tapo tėvo slaugytoju. Jis slaugė, kaip 
manydamas: taisinėjo antklodę, jo ranką glos- 
tė, muses vaikė, ligoniui kiek suvaitojus—tuoj 
pasilenkdavo, ir kai sesuo atnešdavo gerti, 
vaikas imdavo stiklą ir girdydavo ligonį. Sis 
žiurėjo j jį, bet, rodėsi, sunaus nepažino. Kas 
tik ramino sur'i, kad pradėjo kas-kart vis 
ilgiaus žiūrėti i jį, ypač šluostant ašaras. 

Tokiu lnuiu praslinko pirmoji diena. Nak- 
tį vaikas miegojo kertėje ant dviejų kedžnjs o 

ryta vėl grįžp prie savo darbo. 
T'i dieną jam pasirodė, buk tėvo akįs nu- 

švito. Kada jis girdėjo meilingą vaikučio bal- 
seli. rodėsi, kad jo akyse spindėjo padėka, o 

kartą sukrutėjo lupos, taryiivm norėjo ką tai 
pasakyti. 

Atsimerkdamas, kiek pasilsėjęs, tėvas, ro- 

dėsi. akimis jieško savo mažojo gailestingojo 
Įbrolio. Daktaras pastebėjo, kad ligoniui šiek- 
tiek daros geriaus. Vakare vaikui, begirdant 
tėvą, pasirodė, tarytum šis šyptelėjo, ir vaikas 
vėl Įgavo \ ilties. 

'tikėdamasis, kad ligonis ji suprasiąs, jis 
ėmė daug pasakoti apie motina, apie maža- 
sias sesutes, apie tai, kad juodu sug'rįš:;j na- 

mo; ramino tėva karštais meilės žodžiais. 
'Nors jis kartais ir abejojo, ar tėvas supranta, 
tačiaus vis kalbėjo, vis jam rodėsi, kad tėvas 
noriai klaus.) jo meilaus balselio. 

Tai,) perėjo dar trjs dienos: kartais ligo- 
niui būdavo kiek geriaus, kartais, netikėtai, 
vėl blogiaus. Berniukas taip uoliai slaugė, kad 
vos rasdavo liuosa valandėlę gabalėliui duo- 
nos ir sūrio suvalgyti, kuriuos jam gailestin- 
goji sesuo atnešdavo. Jis beveik nepastebė- 
davo, kas dėjosi aplinkui: nematė, kaip mirė 
ligoniai, kaip naktį bėginėjo cestrjs, verkė gi- 
minės, lankydami ligonius ir iš be vil- 
ties. 

Slinko dienos, valandos, o jis vis slauge 
savo tatą, kartais įgydamas vilties, kartais nu- 

simindamas. 
Penkta diena tėvas staiga sumenkėjo. 
Berniukui paklausus, daktaras pakraipė 

galvai lyg sakydamas. "Galas!" 
Čičillo atsisėdu ir pradėjo verkti. Tėvui 

buvo blogiaus, bet vaikui tuoj pasirodė, kad 
jisai vėl atsigavo.. Kuronis žiurėjo meiliaus, 
gėrė tik iš čičillo ranku ir tarvtum stengėsi ^ 

# 

prakalbėti. Ta jo pastanga taip buvo aiški. 
kad čičillo .sugriebdavo jo rankas ir beveik 
linksmu balsu sakydavo: 

— Niekis, niekis, tata, pasveiksi, ir mu- 

lu grisi va namo, pas mamą—pakęsk dai ma- 
žumčli! 

Buvo ketvirta valanda. Vaikas glūdėjo, 
baimės,' vilties ir visokiu ir visokiu minčių 
kankinamas. Antrame, kambaryje girdė'ies 
buvo einant, ir kaž-kas balsiai tarė: 

— Sudiev, seselę! 
čičillo krūptelėjo ir pašoko. Inėjo žmo- 

gus, dideliu rvšiu nešinas, paskui ii ėjo se.-uo. 

Berniukas baisiai suriko ir nebegalėjo nei 
iš yietos pajudėti. 

Žmogus atsigrįžo, pasižiurėjo ir, surikęs: 
"( i(*ll(V puolė prie jo. Vaikas apkabino tėvą. 

Gailestingoji sesuo, tarnai, asistentas nu- 

stebę žiurėjo. 
Vaikas negalėjo nei žodžio ištarti. 

(Toliaus bus) 

Kraujo iš nosies tekėjimas, žagsėjimas, 
ir širdies drebėjimas. 

Suturėjimui kraujo iš m ies, užsikimšk 
iručiai pirštais ausis ir kramtyk, kietai sukąs- 
iamas dantimis, I.g kad kramtydamas maistą.' 
: as pats esąs taipgi pagelbingu nuo-žagsėjimo. 

Krauju, užturėti Į-ipjovus reikia užspaus- 
:i žaizda ranka ir laikyti drūčiai, kol negausi 
aprišalo, ar, jei bus rčikaias, susiuvimas nebus 
u;ik-a. ir neims žaizda galutinai aprišta. Mir- 
kymas šaltame vandenyje yra naujausiu Im- 
lu, bet, geriaus, yra i šaltą vandeni įpilti pu- 

se degtinės. 
Jei zaizda skaudi, paimk ant sukės žari- 

jų, užbarstyk ant jti geltono cukraus ir smil- 
kyk. Tas tuojaus atima skaudėjimą ir žaizda 
?yja. 

Kaip šveisti misingis, varis, skardis. 
Sekantis mišinys yra geriausiu daiktu 

Šveisti misingis, varis, skardis, trepu +ureklos, 
viršus ir net langai ir vertas yra pasidirbti. 
Trintos kreidos, trinto minkštakmemo (rotten 
stone), (vadinamo taipgi Tripolio akmeniu) 
ir minkšto muilo kiekvieno po 1 svarų; uksu- 
30 1 puodelis ir tiek vandens, kad padaryti tir- 
šta k-šę-; j irito tarputyno 8 uiKfijos. Virink 
pilnai 10 minučių ir kaip beveik atauš, pridėk 
tarputyną ir sudėk į plačiais kaklais stiklines 
ar puodynes. Kaip reikia šveisti, pakabini 
ant skarulio ir trink kol nušveisi, ką nori nu- 

šveisti. Nublizgink minkšta šikšna pasidažęs 
jį kreidos miltelius. Jei nenublizginsi, tai'tuo- 
jaus pajuos. 

KARĖS DARBININKAI PA- 

fcjO IŠ VISŲ AMERIKOS 
KRAŠTŲ. 

IJeatleidinėjant karės darbi- 
ninkus iš \\ ashingtouo, pasirūki 
incloni!.Į dalyku. Nors nebuvo 
kam, nei laiko susekti tikra ska:- 
čių raštininkų, pasamdytų Kai^ * 

reikalams, tačiau spėjama, jo.; 
daugiau kai 100.000 dirbo \ 

d žios d;u"bq. Iš to skai>" aus ap' 
75 nuošimčiai buvo moters. 
ji didelė armija keitės, b'esiniai- 
nant darbauis; toks kcitinas 
kaip kada paisiėkė iki 1,000 sa- 

vaitėje, bet dauguma darbi iinl. 
sudarė pastov i branduoli, pasi- 
rengusi padėti laimėti karę. 

Nors civilės tarnystės tcisčs 
ir buvo užlaikomos, tečia:; .tu:, 

specijalistų padėjo darbininką':n ; 
tie kurie turėjo perti;; >ti- 
nuis, buvo stoiitomi Ji-Š'mi ;v 

tūkstančių. Pcr/iurmt siu i. > 

įvairių valstijų ir kolioniių, pa 
sirodo. jog daugiau kai 40 >o> 

karės darbininkų atėjo iš 
šalies kraštų. Štai kiek ; n 

'š įvairių vietų. 
Forto' Kico, 34; Alaskn, 3: 

Mawaii, 10: Nc\v Mexico, 4[t, 
Vrkansas, 244: Oklahoma, 27;; 

Texas, 796; S. Carolina, 1,12; 
Louisiana. 366; Geor^ia, 587; 
\rizona. 47; \Vyomin,". 35; N:. 
Carolina, 534: Alabama. 553: 
South Dakota, 154; Mi^issinpi, 
|8r); Montana, 107: ;\orth D r.! >- 

'a, 171; Tenncsscc, 654; \Yi 
consin, 701; Nevada. 2,": V'c:4 

Virginia, 38.: aMf(J"r!r 7 
'\c;ntuckv, 742; l.";ah. : O' 

ia\vare4 C)11?; Ne.v j t r 87.: 
Connccticut, 396; Wašhington. 
iii: Illinois, 2036: 0-e£'on, 2.įP: 
Missouri. 1226; Michięar:, S; 
rdaho, 123: Oliio. 1855; Pcnn- 
ylvania, 3026; Florida, 320: W- 

">raska, 458; Mipgesota, 884; 
Xc\v Jlamprhirc, 191: V in1 

^37: Xe\y York, 4258; ^olora- 

10,376; Rhoile Tsland. Kan- 
tas, 815; Io\va. 1121; Indiana, 

i4">• Vefmont, 187; Massachti" 
sętts, 2193; Virginią 1440; Ma- 
ry'iand, j4. 1; District oi Cokim- 

53^i. 

LIETUVIS GAVO 
"CROIX DE GTJERRE/" 
Kareivis K. Žibikas savG 

laiške, rašytame iš Krancuzi- 

jjos ir tilpusiam "Sandaroj,". 
tarp kit-ko raso: 

Šioj vietoj randasi šie lie- 
■ tuviai karei tai: K. Kasevi- 
eia, J. Pakalnis, J. Brazaus- 

jkas, A. Balkus, (i. Lellis, M, 
Yanchulis, 1'^Kibart.as. Yra 
čia no !('■-. i s pūrelis kariume- 
nes, ir li tu-, i u yra daugiau, 

i. 
"Naivi eis •■•.ibartar- kuris 

čia vadinasi '*Tt'iiy Kibart," 
yra pats past< i ;s i kariumenę, 
es.Ms 17 mėnesiu Franeuzijoje, 
daii£ laiko buvęs mūšiuose ir 
n' avo narsumn yra apdova- 
notas garbes ženklu "Croix de 
Ciucrre' —karės kryžium. 

"\ isi paminėti lietuviai ka- 
romai esamo dalyvavę Pui- 

šiuose ir buvę sužeisti, bet da- 
bar jau esam sveiki ir neuž- 
ilgo pargrįž>im į Ameriką, 
nes jau kaizeri*) sostą dau- 
žom." 

MAŽIAU VILNŲ SUVARTO- 
TA LAPKRIČIO MĖNESĮ. 

t r asJung!on, D. C .—Fabri- 
kantai svariojo 13 milijonu 
svaru vilnų mažiau per lap- 
kričio, nc.ųu per spaliu aenesį 
1918. Lapkrityje suvartota 
47.000.C M) svaru, o spali'),mė- 
nesį (>0,000,000 svarų. Ra- 
portas a: do, jo vilnų lap- 
kričio mėnesi daugiausiai su- 

vart jo Massachusetts valsti- 
joje. kuria seka kitos vaisi i vS 1 

jos sekančioje eilėje: Pennsyl-; 
vania, .vhnde Islanct, Ne\v j 

i : 

j erscy, Nc\v York, Newl 
ilampshirc, Uhiu, CunnecUcui 
ir .Maine. 

ALTS. AUGA. 
"Sandara' praneša, kad pra-| 

ėju iu Kali lų laike, susitvėrė net 
7 naujos kuopus Amerikos Lie- 
tuvių Tautinės Sandaros. 

Matyt \menkos lietuviai pra-| 
deda kreipti cl'ii-'iau .lomos [' 
politinį veilciir^, nes j r- e įternp-' 
to iarbavimasi rinkine aukį, 
paprastai, esti nelengva tverti 

j ra jas kuopas. 
Tai siu.'1.i žinia, nes tik pri1 

brendimas Ikikov u di užti' -l 
rinti ra.n i* tautui ateitį. 

i*LIiCAi.^U«A DARBININKU | v I 
i. .. c »-;ai'cs uai 'O įitslukavcr. 

■ .a.p i>u- j. o Kiti e iv f. .-illct Kd- | 
lįsti ddrbai sustos f Ja įiiitttiš ue.J 

1 viLiiaui neciuoaa ramiai užmigti : 
a i 

;>ei, jeiįįi: mceti, pianasavivams. 
tai ir šiais 191 <j metais darbu ne- 

.m.u'vUo^. bekilnos uiu/.iausios i 
oi j :>aiyj išdiru,. itės tikisi turu 
ti ir šiais metais pilnas raukai 
darbu. i'avy.-'.dŽKii, Staiv-:.:d Ui J 
L'uiii] uuy, \Vhiting,' Indiana, ku-j 
risjc lirba ir čiaupelis lietuviu 

'I dabar pianeša, kad ji tuojaus rci- i 

kalaujanti apie 700 vyru prie :-! 
.a riu pa^tuviij darini ir moka 

į po $4.00 ir $5.00 Į dieną. " 

Mums pranešama, ten da:- 
bai esą eri ir kelr'' <■ tv žm> 
niu L.ali pasitiau-Ui tų proga 
YYhiting yra netoli nuo Chicagos 
ir pasiekimas yra \Vhiting ka- 
rais, Įs d*.n t ant 63-čios ir So. 
Park \ve.. arba -paėmus Ne\v 
York York Central geležinkeliol 
nriemiestinj trakini nuo T-a 
Sa'le Sta. Chicagoje. 

Minčios kompanijos apgarsini- 
mas tolpa ant 2-ro puslapio ir 
r u va'.i a vimas iš CKicago? j Wh~- 
incr, Tnd. kainuoja tik io centn 
karu, t t centu geležinkeliu, tai 
kiekvienas gali nuvykti ir pats 
persitikrinti. 

Taigi gerbiamoji publika užkviečiapie atsilankyti mt musjj rengiamo vakaro, nes iš to 
vakaro jus turėsite daug linksmumo, po lošimo keliatės Chįęagas i'liorų $uttąini&s daug pu;- 
kii] ,dainu. Po perstatimui ir dainų prasidės šokiai ir tęsis iki vėlybos nakties. Šis lošimas 
buvo rengiamas 20-tam lapkričiui, bet susirgus' jiiekjiriem iš lo'šGjų, liko perkeltas ant jSausio 
11, 1919 m. Taigi nepamirškite vi/i atsilankyti i ŠĮ ųir-ų vahirj. 

Kviečia Chicagos Lietuviu \ yry Choras. 

Durys atsidarys 5 valandoj vakare, lošimas prasidės lygiai C'.-tą valancją. Taigi nesivėlin- 
kite, nes lošimas prasidės pažymėtu laiku. 

ĮŽANGA 35 CENTĄ l IR AUGŠČIAU. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduo la 4-rių kambariu, 

medinis namelis, 25x125 pėdu 
lotas. Nuosavybė vertės $1,500, 
parsiduoda daug pigiaus. Na- 
melis naujas. 

Alexandra Lutik, 
v =133 S. Oak Park Ave. 
\ ° 

(Imkite Archer Ave. karus iki 
"limits " o ntlo ten—Joliet 'ka- 
rus iki Oak Park Ave. ir pasi- 

i sukit i Alto R R. ; vaka'nę, pa- 
skutinis namas prie ,r"*' '1:<>). 
I * 

Užmušk 
į savo reumatiznii 

ir priarnks sau ksiią i sveika ą 
J Jeigu bis Reumatizmas daro tavo ti b;u3ias kančia:; — nusipirk bon- gyveninę vargingu, j^fcu tu ken- kutę "OPA". Gvarantuojaira už- n.u :l ir palengvino tuk- samčiam ken kenčiu jų. 

©PJI 
Yra žingtii EurcrJnfaGyduale 

Ji liko išrasta per garsų Hollan- d.jos gydytoją, Dr. Akkerboom, kuris yra žinomas visoj Europoj. Jeigu daugelis kitu gyduole n?- 
; gelbėjo. _iien\iliusk, nusipirk JPA, 9 kuri užmuš tavo reumitizmą, ir į priduos tau naują energiją ir gy- j venirna- Pr.siųsk $1.00 pinigais ar* j ba Mcney Orderiu pas: 

j ?:£X-D:we & 3c„ Ine, 
Dept. 55. 

2525 VVEBSTER AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 

as u 

■ 

DIDELES 

SU DAINOMIS 

D. Dudinskis. 

ileir;i:; G!::c '.s 'tlsiyiliieSas U*rfKr :.!aUP*. *at — v'.IMlULfjE3MC ». .'JI.*g':.*a fAlJt'1 t.'.'sa 

Ne,'., Sausio 12,1918 
APV 2IZD0S DiliVO SVET. 
Duryc ;yary.i 1 vai. Prasidės 2 vai 

RISIS GERIAUSI LIET. RISTIKAi 

JUOZAS BANSEVIČIUS 
sa 

ANTANU AČIU 
Jiedu risis už Liet. čampijono vardą. 

ANTANAS BALADINSKAS 
kaipo Lietuvi p'riiiutiuis ėiulkas 

su 

FRANK KUSZKA 
Iž Spring Valley, 111. 

B. JARAS 
• su 

JUOZU PIŠNIUM 

D. DUDINSKAS 
su 

LEVICKIU 

ott6 propotnick 

P. KAKATOVICZ 
Visi matysite katrie laimės. 

Dalrtuos Vyru Kvartetas ir garsus 
lietuvis da^iiua Povylas Stogs 

Visus širdinga! užkviečiamo 
pelnas Luj skiriamas iškovojimui Le- 

tuvai Laisves. 

INŽANGA 50c ir $i.co 



b VIETINES ŽINIOS a 

CHICAGAS PAGERBIA ROO- 

SEVELT'Ą. 
Ilarolcl L. Ickes, buvusio pre- 

sidcnto Roosevelt'o ypatiška/. 
draugas, planuoja surengti įni- 
rusio ex-prezidento atminčiai 
dideli susirinkimą. Susirinkimas 
gal lnts Coliscum, kur Roos.v 
velt'as buvo nominuotas j pre- 
zidentus. 

M r. lekes sušaukė apkalbėji- 
mui to reikalo žymiausius šio 
miesto veikėjus, idant nutarus, 
kaip, kada ir kur pagerbus taip 
didžiai užsitarnavusi vyrą. 

Chicagos biznieria. r >ri vis į 
biznį sustabdyti šiadie penkiom i 
miniu-toms laike ex-prezidento 
laidojimo. Rooseveltas yra. pa- 
laidotas šiądien 145 min. po 
pietų. Jie mano, kad ir kitu 

niestų biznieriai tą patį pada- 
rys dėlei pagerbimo įnirusio ex- 

prezidento. 
Marulei Bros. Co., žada savo 

darbininkus paleisti visai va- 

landai, jeigu kitos kompanijos 
irgi apsiims ta? padaryti. 

Kunigai taipgi neatsilieka nuo 

•biznerių. jie žada ateinant] ne- 

dėldienj atlaikyti Roosevelt') 
atminčiai pamaldas ir pamok- 
slus pasakyti apie Roosevelto 

gyvenimą. x » 

Aldermanas 14 \vard'o George 
M. Maypole žada įnešti j mie- 
sto taryba, kad Chicagas pava- 
dintų v'^ną iš savo gatvių pul- 
kininko Roosevelto vardu. 

Miesto taryba irgi žada per- 
leisti rezoliuciją, kad !ail?e lai- 
dojimo visas biznis mieste butu 
sustabdytas. 

SMAGUS BIZNIS CROVVN 

POINTE. 

Keturios dešimts mylių j 
ryt-piečius mio Chicagos, jau 
Indianos valstijoj, yra mies- 
telis Crovvn Point, linkui ku- 
rio meilės deivė jaunas pore- 
les veda, kur meilužiai mote- 

rystės ceremonijas, anot išra- 

dėju pasakos, gali su lyg grei- 
čiausio patento visame pasau- 
lyje atlikti. Kitais žodžiais 
Crovvn Point yra pagarsėjęs 
tuom, kad gaii apsivesti į puse > 

minutos, nes jokių reguliacijų 
nereikalaujama. Tūkstančiai 

jaunų porų, negalint apsivesti 
Cnicagoje, bėgdavo j Crovvn 
Point, kuris iš to darydavo 
nemažą biznj. > 

Crovvn Point dabar piksta 
ant Chicagos, kad šio miesto 
laikraščiai pagarsino, buk esąs 
bilius įneštas į Indianos legis- 
laturą, sulyg kinio Crovvn 
Point "apsivedimų malūnas" 
busiąs uždarytas. Ar su tuom 

sutiks Crovvn Point urėdnin- 
kai, kurie tokiu šliubu, kai y G C' 

paukščiukai sliekų laukia. 
— Nothing doing — "męs 

kovosim ik galui," sako paviet. 
klerkas, Mr. Herbert \Vhea- 
ton. — "Męs nedaleisimc per- 
leisti įstatymą, uždraudžian- 
ti greitus apsivedimus Crovvn 
Point. Tai ne Chicagiečių biz- 
nis kistis j musii reikalus. — 

Ir ęlėlko męs negalime daryti, 
kas mums patinka? Chicagai 
neturėtų rūpėti, kas darosi 
Indianoje." 

Labai interesingus faktus 
to Crown Point "malūno" pa- 
duoda Chicagos laikraščipi. 

Pereitais metais Crovvn 
Point buvo isduata 4028 apsi- 
sediinui laisniai. Visi aplikan- 
tai apsivedė miestelyje pas tei- 

sėjus. Užmokestis už atjikimą 
ceremonijos paprastai imama 

po $5.00, arba "kiek keno ma- 

lonė." 
Apsivedimams chiniečių ir 

negrų su baltaisiais bran- 
giau kainuoja. Imama' nuc 

tokių už kiekvieną ceremoni- 

ją nuo $50.00 iki $100. 
Nekurios porelės, žinoma 

onri, kad ceremonijas atliktu 
kunigas, tani yra Kev. John 
A. Ayling, pastorius Episko- 
pai ų bažnyčios. 

Daugiausia tenka atlikti ce- 

remonijas teisėjams. Teisėjas 
Hetirr) J*. Nteholson, sakoma, 
palaiminęs išviso savo ofise 
apie 18,000 veseliju. Po $5.00 
už veselija — išrodo nieko 
sau tunelis. Jau dabar jis at- 

sisakęs nuo "džiabo," ir gvve- 
nas sau laimingai Floridoje. 
Po jo buvo advokatas l lo- 
ward Kemp; notaras John 
Bėrleen ir kiti. 

Jie visi turi gerą biznį; vie- 
nas jieško biblijos, kitas tai- 
so jaunavedžiams kedes idant 

turėtų kur atsisėsti, kitas dul- 
kina teismo groteles, vienu 
žodžiu visi baisiai užimti. 

Paskui $2\00 už laisnį, SI 
už certifikatą ir eikite prie 
teisėjo. Teisėjas Kemp tiktai 
laimina sakydamas "Lai Vieš- 
patis palaimina jus vaikeliai" 
ir — "Five dollars, please!'' 

\edyvai, kad Cro\vn Point, 
— ypač jo urėdnikai, surišti 
su sliubų davinėjimų — im 
tų ir su džiaugsmu atsisakytų 
nuo tokio smagaus, lengvo ir 

pelningo biznio. 

INFLUENZOS AUKOS 46 
MIESTUOSE SIEKIA 111,688. 

Pereitais metais 46 didži*- i- 

siuose Suvienytų Valstijų mi- 
rė nilo influenzos 11*1,688 
žmonės: Arba 19.6 ant kiek- 
vieno tūkstančio daugiau ne- 

gu u/pereituose metuose. Bal- 
timore ant kiekvieno tūkstan- 
čio 26.8, Nashville 26.4 St. 
Paul 13.9, Minneapolis ir 
Grand Rapids po 14. Tų dvie 
jų miestų buvo žemiausias ap- 
sirgimas. 

Nuo visokių priežasčių tuo- 

se 46 miestuose buvo išviso 
442,374 mirčių ant 20,514,520 
gyventojų. 

\'ew York už visus metus 
išviso numirė 18.8 ant tūks- 
tančio, o 1917 m. tik 15.2; 
Chirflfjojc numirė 17.1 ant 
tūkstančio pereitais metais, o 

161/ m. 14.9; Philadelphijoj, 
kur influenza siautė baisiai- 
siai, numirė 24.2 ant tukstan- 
čio kuomet 1917 metais mirė 
17.1 

DEL PAJAUS NUŠOVĖ 

VAIKĄ. 
Frank Grechevicz, 16 metų, 

amžiaus vaikinas, gyvenantis 
prie 12317 S. Green slreet, 
numirė dėl pajaus. Pereitą ge 
gūžės 5 d. vaikas pamatė ska- 
nų pajų pas groserniką Bo- 
leslavą Marcevičių, gyvenati 
prie 12010 Lafayette A ve. 

Frank'is pasigriebė pajų ir 
bėgo, tuom tarpu Marce\vicz 

peršovęs vaiką. 
Frankis užvakar numirė 

miesto ligonbutyje; jis sirgęs 
nuo dienos sužeidimo. 

Grosernikas suareštuotas 
del tolesnio tyrinėjimo. 

DABOJO SAVO "BOSĄ NUO 
VAGIŲ, PATS PAKLIUVO." 

Policijantas William Hensel 
iš Lake Forest išėjo vagiu me- 

džioti. Visą naktį jis išstovėjo 
prie namų, kapitono Moffett 
laukdamas, kada jam prisieis 
užvažiuoti plėšikams su buože 

per sprandą. Dvi naktis prieš 
tai plėšikai norėjo įsilaužti i 

kapitono namus, bet šią naktj 
ant nelaimės jie, kaip žinodami, 
kas ju laukią, nepasirodė. 

Rytą, kada • policijantas sugri- 
žo j savo namus, rado, kad plė- 
šikai vietoje kopitono, atsilankė 

tą naktj to policisto namrose 

Biednas policijantas neteko Je- 
šimtics savo gražių vištų. 

| TAIKOS LYGA CHICAGOJE. 
1 Lyga, sutverta sukėlimui 

Į Amerikonu upo, kad paremti 
Tautų Lygos idėją ir priver- 
sti ją jvykdinti Taikos Kongre- 
se, laikys savu konferenciją 
Chicagoje 10-tą ir ii-tą uieną 
vasario. 

Pirmutinė konferencija atsibus 

Didžiųjų E/erų distrikte. išviso 

7-nios konvencijos "Tautų Ly- 
gos Draugijos "atsibus po vi- 
sas Suvienytas Valstijas. 

Pirmininku j Pautų Lygos 
Draugijos'* yra buvęs preziden- 
tas \\ illiam llovvard Tai't. 

I. T. Jonės iš Xevv York'o, 
kuris yra manad/ierium "Tau- 
tu Lygos Draugijos." pasako, 
kad j Chicagos konvenciją su- 

sirinks daugiau 5.000 delegatų, 
atstovaujančių sekančias Valsti- 
jas: Illinois, Michi£Sh, Indiana. 
\Yiscoqsin, Ohio ir Kentucky. 
Konvencija t^sis dvi dienas, bus 
Coliseum ir Auditorium. 

Kalbėtojai, apart buvusiojo 
prezidento Taft, bus iar sekan- 
tieji: Henry Morgentlian. bu- 
Vįs ambasadorium Turkijoje; 
Henry Yan Dyko, Ministeris j 
Holandiją ir prezidentas Har- 
vard Universiteto Mr. Lo\vell. 

E X T R A. 

TMD. 28-ta k p. susirinki- 
mas atsibus sausio 9 d. ket- 
verge 8 vai. vak., Meldažio 
svet., 2242 \V. 23rd Place. 

Šis susirinkimas labai svar- 

bus, nes kuopos gyvavimui 
gresia pavojus. Kam rupi ge- 
rove 'šios geriausios kuopos 
Cbicagoje, turite būtinai atei- 
ti i susirinkimą. 

/ aldyba. 

NAUJAS ĮSAKYMAS POLĮ- 
CIJANTAMS. 

Chicagos policijos viršininkas 
Garrity, įsakė visiems savo pa- 
valdiniams—policijantams, kai 
jeigu jie nori buti policijantais 
tai turi atsisveikinti su girtuok- 
lyste, kitaip žvaigždės ir buožės 
iį jų bus atimtos. 

Viršininkas tvirtina, kad' <p%- 
nusiskundimų ant policijos ko- 
kius jis gauna nuo žmonių, yra 
u7. policijantij girtuoklystę. 

Viršininkas toliau sako, kad 
jis niekados netoleruosiąs girto 
policijanto. Nieko nūsa bjau- 
resnio, kaipo matyti policijantą 
uniformoje girtą laike darbo ar- 

ija laike pasilsio. 
"Taigi, pranešu visiems na- 

riams policijos departmento, jei 
gu kuris policijantas bus nu- 

turėtas girtu, tai bus tuojaus 
paliuosuotąs nuo ta$->nystos."— 
užreiškė viršininkas Garrity. 

INFLUENZA MAŽINASI. 

fnfluenzos epidemija ir v31 

pradeda mažintis. i'raeitą sa- 

vaitę buvo 868 nauji susirgimai 
ir 179 mirtįs, o savaite prie'i 
tai buvo i,3<)0 naujų susirgimų 
ir 281 mirtis. Pneumonija ne- 

taip greitu laipsniu mažinasi. 
Už praeitą savaitę, baigiantis 
sausio 4 d., buvo 541 nauji su- 

sirgimai pneumonija :r 142 mir- 

fįs, gi savaitė anksčiau buvo 
567 nauji susirgimai ir 158 mif- 

tįs. 
Turėkime viltį, kad tie dvi epi- 

demijos, atsitolinusios, daugiau 
nebegrįž. Influenza Suvienytose 
Valstijose nunešė 8 kartus dau- 

giau aukų negu ši šalis muštojo 
pasaulinėje karėje. Paskutinio 

jos apsilankimo dar negreit au- 

kos bus suskaitytos. 

ANGLIŲ VEŽĖJAI SU DAKF- 

DAVIAIS SUSITAIKĖ. 

Chicagos Majoras sutaikė an- 

glių vežėjus, kurie grasino strei- 
ku prieš savo darbdavius "Chi- 
cago Contracting Team Ov^ ners' 

Association," reikalaudami pa- 
kėlimo algos vežėjams $j.oo į 

dieną. 
Po ilgių debatų Majoro ofise 

atstovai unijos ir kompanijos 

s'titiko ant piisGs to, ko unijista 
reikalavo, t. y. 50c pakelti į die- 
ną algos visiems anglių vežė- 

jams, šoferams ir pagelbinin 
kams. Taipgi 10c už toną da i- 

giau turės mokėti tiems vežė- 

jams, kurie dirba su savo veži- 
mu. 

Dėle: šio streiko priežasties 
yra sakoma kad anglys pabrang- 
siančio* 10c. brangiau už kiek- 

vieną toną. 

NUSIŽUDĖ. 
Vincent Dinkak, gyvenantis 

prie 5413 YVest 25th Street. Ci- 
cero III., nusižudė, palikdamas 
atsuktą »azą savo kambaryje. 

ŽYDAI CHICAGOJE MANO 
SURINKTI $1,500,000. 

V ienas tūkstantis moterių va- 

kar rinko atikas po Cliicagą, nu- 

kentėjusiems žydams Galicijoje, 
Palestinoje, Lietuvoje, Turkijo- 
je ir Rusijoje ir kituose karės 
sunaikintuose kraštuose. 

[ Chicagos įžydai apsiėmė su- 

linkti tik vieną milijoną dolia- 
riu, bet kadangi kaip visada, 
taip dabar žydams gerai sekasi 
rinkimas, tai jie mano šiuo sy- 
kiu surinkti pusantro milijono. 

Žinomas žydu milijonierius, 1 

Julius Roscmvakl, pasižadėjo 
pats viens pridėti 25% visu 

Chieagoje surinktų pinigų. Ki- 
tus turčius, P. (). Block. auka- 
vo Sie.ooo, daugelis po kel's 
tūkstančius. Dvi ypatos auka- 
vo po $500. nepaduodamos nei 
savų vardų. 

IŠ DARBININKŲ JUDĖJIMO. 
Savo reguliariskame mitin- 

ge Chicagos Darbininkų Fe- 
deracija, užvakar svarstė Im- 
siančia ateinančiame nedeldie- 
nvje konvenciją Naujos Dar- 
bininkų partijos.' Konvencija 

i atsibus I lod Carriers' svetai- 
nėje 82.? W. Harrison St. 

| Taipgi Federacija svarstė 
busiančia sausio 14 d. delei 
Mooney pasmerkimo protesto 
konvenciją. 

Revoliucijos buvo perskai- 
tytos nuo virėjų ir patarnau- 
tojų unijų kviečiančių vežėjus, 
elektrikus, muzikus ir kitas 
unijas, kurių darbininkus La 
Salle ir Shernian hoteliai sam- 

do ir kur dabar streikas eina, 
ištirti ir nutarti, ar reikalinga 
yra duoti pagclbą dabar strei- 
kuojamiems valgyklų ir hote- 
lių darbininkams. 

GROSERNINKAI PATRAUK- 
TI ATSAKOMYBĖN. 

Šešesdesimts Cliieagos grocer- 
ninkų patraukta atsak/Oinybėn už 
pardavinėjimų senų kiaušinių ir 
seno sviesto už šviežius. Val- 
stijos teisės reikalauja, kad seni 
dalykai butų pažymėti, kad jie 
yra toki. 

l'»e to. Valstijos maisto supe- 
rintendentas, John B. \ewman, 
pasakė, kad daugiausiai tokiais 
senus daiktus nesanžiniški gro- 
serninkai sųlvg augšėiausių kai- 
nų žmonėms parduoda, kaipo 
sviežius." 

Už pirmutini prasTk5T?nnT"Te;- 
snias baudžia nedaugiau kaip 
$100 bausmės. Prasikaltusius 

antrą kartą baudžia $500 ir ne- 

daugiau pusės metų j kalėjimą. 

IŠ CICERO. ILL. 
Nesenai čionai buvo prakal- 

bo" tikslu parinkti aukų Lietu- 
vos reikalams. 

Kalbėjo koksai advokatas an- 

gliškai ir tūlas Kučinskas fnej advokatas] lietuviškai. Paskii-j 
tinis kalbėtojas nupasakojo, kaip 
Daktaras Šliupai atskyrė lietu-. 

vius nuo lenku, .patardamas jiems 
organizuoti savas parapijas, nes 

pirmiau lietuviai su lenkais iš- 
vieno gyvenę. 

l'o prakalbų išėjo dvi mote- 
rjs aukų parinkti, bet tuom tar- 

pu kas'žin kas suriko, kad su- 

i stabdytų rinkimą aukų. Dubio 
kas liepė pradėtą darbą ir to- 

ligu varyti, liet tas vyras, pri- 
bėgęs, pasakė policijantui, kai 
policijos vedimą paša.iktų. No- 
trukus policijos vežimas atva- 
žiavo ir suareštavo tas aukų 
rinkėjas. 

Ten buvęs J. K. 

CHICAGIETIS LIETUVIS 
SUGRĮŽO iš bolševikuos. 

Daugumui chicagiečių pa/.įs 
tanias ir seiliaus Chicagoje il- 
gus metus gyvenęs, p. Juozas 
Yarkala, kuris keletą metų gy 
veno Rusijoje, paskutinėmis 
dienomis sugrįžk j Chicagą. 

Dar prieš kare Juozas Yar- 
kala išvažiavo Į Liubercus. ar- 

ti Maskvos, i Chicasros M c- 

Cormiko žemdirbystės marinų 
dirbtuves už auditorių. P-as 
Varkala pergyveno didžiau- 
sias Rusijos revoliucijas: n£- 

vertimą caro, nuvertimą Mi-i 
liukovo, nuvertimą Kerenskio, 
o dabar išmėgino ir bolševi- 
kų rojų. 

Laike užpludimo vokiečiu j 
Lietuvą, kada privažiavo dau- 
gybė lietuviu pabėgėlių Į Mask 
vą, j). Varkala nemažai pa- 
gelbėjo žmonėms gauti darbus 
McCormiek'o dirbtuvėse Liu- 
bcrcuose. 

P-as Yarkala yra vedos, jo 
žmona, su dviem vaikučiais 
iau pereita pavasarį sugrįžo Į 

Chicagą, bet jis tik dabar iš- 

i spruko iš Bolševiku Respubli- 
! kos. 

Dabar apsigyveno pietinėje 
'dalyje Chicagos, Bevcrly 
j iiills. 

Ir-gi c.v-Maskrictis^4 
j 

" 

Pajieškojimai. 
Pajieškau Pranciškaus Trus- 

kauškio, paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pa v. ir parapijos, Kul- 
kiu kaimo. 6 metai atgal jis gy- 
veno S. Chieagoje, o dabar ne- 

žinau kur. -Malonės jis pats at- 

sišaukti arba kas apie ji žino 
pranešti sekančiu antrašu: 

A n t h o n y T r u s k a \vk i 
928 X. La Salle St Ciiicago, 111. 

Pajieškau savo motinos, Ka- 
trinos Sidorienės, taipgi Petro 
Sidaro paeina iš Kauno gub, 
Rumšiškių parapijos, Mo- mu 

kaimo, paskui gyveno Baikavo 
kaime tos pačios pprapijos. Teij- 
gi pajieškau Motėjaus Ulavičiu 
iį Suvalkų gub., Staropoiės pav., 
Vieverių parapijos, Juodbudzio 
kaimo. .Malonės atsišaukti pa- 
tįs arija pranešti kas apie jus 
žino. šiuo antrašu: 

Ant. Sidor, 
Box 377. 

Girardville, Pa. 

Pajieškau 3-jų brolių Kelpšų, 
Stanislavo. Bronislavo, Bolesl i- 
vo ir Johannos Mantomatičės. 
Jie visi paeina iš Kauno gub.. 
Kaltinėnų parapijos, Radiškių 
kaimo. Meldžiu jų pačių ap- 
šaukti arba kas itfs žino pra- 
nešti sekančiu antrašu: 

Stanislava Radaviciute, 
606 Garfield, Ave., 

Detroit. Mieti. 

■■ u*im- t.'i.'Hi-%"■ 

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

kėti, Dienraštis "Lietuva" jau leidžiamas. 

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

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

reikalinga suma pinigų pris ųskite mums 

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

Lffiuanian Publi^hine Co., 
3253 So. Morgan St., Chlcago, III. 

G«bianieji;« 
Su liuomi prlsitjnčin $ kaipo pilną užmokestį už 

štrus "Lietuvos" Dienraščio Bendroves •• Lithuanian 
Publisbing Co. 

Malonėkite prisiųsti man šems. 
Sn pagarba, 

ADRESAS: | 

Lithuanian Publishlng Co. 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL 

I 
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