
LIETUVA 
LITHUANIAN DAILY 

i# j. ty Published and distributed under permit (No. 582) authorized by the Act of Octoberč, 1917, on file at the Post Office of Chicago, IlMnois. ^P'l" ^ By order of the President, A. S. Burleson, Postmaster General. Copy 2c 
-j. . . Sav. XXVI 
Metai uiett. II CHICAGO, ILL., SUBATA, VASARIS (Felruary) 8, 1919 No. 33 

Kariu mene serges gatve- 
karius. 

Grūmoja pertraukti derybas. 

Streikai Londone tęsiasi. 
REIKALAUJA PANAIKI-! 
MO SLAPTŲ SUTARČIŲ. 

Paryžius, vasario 7 d. — 

Slaptos sutartį s, padalytos 
laike karės ir kurias galima 
pi iškaityti, kad jos nesutin- 
ka su principais organizuo- 
jamos lygos tautų, iššaukė 
daug patemijimų. Ameri- 
kos delegatai pasakė, kad 
tokios sutartįs, kurios prie- 
šingos yra principams susi- 
vienijimo Tautų turi buti pa 
naikintos. 

Augščiausia Taryba trum 

pose dieninėse sesijose tęsia 
savo darbą, išklausydama vi 
sus reikalavimus ir abelnai 
perduodama juos speciališ- 
kiems komitetams dėl nuo- 

dugnaus ^tyrinėjimo, nors 

su šia ]h .>cedura ne visos 
valstijos pilnai sutinka. 

Susivienijimo Tautų ko- 
misija susirinko vėl vakar 
vakare pirmininkaujant Pre 
zidentui Wilsonui, kuris ra- 

gina kuogreičiausiai užbaig- 
ti programą Susivienijimo 
Tautų. 

Oficiališkai likosi praneš- 
ta, kad pusė programo Su- 
sivienijimo Tautų užbaigta. 

Vienuolika skyrių projek- 
to Susivienijimo Tautų buvo 
diskusuojama ir likosi už- 
tvirtinta su mažais pataisy- 
mais. 

Vienatinis skydus neuž- 
tvirtintas buvo tas paragra- 
fas, kuris paliečia panaiki- 
nimą priverstinos militariš- 
kos tarnystės. 

Italijos premieras Orlan- 
do pasipriešino tam para- 
grafui, nurodydamas, kad 
panaikinimas konskripcijos 
gali suteikti daug nesmagu- 
mų, dargi revoliuciją. 

Leon Bourgeois, vienas iš 
Francuzijos narių, parėmė 
Orlando ir smarkiai prieši- 
nosi panaikinimui konskrip- 
cijos. 

Jis užreiškė, kad Francu- 
zija, iš priežasties savo geo- 
grafiško padėjimo, reikalau 
ja stiprios armjios ir nie- 
kados negali sutikti atsisa- 
kyti nuo savo apsigynimų. 

Tada paragrafas likosi at 
mestas ir buvo nutarta duo- 
ti kiekvienai šaliai laisvę 
surasti systemą suorganiza- 
vimui kariumenės iki tam 
skaičiui, kuris vėliaus bus 
nustatytas per Susivienijimą 
Tautų. 

Svarbiausis diskusavimas 
vakar vakare buvo apie su- 

tvėrimą pildomojo skyriaus 
Susivienijimo Tautų. Pre- 
zidentas Wilsonas, Leon 
Bourgeois ir Robert Cecil 
kiekvienas pridavė plianus 
apie reprezentaciją, kokia 
turi buti suteikta mažosioms 
tautoms. Plianai beveik ma- 
žai skirtingi vienas nuo ki- 
to. i i 

Neoficiališka informacija 
yra, kad Prezidento Wilso- 
no pasiulijimas buvo dėl 
pildomojo skyriaus, kad pil- 
domasis skyrius susidėtų iš 
penkių atstovų nuo didžiųjų 
valstijų ir keturių atstovų 
nuo mažųjų išviso iš 9 ir 
kad du trečdaliai balsų pil- 
domojo skyriaus turėtų galę 
įstatymo. 

KARIUMENE DABOS 
GATVEKARIUS. 

Seattle, Wash., vasario 7. 
Beveik 1,000 kareivių iš sto 
vykios Lewis, po vadovyste 
gen. John L. Hayclen, ran- 
dasi mieste, sulyg prisaky- 
mų karės departamento ir 
yra pasirengę veikti, jeigu 
kiltų betvarkės. 

Miesto majoras Ole Han- 
son pranešė šiądien, kad 
municipališkas gatvekarių 
patarnavimas bus atnaujin- 
tas taip greit, kaip tik po- 
licija ir kareiviai galės ly- 
dėti gatvekarius automobi- 
liais-trokais. 

Majoras patarė valgyklų 
savininkams atidarytir val- 
gyklas ir jeigu jos nebus ati 
darytos, tai ragino "biznie- 
rius" j&9 nupirkti. 

Sutrauka situacijos Seat- 
tle parodo, kad iš priežas- 
ties streiko laikraščiai sustp- 
jo išeidinėti, mokyklos ir te 
atrai uždarytos, gatvekariai 
sustojo savo veikimą, val- 
gyklos užsidarė, laivų plau- 
kimas į Oregon portus su- 

stabdytas, kadangi nėra 
kam iškrauti juos. 

"Zupių virtuvės" likosi 
atidarytos darbininkais dėl 
labo streikierių, kuriems yra 
speciališkos kainos. Ntfuni- 
jistai turi mokėti brangiaus 
už tą patį "militariškos put- 
ros" patarnavimą. :' ■* 

Tacomoje, netoli nuo šio 
miesto, kur panašus užuo- 
jautos streikas yra paskelb- 
tas, padėjimas, kaip prane- 
šina, gerinasi. 

Mokiniui įkvėpimas 

Tiktai keletas amatų uni- 
jų dalyvavo generališkame 
paskelbime streiko. 

Gatnekarių darbininkai, 
tikimasi, kad sugrjž'į darbą 
šiądien, nes, kaip sakoma, 
prisakymai dėl jų, kad jie 
prisidėtų prie streiko, likosi 
išleisti per nesusipratimą. 

Beveik 500 kareivių po 
vadovyste gen. Frank B. 
Watson randasi Tacomoje, 
jie saugoja dirbtuves ir lai- 
vų statymo aokus. ! 

Apskaitliuojama, kad 30,- j 
000 vyrų ir moterų Seattle 
vakar sustreikavo. 

GRŪMOJA PERTRAUKTI 
DERYBAS SU TALKININ- 

KAIS. 

Paryčius, vasario 7 d. — 

Talkininkų premjerai, kurie su- 

sirinks šiądien po pietų Aukš- 
čiausioj talkininkų kariškoj 
Taryboj, gali buti sutąsys nau 

jas išlygas, kurios bus uždėtos 
ant Vokietijos, kurios taktikos 
obstrukcijos ir apskundimo, 
kaip sakomą, daėjo iki augš- 
čiausio laipsnio grumojimu, ko- 

kį padarė kancleris Ėbert \Vei- 
mare, kad Vokietija pertrauks 
derybas su talkininkais. Kanc- 
leris Ebert savo kalboje Vokie- 
čių Steigamame Susirinkime 
YVeimane vakar, sulvg pranesi- 
mo iŠ Berlino, pasakė: 

"Sąligos taikos sutarties bu 
vo neišpasakyto žiaurumo ir 
buvo daromos be jokios gedo?. 
Męs persergstim savo prie- 
šininkui ne stumti mus per toli. 

"Kaipgen. Winterfeldt (ku- 
ris rezignavo iš taikos sutarties 
komisijoj) visa Vokiečių val- 
džia galutinai gali taipgi buti 
priversta atsisakyti nuo bend- 
radarbiavimo taikos derybose 
ir mesti ant mušti priešininkų 
visą sunkumą atsakomybės už 
liaują pasaulio organizaciją. 
Pasitikėdama prižadams prezi- 
dento "VVilsono, Vokietija pa- 
dėjo ginklus ir dabar msę lau- 
kiame taikos prezidento Wil 

sono, prie kuri s męs turime 
teisę." 

Jausmas taikos konfereHci- 
jos rateliuose yra toksai, kad 
Vokiečiai daugiau.; ir dau- 
giaus užmiršta savo padėjimą 
ir tikimasi, kad Aukščiausia 

Kariška Taryba' pavartuos ba- 
dus, kad priversti juos prie 
proto reališkunia. 

Marshalas Focli iškeliaus i 
Treves vasario 17 dieną, kad 
nustatyti naujas sąlygas dėl 
prailginimo taikos sutarties ir 
diskutavimas sąlygų kurios bus 
po uždėtos ant Vokietijos gali 
bu t i bus cliskusojainos šios die- 
nos sesijoj Aukščiausioj Kariš- 
koj Taryboj. 

Suprantama, kad Tar\ba 
paskirs trumpą laiką, laike ku- 
rio Vokietija turės išpildyti 
sąligas, kurias jie tik išdalies 
yra išpildžius. 

Prancūzų opinija yra ta, kad 
jeigu talkininkai nori kontro- 
liuoti Vokietijos svarbiausias 
kariškas dirbtuves, reikalinga 
yra užimti Essen. Publikos 
opinija Francuzijoj taipgi klau 
sia, ar augščiausia taryba pa- 
velys lauko maršalui von Hin- 

.lenburg apsistoti Bromberge 
ir prisirengti prie kampanijos 
prieš Lenkiją kurią tik per Dan 

iigą galima aprūpinti reikmėm 
mis. 

AUDINYČIU STREIKAS 
PLĖTOJASI. 

Passaic, N. J., vasario 7. 
Darbininkai vilnų audiny- 
čiose, kurie sustreikavo už 
48 valandų darbo savaitę, 
tęsia streiką ir prie jų prisi- 
dėjo keletas naujų audiny- 
čių. Apskaitliuojama, kad" 
iš viso streikuoja apie 
10,000 darbininkų vilnų au- 

dinyčių, neskaitant 30,000 
šilko darbininkų, kurie irgi 
streikuoja. Keletas tukstan 
čių darbininkų metė savo 

darbą ir prisidėjo prie strei- 
kierių Lawrence, Mass. 

STREIKAS LONDONE 1 
TĘSIASI. 

Londonas, vasario 7 d. — 

Nežiūrint to, kad likosi pra- 
nešta vakar vakare apie su-j sitaikinimą užbaigti streiką,, 
kad "tubes" ir kiti geležin- j 
keliai pradės savo veikimą 
šiądien, išryto šiądien strei- 
kas tęsiasi, kaip ir pirmiaus. 

Jokios oficiališkos prie- 
žasties apie atsisakymą dar- 
bininkų sugrįžti į clarbą ne- 
buvo padaiyta, bet darbi- 
ninkai užreiškė, kad jie "jo- 
kiu budu .šiądien negrrįž 
darban" ir kad jie nepripa- 
žins tos sutarties. 

BOLŠEVIKAI PAEME 
ARCHANGELSKĄ? 

Londonas, \asario 7 d. — 

Pranešimas iš Kopenhageno 
į Exchange Telegraph pra- 
neša, kad Rusijos legacija 
aplaikš privatišką telegra- 
mą, kurioje sakoma, kad ei- 
na nepatvirtintas gandas, 
buk bolševikai paėmę Ar- 
changelską. 

MAJORAS PERSERGSTI 
STREIKIERIUS. 

Seattlc, Wash., vasario 7. 
Miesto majoras išleido šią- 
dien prokliamaciją į strei- 
kierius, kurioje jis grūmoja, 
kad. jeigu streikieriai neat- 
šauks užuojautos streiko, 
majoras su pagelba kariu- 
menės operuos visas reika- 
lingas dirbtuves. 

Proklamacija skamba: 
"Streiko komitetui: 
"Aš šiuomi pranešu, kad, 

jeigu užuojautos streikas ne 

bus atšauktas iki 8 valandai 
ryto, aš pasinaudosiu pa- 
gelba ir protekcija, kurios 
likosi pasiūlytos miestui per 
tautinę valdžią ir operuosiu 
visas reikalingas dirbtuves." 

BETVARKES BREMENE. 
Berlinas,.vasario 5 d. (su- 

vėlinta). Nepatvirtinti pra 
nešimai' iš Bremeno nurodo, 
kad tenai ^ar siaučia betvarke 

ir Spartakai smarkiai veikia 
priemiesčiuose ir uoste, nežiu 
rint valdžios pranešimų, kad 
sukilimas likosi nuslopintas 
utarninke. 

Nuostoliai yra paduodami 
trįsdešimts užmuštų ir apie 
šimtą sužeistų. Materiališkų 
nuostolių, kaip pranešama, pa- 
daryta mažai, kadangi sukilė- 
liai greit pasitraukė, kaip tik 
valdžios kareiviai Įėjo miestan. 

Gustav Xoske, viršininkas 
militariškuose reikaluose Eber- 
to kabinete, prisakė kareivių 
tarybai Erfurte sugrąžinti gin- 
klus, kurie nelegališkai buvo 
paimti iš arsenalo ir išdalinti 
tarp gyventojų. 

Jeigu prisakymas nebus iš-Į 
pildytas į keturias dienas, yra 
pranešta, tai valdžia pavartos 
budus, kad nuginkluoti gyven- 
tojus, kurie, kaip sakoma orga- 
nizuojasi, kad užpulti ant stei- 

giamojo susirinkimo \Veimare. 
Spartaku organas, Raudona 

Vėliava, kuris, nuo pradžios 
savo pasirodymo kėlaus dienu 
tam atgal, išnaujo-smarkiai už- 

sipuldineja ant valdžios, išleido 
šiądien karštą atsišaukimą i 

darbininkus kad jie atkeršytų 
Bremeno "smaugikams" išneš- 
dami protesto rezoliucijas ir iš- 
rinkdami naujas darbininku ir 
kareiviu tarybas po radikalų 
kontrole. 

Spartakų organas reikalau- 
ja išnaujo nuvertimo valdžios 
ir smarkiai užsipuldinėja ant 

premiero Eberto ir Pilipp Schei 
demano ir šaukia darbininkus 
ant barikadų. 

Visas miestas Dusseldorf 
"sustreikavo." Valdininkai, 
klerkai ir l-:it • patarnautojai 

geležinkelių, pačio, telegrafo 
telefono, bankieriai, daktarai 
mokytojai ir kiti profesionalai 
metė savo darbus. Darbininkai 
visų viešųjų [staigų irgi steri- 
kuoja, kaipo protestą prieš ko- 
munistų paldžios terorizmą 
Jie grūmoja iššaukti visuotiną 
treiką visų buržuazišką klia— 
Šų, jeigu komunistų valdžia ne- 

išpildys jų reikalavimų. 

DIDELE RUSU ARMIJA 
UŽPULS LENKIJĄ. 

Varšava, vasario 7 d. — 

Gen. Sheptitsky, viršininkas 
lenkų generališko štabo, sa- 

ko, kacl bus reikalinga len- 
kams, jeigu talkininkai ne- 

darys to, praskinti kelią prie 
Danzigo, kad gauti maistą 
ir gen. Haller kariumenę iš 
Francuzijos. 

Vokiečių kareiviai, kurie 
nesenai sugrįžo iš Rusijos, 
išreiškė manymą, kad dide- 
lė bolševikų armija rengiasi 
užpulti Lenkiją. Lenkai ir 
Ukrajiniečiai muša vieni ki- 
tus apielinkėse Lembergo, 
Lenkams sekasi sulaikyti 
Ukrajiniečius. 

Šiaur-vakarinej Galicijoj 
Čecho-Slovakų kariumenė 
pasivarė pirmyn vasario 3 
dieną nežiūrint smarkaus 
Lenkų pasipriešinimo ir ran 

dasi devyniolikos mylių at- 
stume nuo Krakovo. 

Taikos sutarits tarp Len- 
kų ir Čecho-Slovakų buvo 
pasirašyta vasario 3 dieną. 

ŠEŠIŲ VALANDŲ DARBO 
DIlNA. 

Berne, vasario 6 d.—Gus- 
tav Franci, Kanados Darbo 
vadas, pasiūlė Tarptautiš- 
kai Amatų konferencijai šią 
dien, kad ji pareikalautų še- 
šių valandų darbo dienos ir 
penkių dienų darbo savaitės 
po visą pasaulį. 

Konfereneijon šiądien pri 
buvo dar nauji delegatai, ke 
turi Anglijos ir keturi Ita- 
lijos delegatai. M. Bun- 
ning, Anglijos delegatas, 
pranešė, kad Anglijos 
"trades unijos" galutinai nu 

tarė dalyvauti konferencijoj 
ir paskyrė tris komitetus pri 
rengti tarptautišką darbo 
čarterį. 

AMERIKOS NUOSTOLIAI 
RUSIJOJ. 

Washingtonas, vasario 7. 
Išviso nuostolių Amerikos 
kariumenės Archangelsko 
fronte, Rusijoj iki ir pri- 
skaitant sausio 31 dieną, bu 
vo 180 užmuštų, mirusių 
nuo žaizdų, ligos bei kito- 
kių nelaimingų atsitikimų 
ir prapuolusių mūšyje ir 229 

sužeistų, kas sudaro išviso 
409 iš 4,925, kurie randasi 
tame fronte. 

SUAREŠTUOS BELFAST 
STREIKO VADUS. 

Belfast, vasario 7 d.— 
Prisakymai likosi išduoti šią 
dien suareštuoti vadas Bel- 
fasto streikierių. Jie yra 
kaltinami konspiracijoj ir 
daryme blėdies saugumui 
gyventojų. 

AMERIKOS DELEGATAI 
PASKIRTI. 

Paryžius, vasario 7 d. — 

William Allen "VVhite ir prof 
George Davis Herron likosi 
paskirti delegatais konferen 
cijon ant Princes salų su 

bolševikų atstovais. 

BETVARKES MAGDE- 
BURGE. 

Paryžius, vasario 7 d. — 

Žinios iš Berlino praneša 
apie dideles betvarkes, iški- 
lusias Magdeburge, sostinėj 
Saksonijos. Kareiviai ir jū- 
reiviai, apsiginklavę ranki- 
nėmis granatomis ir kulka- 
svaidžiais, išlaužė duris teis 
darystės ir paliuosavo 1(30 
belaisvių. Maršuodami gat- 
vėmis jie išdaužė daug krau 
tuvių langų ir apiplėšė dirb- 
tuves. 

Valdžios kareiviai smar- 
kiai užpuldinėja revoliucijo- 
nierius. 

ORAS. 
Chicagojc ir apielinkejc: 

Giedra subatoj ir pili Imti 
nedėjioje; maža perinai lia tem- 

peratūroje. 
Vidutiniški vėjai vakarų 

pusės. 
Saulėtekis 6 v. 55 m.; saulė- 

leidis 5 v. 14 m. 

Menulis nusileis 2 v. 33 m. 

nedėlios ryto. 



SAVAITINĖ KARES APŽVALGA 
ttalo L. Wn*s. 

Karė, galima sakyti, tuo 
tarpu p.isib^igė, nes nėra 
jau norinčių toliau kariauti. 
Angliški kareiviai reikalau- 
ja, Kad jie butų namon par- 
gabenti dirbti taikos laiko 
darbus. Ir patriotiškiausi 
gal francuzai kareiviai rei- 
kalauja taikos, nenori, kad 
karė butų dar kartą atnau- 
jinta, nors francuzai ne taip 
aštriai kaip anglai taikos rei 
kalauja. J os aštriai nuo sa- 
vo valdžios reikalauja ang- 
lai ir prieš ją net prievar- 
tos griebiasi ir juo toliau, 
juo aštriau. Svarbiausias 
prievatros įnagis yra besi- 
platinanti visoj Anglijoj 
streikai, kurių valdžia neįs- 
tengia išnaikinti, kadangi 
svarbiausi karės priešai yra 
—aaroinmkų organizacijos.1 
Streikai apėmė jau ne vieni 
pačią Angliją, bet taipgi i 

Škotiją, Vali ją, net Airiją. 
Del streikų Londone tapo 
beveik negalimi žmonių su-< 

sinešimai, nes sustojo gat- 
vinių ir požeminių karų bė- 
giojimas. Važiojo darban 
darbininkus vien omnibusai, 
bet jų nepakanka. Prasidė-1 
jo streikai ir Valijos angliui 
kasyklose ir anglių pradeda 
jau pritrukti, valdžia mėgi-j 
na visokių budų streikų nu- j 
malšinimo: kuomet maži nu-! 
silenkimai ir perkalbinėji- 
mai negelbi, griebiasi kariu j 
menės ir ginklų, bet ir tai 
iki šiol negelbi; priešingai, 
prievarta tik vienybėn su- 
traukia darbininkų pajiegas. 
Darbininkai žada visoj Ang- 
lijoj visuotinus streikus su- 

kelti, ko valdžia labiausiai 
bijosi, nes tąsyk turėtų nu- 

stoti visos dirbtuvės, butų 
sustabdyta visa pramonė. 
Nors valdžia ir norėtų ):arg 
toliau tęsti, del stokos rei- 
kalaujančių reikmenų, ne- 

galėtų daryti. Darbininkai 
gi nežada nusilenkti, kol ja 
reikalavimai nebus išpiHv- 
ti. Reikalavimai gi jų da- 
bar ne ekonomiški, kokius 
jeib fabrikantas gali išpildy- 
ti, bet politiški, kurių išpil- 
dymas nuo valdžios paeina. 
Jie reikalauja galutino ka- 
rės užbaigimo nors iš to bu- 
tų maža nauda ir sugrąžini- 
mo namon kar umen^j. Kuo- 
met valdžia, palaikymui ka- 
rų bėgiojimo norėjo siųsti 
kareivius darbininkų orga- 
nizatoriai pagazdino sukėli- 
mu visuotino visoj Anglijoj 
streiko. To valdžia nusi- 
gando ir nedryso grieštai 
stoti prieš darbininkų orga-1 
nizacijas. 

Ir Francuzijoj, ^arp dar- 
bininkų apsireiškia nenorįs 

[ilgesnės karės, nors karė ir 
į neduotų pilnai tokios nau- 

idos, kokios tauU tikt josi. 
.>Iors priešų išnaikyti dideli 
jos plotai šiaukia atmoni- 
įlmo naikintojui. Ir F*an- 
razijoj lygiai darbininkai, 

'kaip ir kareiviai reikalaują 
;reito taikos padarymo ir 
;ugrąžinimo kariumenčs na- 
.non. Ir čia, valdžios priver- 

] imui pasiduoti darbininkų 
I ir kareivių norams, griebia- 
nasi 3treikų. Jie jau prasi- 
iėjo pramoningiausiam 
Francuzijos mieste Paryžiuj, 

nors iki šiol užėmė ne taip 
į svarbius kaip Anglijoj dar- 
! bo laukus, bet ir čia pir- 
įmiausiai užgriebė susinėsi- 
mų įstaigas. 

Kadangi, kaip dabar pa- 
jsirodo, darbininkai ir poli- 
tikoj lošia svarbią rolę, jie 
f ir ant valdžios gali turėti 
[nemažą įtekmę, gali ją pri- 
į versti savo norus pildyti, tai 
ir Taikos Konferencija, ne- 

laukdama griebiasi tarptau- 
į tiško sutvtrkymo darbinin- 
kų klausimo. Bet reikia tą 
dausimą taip sutvarkyti, 
k?4 tas užganėdintų ir dau- 
gumą darbininkų. Klausi- 
mas todėl, kad yra darbi- 
įinkų atstovų Taikos Kon- 
ferencijoj; jeigu jų ten nė- 
ra daugumos, tai, žinoma ir 
jų išdirbtas išrišimas darbi- 

I rinkų klausimo darbininkų 
-įeužganėdins. 

Iš neužganėdinimo darbi- 
ninkų ir nenoro įlgiaus ka- 
iauti kareivių aliantų kraš- 

tuose, priversta pasiduoti la- 
jai sunkioms išlygoms Vo- 

j aetija galėtų pasinaudoti ir 
atnaujinti karę, bet ji to pa- 
.laryti negali, nes ir Vokie- 
tijos piliečiai, lygiai darbi- 
ninkai reikalauja taikos, to- 
lesnės karės nenori, velija j 
priimti net labai sunkias tal- 
kininkų pastatytas išlygas. 
Karės pralošimas ir sunkios 
talkininkų pastatytos išlygos 
duoda vien neramiems ele- 
mentams progą savo nau- 
don griebti valdžią Į savo 
rankas. Tie neramieji iš 
progos Vokietijoj, taip kaip 
pirma Rusijoj ištikro nau- 

dojasi ir visur neramumą sė- 
ja, ne tik namieje, bet ii 
kituose kraštuose, kur tik ga 
li prisigriebti. Rusiškų bol- 
ševikų agitatoriai yra Vo- 
kietijoj, nors iki šiol moky- 

tojais rusų buvo vokiečiai, 
bet ne rusai vokiečių. Ru- 
siškų bolševikų kariumenė 
prisiartino prie Rytinių Prū- 
sų provincijos rubežių ir no- 
ri įsiveržti į Prūsų Lietuvą 
ir Vokietijoj paremti savo 
šalininkus spartakus. Bol- 
ševikų prisiartinimas prie 
rubežiaus padrąsino Pru- 
suose spartakus, kurie vėl 
visur smarkiau veikti pra- 
dėjo. Spartakai apvaldė 
tvirčiausią rytuose Vokieti- 
jos tvirtovę Karaliaučių. Su 
mušė jie lenkus vakarinių 
prūsų provincijoj, kurią len- 
kai stengiasi gauti, nors len 
kų ten yra labai mažai. Bu 
vo apvaldę ir Bremeną, tik 
paskui jiems tą miestą at- 
ėm5 Eberto, taigi valdžios 
kariumenė. Bremeno vie- 
nok, kaip ir Karaliaučiaus 
nėra pramonės miestai, dar- 
bininkų ten yra nedaugiai 
siai, nors parlamentan ten 
išrinkdavo socialistų atsto- 
vus, kas rodo, kad už juo? 
balsuoja ne vien socialistai, 
bet ir gyventojai, prigulinti 
prie kitų partijų. Berline 
valdžios įveikti spartakai 
vėl pradeda maištus kelti, o 

Weimare, kur atsibūva stėi 
giamasis išrinktų tautos at 
stovų susirinkimas, turintis 
nuspręsti apie ateinančių la 
kų Vokietijos valdžią ir ap- 
dirbti jai naują konstituciją 

į susirinkimą turi ginti kariu 
menė, kurios miestan ir j 
jo apielinkes sutraukat dik 
eiai. Manoma mat, kad nuo 

;švaikymo ir nemalonumų 
i reikia ginti žmonių balsais 
'rinktus jų atstovus. 

Taikos Konferencija Pa- 
ryžiuj, kaip rodosi, užkliuvo 
iėl kokių nors priežasčių, 
įes išvažiavo namon tuli 
iidžiųjų viešpatysčių minis- 

teriju pirmininkai ir Ameri- 
kos Prezidentas. Išvažiavo 
namon ir Italijos pirminin- 
kas Orlando, kuris gali but 
neužganėdintas, kad talki- 
ninkai atsisakanti pripa- 
žinti Italijai tuos Adriatiko 
pakraščių kraštus, Kokius 
italai tikėjosi gauti. 
Francuzija ir Anglija buvo 
pažadėjusios, taigi sulaužė 
pažadėjimą. Be pažadėji- 
mų Italijai nebuvo reikalo 
šokti karėn, nes ji buvo 
susivienijusi su Austrija ir 
Vokietija, bet ne su talki- 
įinkais. Kaip rodosi Tai- 
:os Konferencijai nesiseka 
,aip lengvai net savuosius 
įžganėdinti. 

Azijoj rusiški bolševikai 
švieno veikia su chiniškais 
•evoliucijonieriais, bet kitur 
jolševikams nesiseka. Sibe- 
ijoj jų kariumenė tapo bol- 
ševikų priešų sumušta. 

Šiaurinėj Rusijoj, Archan 
^elsko apskrityj iš pradžių 
*ana sekėsi su mažomis ame 

ikonikų pajiegomis kovoti, 
.įes menki amerikonų pūl- 
iai vis traukėsi prieš daug 
iiedsnes bolševikų pajiegas, 
iabar vienok jų priešai ir 
ia pradėjo bolševikus muš- 

ti. 
Streikai prasideda ir Ame 

ikoj, Washingtono valstijo- 
e. Sakoma, kad juos gim- 
lo bolševikų agitacija. 

Didžiausi streikai iškilo 
mieste Seattio. 

Vyrai ir Moterįs mokin- 
cites Barberystčs amato, 

tesilankykite ypatiakai ai- 

3a rašykite. Mokiname die- 
iDmis ir vakarais. 

TRICITY BARBER 
COLLEGE 

819 So. §tate S t. 
Chicago, 111. 

Pa j ieškau svogerio, An- 
tano ir sesers, Rozalijos 
Šimkų. Taipgi pajieškau bro 
lių Izidorių ir Antaną Janu- 
sų. Jie visi paeina iš Lietu- 
vos. Kauno red., Raseinių 
apskr., Eržvilkio par, kai- 
mo čepačių. Jau Izidorius 
Janušis 9 mtai kaip gyvena 
"hieagojf;. Meldžiu atsišauk 
ti: 

Veronika Jakubauskic" 
877 Cambr.'dge 
F. Camb-idge, Y >. 

P a j ieškau savo brolio Jono j Miliaus, 2 metai atgal gyvenoj 
ant So. \Vestern ave., Chicago, I 
111., o dabar nežinau kur jis gy-l 
vena, prašau jo ar kas kitas jį | 
pažįsta ir žino kur jis dabar! 
randasi, duoti man žinią už ką 
busiu labai dėkinga. Adresas: 

Ona Mažonienė 
2553 \V. 45th Street 

Chicago, 111 

I} a j ieškau pavienės ar vedu- 
sios moters, kad galėtu mane 
su 3 vaikais apžiūrėti. 1—5 m 

2—7 m., 3—13 m. Iš priežas- 
ties mano moters mirties. Aš 
duodu stubą, anglis ir šviesą. 
Adresas: 3952 S. Rockvvell St. 

Chicaog, 111. 

FARMOS. 

Eikime visi ant ūkių ir turė- 
sime liuosybę ir niekas mūsų 
nebosaus, o antra išauklėsime 
savo vaikučius gerais tėvynai- 
niais, sveiku protu. Turime ke- 
letą ūkių tinkančių dėl lietuvių 
netoli lietuviškos kolionijos 84- 
60, 40-200 akrų su gyvuliais ir 
be gyvulių. Dėl biznierių labai 
gerų ūkių ir krautuvių. Tos vi 
sos ūkės yra ekstra geros ir pi 
gios. Yra Ūkininkų Draugija, 
kuri gelbsti kožną naujai apsi- 
pirkusj. Dabar yra laikas. Ra- 
šykite laiškus, gausite daugiai- 
žinių. 

Pirmininkas L. U. D. A. 
P. A. MAŽEIKA 

R. F. D. 34 
Campbelsport, \Yis. 

DIEIUNE IR VAKARINE 

MOKYKLA CLa •;tU lengvai ir greitai išmokti Anglų ir Lirtuvlq kalbas, aritmetiką, S V., Aag'lln*. Lieturos Ir abelną ist»ri)as. geografiją, rsSyti 
laitkn, ir tt Taipgi, turime Braramar ir Hfjį!. 
Sc'.ieol'ių skyrii: Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
kite liuosq laik". mokinimui, n"sig?.ilSsite. 

American Co-^eparaiory S:hool 
?jn? 'o haLS'EU i -Gi;, ill. 

Dr. Virpii Narbutt 
Physician & Surgeon 

3001 West 22nd Street 
ai 11 Marshall Blvd. 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po oiat 
7 Iki 9 vakare 

TeL Lawndale 6fiC 
Gyvenimas: 

i.eL Rockwell 16S1 

ADOMAS A. KARALiAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, nevirįnimas pilvelio, nuslabaėiiroas. Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas s[ėkų nusu»jimas 
viso kuno, lr buvau nustoje* vilties, kad begyven- 
au. Visur jiejkojau sau pagclbos. nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rubezių. bet niekur negavau savo 
sveikatai pagclbos. 

liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterto, Kraujo valytojo, Nervatoną, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po ruvartojimui minėtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reumatizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. Bė giti i mCnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Sa- lutaras, įiitterla, ir po 3 mčn. tavo paveiksle pamc riau tekį skirtumu kaip urp dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiij č. Salutaras mylistų geradčjistei ir linkiu vi-«itms savo draugams ir pažį-lauicTi- -u tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical lnstitution J. Baltrenas, Prof. 
1707 So. Ilalsted St. Phone Cc.n&l64i7 Cbicago, 111 

imwmmmmm-r-»wwT- n įm m ■ —7""-—; -•'_-'«"y<"'nin>:ntHin|' 

Lietuvos" Kalendorius v 

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

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

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

Užsisakykami "Lietuvą", adresuokite t«ip; 
fifi LIETUVA" 

3253 S. Morgan St, CBICAGO, ILL 

Dienraščio "LIETUVA" 
< Amos==^ 

CHICAGO/E Metams $ 6.00 
,, Pusei metų 3.50d 

In Kitus Suv. Valstijų ?liestus 
Metams * - $5.90 
Pusei Metų 3.00 

In Kanadą Metams 7.00 
In Kžtas Šalis Metams 8.00 VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

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

"LIETUVA" 3253 So. Morgan St., Chciago, Dl. 
GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms$ ir prašau siuntinėti 

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

Mano adresas: 

Vardas ,— Pravardė 

Stubos numeris Gatvė 
(arbaboz) 

Miestas Valstija 



NAMŲ DRAUGE. 

Musų Se mininkcms kampelis 

AUSTERIt; SRIUHA. 
1 kvorta austerių (oysters) 
Vi puoduko sviesto 
X? šaukštuko druskos 

šaukštuko pipirų 
4* puodukus pieno 
Y\ puoduko vandens. 
Sudėti austerius i rėti, per- 

sunkti ir atidėti skysčius, už- 

pilti y.\ puoduko šalto vanden-. 
ir peržiūrėti, kad nebūtų ske- 
velų. Pakaityti austerių skys- 
čius kol užvirs, paskui per- 
sunkti jkt tankų skuduty, da- 
dėti austerius ir virinti kol pra- 
dC-s kraštai riestis, vis tnaisiaut 
tankiai. Supilti i sriubos itidą 
ir dadėti sviestą, druskos, pi- 
pirų ir atkaityto pieno. Duoti 
ant stalo su austerių džiuvė- 
sais (oyster crackers). 
SALM()XO ZRAZAI SU , 

XIR X f AI S. 
1 ketia salmonu 

(r. ketvirtainius džiuvesus 
■ (ciackcrs) 

* 1 sauk-ta ištirpyto sviesto 
3 kiaušinius 
Druskos ir pipiru 
2 šaukštu pieno 

Nusunkti skysčius nuo sal- 
monu, d/.iuvėsus sutrupinti it* 

sumaišyti su ištirpytu sviestu 
ir su kiaušiniais. Pridėti pie- 
ną ir sutaisyti į ketvirtainius 
šmotus. Pa volioti j džiuvėsu 

trupinius ir kepti Į gilius karš- 
tus taukus. Iškepus, apdėstyti 
aplink karštus sviestuotus žir- 
nius i pailga torielką ir apkai- 
šyti petruškoms. 

BULVINIAI SKONAI. 
2 puoduku .sugrustų bulvių 
2 šaukštu karšto pieno 
1 šaukštu ištirpyto sviesto .. 

1 šaukštuką cukraus 
]Ą šaukštuko druskos 
1 puoduką miltų 
Suvirinti bulves (tiek kad 

hutų 2 puoduku), ir sugrusti,, 
dadeti pieno, sviesto, cukraus, 
druskos ir miltų. Suminkyti 
ir iškočioti Į apskritus blynus 
ir perpjauti į keturias dalis. 
Uždėti ant karštos skattrados 
ir kepti penkias minutes ant 

^ožnos puses. Duoti su kar- 
štu sviestu. Situs skonus 

linin padaryti iš atlikusių bul 
viii sugrustų, bet daug geriaus 
yra vartoti švėžiai suvirintas 
bulves. 

BULVIU SALOTAS. 
6-bulvės 
3 .kiaušiniai 
1 ricželis svog'.mo 
1 krūvelė salierų 
Sukapoti šaltas suvirintas 

bulves, kietai suvirintus kiau- 
šinius, svogūno rėželi ir salie- 
rus. Sumaišyti su majonasu. 

MAJONASAS. 
2 geltonumus kiaušinių 
y2 citrinę sulties 

]/i šaukštuko druskos 
Žiupsniuką ankšt'pipirų (ca- 

yennc) 
3 taukštus uksuso 

y i puoduko alyvines alyvos 
(olive oil) 

/> šaukštuko sausos muštar- 
dos. 

Sudėti kiaušinius, druska, 
pipirus ir muštardą, sumaišyti 
gerai su šakute ir įlašyti po 
biškį aliejų, vis plakant kol su- 

tirtės; paskui Įpilti tikusa ir 

ritrinos sulties, maišant kol 

£crni susimaišys. 
SKANUS TARPDUONE- 

LIAI. 
Suvirini i jautienos rėžį biš- 

.<} druskiniame vandenyje. At- 

šaldyti ir sumalti smulkiai, ir 

sumaišyti su smulkiai sukapotu1 
saldžiu agurku, biški citrinos 
sulties, druskos ir pipirų. Už- 

tepti ant plonų rėžių duonos 

užteptų su sviestu, ir sudėti du 
ant viens kito. Labai gerai 
clOl piknikų jeigu suvynioti su 

vaškiniai.- popierais kad nesli- 
džių tų. 

JONUKO PYRAGAS. 
2 puoduku kukurūzinių mil- 

tų (corn-nieal) 
1 puoduką miltų baltų 
J šaukštu cukraus 
2 šaukštu ištirpyt.) sviesto ar- 

ba tautai 
1 puskvortę rukštaus pieno 

j kur j. 
1 .šaukštukas sodos įmaišytas 
1 šaukštuką druskos 
Sumaišyti pie*~ą su soda, pri- 

dėti cukraus ir druskos, įmai- 
šyti kukurttzinius miltus ir 
i)altus miltus, paskiausiai lau- 
kus. Sumaišyti gerai mišinį 
ir įrlėti į kepamą skauradą iš- 

teptą sviestu ir kept i karšta- 
me pečiuje. Duoti ant stalo 
su sirapu. Tankiausiai valgo- 
inias pusrytyje. 

SNIEGINIS PUDINYS. 
'/2 puoduko sviesto 
1 puoduką cukraus 
2 puoduku miltu 
1 šaukštuką kepimui miltučiu 

(baking powder) 
Vz puoduko pieno 
4 baltinius kiaušiniu 

šaukštuko vanilos 
Išplakti sviesta su cukrumi 

k 1 paliks kai]) sinetona; pa- 
kui pridėti miltus, persijotus 

s. kepimui miltučiais ir pieną. 
Išpilti vanilos it- įleisti gerai 

išplaktus baltymus kiaušinių. 
Supilti Į pusę svaro kepimui 
miltučiu sviestuotus k c n u s ir 
šutinti vieną valandą. Išleisti 
iš k c n ų ir duoti ant stalo su 

sekančiu sosu: 

ČEKOLADINIS SOSAS. -j 2 šaukštu kukuruzinio krak- 
molo (corn starcli) 

Įą puoduko pieno 
1 4 puodukų karšto pieno 

lketvirtanį Šmotą nesaldyto 
čekoliado 

/z puoduko cukraus 
Vanilos dėl skonio 

Sumaišyti~1<ukuruzinj krak 
molą su J4 puoduko pieno, pri- 
tirti \yA puodukų karšto pieno 
sumaišytu su čokoliadu ir cuk- 
rumi ir vandeniu. Uždengti 
maišant tankiai. Dadeti va- 
nilos ir duoti karštą. 
SPANGUOLIŲ DESER- 

TAS. 
1 kvorta spanguolių 
2 puoduku cukraus 
1 puoduką vandens 
2 kiaušinių baltinius. 

Nuplauti spanguoles ir su- 

pilti Į porcelaninį indą su cuk- 
rumi i r vandeniu. Uždengti 
ir virinti dešimts minučių po 
už virinimui. Nuimti putas ir 
1 :aip išvirs pertrieksti per tan- 
\ų rėti. Šitas sutirstės, kaip 
atšals; paskui išplakti, kol taps 
'engvas ir putotas, supilti labai j jerai išplaktus baltinius kiau- 
šinių. Sudėti į stiklinį indą ir 
duoti ant stalo tuo jaus. \ 

į GERI PATARIMAI. 
Aptepti klijanką su varnišu 

-pirmiausiai kaip ji nauja pa- 
skui po du kartu Į metus. Tas 

i pailgina gyvenimą klijankos l»r lengviaus ją buva nuvalyti. Į 1 
Išimti plėmas iš* vilnonių, 

Į šilkinių arba kitokių delikatnių 
jniaterijolų galima su grynu 
kloroformu (chloroforme ar-| Ibasu eteriu (ether). Užpilti 
ant plėnių ir trinti povaliai su 

i baltu bovelniniu skuduru. 
Plauti langus palengvina, 

jeigu Įpili amonijos—tai nerei- 
kia taip labai trinti. 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoj. j 
ROCHESTER, N. Y. 

Klerikalams nesiseka teisin-1 
tis. 

Vasario 2 d. po bažnyti- 
niame skiepe atsibuvo pra- 
kalbos; kalbėjo p. J. Kau- 
pas, klerikalų Tarybos na- 

rys. Kalbėjo dviejose te- 
mose. 

Pirma tema buvo apie in- 
trigas, kurias daro Lietuvos 
priešai Lietuvai, čia dau- 
giausiai teko bolševikams. 
Abelnai imant, nieko naujo 
nepasakė, kas butų verta 
plačiau paminėti. Daugiau- 
sia buvo pakartojama tas, 
kas pirmiau buvo kitų pasa- 
kyta. 

Antra tema buvo apie da- 
bartinę Amerikos lietuviui 
politiką ir abelnai apie lie- 
tuvių judėjimą dėl Lietuvos 
nepirgulmybės. Ši kalbos 
dalis buvo turtingesnė, to- 

dėl pasistengsiu plačiau ją 
aprašyti. 

P-nas J. Kaupas užreiškė 
panašiai: "Męp, Krikščionis 
-demokratai, daug dirbame 

į dėl išgavimo neprigulmybės 
Lietuvai. Gi musų atstovai] 
Europoje su visu pasišven- 
timu darbuojasi dėl Lietu- 
vos neprigulmybės. Bet 
tautininkai iškėlė visokių 
nesąmonių ant musų pa- 
siuntinių; turbut, jiems vel- 
niukas pašnipždėjo į ausį/ 

Toliau nusiskundė, kad 
tautininkai užmeta klerika- 
lų atstovams Europoje lenk- 
bemiškumą. Taipgi pasi- 
džiaugė, jog jų atstovai esą 
daug pasidarbavo, kad ne- 
daleidus užrioglinti ant so- 

į sto Lietuvoje koki ten prin- 
cą Urachą. Gai1^, kad kal- 
bėtojas nepaaiškino kokio 

pono norėjo Lietuvai už ka- 
ralių kunigas Bartu.ska. Juk 
jis pasirašė ant memorialo, 
reikalaujančio Lietuvai ka- 
raliaus. 

Dar nupeikė tautininkus, 
kurie pirmiau buvo davę 
įgaliojimą klerikalų atsto- 
vams Europoje, paskui at- 
šaukė tą įgj.liojimą,—tai, 
girdi, šliupo darbas. Bet, 
sako, musų atstovai vis tiek 
daug nuveikė Lietuvos lais- 
vės reikale. 

Parėmimui savo žodžių, 
jis pasakė, kad pirmiau Lie- 
tuvos valdžia buvo maniu-į 
si siųsti Taikos Konferenci- 
jon tik tris atstovus: prof. 
Valdemarą, adv. M. Yčą, ir 
adv. Smetoną. Tada jų at- 
stovai užprotestavo ir Lie- 
tuvos valdžia dar prisiuntė 
kun. Olšauskj, adv. Rozen- 
baumą ir šemaško (baltru- 
sj). Tai, girdi, didelis mū- 

sų delegatų nuopelnas, nes 
dabar dalyvaus ir žydai ir 
baltrusiai. 

Bet apie šį jų nuopelną 
reikia dikčiai paabejoti. 
Męs pamename oficialj Pak- 
što pranešimą, kurs prane- 
šė, jog ketinąs išstoti iš Ta- 
rybos, nes joje dalyvauja 
Prūsų lietuvių atstovai. Tas 
lyg nurodo, kad klerikalų 
atstovai neprielankus kitų 
dalyvavimui bile kokiose 
tarybose. 

Toliaus kalbėtojas pasi- 
skundė, kad yra nelengva 
išteisinti savo atstovus nuo 

tautininkų daromų užmeti- 
mų, nes, girdi, .susinešti su 
esančiais Europoje yra sun- 

ku, taigi negalima gauti rei- 
kalingų žinių, bpt jis tikisi, 
kad susirinkusi e. bus paten- 

kinti tomis informacijomis, 
kurias jis nvo prakalboje 
suteikė. 

Kaip sykis čia kalbėtoje- 
ir apsiriko. Jeigu jam pa- 
čiam stoka žinių, kad tinka- 
mai išsiaiškinus ta ar kitą 
dalyką, tai kaipgi klausyto- 
jai gali but užganėdinti ne- 

ganėtinai aiškiu dalyku sto- 
viu. 

Ir klausytojai nebuvo pa- 
tenkinti paaiškinimu. Skir- 
stantis namo, girdėjosi išsi- 
tarimai. kad kalbėtojas ne- 

blogai kalbėjo, bet kad lig 
ko tai trūksta. 

Paukštelis. 

DETROIT, MICH. 
Dar Prie Bažnytinio 

Skandalo. 
Išmetimu knn. K. Skrvpkos 

iš bažnyčios pereita nedėldinį 
skandalas dar ncu/.sibaigė.— 
tuojaus prasidės teismai. Tain- 
gi amerikonu spauda platokai 
aprašinėja apie ta skandalą, 
bet kad jie tas žinias ėmė datt 
2'iausia iš paties kun. K. 
Skrvpkos. lai i<»s ne visai tei- 
sybei atsako, nes aišku yra 
vienpusiškos. 

Iš šalies žiūrint, neteisybes 
tosi abiejos* pusės0 neteisybes. 
Kun. K. Skrypka, jeigu, re- 

porteriai gerai atpasakojo jo 
žodžius, sako neteisybę, saky- 
Įdamas, kad tarpe vyčių apsi- 
reiškiąs bolševizmas arba an- 

arebistiškų tendencijų. Tie- 
sa, vyčiai siekia prie politiko-., 
bet konservatyvi') krypsnio. J-ji 
vadai bijosi bolševikų susitikti! 
ir ant gatvės,-net ik svetainėje. 

I š antros pusės tie kurie nori Į išvaryti kunigą, gal teisybės 
turi daugiau, bet ir jie ne visa 
teisybę pasako. Yra gyvas 
absurdas statyti kunigo su Mo- 
skaite incidentą, kaipo priežas- 
tį kunigo blogumo. Yra to- 

kių, kurie kovoje prieš kunigą, 

PROGRESS 
shoe manvfacturing company 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė, rupindamosi pakėlimu lietuvių ir iškėli- 
mu Lietuvos vardo visose šalyse, pradėjo jau rimčiausj darbą šioje šalyje. 

Šioje šalyje geriausiai Lietuvos vardą gali pakelti lietuvių gražus sugy- venimas, turtingumas ir užėmimas šios šalies biznyje tam tikros vietos. Jfuo lietuviai turėrs daugiau savo fabrikų, didelių krautuvių, tuo jie bus daugiai; žinomi ir gerbiami. 
Tpo pat laiku ir didelio būrio liettuvių gyvenimas pakjla, nes lietuvių įstaigose tik lietuviai užims geresnes vietas. 

Montelloje organizuojamoji lietuvių dirbtuvė vardu PROGRESS SHOE MANUFACTURING COMPANY jau rengiasi prie darbo. Kad tuoj pradė- tų dirbti, tai reikia tik kelių tūkstančių sudėti. 

Jau yra sudėta sunirs $30.000 
Kas dar neprisidėjote, tai tuoj paskubėkite, nes gal neužilgo but vėlu 

šėrij neparduos, kaip darbas prasidės. 

Tai saugi vieta pinigų įdėjimui! 
ir iabai pelninga 

Progress Shoe Manufacturing Co. yra inkorporuota ant $10^.000 Mass- 
achusetts valstijoje ir randasi Montello, Mass. Tačiaus darbo pradėjimui bus 
parduota tiktai 35,000 vertee Šeru. 

Shoe krautuvių savininkai galite siusti orderius, tai gausite tuoj sampe- lius pamatyti. 
Klauskite tuoj informaicjų šiuo adresu: 

PROGRESS SHOE MANUFACTURING GO. 
58 Ames Street Rfonteho, Mass. 

ARBA LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
320—5th A.venue New York, N. Y° 

dar ir daliar nežinodami, ką 
tas kunigas l»i;)•;•«» padar ; ji 
kovoja dell<\ kad kiti kov-Ma. 

Šaknis to skandalo ':h.tdi kur, 
pyliau, ne^'u tūliems kovoto 1 

jams žinoma. Kun. i\. Skrvn 
ko s ii' p lės I). Moekaitė^ in į 
eindentas iškilo tik apie me j 
nešini aU>al ir tas tik davė prie A 

>1:vypki nenis vadams s'erą 
pi'^'ą didžiumą parapijom] 
sav<»n pusėn patraukti. Taigi 
tas yra lik Įrankis kovai prieš 
kunigu, o pati priežastis p-a 
slėpta. O kad parapijonai jos 
ftns priežasties) nemato, tai 
kas man galvoj.... 

Apie p< -a mėnesių atgal pa- 
sipylė gatvėse anoniiškų la- 
pelių, kur Inu*" išdėstyta japie 
U) menainių kun. k. Skrypkos 
"griekti." Tai ne-varus- Įran- 
kis kovai sn priešu, Ir taip 
ėjo valiai po-valiai iki daėj ) 

iki pereitos nedėlios skandalo. 
I>et ir paH skandalą pradėi' 
110 vadai: jiestuiuė D. Mnskn.i- 
lę, kuri turi "reikalus" su ku- 
•įigu, kad ši pra(,čtu natinio 
darbą, kur ir atsitiko. Trini 
>riešk;iniginiai vadai, "pasislė- 

])_• už aiu1arr»ko" panaudojo 
merginą, kaipo paranku sau 

įranki, bet už ja pačią, kaip ) 

\> menamai nuskriaustą iki 
^'olei niekas iš tu vadu neparo- 
1G noro rūpintis, kas parodo, 
kad teisybes nėra. 

širahj Pratina.*. 

EXTRA STOH/fiE PAR- 
DAVIMAS 

rakandu ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola ^u 

puikia pastata, t .1 i j > 4 i Si-' verU-'« 

rekordų mokėjusiu $200 M v s tu- 

rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atritindama uždyka. Liberty Eon 
deri bu? priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
!iom' iki 4 valandai. 

WESTERN SI ORAGE 
08x0 Harrisou T t. CHcago 

Jeigu jusi; aftye per^i arba s'iaudžios, 
jįjs nereikalaujate «iti gydytis ir mo- 
kyti augštas kainas už tai Paslteirau- 
kit su mauim. Aš pritaikysiu Jums 
akinius, kurie greitai prašalins juras 
visus akių sakusrniir. Aš gvarantuojv 
iums gerinusi:]. pata.T.avimų ir žemiau 
~iaa kaina?. Tuviu <? raety patyrimu. 

Pcter A, MiHer 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizgučiu. Pui- 
kiai T>isoma Laikrodėlius 

: r 28 W 22nd St.. Chicago 
'honc Canal 5838 
,qo6 W. i-įtb S t Cicero 

DEPOZITŲ AUGIMAS 

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) $16,75495 
Rujjpjučio 4, 1^7 288,556.89 
Gruodžio 31, 1917 418,661,63 
Liepos 2, 1918 6001079.07 
Lapkričio 2, 1918 765,523.56 
Gruodiio 31, 1918 945t7®9-40 
Vasario S, 1919 .... $1,047,099.27 

FRANEŠIMAS: Iš priežasties nepaprac-to spartaus ban- 
augimo ir pasididinimo skaitliaus kostumerių, bankas 

bus atdaras Subatomis per visą diena nuo 9 vai. ryte iki 
8:30 vai. vakare, idant geriau ir greičiau patarnauti savo 

depozitoriams ir įu draugams. 

Lietuviu 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 patyrusiu banko valdininku, turin 
čių platu ir ilgametinį patyrimą bankinuiose reikaluose. 

Unversal State Banke žmonių sudėti pinigai y.a pilnai 
apsaugoti ir niekad negali žūti, nes bankas turi gryną kapitalą :r perviršį, siekiantį $225,00000, o suvirs 400 ščrininkų savo turtu duoda depozitoriams dą didesnį už- 
tikrinimą—žod'iu sakant Universal State Bankas yra tai "Lietuvių Finansinis Verdunas". 
Univcsal State Bankas yra netik saugus bet ir labai pa- rankus bankas, nes yra atdaras Ut?.rninko ir Subatos 
vr-katais iki 8:30 valandai, duodant progą darbininkams 
atlikti savo bankinius reikalus be atsitraukimo nuo dar- 
bo ir be nuostolio, šiame banke kiekvienas gali susikal- 
bėti savo prigimtoje kalboje be kitų tarpininkystes. 

BANKO VALDYBA: 
JOSEPH J. EL1AS, Prezidentas 

WM. M. ANTON23EN, Vice-Prezidentas 
JOHN I. BAGDZIUNAS, Vice-Prez ir Kas. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED ST. Kamp. 33. Cftica|o, Iii. 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto 
ik; 5 vai. po pietų. Utarninkais ir Subatomi nuo g vai 
ryte iki S150 vakare. 
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Sursum Cord?: 
Iš įvairiu vietų, nuo j va irių žmoni a 

mums tenka išgirsti lietuvių nusiminimo I 
balsai: "Lietuva pražuvo, Lietuva nieKO 
negaus, priskirs ją prie Lenkijos.".. Ir to- 

kių baisų tonas ir prasmė yra tokia, Kad 
"neverta jau daugiaus darbuotis, ne3 męs, 
lietuviai, matyt, prakišom ir Taikos Kon- 
ferencijoj Lietuvai laisvės neiškovosim".... 

Neabejotinai, kad gal niekas taip labai 
neprisidėjo prie tokio lietuvių upn nuslopi- 
nimo, kaip p. Mastausko atleista žinia, kad 
talkininkai esą priešingi Lietuvos neprigul- 
my'cai, kad jie esą sutįktų duoti Lietuvai! 
autonomiją prie Lenkijos,, o jeigu Lietuviai | 
to nenorėtų, tai Lietuva pasiliktų prie Ru-I 

sijos, bet tuomet talkininkai jau nei auto- 

nomijos Lietuvai neužtikrina. Tai buvo 
šlegos smūgis per galvą daugeliui lietuvių, 
—kaip tautininkų, taip ir "katalikų." Stai- 
gus sumažėjimas aukų plaukimo, berods, 
ar tik nebus to nusiminimo ir abejonių pa- 
sekmė. 

Tariaus, kaip sykis lietuviai nepadary- 
tų didesnės klaidos, kaip nusimindami šio- 
je paskutinėje valandoje. Tai butų di- 
džiausia ir nedovanotina klaida, ir jos lie- 
tuviai jokiu budu negali ir neprivalo pada- 
ryti. 

Jau vienas tiktai faktas, kad "tas ne-1' 
ra kovotojas, kas neišlaiko kovos iki patį 
paskutiniam galui" blogai, labai blogai liu- 
dytų apie lietuvius. Bet, apart to, ir tikras 
dalykų stovis su Lietuvos klausimu gal visai 
nėra jau taip juodas ir beviltis, kaip jį nu- 

piešė p. Mastauskas. Telegramai iš Eurc- 
pos duoda mums progą manyti, kad Lietu- 
vos klausimas yra toli-gražu ne taip jau be- 
viltis, kaip iš pirmos pažiūros tas galėtų 
išrodyt i. Paryžiun, kaip matosi, atvyksta 
vis didesnis skaitlius atstovų iš Lietuvos. 
Cš Amerikos nuvyko dar du atstovu, kurie 
su laiku galima tikėtis, galės pasiekti Pa- 
ryžiaus; girdėtis, kad gavo leidimą išva- 
žiuoti iš Amerikos tiesiog Paryžiun dar adv. 
Lopatto. 

Visi jie prigelbės Lietuvos reikalo pa- 
statymui tikroje jo šviesoje, ir todėl galima 
manyti, kad lenkams Lietuva neteks taip 
lengvai, kaip riebus kleckas, praryti. 

Bet idant lietuvių atstovų darbas butų 
lengvesnis, idant jų pastangos apsivaini- 
kuotų geromis pasekmėmis, būtinai reik, 
kad visa lietuvių visuomenė, kaip nepaju- 
dinama siena, stovėtų su savo atstovais, ne- 

parodydama nei mažiausio svyravimo. 
Kiekvienas geras ir išmintingas—lie- 

tuvis turi sau išmušti iš gal vos visas abejo- 
nes, visu» kad ir mažiausius nusiminimus iš 
priežasties kokiu nors nepasisekimu, pasly? | 
dimų, iikrij ai' menamu paklait\a..t Tokios 
mintįs privalo eiti lauk is galvos, nusimini- 
mas privalo eiti lauk iš širdies...—Sursum 
Corda! Augštyn Širdis!... Prie darbo, su 

padvigubinta energija, su dviguba spėka, 

;—nes kaip sykis daba* ir yra didžiausio 
'darbo, diziausios kovos laikas. 

Ir nemanyk, brolau, kad tavo vieno 
darbas, tavo vieno pastangos nieko nereikš, 
nieko nesvers, nieko Lietuvos reikalui ne- 

pagelbės. Klystum, jeigu taip manytum. 
I Nedovanotiną nuodėmę prieš Tėvynę pa- 
I darytum, jeigu sulyg tokio klaidingo ma- 

nymo elgtumės, ir, rankas apleidęs, nei pir- 
štu daugiaus prie šito didelio darbo—Lie- 
tuvos laisvės išgavimo—jau dabar neprisi- 
dėtum. 

Atmink, kad ir mažas kupstas tankiai 
net didžiausį vežimą išverčia. Kelk lietu- 
vių sielą, ragink prie darbo, pasiaukavimo, 
vyk lauk nusiminimą ir abejones nuo savęs 
ir kitų lietuvių—kovok iki pačiam galui, 
iki paskutinių-paskučiausios minutos. 

Tik tokios rūšies kovotojai gali tikėti 
kavą laimėti, nes tik toki ją paprastai laimi. 

WJ 

Francuziįos Baime, 
Taikos Konferencijoj Francuzija už- 

ima dabar nepaprastą poziciją. Jos, re- 

spublikos, reikalavimai yra didesni, negu 
kitų šalių. Ji reikalauja ne tik Elzaso-Lo- 
taringijos sugrąžinimo, bet norėtų nustum- 
ti Vokietiją net ana-pus Reino upes. Ji ne- 
labai prielankiai sutiko Tautų Lygos suma- 

nymą. 
Akyvaizdoje to pasidaro Įspūdis, kad 

Prancūzijos reikalavimai yra "imperialis- 
tiški," "atžegareiviškesni" už kitų net mo- 

narchiškų viešpatijų reikalavimus. 
Taip vienok manyti reikštų daryti di- 

delę Francuzijai skriaudą. Francuzijos pa- 
dėjimas yra visai kitokis negu visų kitų di- 
džiu viešpatijų. Ji yra po pačiu šonu Vo- 
kietijos, po kurios grasinančiu šešeliu ji iš- 
buvo per 40 su viršum metų, kasdieną dre- 
bėdama už savo tautinę gyvastį. Keturi 
metai tam atgal, kuomet kaizerio ho'rdos 
pasileido per Belgiją linkui Paryžiaus, 

Prancūzijos gyvastis kaip ant plauko ka- 
bojo, ir pagalios tapo išgelbėta, teisybė, 

> :iu pagelbai kitų viešpatiją, bet daugiau-j 
-.lai beveik viršžinoniškam pasišventimui ir 
oasiauk'-ivimui pačių irancuzų. Neskaitant 

usijos, Francuzija daugiausiai nukentėjo 
oje .karėje. Todėl dabar viena mintis, 

:ad kadanorš vėl galės tas pats atsikartoti, 
įiekvieną francuzą perima baimės šiurpu- 
iais,—ir Francuzija nori apsisaugoti nuo 

atsikartojimo panašaus likimo, nori pana- 
šų užpuolimą padaryti negalimu. 

Stai šita priežasties ir verčia ją reika- 
lauti, kad nuo sumuštos, bet toli gražu ne- 
sunaikintos Vokietijos butų atimtos visos 
strategiškos vietos, kurios Vokietijai pa- 
lengvindavo užpuolimą, o Francuzijai ne- 

išpasakytai apsunkindavo atsigynima. 
Tautų Lyga? Francuzija nieko prieš ją 

neturi, bet ji, būdama ant paties Vokieti- 
jos slenksčio, nori pirmiaus turėti užtikri- 
nimą, kad ta Tautų Lyga tikrai duos, rei- 
kalui atėjus, Francuzijai apgynimą nuo ne- 
tikėto užpuolimo. Akyvaizdoj to, kas atsi- 
tiko, Francuzija nelabai nori rizikuoti savo 

gyvasties, kol ji tokio užtikrinimo nema- 

tys. 
Ir todėl ji reikalauja, tarp kit-ko, kad 

jeigu tokia tautų Lyga įvyktų, tai, kad prie 
pirmo užpuolimo, visos viešpatijos pasta- 
tytų visas savo kariškas jiegas prieš užpuo- 
liką. Jeigu Tautų Lyga turi buti, tai Fran- 
cuzija nori kad ji butų stipri,—kuostipriau- 
sia, o ne vien tik akademiška, daugiaus ant 
popįeros, negu tikrenybėje. 

Ir sunku butų pasakyti, kad franeuzų. 
išvadžiojimai, akyvaizdoje geografiško jų 
šalies padėjimo, butų neliogiškai. 

Svetimoj Spaudoj apie 
Lietuvius. 

GINSIĄ RYTINIUS LENKIJOS RUBE- 
ŽIUS. 

Amerikos lenkiškieji laikraščiai atkartoja 
iš Europinių lenkišku laikraščių sekančia ži- 
nią: 

Generolas I\vaszkiewicz paskelbė 9 d. 
gruodžio sekant j atsišaukimą [Lenkijoj]. 

\'yriausia lenkiškų kariutneniii vadovyste 
pavedė man sutvėrimą divizijos apgynimui 
rytiniu parubežių. Apimdamas vadovystę, 
tos divizijos [dar nesutvertos], šaukiu vi- 
sus, kas gimimu yra iš Lietuvos arba Bali- 
gudijos, lygiai ir tuos, kuriems yra brangus 
mušu interesai parufoežiuose [na kresas], 
stot i i baltgudiškos rH vizijos eiles. 

— Iš Nziciinik Zvjiazkoivy, .Chicago, 111. 
Vasario 1 d. 1919 m. 

Taigi i- to maiosi, kad lenkai .rengiami 
erti kariiiin;.-!K- pačioj Lietuv&j i" l>altgudi- 

j( j—jeigu galima, iš lenkbernių, idant galėtu 
vėliaus pasakyti: "Štai," patįs litvinai ri balt- 
,-rudžiai kovoja sykiu su mumis už prisidėjimą 
prie Lietuvon." 

Ką Pildomąsis Komitetas Veike. 
Rašo Inž. T. Naruševičius. 

(Tąsa) 
Apturėję lapkričio 24 d. 

per poną česnulį raportą p- 
no Pakšto, pasiųsto Katali- 
ku Tarybai kaslink padėji- 
mo Lietuvos ir sutvėrimo 
Ministerijos, Pild. Komite- 
tas lapkričio 25 d., įteikda- 
mas tą raportą State De- 
partamentui, pasiuntė val- 
džiai prašymą, 

1. Kad naujai suorgani- 
zuota Lietuvoje Taryba bu- 
„ų pripažinta kaipo augš- 
čiausia Lietuvių Įstaiga. 

2. Kad Amerikos Valsti- 
ja suteiktų pagelbą ginklais 
ir instruktoriais. 

3. Kad Laikinajai Lietu- 
vos Valdžiai butų suteiktas 
kreditas apie $10,000,000. 

Gruodžio 5 d. gautas at- 

sakymas, kad Amerikos Vai 
stija niekados neužmiršta 
Lietuvos reikalų ii* stengia- 
si juos pridaboti, bet šiuo 
laiku Suv. Valstijų Valdžia 
dar nėra prisirengusi pripa- 
žinti jokios Lietuvių Val- 
džios. 
Netrukus po armistice Mid- 

European Union ir kiti ame- 

rikiečiai davė patarimus, 
kad lietuviai Amerikos ne- 

atbūtinai apskelbtų nepri- 
gulmybę, kad tuom paro- 
džius Amerikos visuomenei 
butinumą išrišimo Lietuvos 
klausimo ir parodžius jai, 
koki yra lietuvių troškimai 
kaslink formos lietuvių vai 
stybės. 

Taom klausimu Pildoma- 
sis Komitetas tuo jaus užsi- 
ėmė ir pasiuntė projektus 
prof. Millėr'iui, direktoriui 
Mid-European Union. Šis 
nurodė tam tikslui ta pačią 
įstaigą, kuri nustatė galu- 
tiną redakciją Čecho-Slova- 
kų deklaracijos. Dėl apsvar 
stvmo ir galutino nusprendi- 
mo teksto Neprigulmybss 
Deklaracijos ir buvo sušauk- 
tas abiejų Tarybų susirinki- 
mas 26—27 lapkričio New 
Yorke. Nustatymui galuti- 
nos redakcijos deklaracijos 
buvo pavestai Pilciomam- 
jam. Komitetui sulyg nusta- 

tytų bendrame Tarybų posė- 
dyj principų. 

Tas darbas buvo atliktas 
28 d. posėdvj Pildomojo Ko 
miteto New Yorke Imperia) 
hotelyj ir 29 dieną, pargrį- 
žus Prezidijumui Vvashing- 
tonan, galutinas tekstas de- 
klaracijos buvo įteiktas aug- 
ščiau minėtai įstaigai dėl ga 
lutino suredagavimo. 

Čia negalima nepažymėti 
to fakto, kad kiek tie žmo- 
nės karštai ėmėsi to darbo 
pradžioje ir mus skubino su 

apskelbimu neprigulmybės, 
tiek jie pradedant gruodžio 
mėnesyj pasirodė atšalę su 

musų deklaracija ir, nepai- 
sant daugelio kartų prašy- 
mų grąžinti mums deklara- 
ciją, męs negalėjome dasi- 
prašyti užbaigos to darbo 
iki šiam laikui. Matyt, kad 
kokios nors atsitiko politi- 
koj permainos, kurių męs 
tuomet nežinojome ir nega- 
lėjom jokiu bud u dasi prasti. 

Buvo nekuriu manyta, 
kad kadangi tuomet jau pa- 
sirodė musų s t a t e m e n 

tas "Lit'huania'.s Case for 
Independence," todėl ame- 

rikiečiai, susipažinę su mu- 

sų aspiracijų idealais ir troš 
kimais, atsalo su deklaruci- 

; jos apskelbimu, iš kurios jie 
galėjo spręsti kaslink Lietu- 
vos formos valdymosi. Bet 
toks manymas, matyt, buvo 
klaidingas. 

Memorialas. 

Spalio 3 d. jau buvo už- 

baigtas vertimas to rašto iv 
susirinkę Washingtone p. B. 
Balutis, Dr. Šliupas, Naru- 
ševičius, i). Kaupas ir Čes- 
nulis perskaitė bendrai tą 
raštą angliškoj kalboj ir nu- 

statė galutiną jo redakciją, 
sulyg paties memorialo turi- 
nio. (Kun. Kemėšis ir kun. 
Žilius buvo kviečiami tam 
tikslui taipogi, bet jie ne- 

atvyko ten). Po tam p-as 
Česnulis apsiėmė paduoti 
minėtą memorialą Mr. Peck' 
ui dėl išlyginimo jo angliš- 
kos kalbos ir taip vadina- 
mo galutino suredagavimj 
literatiškuoju ^ olų kalbos 
žvilgsniu. Bet praėjus mė- 
nesiui, kuomet aš atvykau 
Washingtonan lapkričio 12 
dieną, tas raštas dar nebu- 
vo gautas iš M.r Peck'o. 

Kadangi iki tam laikui ne 

buvo Įteikta Amerikos Val- 
džiai jokių arštų, kurie pil- 
nai ir plačiai nušviestų tik- 
rą padėjimą Lietuvos ir 
Amerikos visuoL.enė visiš- 
kai nebuvo supažindinta 
3U Lietuva, tai pirmu mano 

tikslu ir rupestim buvo kuo- 
greičiausia užbaigt tą dar- 
bą. Todėl visos pastangos 
buvo padėtos tam tikslui ir 
visas atliekamas laikas nuo 

bėgančių reikalų Kivo pa- 
švęstas tam darbui. 

Lapkričio 31 d. jau buvo 
atspausdintas memorialas ir 
veli jo ekzemplioriai buvo 
pasiųsti, vienas Prez. Wil- 
-onui kiti—Lansingui, pre- 
zidento sekretoriui Mr. Tu- 
multy, senatoriams: Lodge, 
Kitchcock ir kitiems. Gruo- 
džio 29 d. męs įteikėme ji 
dar Anglų ir Francuzu am- 

basadoriams, kurie turėjo 
važiuoti kartu su Preziden-1 
tu Wilsonu Europon. 

Koks didelis reikalas to-' 
kio rašto buvo ir kokią jis 
reikšmę turėjo, galima ma-' 
tyt iš to, kad gruodžio 3 d.; 
senatorius Lodge perstatė j j 
Senatui ii- prašė užgirti, kai- į 
po "public documeiu" ir at- j 
spausdinti tukstančius jo 
ekzempliorių valdžios lėšo- 
mis. 

Matyt, šitas raštas padarė 
neblogą Įspūdi tarp ameri- 
konų ir jis buvo iš-po ran- 

kų griebiamas kiekvieno. 
Kokią nuomonę turėjo Ame 
rikonai kaslink šito rašto ga 
Įima spręsti sulyg fac-simile 
atsišaukimo Treasurer-Kon- 
trolieriaus, Mr. Warrick, čia 
paduodamo. 

[Prie raporto pristatyta 
fotografija Mr. Warrick laiš 
ko—labai prielankaus. Red. 

Kitiems ambasadoriams 
raštas buvo išdalintas pas- 
kesnių laiku su prašymu pa- 
laikyti musų reikalą. 

Dauguma ambasadorių at 
sinešė su užuojauta ir ketino 
Lietuvos reikalą paremti Tai 
kos Konferencijoj. 

(Užbaiga bus) 
ŽYDU ATSTOVAS ŽIN- 

GEiDAUJA APIE LIETU- 
VA. 

Prieš išvažiuosiant Lenki- 
jon, p. Bernare! IJonvicli, Rin- 
kiniu Komisijonierius, norėjo 
pasimatyti su lietuviais, mato- 
mai. kad gavus reikalingas in- 
formacijas apie Lietuvos pa- 
dėjimą. Važiuojant svarbiai- 
reikalais Lenkijon, p. I lor- 
wicli'iui išrodė būtinai reika- 
lingu susipažinti su dabartinių 
Lietuvos palitiniu stovių, gal 

todėl, kad jis gerai žino lenku 
apetiui ant Lietuvos, o savo 

laiku geroka' pažinojo Lietu- 
vą. Tuom tikslu jis užsikvietė 
adv. F. P. Bradehulį ir mane 

del pasikalbėjimo. 
D. I lorwich yra jau senyvas 

žmogus, apie 60 metų, labai 
rimtas, mažai kalbas ir, kaip is 
kalbos patyriau, neužkenėiąs 
^ineų. Su pasididžiavimu pa- 
sakė. jog jis gimęs Panemunė- 
je, arti Kauno, būdamas 13 
netų senumo tris metus Ala- 
uudų kaime prie Mariampo- 
lės išgyveno išimtinai tarpe 
ietuvių ir išmokęs lietuvių kal- 
ią. "Dabar jau pamiršau,-- 
vi sakoj o p. Horwich,~bet jei 
nan tektų nors lietuviškai tris 
nėnesius tarpe lietuvių pagy- 
venti, tai kalbėčiau kaip tikras 
žemaitis." Bekalbant apie žy- 
lų kaliai bei literatūrą, p. llor- 
vicli davė Lietuvai puikų kom 
'limentą išsireikšdamas, kad 
'Lietuva tai lopšys žydiškos li- 
eraturos." 

B. Honvich yra pirmininku 
ai]) vadinamo "Joint Commi- 
tee o f Funds for Jc\vish War 
>ui*i~erers," kurį atstovauda- 
nas drauge su kitais dvylika 
'aštuntinių (vienas nuo val- 
.Ižios) šios savaitės gale iš- 
kaukia iš New Yorko Lenki- 
jon ant laivo, kuriuomi vežama 
msiau lenkų ir žydų paruoš- 
as karės pavargėliams už pus- 
reči;» milijono doliarių vertės 
Irabužiai ir maistas. Komi- 
.'!(> užduotimi yra prižiūrėti, 

wid siuntinys butų teisingai 
reikalaujantiems išdalytas. 

Išpasakojus viską, ką męs 
galėjome, apie Lietuvą ir lie-1 

tuvių darbus, inteikėme p. 

I lonvich'iui žymesnių lietuvių 
vardus Europoje. Jis mielai 
pasižadėjo juos aplankyti, jei 
pasitaikytų proga ir laiko bu- 
tu. Jei kas žingeidaus a^ 
Lietuvą rastųsi, p. Horvvię 
pasižadėjo telegrafuoti virš- 
minėtam komitetui, kuris ma- 

loniai žinias perduos lietu- 
viams. 

Nuvykus gi Lenkijon, jis 
bandys pasiekti ir Lietuvą. La- 
bai žingeidauja žydų padėjimų 

i Lietuvoje. Sako: "Pasirūpin- 
siu. kad ir Lietuvos žmonės 
galėtų gauti pagelbą "nuo 
Amerikos." 

Besikalbėdami, išgėrėme po 
porą arbatų, pagalios p. Hor- 
\vich'iui palinkėjome laimin- 
gos kelionės ir persiskyrėme. 

Dr. K. Draugelis. 

BELGIJOS KARALIENE 

priima gelių bukietą nuo 

žmonių. 

BENDRA S4VINJNKYSIE. 
Su I^iko progresu, daugelis mintytojo priėjo prie los 

nuomonės, jog" bendra savimnkystė yra teisingas išrišimas 
klausimu, paliečiančiu vis< menišką tvarką. Bet kokie dalykai 
turėtu būti bendrai valdomi, nuomonės skiriasi, Bendra sa 

vininkystė yra ypatybė pradžios žmonių draugijos. Vienas 
žmogus čia nepasirodo kaino \paia, bet tik kaipo dalis savo 

genties. Ši grupė pavienių žmonių yra savininku visako, kas 
nih'a dar tiesioginiai likęs dalimi pavienės ypatos, kaip tai jo 
ginklas. Pasidalinus gentiems i mažesnes vienatas, pasida- 
linimas bendros nuosavybės vy<o 1«»1 valdymas ir nuosavybe 
noapsistojo šeimynose arba, geriau sakant, šeimynų galvose. 

Tuose laikuose kiekvienas amatninkas buvo ekonomiš- 
kai neprigulmingas. Nedarė skirtumo kas jis buvo: ar lai^, 
audėjas, kurpius, siuvėjas arba kas nors kitas. Kiekvienas 
turėjo savo įrankius ir reikalingas mašinas. Išradimai laips- 
niškai atnešę permainas sąlygų, kol didelės brangios mašinos, 
kurios pradėjo išdirbinėti daiktus kiekybėmis, ir kurios potam 
liko .Kimatu isdirbystės. Tuomet valdyti—reikėjo kapitalo. 
Su tuomi atėjo dirbtuves darbas ir darbininkų kliasa, kaip 
męs ją šiandie žinome. 

Su kiekybinių gaminimu tavorų, kurie, kaip kiekvienas 
bešališkas temytojas turi pripažinti, liko prieinami, net bied- 
niausiai kliasai kįla darbininkų klausimas, kurio išrišimas, 
yra klausimas šios dienos. V isokeriopi plianai buvo siūlo- 
mi. nekurie iš jų buv<» mėginami įvykdinti, bet mažko ne visi. 
galinis, buvo atmesti, kaip > nepraktiški. 

Geriausis išėjimas iš mūsų matymatiškio, buvo neseniai 
įsteigtas packing firmoj \\ ils >n ir Kompanija. Prezidentas, 
šios įkerai žinomos firmos, Mr. Thoinas K. \\ ilson. padarei 
labai viliojantį pasiūlymą savo darbininkams. Tuo laiku, 
kuomet paprasti šėrai Kompanijos parsidavinėjo j)o $71, jis 
davė savo darbininkams proga pirkti po 861 kiekvieną, su 

tą išlygą, jog jie pasiliks kiekvienas prie savo darbo, ne ma- 

žiau du metu, per kurį laiką jis gali išmokėti savo šėrus, ku- 
riuos iis užsirašė, savaitinėmis niokestimis po penkiasdešimta 
aštuoni u s centus už kiekvieną sėra. Kiekvienas darbininkas 
gali imti šėrų už pusę savo metinės algos, tuomet seras skai- 
tosi po $100. Darbininkas, uždirbantis tūkstantį doliarių. 
gali užsirašyti penkis šėrus. Tokiu bu d u kiekvienas darbinin- 
kas liekasi dalies savininku tos didžios firmos. 

Mes nežinome geresnio patvarkvmo. Mustt dienose, 
panašu? įsteigimas, idant pasekmingai veiktų, turi buti gerai 
įrengtas; tai yra nelengvas dalykas pradėti tokį darbą be 
didelių išlaidų ant brangių mašinų, budinki], gardų, refrigi* 
ratorių ir t. p. Darbininkas negalėtų nei mainyti imtis ko 
nors panašaus. Visgi didelis skaitlius darbininkų biznyje', 
kuriam sekasi gerai, norėtų daly ■•auti pelno pasidalinime, kurs 
niauki*' nuo to biznio. Firma su mielu noru siūlo tokį pa 
tvarkymą, nes didis pelno, kurį Įsteigėjai biznio atiduoda, yra 
nasekmė ištikimybės ir darbštumo darbininkų, kurie, vien tik 
išvengdami eikvojimu ir naikinimu, sutaupo tą dalį pelno. 

Labai puik is patvarkymas yra padarytas kaslink mo- 

kesčių už šėrus, jei atsitiktų darbininkui susirgti arba mirti 
arba einant iš savo darbo pirm dviejų metų. Žiurėnt j sąly- 
gas jų čielybcje, ištikro jos yra patogios. Musų tautiečiai 
kurie dirba šioje firmoje, turėtų pasinaudoti iš tos progos ir 
tapti šėrininkais šios augančios dirbtuvės. 

'Apgarsinimas. 



PASISKAITYKITE! 

Lietuva graži praeigoje buvai 
SVETIMTAUTEI. 

Tunori spėt, ko aš nuliudęs? 
O, nežiūrėk man į akis, 
Vistiek n'įspėsi, nesuprasi, 
Ko mano kenčia taip širdis! 

Tu nepažįsti šalies, 
Nevaikščiojai dar tais takais, 
Kur prie savęs mane taip traukia, 
Kur aš geidžiu visais jausmais! 

Tu nežinai dar tos tėvynės, 
Tau svetimi dar tie laukai, 
.Kur aš gimiau ir jaunas dienas 
Praleidau tarp draugu linksmai... 

Aš pasakyčiau, mano miela, 
Ko aš verkiu vis per naktis, 
Bet tu vistiek to nesuprasi, 
Ko mano kenčia taip širdis!.. 

E D* AMICj Vertė M. GRIGONIS 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tęsa) 

Kelionė truko tris dienas ir keturias 
naktis, ir buvo jinai berniukui labai ^įspu 
clinga. 

Visą laiką barka plaukė augštyn pla- 
čiausiaja upe Parana, prieš, kurią upė Pc 
upeliu atrodo, ir ilguma visos Italijos, ke- 
turius kartus paimta, nepasieks tos milžino- 
upės pradžios. 

.barka išlėto priekin plaukė, tarpai* 
salų, kurios buvo apaugusios apelsinų me- 
džiais, verbomis ir kurios buvo panašios į 
plaukiančias girias. Barka tai įlįsdavo ne- 

Ilginant siauron rankovėn, tai vėl išplauk 
davo platumon, panašion į ramų ežerą. 

Aplinkui viešpatavo tyla. Galima plai 
kiant pamatyti, kad cia dar nėra buvę 
žmogus ir kad čia dar pirmą kart drįs 
plaukti menkas burinis laivelis. 

Kuo tolyn jie plaukė, tuo labiaus šit. j milžiniška upė baidė berniuką. Jis įsivaiz 
dindavo, kad jo motina gyvena prie šito 
upė3 išplaukos, ir kad jam prisieis bent ke 
li metai plaukti. 

Du kartu dienoie jis valgė truputį duo 
nos ir lašinių kartu su darbininkais, kurit 
matydami ji taip nuliudusį, jo nekalbino 
Naktį jis miegojo ant palubos ir, dažna 
nubuždamas, nustebusiomis akimis žiurėj( 
į mėnesį, kuris skleidė lygią baltą sviesi 
ant begalinės upės ir tuščių krantų, ir tad; 
jam širdį spausdavo. 

— Kordovo! Kordovo! — kartojo ji 
sai, ir šisai miestas atrodė jam vienu pas- 
laptingųjų miestų, apie kuriuos pasakose 
pasakojama. Bet paskiau jis pamanydavo: 

— Mama čia važiavo, jinai matė šita 
salas, šituos krantui 

Ir tada jam tos tuščiosios vietos nebe 
atrodė taip svetimos, mąstant, kad į ja 
yra žiurėjusios jo motinos akįs. 

Naktimis vienas darbininkų dainavo. 
Šis dainavimas jam primindavo moti 

nos lopšines dainas, kurias jį supant dai- 
nuodavo, ir štai paskutiniąją naktį, užgir 
dęs tąją dainą, Marko pradėjo verkti. 

Darbininkas nustojo dainuoti, o pas- 
kiau jam suriko: 

— Buk drąsesnis, berneli! Genujie- 
čiui, esant toli nuo namų, netinka verkti 1 
Genujiečiai visą pasaulį apeina, kaipo per- 
galėtojai ! 

Tada berniukas nusiramino, pajutęs 
savyje genujiečio kraują. Jis didžiai pakėlė 
augštyn galvą ir, sudavęs kumščiu Į vairą, 
sušuko pats sau: 

— Tegu taip buna! ir jei man priseiti; 
aplink visą pasaulį apeiti, važiuoti dar ben. 
keli metai, nuvažiuoti daug tūkstančių my- 
lių — aš drąsiai žengsiu priekin, kol motin* 
atrasiu, dargi jei man ir priseitų prie koji 
s nuvargimo numirti! Kad tik aš dar kartą 
ją pamatyčiau! 

Taip nusprendęs jis atplaukė Rozaric 
:niestan, kuris guli ant augštojo Paranos 
kranto. 

Išlipęs, maišeliu nešinas, jis nuėjo jieš 
kotų tojo pono, kuriam jis vežė iš £oko 
įaišką. Jis inėjo į Razario, kaipo pažįsta 
mon vieton. Tokios pat labai ilgos, tiesio, 
gatvės, tokie pat žemi balti nameliai, vin 
kui ių visosna pusėsna ėjo telegrafo ir tele J 

I fono vielos, nelyginant milžiniškas vora- 

tinklis — tas pats minios, arklių ir ratui 
užimąs. v 

Marko galvoje mintįs painiojosi; jam 
largi pasirodė, kad jis vėl atvažiavo į Bue- 
.įos-Aires ir Kad jam vėl reikės giminaičio 
jieškoti. 

Jis ėjo dairydamasis beveik valandą, 
/is pasukdamas tai dešinėn, tai kairėn pu- 
iėn, ir jam rodėsi, kad jis nuolat ton pačior. 
gatvėn grįžta. Bet pasiklausdamas beveik 
kiekvieno praeivio, jis pagaliaus atrado -sa 

/o naujo globėjo namus. 

Jis paskambino, ir duryse pasirodč 
Irutas piktas senis, turbut, vartininkas, ku 

/is rūsčiai paklausė: 
— Ko tau reikia? 

Berniukas pasakė pavardę pono, ku 
io jieškojo. 

— Šeimininko čia nėra, — atsakė var 

ininkas: — jis vakar su visa šeimyna išva 
iavo j Buenos-Aires. 

Berniukas nustebo. Paskiau jis pra- 
įurmėjo: 

— Bet kad mane... čia nieko nėra. 
J vienų-vienas! 

Ir jis )adavė rašteli. Senis paskaitė ii 
ridurė: 

— Ką aš su juo veiksiu? Atiduosiu š; 
aštelį per mėnesį, kai jis sugris. 

— Bet kaip gi čia? Juk pas mane či* 
ieko nėra! — maldaujančiu balsu sušukc 
erniukas. 

— Kas man darbo? — kalbėjo tasai. 
— daug čia yra Rozario'je tokių pat pra- 
ivių, tavo santautiečių! Eik Italijon elgė-' 
autų! 

Ir jis uždarė duris. 
Berniukas, kaip stabas, stovėjo. Paš- 

iau, nebeskubėdamas pasiėmė maišelį ii 
:Uėjo tolyn. Jo šidį akmuo slėgė; baisios 
nintįs galvon skverbėsi. 

Kas daryti? Kur eiti? 
Iš Rozario į Kordovą dar reikia ištisą 

ieną geležinkeliu važiuoti. O jis beturėjo 
ik keletą lirų. Atėmus tai, ką jis šiądieną 
ari išleisti, jam nieko nebepaliks. 

Kame pinigų kelionei gauti, Jis gale- 
ų darbuoties. Bet kame ir pas ką darbo 
rašyti? Prašyti išmaldos? 

O, ne! Vėl kęsti paniekinimus ir paže- 
ninimus, ne, ne, vely mirti! 

Šios mintįs jį visai nuvargino, ir jis su- 
kniubo ant žemės. Pasidėjęs pagalvėli mai- 

šelį ir užsidėjęs rankomis akis, jis atsigulė, 
i raeiviai jį Kojomis stumdė; kokie-tai ber- 
niuKai sustojo ir i jį žiurėjo. Marko nė neju- 
dėjo. 

Ji pažadino koks-tai balsas, paklau- 
sęs jį iombardiečių tarme: 

— Kas tau yra, berneli? 
Berniukas pakėlė galvą ir, akimirks- 

niu atsistojęs, staiga nustebęs sušuko: 
— Jiis čia! 
Tai buvo tasai pats lombardietis se- 

nelis, su kurio jL laive susipažino. 
Senelis nemažiaus jo nustebo. Bet ber- 

niukas, nelaukdamas jo klausimų, pats tuo- 
jau savo padėjimą papasakojo. 

— Aš nė skatiko neturiu; aš turiu dar 
ouoties; raskite man darbo, kad aš galė- 
jiau sutaupyti bent kelias liras; aš viski 
>'aliu dirbti: sunkenybes nešioti, gatvę šluo- 
ji, buti tarnas, dargi laukuose darbuoties; 
iš sausą duoną tevalgysiu;kad tiktai aš 
greičiaus galėčiau išvažiuoti, atrasti, paga- 
iaus, savo motiną- Dėl Dievo meilės duo- 
cite man darbo, aš daugiaus nebegaliu! 

— Ak tu, viešpatie, tai atsitikimas! — 

raibėjo dairydamasis ir pakaušį kasydamas 
valstietis. — Štai tai istorija!... Nejaugi 
tegausime trisdešimties lirų pas musų san- 
autiečius? 

Nusiraminęs berniukas j ji meiliai žiu 
ėjo, ir jo akyse viltis blizgėjo. 

— Eiva, — tarė valstietis. 
— kur? — paklausė berniukas, pasi» 

imdamas maišelį. 
— Tiktai tu eik. 
Valstietis ėjo priekyj, berniukas pas- 

kui sekė; jiedu ėjo tylėdamu. Senelis sus- 

ėjo prie smuklės durų, ant kurių buvo iš- 
kaba: — Italijos žvaigždė. Jis inkišo galva 
)ro duris ir atsigrįžęs linksmai pasakė ber- 
niukui : 

— Męs laiku pataikėme. ! 
Jieclu inėjo didelin kambarin. Jame 

įaug skobnių stovijo ir buvo daugybė žmo- 
įių. Šitie žmonės gėrė ir balsiai šnekučia- 
o. 

Lombardietis priėjo prie pirmojo skob- 
iio ir pasisveikino su tenai sėdžiančk'is 
Jastarųjų veidai buvo raudoni, jie geiv 
lainavo ir juokėsi. 

— Draugai, — tuojau pradėjo 
mrdietis, rodydamas į Marko, — šta: 
argšas bernelis — mūsų santautietis; at 
ažiavo vienų-\ ienas iš Genuos Į Buenos- 
Viręs savo motios jieškotų. Buenos-Airo: 
im pasakė: "Jos čia nėra; jinai Kordo 
oje." Su laišku jis atplaukia laiveliu Į Ro 
ario, plaukia tris dienas ir keturias naktis 
'agaliaus atradęs nurodytą vietą paduods 
aišką. Jam duris uždaro. Jo čia pažįstami 
.era Jisai geras berniukas, o pinigų jau 
iepakaks bilietui į Kordovą, kur jis važiuo 
a savo motinos jieškotų. Nejaugi męs ji. 
:aip šunį, paliksime! 

— Nieku budu! — sušuko visi, (lauži 
lami kumščiais j skobnį — santautietį Ne 
galimas daiktas! — Ei, mažutėli, eik čia 
— Juk ir męs emigrantai! — žiūrėkite 
toks gražus berniukas! 

— Draugai, pakrapštikite kišenes! 
Drąsuolis, vienas važiuoja- — Tu, kai] 
nan regis, ne bailys! — Išgerk stiklelį 
/iegenti! — Męs tave nusiųsime pas motiną 
— nebijok! 

Visi emigrantai apspietė berniuką. Be- 
iiurint senas lombardietis, kepurę kaišio- 
lamas, surinko keturiasdešimts dvi liri. 

— Matai tu, — tarė jisai berniukui 
— kaip tai Amerikoje daroma? 

— Gerk! — kaž-kas suriko, paduoda- 
"nas vyno stiklą. — Už tavo motinos svei- 
atą! 

Visi pakėlė stiklus. Marko atkartojo: 
— Už sveikatą mano... 
Bet verksmas sučiaupė jo lupas 

džiaugsmo ašaros pradėjo iš jo akių riedėti. 
Pastatęs stiklą ant skobnio, jis skubiai 

apkabino draugą — lombardietj. 
Ant rytojaus auštant jis jau važiavo 

į Kordovą, pilnas drąsos ir vilties. Bet joks 
smagus ūpas negali išsilaikyti, matant tokią 
oėdiną gamtą. 

Visą laiką lynojo; apytuštis traukinys 
/ažiavo tyruma, kame nebuvo nė žymės 
žmogaus gyvenimo. Jis buvo vienų-vienas 
Aideliame vagone. 

Jis žiurėjo dešinėn, žiurėjo kairėn pu- 
on ir visur matė begalinę tyrumą, kur-ne- 
vur apaugusią maručiais kreivais mede- 
iais, matė ir pievyną, apžėlusį menka žole, 
panaši} i dideli kapinyną. 

MIEGAS KAIPO VAISTAS. 
Vienas gydytojas sako: Reikalavymas 

)asilsio (miego) visuomet buvo garsesnis, 
įegu reil alavimas maisto ne clėlto, kad jis 
/ra svarbesnis, tik dėlto, kad jis tankiai 
sunkiau yra gauti. Geriausi?" pasilsys pa- 
•eina nuo sveiko miego. Iš v,, ;u ir moterų, 
itoms pusėms sau lygių, jie, kurie miega 
jeriausiaį, yra doriausi, sveikiausi ir veik- 
iausi. Miegas daug padaro pataisymui upo 
.rzumo, piktumo ir nesmagumo. Jis sugra- 
žina pajiegą persidirbusioms smegenims, 
is tveria ir daro tvirtu nusidėvėjusį kuną. 

/is išgydo galvoc skaudėjimą. Jis pataiso 
įusiminusį upą. Jis išgydo susikrimtimą, 
įlesą pasakius, męs galime suminėti dau- 
gybę nerviškų ir kitokių nesveikumų, ku- 
riuos miegas išgydo. Gydymas" nemiegio 
reikalauja skaisčios (čystos), gero.1 lovos, 
jžtektinai išsimankšt>mo, padarymui nuo- 

vargio, priimno užsiėmimo, gero oro ir ne- 
vartoti dilgalų bei migdalų. Tiems, kurie 
/ra persidirbę, sunykę, nerviški, kurio be 
niego praleidžia naktis, męs patariame pri- 
mti tokius papročius, kurie užtikrins mie- 
;a, kitaip jų gyvenimas bus trumpas ir tas 
)ats labai nesmagus. 

Daugelio mokslinčių yra tvirtinama, 
;ad geriausia yra visuomet gulti galvą į 
iaunus, kadangi ten, anot jų, yra elektriš- 
oji srovė, kuri pereina per kuną žmogui į 
'H c — budint ar miegant, ir kad jos j kme yra geriausia, kuomet g>lva yra i| 
uvius..Bent ligoniai turėtų to laikytis, jei 

.nitai io padėjimas leidžia. Paguldžius 
-•aiva kiek augšeiau, nesubėga taip kraujas 
galvą ir tuomi geriau miegasi. Mirkymas 

:ojų karštame karstyčių vandenyje einant 
rulti ištraukia krauja iš galvos ir gelbsti 
ižmigti, o vilgymas perdėm viso nugarkau- 
io karštu vandeniu kokią 15 minučių tuo- 
aus prieš einant gulti tankiai suteikia gerą 
įakties miegą; geras išsimankštynimas ant 
viežio oro, arba smagus prasivaikščiojimas 
abai gelbsti šitam tikslui — gerai miegoti 
.akčia; bet opiumas, chloralis ir visoki spi- 
itai, tik greičiau atima miegą kaip duoda 
r todėl jų reikia vengti. Buvo abelnai ti- 
ima, kad žuvis duoda dideli apsti maisto, 
rba fosforo smegenims; bet dabar yra su- 
mota, kad tas klaidinga, kad pas žuvį nė- 
a daugiau fosforo kaip pas kitus gyvulius. 

SKALBIAMASIS MUILAS. 
Paimk gero brusinio muilo 4 svarus, 

kalbiamosios sode3 (sal seda) 3 svarus; 
iviežiai degintų kalkių 1 svarą; druskos 2 
inc.; minkšto vandens 5 garčius. — Pirma 
udek kalkes į vieną gorčių vandes, kuris 
uri buti verdantis; pamaišęs kelis kartus 
ier valandą ar dvi, duok nusistoti, 'paskui 
yrą vandenį nupilk į tinkamo didumo ran- 

lelį ir supilk likusį vandenį; supjaustyk 
nuilą plonomis skedrutėmis ir sudėk su so- 
la rardelin ir virk kol soda ir muilas visai 
štirps ir indėk druską, maišydamas; kaip 
ruputi atauš, supilstyk į stiklines ir laikyk 
iždengtas. 

BARGENA3 
$200 Phonogruph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianą., vėliau- 
sios m artos. Seklyčios setą valgo- mojo ir miegamojo kambarių setus, dlvonus, pakeiksi uf. parducsiu ';ž bile 
teisingi} pasiulijiUį. Nepraleiskite šio bargenc. jtie/i.i.ncija 1922 S. Kedzie Avc., CHICAGO 

Pitone Bitrnside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTI EKA 

STEPHEN VILIMOVITZ, R.PH. 
...DRUGGIST... 

8924 Cottage Grove Av. 
Chicago. 

Phono Drover <027 
K. MiCHALOWSK! 

daktaras 
OPTIKAS 

Egzamiiuoja 3kis 
ir priskiria akinius 

indelis Bandelis visokių auk«o daigtų. Męs taipgi taisome visokius aukso ir °idat>ro daigtus. Kainos žemiausios. 3303 SO. MORGAN STREET 

VALENTINE DUESSMAhiNG 
COLLEGif 

Mokina 'siuvimo, kirpimo, desięa'n* 
iienomis ir vakarais dėl biznio ir 
lamų. Paliudijimai Išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 

, irba rašykite, o męs pasistengsime 
uteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
-J205 S. Halstcd St., 1850 Wells Su 
M07 W. Madison St., Chicago 

TELHPHOKE: 
YAJtDS 155 

YARDS 551 

Re*. Phoae Dmer 7731 

LIETUVIS' S I:1A 
f. L mi.lpu. 

DRUG STO.E 
Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kaupu 36toi Gitvet 

CBICAGO 

Prsdtk Naujus Metus su tobulu akių f» 

(ijimu, taip. kad »ieko nipralelstumei per r 
sus metus, kas tau gali outi naudingu 

Gerti pritaikinti akiniai praUlla* akių 't 
(aivos skaudėjimus, trumparegyste a»ba toli* 
rejystt prašalinama, pasitarkite su manim 
priei einant kur kitur. Egzamlnadj* DVICAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland A ve., Chicajo 
Kumpas IStcs Gatves, 

3li«s lubos, viri Platt'c aptiekus. Timyktf 
i mano par43į 

Valar.lns: r.ur ytos vai. ryt" iki t vai, v#fc. 
Kedi.~)i. ■**<> 'j vii »«U> iki 12 vai. <£•»•«* 

Teisingas apgavikas. 
J?0 M S KKIAUČiAU 
N£Ga„l.ėsi Pasiūti 

K.-ra 5 IUT/^ Į M^n IT^ 
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a 
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6ĄL££|\o, BET KAD 
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M&TIK'O TM SUKČIUI 
MATERIJOLO turi &0T UZTEKTiMM JTI3IU "AS Ž>N PSTI N.^K^ ; T<\S 

} TElS>NęE.-NlS ( 

MAT kaip PtuiOAt PASIUVAI 
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G I K t I RiJOi-0 PER.'AAXIA< 

Piešė JONAS STANKUS 
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jnZT6 J O V/A'<4S 
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f« VIETINES ŽINIOS m 

IŠ TOVVN OF LAKE. 
Susivienijimas I .ietuviskų 

Organizacijų am To\vn oi 
J -akc laikys savo susirinkimą 
7-ta dieną vasario, t. y. šią- 
dien, 8 ta valandą vakare, p 
J. J. Klias svetainėje, prie 4v 
tos ir YYood gatvių. 

Prie minėto susivienijimo 
jau priguli 33 įvairios draugi- 
jos, l>ei organizacijos, (iirdė- 
tis, kad ir daugiau žada pri- 
sidėti. T< del meldžiamieji ne- 

pamirškite vietą ir laiką. Su- 
sirinkime bus labai sv^vbių da- 
lykų apkalbėjimui, taipgi ir 
namo statymo reikalai bus to- 
liau gvildenami. 

Butų labai geistina, k: d 
vietinių ()rganizacijų atstovai 
malonėtumėte skaitlingai atsi- 
lankyti. 

Su pagarba, 
S. L. O. Valdyba: 
J. Viskontas, pirm. 
A. J. Kareiva, rast. 

1805 \Y. 46-1 a gatve. 

IŠ BRKGHTON PARK. 

Subatoje, 25 dieną sausio, 
vietinėje svetainėje, Tėvynės 
Mylėtoji) Draugijos 8-ta kuo- 
pa laiu£ ęrivo metinį susirinki- 
mą. Marių į susirinkimą at 

s i i a n 1'n c r1 au gi a u s i a. 

Apsvarsčius kuopos reika- 
lus iŠ praeitu metu, pasirodė, 
kad vietinė kuopa mažai yra 
ką nuveikusi. Priežastis ne- 

veiklumo buvo nesilankymas 
nariu i susirinkimus. Daugu- 
ma mūsų kuopos nariu, ypač 
[veiklesnieji, yra išėją karei- 
viauti. Kadangi jau pradeda 
dabar ešėjusieji į ksreiviją 
grįžti atgal tai ir nię* ridėsi 
me atsibusti ir gyvesniai veik- 
li pagerinimui šios organiza- 
cijos. 

J Siame susirinkime likosi nu- 

tarta prisidėti prie Susivieni- 
jimo Lietuviu Ame riko? 176- 
tos kuopos ir ik vieno veikti £.?• 
resniam pasidarbavimui įvai- 
riuose tautiškuose darbuose. 

Sekantis susirinkimas Įvyks 
/asario 9-tą dieną, t. y. atei- 

nantį nedėldienj Liberty sve- 

tainėje, ]>rie 3925 S. Kedzie 
kve., 2-rą valandą po pietų. 
t Apart to, dar susirinkimas 
iiutarė surengti vakarą T. Ma- 
'.ienio svetainėje prie 3834 S. 
iCpdzie ave., subatoje, 15 dieną 
/asario. Pelnas vakaro ski- 
iamas naudai Šerno rastu i.Š- 
eidimo. Taigi, meldžiamieji 
{lepamirškite atsilankyti Į m' 

;>rakiln,ų ir puikų vakarėlį, kur 
alesite sau linksmai laiką pra- 

leisti ir pagelbėsite prakilnų 
ikslą įvykinti. 

Korespondentas. 
1 IŠVALYTI CHICAGĄ. i 

MERRIAM ŽADA 

Kapitonas Merriam, kandi- 

ji latas j miesto majorus, užva- 

įcar prie užkandžių Morrison 

įotelyje kalbėjo i moteris rė- 

jnejas jo kandidatūros, apie 
iiiesto šeimynininkavima, ypač 
/alymą gatvių ir alėjų ir apie 

r' Įanitariškurna atmatų ir j,ele- 
i ui dėžių taip vadinamų gar- 

| »age and ash cans." 
i Kapitonas sekančiai išsireiš- 
P rė apie miesto sanitariškumą: 
f "Nedvvai, kad Cbicagos šei- 
* i * 

nynininkėms yra nuobodu žiu- 
*1 
•ėti į blogą stovi Chieagos gat- 
rių ir alėjų. Vasaros laike at- 

matomis, o žiemą pelenais kli- 

enos dėžės sto\i kelis mėne- 

iius neištuštintos. Tokioms 

ąlygoms yra paaiškinimas,! 
>et nėra joms pateisinimo." j 

"Paaiškinimas yra sekantis: 

>inigai, kuriuos taryba suren- 

ka nuo žmonių pavydale mo-' 

;eščių, yra suvartojami naudai! 
Kritiškos mašinos, vietoje kad 
ie butų sunaudoti viešai vi-j 

f 
suomėms tarnybai. Buvo pri- 

t rodyta komiteto tarybai, kurio 
hu esu pirmsėdžiu, kaip siste- 
matikai šeimynininkėtns yra 
išplepamos teises, o pinigynas 
politiškos mašinerijos yra dau- 
ginamas." ? 

"Geresnė systema galėtų 
v'hiea^a išvalyti. N'ešvarios 
gatvės padaro nešvaru politi- 
kavimą—o nešvarus politika- 
vimas palaiko nešvarias gat- 
ves." 

NUBAUDĖ UŽ NEPA- 
DORŲ PAVEIKSLĄ. 

Amerikoje vra reprodukcija 
visiems žin nuo paveikslo 
"September A1 orn"—Rugsėjo 
Rytas. Perstato pliką mergi- 
ną anksti rytą įsibridusę i upę 
norinčią maudytis, bet kadan- 
gi laikas jau vėlybas pradžia 
rugsėjo mėnesio, tai ir vanduo 
jau buvo šaltas. Merginai no- 

rėt us i maudytis, bet baugiu tai- 
'.;'i ji ir sto\i šiurpuliais perim- 
ta, susilenkus, nežinodama ką 
daryt, ar pult į vandenį, ar 

bėgt ir apsirėdytu Nors pa- 
veislas puikiai atvaizdina mo- 

mentą, bet savo laike šalies 
moralybės cenzoriai buvo ji su 

konfiskavę. Tik pasipriešinus 
dailės žinovams, tapo nuimta 
cenzūra ir tas paveikslas turė- 
jo didžiausį pasisekimą, nes 

galima buvo reprodukcijas 
matyti kiekvienoje knvgų, ar- 

ba popieros krautuvėje. 
Dabar, atsirado tam gar- 

siam "September Moru" pa- 
veikslui konkurentas. Užva- 
kar Į Moralybės teismą prieš 
teisėja Ilarry P. Dolan buv 
pašauktas atsakomybėn San1 
uel C. Sharp už viešą rodijim: 
nepadorių paveikslų. 

Sharp didžiai supyko, kada 
pagalbininkas miesto prokuro- 
ro, advokatas IIarry Starr, pa- 
vadino paveikslus "nop ado- 
lala. 

— Jusų Mylista, ji'; nėra ne- 

padoriais arba vu'gar iškals— 
sušuko Sharp. 

— Jie yra dailės veikalai, 
mano paveikslai priguli prie 
tos pačios rūšies dailės veika- 
lu, kaip ir garsin paveikslas 
"September Morn' —nžreiškė 
Shąrp. 

— Kaip Tainista vadini 
pats savo paveiksla?—užkl-'v1 
sė teisėjas Dolan. 

— Morning Glory, Jusu 
Mylista,—atsakė Sharp. Lie- 
tuviškai "morning gloiV rei- 

škia—ryto garbė. 
— Sulvg mano nu/emintos 

nuomonės "September Morn'' 

negalima aiškinti kaipo bjau- 
riai nepadorų pavdikslą, bet jū- 
sų paveikslai yra aiškiai vul- 

gariški ir nepadorus. Aš ]>a- 
skiriu jums $25.00 užsimokėti 

pabaudos pasakė teisėjas. 

SURADO $1,500 
DUMBLYNE. 

Dvidešimts pėdų nuo šali- 

gatvio, prie 35-tos gatves ir 
Stevvart ave., užvakar naktį 
detektyvai atrado maišelį su 

$1500. Pinigai prieš tris va- 

landas buvo pavogti nuo Mr. 
R. C. Horne, kolektoriaus ir 

[agento National Brevving Co. 

Detektyvai John Burke, 
William Cussack ir Frank Sha- 
nnessy išklausinėjo Mr. Horne. 
ir surado pinigus. Mr. Horne 
dedektyvams pasakė, kad kuo- 

met jis vijosi vieną iš plešikit, 
■ tai tani tikroje vietoje plėšikas 
Ipargriuvęs, paskui atsikėlęs ir 
vėl bėgo. Detektyvai, išgirdę 
tokią pasaką, tuojaus nuvėjo 
j tą vietą, kur plėšikas buvo 
parpuolęs ir surado pinigus'. 

Bėgyje trijų valandų šimtai 
žmonių praėję pro tą vietą ir 

] nieks nepatėmijo pinigų, nes 

r jie buvo pakasti į dumblyną, 
arti \\ hite Sox base boles par- 
ko. 

Detektyvai, suskaitę 
gus, pasiitle juos M r. I lur/.ui. 
*ak\\lanii: 

— S t a i tavo pinigai, atsi- 
imk !— 

— Xe—atsake M r. J lorne 
—jau man užtenko, :i> (.augiau 
šiądien ne rizikuosiu, laikykite 
juos savo stotyje.— 

ilorne, kada plėšikai atėmė 
nuo jo piniiru*. buvo benešąs 
juos i Henry Hust saliuną 
prie 535 \Vesi 35-los i/:.:vės 

išmanymui darbiniai. :/•; če- 
kiu. 

STREIKAS "£XCELSIOR 
MOTOR" FIRMOJE. 

Tarp 600 ir 700 žmonių 
streikuoja dirbtuvėje "Kxccl- 
sior Motor Manufacluring 
and Supply Co.," prie 3701 
Cortland gatves. Sustraikavo 
praeita vancdėlį. Darbininkai 
reikalauja 48 darbo valandų Į 
savaip, vietoje 54 valandų su 

a pačia užniokestimi, kaip ir 
pirmiau. 

PRAKALBOS IR 
KONCERTAS. 

► 

Subatoje, vasrio 8-tą die- 
ną,- 7 v. 30 m. vakare, M. 
Meldažio svetainėje, prie 
2242 W. 23-čio place įvyks 
didelės Prūsų Lietuvių pra- 
kalbos ir koncertas. 

Programe dalyvaus "Biru- 
tės" choras, kuris padainuos 
naujų dainų. Taipojau bus 
monoliogų, ku'iuos atiikc: 
žymus lietuvių artistai. Gei- 
biam a Lietuvių Kasėja, p. 
Žemaitė, laikys svarbią pa- 
ikaitą apie Prūsų Lietuvių 
'/argus karės metu. O p. J. 
Ilgaudas, p. St. Šimkus ir 
kun. J. J. D. Razokas kal- 
bės apie Prūsų Lietuvių rei- 
kalus. 

Po prakalbų bus ir balius. 
Panašiai iškilmingas prū- 

sų lietuvių vakaras, ar bent 
tik ne pirmutinis bus Chica- 

goje. Kiekvieno lietuvio 
yra pareiga dabar remti pru 
sų lietuvius, kadangi ir jie 
jau sukruto darbuotis iš 
iiuosavimui iš po svetimo 
jungo savo Tėvynes Lietu- 
vos, R. 

IŠ Į/ ELROSE PARK, ILL. 

i'o.veree 13ta diena vasario 
o w 

1919 metuose, Frank ir James 
svetainėje, kampas Lake ir 23- 
čios gatves, 7:30 valanda vaka- 

re, Darbininkų Vartotojų Ben- 
drovės bus metinis susirinki- 
mas. Visi šėrininkai yra kvie- 
čiami neužmiršti atsilankyti. 

Taipgi prašome, kad ir nau- 

ji nariai prie šios Darbininku 
Vartotojų Bendrovės prisidėtų. 
Atsilankiusiems mielini mes su 

teiksime visas informacijas. 
Kur bus didesnė vienybė, 

ten bus ir galybė. Tuomet sve- 

timi visoki perkupčiai negalės 
mus išnaudoti parduodami 
mums valdomus produktus \r> 

neprieinamas kainas. 

Kviecia Direkcija. 
Sekr. P. M. V atiteka: 

DIDELIS SUSIRINKIMAS. 

Šiądien kiekvienas iŠ mus 

yra priverstas prie veikmės— 
rimtos veikmės! Ir kuoaiškiaus 
nuodienos klausimas pastaty- 
tas, tuo lengviaus yra išriša- 
mas. 

Tamista ėsi kviečiamas atei- 
ti i susirinkimą Liaudies Uni- 
versteto,' kuris atsibus Birutės 

svetainėje, 3249 So. Morgan 
St., Pėtnyčioje, Vasario 7-ta 

d., 1919, 8 vai. vakare. 
Dr. A. L. Graičunas 

UJZNIERIAI 

gaksinkites 

DIENRAŠTYJE 

"LIETUVA" 

Parsiduoda f>-šiii kambarių 
mūrinis namelis (cottage), ga- 
ru apšildomas, 6-šin pėdų aiii^Š 
či" bcismcntas. 

3226 Wallace Si. 
Chicago, III. 

Parsiduoda Keptuve, augan- 
čioj lietuviškoj apie1 t-kh. JJar- 
genas — $(.)00. garavai? Atei- 
kite vakarais, tardė : ir 8 v 

W. HAMMEi- 
3310 Wallaeę St. Chk;igo » 

Reikalingas patyręs bučeris, 
atsišaukite tuojaus pas: 

A. Leksa Sucill: 
8700 1 fouston Ave. 

So. Chicago, 1!1. 
\ 

I'o j ieškau savo brolio Jono 
.Miliaus, 2 metai atgai gyveno 
ant So. YV'estern a ve., Chicago, 
111., o dabar nežinau kur jis gy- 
vena, prašau jo ar kas kitas ji 
pažįsta ir žino kur jis dabar 
randasi, duoti man žinią už ką 
busiu labai dėkinga. Adresas: 

Ona Mažonienė 
2553 W. 45th Street 

Chicago, Tll. 

Pa j ieškau svogerio, An- 
tano ir sesers, Rozalijos 
Šimkų. Taipgi pajieškau bro 
liu Izidorių ir Antaną Janu-į 
su. Jie visi paeina iš Lietu-1 
vos. Kauno red., Raseinių! 
apskr., Eržvilkio pi r, kai- 
mo čep-i-čių. Jau Izidorius 
Janušis 9 nitai kaip gyvena 
Ohioagoje. Meldžiu atsišauk 
ti: 

Yc r* .iiika Jakiii/ruiskic:"- 
877 Cambrldgc i'.'trC'." 

K. Camb-idgc, A' ■>. 

Pa j ieškau pavienės ar vedu- 
sios moters, kad galėtų'mane 
su 3 vaikais apžiūrėti. 1—5 m.- 

2—7 m., 3—-13 m. Iš prie/.as* 
ties mano moters mirties. Aš 
duodu stubą, 'anglis ir šviesa. 
Adresas: 3952 S. Rockwell S t. 

'/hicaoįj, 111 

Lietuviy Brighton Park Pašelpinis ir Politiškas Kiiubas 

Rengia 

PUIKU BALIU 

Subatoje, Vasario=Febr. 8, 1919 

COLUMBIA SVETAINEJE 
prie 4Stos ir Paulina gatvių 

UKINRNKIŠKAS BALIUS 
Parengtas Lietuvos Dukterų 

i Sub., Vasario-Feb. 8, 1919 
p,2ras PI. ir Auburn A ve. 

k Jurgio Parap, svet., 32ras PI. ir AuUun» A«e. 
Pradžia 7 vai. vai?. JiižaihjL ~ C,u v.: 

Yi.ns ja cinus. sc*. v i xr:?inas ir vaikinus nuoširdžiai u/.- 
kvieciame atrlank/ii ;-nt >'■'> iškilmingo baliaus ir nięs išakl- 
no ir>.|-'kr:::a;nc ':iekvieną. kuris atsilankys I us elitiniai užga- 
.."diria-. Kviečia visus, KOMIT/ii.iS 

KENOSHOS LIETUVIAMS. 

Gen. Agentas: P. Bcisjs 182 
i Nr. Uo\vl A ve. 
f 

Šitv. -e vietose galima gauti 
kas vakaras "Lietuvą:" 
5. Džiaugis '62 Jenne st. 

ij. Gotautas, _ >} „vliluaukee A ve. 

T. Poteliunas, 353 X. Chicago st 

A. Polis 552 C-rand st. 

St. Jociu?,. 900 Jcnne st. 

Phonc Houlcrard 2160 

Dr. f\. J. Karalius 
UŽSISENĖjUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 'J 
vakarais. 

•3C3 SO. MORGAN STAtET 

Haliiis prasidės 6:30 ral. rak. 

Inčanga 35c Y patai. 
Grieš labai puiki mucykč 

Šis Balius bus vienas is pui- 
kiausių Balių, kuriame griez 
puiki Orkestrą, vadovaujant 
r. Dorbey. Jaunuomene, nepra 
leiskite progos atsilankyti i šį 
Halių, nes visi busite užganė- 
dinti. Kviečia visus. Komitetas. 

Masu Geriems Draugams, 
Chicagos Vaikiukams ir Hergaitems 

Męs tikjmės, jog vargiai rasis vaikiukas arba mergaitė musų dideliame 
mieste, kurie nebūtų gerai susipažinę su musų Butter-Nut Boy, mažas vaikutis, kurs 
atstovavo mus per ilgą laiką. Dabar męs norime, idant jųs jam padėtumėte jo pra- 
kilname darbe, pašvęsdami mums dalį savo liuosiaikio, už kurį męs jums atlyginsim. 
Ko męs prašome jusų daryti gali buti taip lengva atlikti, kad ta3 nuo jusm nereika- 
lauja daugiau nieko, tik noro dirbti iai, ir tokiu budu užtikrina jums pinigišką at- 
mokė; imą, kuri męs jums siūlome. 

Norint, kad kaip galima daugiau vaikiukų ir nfergaičių Chicagoje daly- 
vautų pasidalinime fondo męs sugalvojome sekantį plianą, kurį męs norime, kad per- 
skaitytumėt atydžiai, idant nebūtų jokių nesusipratimų kaslink to, kas nuo jusų yra 
išgalima ir kas nuo musų įvykdinime šio pliano. 

Pirmių-pirmiausiai męs norime žinoti, kiek žmo* ių jus pažjstate savo 

kaimynystėje, kurie vartoja musų duoną ir keksus ir nuo ko jie perka. 
"N 

Idant apturėjus šias intormacijas, męs mokėsimj už surašus tų vardų, 
kurie privalo buti surašyti ant tam tikrų blankų, kurias gausite pas savo pardavėją. 

Pardavėjas gali gauti tiek blankų, kiek jis nori nuo musų. 

Privalote atsargiai ir teisingai pripildyti šias blankas. 

Rašymas turi buti aiškus ir antrašai pilni. 

Informacija, jusų suteikta, privalo buti teisinga. 

Jeigu kuris nors iš surašų nėra teisingas, męs negalime priimti, nes visi 
surašai turi buti patikrinti ar jie teisingi, ar ne; taigi, bukite atsargų® ir darykite 
taip, kaip privalo, sulyg nurodymų, kurie bus jums suteikti, nes męs norime, idant 
jųs gautumėte savo dali atlyginimo, jeigu užsitarnausite jį. 

# 

Štai kokiu budu męs mokėsime už- jusų patarnavimą. 
4 didžiausi surašai su vardais ypatų, vartojančių musų duoną ir keksu? $25.00 

20 sekančių didžiausių surašų ypatų, vartojančių musų duoną ir keksus $10.00 
30 sekančių didžiausių surašų ypatų, vartojančių musų duoną ir keksus $ 5.00 
50 sekančių didžiausiu surašų ypatų, vartojančių musų duoną ir keksus $ 1.00 

Pilni nurodymai, kaip daryti surašus, bus randami ant kiekvienos blan- 
kos, kurias jųs galite gauti kiekvienas pas savo krautuvnikus. 

SCHULZE BAKIN6 COMPANY 
Vieninteliai kepėjai 
Butter-Nut Bread—Victory Bread, 
Dixie Rys Bread, etc. ir Schulz' Package Cake. 
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