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Deportuoja Bolševikus. 
Moteris pralaimėjo Senate. 

Dideles betvarkes Beriine. 
f* •• > 

Generališkas streikas Seattle baigiasi 
1 "Jot 

DEPORTUOJA 
BOLŠEVIKUS. 

Chicago, III., vasario lOcl. 
Deportacija yra atsakymu 
Suvienytų Valstijų ant iš- 
šaukimo I.W.W. ir bolševi- 
kiškų agitatorių, kurie pri- 
buvo šion šalin, kad sukelti 
nesmagumų industrijose ir 
visuomeniškame gyvenime. 

Pirmas federališkas smū- 

gis prieš bangą bolševizmo 
likosi dažinotas vakar, ka- 
da traukinis, vežąs penkias- 
dešimts keturis radikališkus 
agitatorius pervažiavo per 
Chicago. 

Traukinis buvo po smar- 

Ha apsauga. Visi jie yra ve- 

žami i Atlantiko portą, iš 
kur jie bus visi deportuoti į 
savo šalis, kadangi šiai ša- 
liai jie yra negeistini pilie- 
čiai. Daugumas iš jų yra 
Rusai, keletas Finų ir Šve- 
dų. Tarp jų yra viena mo- 

teris. 
Jie yra deportuojan su- 

lyg Senato akto, išleisto spa- 
lio 16 d. 1918. 

MOTERIS PRALAIMĖJO 

STREIKĄ. 
Washingtonas, vasario 10 

Šiądien popiet laike balsa- 
vimo Senate sufragiečių bi- 
liauH, tai yra pataisymus 
prie federalės konstitucijos, 
kacl butų suteikta moterims 
balsavimo teisės, likosi su- 

muštas. 
Truko tiktai vieno balso, 

kad pravesti šį bilių. Už 

pataisymą buvo paduota 55 
balsai ir pireš 29. 

Senato galerijos buvo pil- 
nos žmonių. 

DIDELES BETVARKES 
BERLINE. 

Londonas, Vasario 10 d. —; 

Atkartotini susikirtimai ištiko 
sutatojc Berline iš dalies buvo 

spartaku isžiuros, sufyg I>evė- 
linio' telegrafo aplaikyto iš 

Bėrimo. 
Pranešimas priduria, kad 

sėšio.s v pa tos likosi užmoštos ir 

keturiolika sužeista. I vakarą 
tvarka likosi Įvesta ir kareiviai 
pasitraukė j savo stovyklas. 

Mušis kilo, aiškinama, iš 

priežasties nutarimo valdinin- 
ku nuvalyti gatves nuo visokių 
pardavėjų, kurie veda prekybą 
gatvėse vogtų daigtų. 

DIDELIS STREIKAS 
SEATTLE BAIGIASI. 
Seattle, Wash., vasario 10 

Trisdešimts tūkstančių uni- 
jistų darbininkų, kurie buv( 

paskelbę užuojautos steiką 

* i. ~v <tsr«i mmr: 

grįž darban rytoj. Generališ 
kas streiko komitetas šią- 
dien pirmoj valandoj atšau- 
kė užuojautos streiką ir pri- 
sakė visiems darbininkams 
grįžti darban. 

LIETUVIAI PAEME 
PANEVE2L 

Kopenhagenas, vasario 10 
Lietuviai sulaikė bolševikų 
žengimą pirmyn Lietuvos 

fronte, sulyg žinių, aplaiky- 
tų Latvių biure Berline. 
Miestas Ponevsk (Panevė- 
žisj j šiaurius nuo Kauno li- 
kosi paimtas Lietuviais. 

ANGLIJOS UNIJOS 
REIKALAUJA REFORMŲ 

Londonas, vasario 10 d.— 
Kasyklų, geležinkelių ir tran 

sporto darbininkai, skaičiu- 
je 1,500,000, šiądien pradė- 
jo kampaniją už reformas. 
Komitetas Kasėjų Federaci- 
jos susitiks su valdžios va- 

dais ir pareikalaus šešių va- 

landų darbo dienos, pakėli- 
mo užmokesčio ant trisde- 
šimts procentų ir pilno už- 
mokesčio demobilizuotiems 
kasyklų darbininkams laike 
jų nedirbimo. 

Geležinkelių darbininkai 
pradės derybas su valdžia 
ir "board of trade" seredo- 
je. Jie reikalaus aštuonių 
valandų darbo dienos, dvi- 
gubo užmokesnio už viršlai- 
kį ir nedėlią., laiko ir pusės 
užmokesnio už naktinį dar- 
bą ir padauginimo unijos re 

prezentacijos valdyme gele- 
žinkelių. Transporto darbi- 
ninkų komitetas pranešė šią 
dien, kad jis yra prisirengęs 
raportuoti unijja, kad darb- 
daviai pasiūlė keturiasde- 
šimts šešių ir pusės valandų| 
darba sąvaitę. Yra abejoja-' 
ma ar šis pasiulijimas bus 
priimtas. 

Londono požeminiai gele- 
žinkeliai, kurie beveik visą 
pereitą sąvaitę iš priežas- 
ties streiko nebėgioja, šią- 
dien popiet pradėjo norma- 

liškai veikti. 

VARTOJA DURTUVUS. 

Buttc, Mont.' Vasario 10 d. 
Suvienytų Valstijų kareiviai 
išvaikė šią^iijn su durtuvas su- 

grįžusius kareivius ir streikie- 
rius iš I. \V. W. sales. 

Du vyrai ir viena moteris 
lengvai likosi sužeisti durtu- 
vais. Nurodama, kad slreikie 

• riai ir sugrįžusieji kareiviai 
, dainavo Vokiškas dainas. 

'V' 

Lietuvos Zirgvaikis prabudo.,. | 

Lietuviai išvijo bolševikus iš Vilniaus".,. — laikrašči ų pranešimas. 

REIKALAUJA PALIUO- 
SAVIMO. 

JeromC> Ariz. Vasario 10 d. ■ 

— Daug ypatų likosi si areš- j 
tuota šiądien, sakoma bul tai * 

I. W. \\. vadai. Didele m.nia ^ 

susirinko prie kalėjimo reiku- 1 

laudama, kad jie butų tuojaus 1 

paliuosuoti ir grūmoja su- 

griauti namus kalėjimo. 
Jokio akto žiaurumo iki 

šiam laikui neatsako, bet val- 
dininkai sako, kad padėjimas < 

yra pavojingas. 

TACOMOJE STEIKAS 
UŽSIBAIGĖ. 

San Francisco, Cal., vasa- 

rio 10 d.—Generališkas strei 
kas Tacomoje, kuris buvo 
paskelbtas iš užuojautos 
prieplaukos darbininkam., 
užsibaigė šiądien. Visi uni- 
jos darbininkai šiądian su- 

grįžo darban, išskiriant prie 
plaukos darbininkus. Su- 
vienytų Valstijų kareiviai 
užgynė piketams Butte su- 

stabdyti darbininkus, kurie 
norėjo eiti dirbti j kasyklas. 

ATIDĖJO KONFERENCI- 
JĄ SU BOLŠEVIKAIS. 

Paryžius, vasario 10 d. — 

Konferencija tarp talkinin- 
kų ir Rusų frakcijų, priskai- 
tant bolševikus ant Princes 
salų likosi atidėta. Vasario 
15 dieną buvo originališka 
dcta paskirta, bet susivė.,- 
nimac bolševikų valdžios pri 
imti pakvietimą, privertė ati 
dėti. Konferencija įvyks 
apie kovo 1 dieną. 

SUMUŠA ROYALISTUS. 
Lisbonas, vasario 10 d. ■— 

Mūšyje prie Vizen ir Lamo- 
ge respublikos kariumenė 
smarkiai sumušė monarchis- 
tų kariumenę. Capt. Con- 
ceiro, vienas iš royalistų va- 

dų, likosi sužeisti. 

TARPTAUTIŠA SOCIA- 
LISTŲ KONFERENCIJA. 

Berti, Šveicarija, Vasario 9 
d. — (suvėlinta). Tarptautiš- 
kos Socialistų Konferencijos 
sesi jose šiądien buvo diskusuo- 
jama apie nustatymą naujų ru- 

bežiii. ypatingai Alzaso ir Lor- 
raino. Taipgi niekuris laikas 
buvo pasvęstas apsvarstymui 
rezoliucijos prijaučiančios, kad | 
talkininkai paliuosiiotų Yokie-I 

čių kariškus belaisvius. Laike) 
diskusijų iškilo smarkus gin- 
čiai tarp Oscar \Yels, Vokie- 

čių didžiumos socialisto ir 
Kurt Eisner, Bavarijos pre- 
mjero,, kuris kaltino Vokiečiu 
"aldininkus už prastą apsiejimą 
su Francuziios belaisviais. 
Herr Eisner karštai pritarė 
vienas iš Francuzijos delegatu, 
Pierre Renaudel. 

Herr Wels nurodinėjo, kad 
\'okiečiai belaisviai turi būti 
paliuosuoti iš tos prežasties, 
kad jie būdami belaisviais dirb- 
dami Prancūzijoj bei Belgijoj 
darys kompeticiją Francuzijos 
ir Belgijos darbininkams. 

Premieras Eisner pasakė, 
kad Vokietija neturi tiesos pro- 
testuoti po to, ką 'ji padarė 
Prancūzijai ir Belgijai laikė 
kares. 

Galutinai, inešant Camilc 
Havsnians, Belgijos delegatui, 
likosi priimta rezoliucija, ku- 
rioje užreiškiama, kad, kadan-« 
gi talkininkų belaisviai likosi 
sugražinti iš centrališkų valsti- 
'u, Vokietijos belaisviai turi 
buti sugrąžinti, nežiūrint kokie 
apkaltinimai yra padaryti prieš 
Vokietiją. 

Pasiulijimas likosi padary- 
tas Rusų delegatais, kad konfe- 
rencijos komisija susidedanti 
iš įvairių socialistų butų pasiųs 
ta ištyrinėti politišką ir ekono- 
mišką situaciją Rusijoj. 

Konferencija šita klausima •'c. 

svarstys vėliaus. 

KARIŠKAS STOVIS 
KIELE. 

Kiel, Vokietija, vasario 10 
d.—Kariškas stovis likosi pa 
skelbtas Kiele, kaipo pasek- 
mė mūšio tarp valdžios ka- 
reivių ir Spartakų. Visr te- 
atrai ir kafeterijos yra užda- 
rytos šiądien. 

Kanalo tiltas likosi užim- 
tas Spartakais, kurie bandė 
užgriebti geležinkelio stotį, 
bet buvo uLruišti. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkyje: 

Utarnike: Abelnai giedra ir 
hiski šilčiau 

Scrcdoje: nepastovi, tempe- 
ratūra be permainos. 

Vidutiniški vėjai piet-vaka- 
ru puses. 

Saulėtekis 6 v. 52 m.; saule- 
.Jcidis 5 v. 07 ni. 

M jnulis nusileis 5 v. 07 m. 

'ryto seredoj. 

Nauja Ministerija Lietuvoj 
Lietuvių armijoj didelis upas. Patvir- 
tina Lietuvių pergalę ties Košedarais 

Valdemaras ir Yčas Paryžiun. 
Lousanos Taryba panaikinta. 

Pastaromis dienomis Ta- 
rybų Piid. Komitetas Wa- 
shingtone gavo visą pluoš- 
tą pranešimu iš Šveicarijos 
ir iš Prancūzijos. Juose ran- 

dasi linksmų, bet ir gana 
graudžių žinių apie musų 
tėvynės padėjimą. Žemiaus 
paduodame ištisai praneši- 
mus ir Pild. Komiteto at- 
sakymus. 

Sekanti kablegrama yra 
nuo Daumanto, Lietuvos pro 
vizionalės valdžios Įgalioti- 
nio Šveicarijoje: 

Lietuvos Ministerija su- 

daryta sekančiai: veikian- 
tis prezidentas Šleževičius 
užrubežinių dalykų minis- 
teris Valdeiraras, vice- 
ministeriai: Janulaitis ir 
Rosenbaum; vidaus daly- 
kų Jonas Vileišis; vice- 
ministeris Alekno; Teisių 
ministeris—Leonas; vice- 
ministeris—Starkus; finan 
są—M. Yčas, vice-minis- 
teriai Čarneckis ir Rach- 
melevičius; agrikultūros— 
Tūbelis; apšvietos — Bir- 
žiška, vice-ministaris—Jo- 
nas Yčas; vice-ministeris 
komunikacijos — Šimaliu- 
nas; darbo ir prekybos— 
Šimys; karės — Vilickis; 
ministeriai be pcrtfoliaus 
— Stulginskis, Varanko 
Baltguo'ių reikaluose, ir 
Vigotski—žydų reikaluos. 

Informacijos Biuras Lo- 
zanoje likviduotas. Visais j 
reikalais reikia adresuoti 
Daumantui, vyriausiam 
Lietuvos Įgaliotiniui Švei- 
carijoj. Lietuvos padėji- 
mas yra kritiškas. Vokie-1 
čiai ir bolševikai viską va- 

gia ir naikina. Susidariu- 
sioje Lietuvos armijoje 
entuziazmas p.eapsakomas 
bet stokuoja jiems ginklų. 
Susirėmime ties Kaišedo" 
riais jie visiškai sumušė 
bolševikus. Musų kareiviai 
drasųs, bet sunku jiems ka 
riauti, nes bolševikus vo- 

ki ̂ čiai ręmia. Amerikos 
pagelba yra neatbūtinai 
reikalinga ir tuoj aus rei- 
kalaujama. 

Dobužis pinigų dar ne- 

gavo, meldžiame tuoj jam 
pasiųsti per tarpininkystę 
Amerikos legacijos Berne. 
Meldžiame tuoj atsakyti." 

Tarybų Pilei. Komitetas 
pasiuntė Daumantui per 
Pakštą, sekantį atsakymą: 

"Dobužiui buvo pasius- 
ta penkiolika tūkstančių 
doliarių. Sudarykite jung- 
tinį komitetą iš visų dir- 

bančių santaikoje su Lie- 
tuvoj Laikinąja valdžia, 
kuriam butų galima pini- 
gai adresuoti. Taryba yra 
priešinga siuntimui pini- 
gų pavienėms asmenims, 
neturintiems {galiojimo 
nuo Vilniaus Tarybos. 

Šliupas ir Naruševičius 
išplaukė Londonan. Šiuo 
tarpu Žilius ir Česnulis su 

daro Pild. Komitetą; kiti 
pribuna". 

| Sekanti kablegrama gau- 
ta nuo Vilimavičiaus iš Pa- 
ryžiaus : 

"Lietuvos Laikinosios 
Valdžios oficialiai sudary- 
ta delegacija Lapkričio 11 
1918 m., kelionėje su Ta- 
rybos Prezidentu Valde- 
maru ir Yču priešakyje. 
Laukiame jusų delegaci- 
jos. Prašau kablegramu 
duoti patvirtinantį įgalio- 
jimą žemiaus pasirašiu- 
siems atstovauti Amerikos 
Lietuvius". 

Oscar Lubicz, Milosz, 
Galvonovvski, Adam Vi 
limovicz, Didžiosios Bri 
tanijrs Lietuvių atsto- 
vai". 

Sekantis yra Pilei. Komi- 
teto atsakymas i virš tilpu- 
sią kablegrama: 

"Šliupas ir Naruševi- 
čius išplaukė Anglijon. 
Jums pasiuntėme pinigų, 
bet įgaliojimo Am. Lietu- 
vius atstovauti nesiuntėm. 
Jus darbas ir pinigų naudo 
jimas privalo koordinuo- 
tis su Laikinąja valdžia 
Lietuvos. Pinigai bus siun 
čiami minėtam komitetui" 

Taipgi Piki. Komitetas 
pasiuntė Mastauskui sekan- 
čio turinio kablegramą: 

"Ar komitetas Paryžiu- 
je esantis po Ališausko 
vadovyste turi įgaliojimą 
nuo Vilniaus Tarybos? 
Musų Taryba yra priešin- 
ga siuntimui pinigų pavie- 
nėms asmenims; bus pa* 
siųsta vardu kelių komi- 
teto narių. Męs jokio ko- 
miteto nepripažinism, ku- 

Į ris nedirbs išvien su Lai- 
i kinąja Valdžia Lietuvoj". 

Vėliaus gauta nuo Ali- 
šausko sekanti kablegramą: 

"Penkius tukstančius 
frankų priėmiau. Kam jie 
buvo siųsti? Delegacijai 
tuojaus reikalinga šimtas 
tūkstančių trankų. 

Į Ališauskas". 

(Seka ant 2-ro pusi). 



(Tąya nuc l-:r ;uJ.) 

NAUJA MiMiSTERIJA 
LIETUVOJ. 

Sekančiai Ališauskui at- 
sakyta : 

"J kelias dienas bus 
juras pasiųsta dešimts 
tūkstančių doliarių, priaių- 
sirn daugiaus kaip tik pri" 
bus Paryžiun delegacija 
su Valdemaru priešakyje. 
Jiems pribuvus meldžiame 
tuoj mums pranešti". 
Pribuvę Lietuvos atstovai 

Paryžiun, matyt deda visas 
pastangas ir išnaudoja vi- 
sus budus, kad įvairių tau- 
tu atstovus suplaukusius Pa- 
ryžiun supažindinti su Lie- 
tuva ir jo$, reikalais. Rengia- 
ma Paryžiuje Lietuviškas 
koncertas; beabejo, prie tos 
progos bus surengta ir pas- 
kaitos apie Lietuvių šian- 
dieninį padėjimą ir jos rei- 
kalus. Vilimavičius pareika- 
lavo kablegramu nuo Pild. 
Komiteto, kad tuojaus pri- 
siųsti paryžiun gaidų; tos 
yra daroma. 

Aiškumo dėlei matome 
reikalingu pridėti keletą pas 
tabų. Daumanto pranešime 
pasakyta, jog Lietuva ran- 
dasi kritiškame padėjime. 
Ta žinia, beabejo, kiekvie- 
nam Lietuviui fc>us skaudi. 
Bet, reikia pastebėti, kad da 
lykai gerėja. Pirmesniuose 
užrubežinės presos praneši- 
muose buvo pasakyta, kad 
Švedija žadėjus Lietuvai mi 
litarę pagelbą. Vėlesniuose 
ne oficialiuose, pranešimuo- 
se skamba, kad jau dalis 
švedų armijos pasiekė Lie- 
pojų; pulkai esą sudaryti 
vien tik iš liuosnorių. Jei ta 
žinia pasirodys teisinga, 

męs esame linkę tikėti, butų 
begalo linksmas atsitikimas 
Lietuvos istorijoje. 

Kaip Ališauskas praneša 
savo kablegrame, matyt, ji- 
sai yra gavęs penkius tūks- 
tančius frankų, bet nežinąs 
nuo ko ir kam. Męs irgi šiuo 
tarpu nežinom, kas jam bu- 
tų pasiuntęs. 

Lietuvių Informa- 
cijos Biuras. 

Statyti Namus Yra Svar- 
bus Dalykas 

t 
Darbo Departtnento rekon- 

strukcijos planai suteikia Ame- 
rikai turbut, daugiausiai pro- 
gos išvystyti viešuosius darbus 
ir namų statymą. 

Tosios kampanijos tikslas 
padaryti didesnę ir geresne 
Ameriką. Namų statymo pro-, 
gramas, kaip dcpartmento yra/ 
rengiamas, padės pereiti nuc 

karės ant ramybės pamatų, jis 
[suteiks darlio daugeliui vyrų, 
kurie bus atleisti iš kariuome- 
nes it* karės darbų; ir jis sto- 
vės; per versmėms praslinkus 
<aipo atmintis Amerikos darbo 

! ir veiklumo. Jis reikš dideli 
Į'M-iedėlj prie materijalių viešn- 
ių turtu mušu šalvse. į 'c c c » 

Valstijos ir miestai ragina- 
mi pradėti Įvairius statymo 
darbus, kūritms utrėjo atidėti 
i šalį karei užėjus. Privatiniai 
asmens raginami pradėti dar- 

i ba tuojau. Vidutinis darbi 
\ninkas, kuris turėjo nuolatini 
iarbą laike karės ištik r o turi 
daugiau pini<tų, nė pirmiau, tai 
dabar ir laikas jam tuos pini- 
gus pavesti namų statymui. 

Trumpai sakant, namų sta- 

tymas yra svarbi dalis, val- 
džios, planu ramybės, laikais. 
Tas darbas dėl karės t»>li atsi- 

lik^'s nuo normaliu laiku. 
Beveik kievienanie mieste ir 

miestelyj reikia nauju trobe- 
sių; beveik kiekviename mieste 
reikia naujų namų. Amerikos 
žmonės gyveno ankštuose kam- 
bariuose. Jiems reikia dau- 

giau oro, daugiau saulės švie- 
sos, daugiau žaiių latjkų, dau- 
giau gamtiškos laisvės. 

Yra rengiami sumanymai, 
kad nurodyti reikalingumą to- 

o c 

k i 11 namų, pradėti darbą prie 
viešųjų namų ir paraginti pri- 
vačių namų statymą. 

Darbo Deparlmentas mano 

kad rekonstrukcija turi Imti 

tikroje to žoclžio prasmėje. 
Turi Imti rekonstrukcija to. 
kas yra pasenęs ir atlikęs nu;; 
šių dienų reikalavimų ir statyti 
naujus tautai reikalingus tro- 

besius. 
Trukumas darbininkų ner 

karę padare tai, kad naujus 
trobesius statyti, išskyrus val- 
džios trobesius, buvo negali- 
ma. ir amerikiečiai vturčjo gy- 
venti ankštuose kambariuose. 
Reto, nustojus naujus, namus 

statyti, senųjų randa pabran- 
igo taip, kad daugely j vietų ji 
pasidarė, beveik žmonėms ne- 

prieinama. 
Tas namų statymo sutruk- 

dymas tautos gerovei turi buti 
dabar atlygintas. Tai darant 
atsiras reikalas darbininku 
ir užtikrins darbą vyrams, ku: 
rie taip narsiai kariavo, kad 
padaryti pasauli saugių demo- 
kratijai. 

Reikalaujama datun.au, negu 
baigti pradėtuosius trobesiu- 
sius. Programas tai]) platus, 
kad i jj inciua statymas visų 
trobesių, kurie tik kur reika- 
lingi. vedimas viešųjų darbų, 
statymas viešųjų trobesių, ir 
užvis labiau, statymas namų. 

Čia, kaip ir karos vedime, 
reikalinga vienybė. Tauta tu- 

ri susivienyti, remiant progra- 
ma, kuris paicnkins jų didžiau- 
sius reikalavimus ir tuo pačiu 
sumažins sunkenybes, perei- 
nant iš karės | normalę šalies 

organizaciją, 
I Valdžios uora. yra išlaiky- 
ki industrija gerame stovyje, 
į Jei kiekvienas pilietis rems tą 
įstatymo kompanija. Darbo 
Dopnrtmentas tiki, pasiseks 
visi sumanymai. 

SUS1NEŠIMAI SU 
PLANETA MARSU. 

Atsiradus bevieliniam te- 
legrafui, pradėta kalbėti ir 
svajoti apie susinėsimus juo 
m i su gyventojais kitų pla- 
netų, ypač su arčiausia pla- 
neta Marsu. Lengviau bu- 
tų susinešti su arčiausiu dan 
gišku svietu—musų žemės 
menuliu, bet tas nei nemė- 
ginama, kadangi, kaip ma- 

noma, ten gyvų sutvėrimų 
nėra, kadangi ten nėra van- 

lens, be kurio nei jokios 
gyvybės buti negali, todėl 
cen ir žmonių buti negali. 

Mėgstanti garbinti savuo- 
sius amerikonai ir išradėjai 
pats jau mėgino garsinti 
apie atliktus pasekmingus 
susinėsimus tulų Amerikos 
išradėjų su Marsu. Daugiau 
sia laikraščiai garsina apie 
darbus toj srytyj serbo clpk 
triko Tešla, kuris ir pats kal- 
tais mėgsta pasigirti, kaip ir 
visi slavai. Vienok iš jo pa- 
sigyrimų, kol-kas, nieks ne- 

įsejo. Bet pačiam klausime 
susinėsimo su Marsu stačiai 
negalima nėra. Tik kam tas 
susinėsimas žemės žmonėms 
reikalingas ir ar jis užsimo- 
kėtų? 

Leipzigo fizikas, prof. Ot 
to Weiner tą aiškino vieša- 

| rne susirinkime ir pagarsino 
paskui savo aiškinimus laik- 

raštyj "Deutsche Revue." 
Jis klausimą galimumo pa- 
statė ant grynai moksliško 
pamato. 

Iš grynai fiziško atžvilgio 
nėra negalimu nuo žemės 
susinešti su Marsu, jam ko- 
kią žinią pasiųsti, bet prak- 
tiškai, žinoma, ne taip leng- 
va toki sumariymą išpildyti. 
Žinoma, tam reiktų panau- 
doti elektriškų vilnų telegra- 
fą. Tolumą siekimo elek- 
triško bevielinio telegrafo 
paskutiniuose metuose mil- 
žiniškai pasididino: 10 me- 

tų atgal bevieliniu telegra- 
fu žinią galima buvo pa- 
siųsti ne toliau kaip 600 ang 
liškų mylių, dabar ji siekia 
jau pusę žemes, taigi daug 
toliau. Aparatą siuntimui 
žinių bevieliniu telegrafu ga 
Įima prilyginti prie dirbtu- 
vės. Klausimas rengimo 
stacijų, galinčių visą žemę 
apimti yra vien klausimas 
reikalo ir kaštų. Atsakan- 
čiai sudrutinus visus Įtaisy- 
mus nėra negalimu nuo že- 
mės susinešti su kitu pasvie- 
čiu saulės systemos bevieli- 
niu telegrafu, nes nėra ne- 

galimu elektriškas vilnis ir 
Marsan pasiųsti. Tam vie- 
nok reikia tik aparatams da 
bar vartojamiems suteikti 
bilijono arklių didesnę pa- 
jiegą. Tas vienok kaštuotų 
neišpasakytai daug. Ne- 
žinome męs taipgi, ar mar- 

siečiai turi bevielinį telegra- 
fą ir ar moka iš jo naudo- 
tiesi. Nežinome taipgi, ar 

dangaus ruimuose visoki 
elektriški, magnetiški ir ki- 
ti apsireiškimai netrukdytų 
veikimo ir taip sudrutintų 
musų bevielinio telegrafo 
aparatų; nežinom taipgi, ar 

marsiečių bevielinio telegra- 
fo r.paratus trukdo tie apsi- 
reiškimai, kaip ir esančius 

ant žemės, o gal labiau ir 
ar jie turi tokius jau, kaip 
ant žemės, aparatus. 

PUVANČIU KUNU 
KVAPAS KALNUOSE. 

Šveicarijos laikraštis "Bo- 
te der Urschweiz" nesenai 
patalpino žinią, jog vedėjai 
kalnuose patėmijo augštai 
ypatišką pūdančiu kunų kva 
pa, kokio seniau nebuvo, o 

pūvančių kunų augštai kal- 
nuose buti negali, nes ten 
nei žmonių, nei žvėrių daug 
nemiršta, daug jų nei 
nėra. Smarvė ta ateina nuo 

Spiegelberg, kur taipgi pū- 
vančių kunų didesniame 
skaitliuje nėra ir negali bu- 
ti. Smarvė ta apsireiškia 
kartais, pučiant vėjui nuo 

Spiegelbergo, buva taip di- 
delė, kad reikia langus už- 
darinėti. Kitas laikraštis pa 
aiškina, kad keleiviai ir kal- 
nų vedėjai tą nemalonų pū- 
vančių kunų kvapą patėmi- 
jo pučiant. Foehn vėjui 
ypač prie pietinio šono 
Plaugen. Tą patį apsireiš- 
kimą patėmijo vasaros laike 
tankiai ant abiejų šonų My- 
then. Bet kas tuos nema- 
lonus kvapus gimdo augštai 
kalnuose, kur ypač oras at- 
sizymeciavo savo tyrumu, 
tas iki šiol neištirta. Dau- 
gelis laikraščių mano,, kad 
smarve ta į kalnus ateina su 
oru nuo pietų, nuo musių 
fronto, kur negalint į laiką 
palaidoti, laukuose puva dau 
gybė užmuštų žmonių kunų. 
Bet ar tas spėjimas tikrą to 
apsireiškimo priežastį pa- 
duoda, nežinia. Pūvančių 
kunų kvapas paprastai eina 
nelabai toli, o Šveicarijos 
kalnai nuo musių fronto yra 
gana toli. Bet kvapas di- 
delių girių gaisrų eina ga- 
na toli. i 

DI E K1 N E IR VAKARINE 

MOKYKLA 
Cia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Graramar ir High 
School'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
kite liuošą UikR pa^mokinimul, nesigailėsite. 

American Coilege Preparatom Snhooi 
3103 SO. RALSTED ST., CrJCAuO, ILL. 

Reikalauja 3-jų gerų krau- 
čin. prie moteriškų drapanų. 
Atsišaukite greitu laiku. 

M. 1 -ocaitis 
300 S. W"estcrn Ave. 

Reikalingas patyręs buce ris, 
atsišaukite tuojaus pas: 

A. Leksiį Sucill^ 
8706 Houston Avc. 

So. Chicago, III. 

Pajicškait pažįstamos, Bro- 
nislavos, Jakavičiutės, paeina 
iš Kauno gubernijos, Raseinių 
Pavieto, Tubinu Filuos; gir- 
dėjau, kad ženota ir atvaiiavj 
j Chieagą. Malonėsite atsi- 

šaukti turiu svarbu pranešima 
Fabi jonas. Tauginas, 19 Eme- 
rald S. 

\Vest Gardner, Mass. 

PajiCŠkau savo giminaičių, 
Jonu ir Jurgio Bulkių, paeina. 
Kauno gub./ Panevežio par. 

Pušaloto parap. Kidžionių so- 

dos, Pirma abudu gyveno Phi- 
ladelphijoje, Pa. Meldžiu jii 
pačių ar kas apie juos žino 
pranešti sekančiu adresu. Sta- 
nislovas Garui s. 

8844 Conimercial Ave. 
So. Chicago, Iii 

Pajicškau pavienės ar vedu 
sios moters, kad galėtų mane 
su 3 vaikais apžiūrėti. 1—5 m 

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

Giicaog, 111. 
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"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 dienrašti "Lietuva" nemažiaus, kaip am 3 mėnesių ir jau 
pirmiau užsirašiusiems, prisiusime šitą kalendorių Dykai. 

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

Užsisak,ykami "Lietuvą", adresuokite taip; 
■ "LIETUVA" * 

3253 S. Morgan St, CHICAGO, ILL. 

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS — 

CHICAGOJE Metams $6.00. 
,, Pusei metų 3.50 C 

ln Kitus Suv. Valstijų Miestus 
Metams $5.00 
Pusei Metų 3.00 

In Kanadą Metams 7.00 
In Kitas Šalk Metams 8.00 

2 itl irmrflln 11 ........ 

V&KĄ rašykite aiškiai. 

Sitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Moncy Orderiu, čekiu, 
arba pinigais prisiusk mums. 

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

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

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

Mano adresas: 

Vardas Pravardė 

Stubos numeris Gatvė 
(arbaboz) 

Miestas Valstija 



Ar Iškds Visus Nuskandintus Laivus? 
— 

NAUJAS i 5j RADIMAS GALĖSIĄS TAI PADARYTI. 

Lietuvis Tame Užintcresuotas. 

Tūkstančiai laivų tapo po- 
skandinta iaike karės. įvai- 
rios rūšies brangenybių, ku- 
rių verte siekia milijonų-mi- 
liionų diliarių vertės, guli| 
ant jūrių dugno, -kitais žo-! 
džiais tariant, daugely j vie- 
tų, ypatingai apling Angli- 
jos pakraščius, kur subma-i 
rinų veiklumas buvo di- 
džiausis, šiuo laiku randasi 
ant juiių dugno tikros "mai- 
nos" turto. 

eBt kas ji "iškas", kas jį f 
viršun nuo jūrių dugno iš- 
kels? Iki šiolei nieks to pa- 
daryti negalėjo, delei tos pa-j 
prastos priežasties, kad jų J 
nei pasiekti jūrių gilumuose 
nėra galima. Nariai, t. y. 
žmonės, kurie neria po van- 

deniu tam tikrose prietaiso- 
se, iki šiolei galėjo nusileisti 
tik iki apie 500 pėdų gilyn. 
Giliaus jie pasiekti negali, 
nes vandens spaudimas, be- 
didinantis su jūrių gilumu, 
yra perdidelis ir narų prie- 
taisios jo neišlaiko. 

Gi dauguma paskandintų 
laivų kaip sykis guli dides- 
nėj gilumoj, ir todėl jie yra 
neprieinami. 

Naujas Išradimas. 

Bet jie bus prieinami ir 
bilijonai turto bus išgelbėta, 
jeigu plianai išradėjo ir jo 
kompanijos, kurioj yra už- 
interasuotas ir keletas Uetu- 
vių, pasiseks. 

Chicagietis, jaunas dar vy! 
ras, p. Wm. Schneider išra- Į 
do prietaisą, kuris leidžia 
žmogui nusileisti ] jūrių gi- 
lumas iki 2500 pėdų, — tai 
viena, o antra — jis taipgi 
išrado prietaisus, su kurių 
pagelba, galima bus lengvai 
iškelti nuo dugno į jūrių pa- 
viršių bile paskendusį laivą. 
Tokiu budu galima busią, 
anot išradėjo, išgelbėti ir 
bilionus turto, kuris iki šio- 
lei skaitėsi visai žuvusiu. 

^ Tam tikslui yra jau susi- 
tverusi ir kompanija, kurios i 

prezidentu yra p. Jonas Lips 
kis, narys Liberty Land & \ 
Invescment Companijoj ir 

gerai Chicagos lietuviams 
pažįstamas lietuvis. 

JONAS LIPS KIS 

Išradėjas ir šios kompani- 
jos nariai yra taip labai įsi- 
tikinę į savo išradimo pasi- 
sekimą, kad jie nusiuntė spe~ 
ciali kablegramą Amerikos 

^atstovam as Taikos Konfe- 
rencijoj su prašymu, idant 
butų išreikalauta nuo vokie- 
čių admiralijos tikri nuro- 

domai, kokiose vietose jų 
submnrinai nuskandino ko- 
kius laivus, idant tokiu bu- 
du juos galima butu leng- 
viau surasti. 

Šituo išradimu, kaip pra- 
nešama, yra serioziškai už- 
siinteresavę keletas kaip! 

\ 

moksliškų taip ir komerciji- 
niu įstagų. Taip, pavyzdžiui, 
{Ilinojaus Universitetas, 
Smithsoman Institutas ir Na 
tio'nal Geographic Society 
prisiuntė savo užklausimus; 
žingeidaudamos sužinoti 
daugiaus smulkmenų apie 
šitą naują projektą. Suvie- 
nytu Valstijų valdžia, anot 
išradėjo, taip pat šiuo rei- 
kalu teiravosi. 

Gal priversti vokiečius 
pagelbon. 

Sulyg apskaitliavimo, ant 
jūrių dugno šiuo laiku yra 
paskandinta apie dvide- 
šimts du milijonu tonų pre- 
kių. Apie trįs ketvirdaliai to 
yra paskandinta aplink Ang- 
liją, radijuse apie 150 angį. 
mylių nuo jos pakraščių; 
apie penkdalis randasi Tarp 
žeminėse purėse, o likusioji 
dalis kur kitur. 

Piniginė vertė vien tik pa- 
čiu paskandintų laivų, kaip 
apskaitliuojama, siekia apie 
pusšešto bilijono doliarių. 
Gi verte tuose laivuose esan- 

čių prekių beveik padvigu- 
bina minėtą skaitlinę. 

Sulyg išradėjų, didelė da- 
lis šitų nuostolių gali buti iš- 
gelbėta, dalis gi laivių, tokių 
budu iškeltų paviršin, gali 
but sutaisyta ir vėl naudin- 
gai žmonėms tarnautų. Ne- 
dyvai todėl, kad daugelis 
žmonių suka sau galvas, 
kaip tpos paskandintus lai- 
vus galima butų iškelti pa- 
viršiun. 

Vokiečiai, sakoma, per il- 
gą laiką, kuomet jų subma- 
linai razbaininkavo ant ju- 
lių, šypsojosi sau po usu, 
nes jie matė paskandintuose 
laivuose ne tik smūgį savo 

priešui, bet taipgi gerą šal- 
tinį savo pelnui vėliaus, po 
karės. 

Dalykas mat yra tokis. Jū- 
rės, apart 3 angl. mylių nuo 

pakraščių, skaitosi intema- 
cionališkomis, t. y. lygiai 
visiems priklausančiomis. Ir 
toliaus, internacionališkos 
teises sako, kad laivas, nus- 

kendęs jūrėse, nustoja savo 

savininko, yra niekeno ir 
gali priklausyti tam, kuris 
sugebės jį nuo dugno pakel- 
ti, ištraukti. 

Ačiu tam Vokietijos lai- 
vyno augštas valdininkas, 
Leopolcl von Stockert, anais 
laikais, dar prieš karės pa- 
baigimą, didžiavosi: kad 
vien tik Vokietija turi pasi-1 
žymėjusi ir todei žino tikras 
vietas visų paskandintų lai- j 
vų; kad vien tik Vokietija,, 
todėl, galės padėti pirštą ant 

žemlapio ir pasakyti: "Štai' 
čia guli ant jūrių dugno toks 
ir toks laivas, paskandintas 
tada-ir-tada tokio-ir-tokio 
musų submarino." Ir viršmi-į 
nėtas vokiečių laivyno val- 
dininkas didžiavosi, kad Vo- 
kietija, turėdama tokius re- 
kordus vėliau po karės galės 
geriaus negu bile kas kitas 
tuomi pasinaudoti paskan- 
dintų laivų išgelbėjime. 

Bet, kaip jau minėta, Ame 
rikos piliečiai rūpinasi tuo- 
mi, kad tie vokiečių subma- 
rinų rekordai butų išduoti 
talkininkams. Talkininkai ir 
patis turi tokius rekordus, 
tiktai aišku, kad jų rekordai 
negali buti taip teisingi. Sub 
marinas, paskandinusis lai- 
vą, gali paženklinti ant savo 

žemlapio patį tašką, kuria- 

me laivas buvo torpedotas, 
kuomet talkininkai turi tą 
patį t&šką ženklinti tik su- 

lyg išsigelbėjusių pasakoji-1 
mo — jeigu tokių išsigelbė- 
jusių buvo. 

Spaudimas gilumoj — 

didele kliūtis. 

žemlapiai ir rekordai pa- 
rodo, kad didesnė dalis pa- 
skandintų laivų — apie 
90'.r jų — guli gilumoj dau- 
giaus negu tūkstantis dėdų, 
Kuomet vėliausios konstruk- 
cijos nardomieji aparatai 
negali saugiai pasinerti dau- 
giaus kaip 500 pėdų. Taigi 
idant pasiekti didesnės gilu- 
mos, reikia išrasti aparatas, 
arba prietaisas, kuris išlai- 
kytų didesni vandens spau-( 
i imą, negu dabartiniai narui 
aparatai, nes vandes spaudi- 
mas, sakysim, pusantro tūks- 
tančio pėdų gilumoj, yra 
taip didelis, kad jis sutrintu 
įaro aparatą, o sykiu su juo 
ir patį narą. 

Kaip ore, taip ir vandenyj 
yra spaudimas; kaip oras, 
'aip ir vanduo spaudžia ant 
žmogaus kuno, ar ant bile 
kokio daikto iš visų pusių. 
Ore, ant žemės, šitas spau-| 
:limas išneša 14.7 svaro ant 
kiekvieno ketvirtainio colio 
paviršes. Vandenyj šitas 
spaudimas yra didesnis, ir 

juo gilin, juo spaudimas ei- 
na didyn. Ant kiekvienų 2.3 

; p£dų gilumos spaudimas Į 
vandens pasididina vienu 
išviru ant kiekvieno ketvir-1 
tainio colio paviršes. Tokiu, 
budu gilumoj 23 pėtų povan- 
deniu, vandens spaudimas 
pasididina nuo 14.7 svarų 
iki 24.7 svaini ant kiekvieno 
ketvirtainio colio, o gilumoj 
230 pėdų po vandeniu, van- 

dens spaudimas pasiekia 
114.7 svarų ant kiekvieno 
ketvirtainio colio paviršės. 
Šitas spaudimas yra jau taip 
didelis, kad tik stipriausi na- 

rai gali jį išlaikyti. 
Vidutiniško ugio žmogus, 

turėdamas ant savęs 14.7 
savo oro spaudimo ant kiek- 
vieno ketvirtainio colio, iš- 
laiko ant savo kūno, kasdie- 
niniame gyvenime apie. 30, 
000 svarų. Ekspertas naras 

g'aii plikas pasinerti iki apie 
dviejų šimtų pėdų gilumos 
ir išlaikyti vandens spaudi- 
mą, kuris tokioj gilumoj bus 
apie 80,000. Užsidėjęs naro 

drabužius ir prietaisą ant 
galvos, naras gal galėtų pa- 
sinerti ir išlaikyti spaudimą 
15-kos nuošimčių didesni 
negu plikas. 

Bet gilumoj tūkstančio pė- 
dų vandens spaudimas pasi- 
didina iki apie 400,000 sva- 

rų ant viso kuno vidutiniš- 
ko ugio žmogaus. O didelė 
dalis paskandintų laivų, ku- 
lius dabar norima išgelbė- 
ti, gali tukstančius pėdų gilu 
moj, nes žemlapiai 'tokį 
jūrių gilumą parodo neku- 
riose vietose. Teisybė, to- 
kiose gilumose ir pats skens- 
tantis daiktas gali buti van- 
dens spaudimo sutrintas į 
dulkes, ir tai tapo priparo- 
dyta laike tam tikrų bandy- 
mų, kuriuos tuo tikslu darė 
valdiškos įstaigos. Bet net 
tos pačios sutrintos laivo 
dulkės vis vien turi pasiek- 
ti jūrių dugno. 

Nardomieji varpai. 
Iš to, kas augščiau pasa- 

kyta apie vandens spaudi- 
mą, yra aišku, kad paprasti 
naro drabužiai netinka pa- 
sinėrimui didesnėn gilumon, 

ir tam tikslui reik naudoti 
jau ne naro drabužius, bet 
taip vadinamus "nardomuo- 
sius varpus." Maža to, šie 
nardomieji varpai privalo 
buti užtektinai stiprus, kad 
j u sienos galėtų išlaikyti 
milžinišką vandens spaudi- 
mą. i 

Padirbimas nardomojo 
varpo nėra sunkus, bet ban- 
dymai parodė, kad pats nar- 

domasis varpas netinka to- 
kiam darbui, kaip paskan- 
dintų laivų kėlimas viršun. 
Žmogus, arba žmonės, esan- 

tieji nardomam varpe gali 
dirbti tik jo viduj, arba ant 
dugno, tiesiog po nardo- 
muoju laivu; gi laivo iškė- 
limui reik, kad žmogus ga- 
lėtų iš nardomojo varpo išei_ 
ti ir aplink paskendusi lai- 
vą dirbi. Kaip jau buvo mi- 
nėta augščiaus naras negali 
buti vandenyj, didesnėj gi- 
lumoj kaip 500 pėdų. 

Jeigu taip, tai išėjimas iš 
tos sunkenybės yra tik 'ie- 
nas. Reik išrasti tokią prie- 
taisą, kuri pati, be išleidimo 
žmogaus iš savo vidaus ga- 
lėtų tokį darbą atlikti. Ir to- 
kią prietaisą išrado viršui 
minėtas p. Wiliam Schnei- 
der, kurio partneriui šiame 
reikale yra viršminėtas p. 
Jonas Lipskis. 

Ekspertai inžinieriai ir 
hydrografai, kurie šitą išra- 
dima tyrinėjo, sakoma, iš- 

| reiškę nuomon?, kad išras-j 
Stoji prietaisa—naujos rūšies I 
nardomasis varpas — gali] 
saugiai pasinerti gal but iki 
penkių tūkstančių pedų gi- 
lumos ir pasekmingai atlikti 
savo darbą. Sulyg nuomonės 
American Deep Sea Salvagi 
Syndikato, galima tikėtis, 
kad daugelis tokių prietai- 

su ateityje darbosis šiaurės 
jūrėse ir Anglijos pakraš- 
čiuose, keldamos viršun lai- 
vus, vokišku submaiinų pa- 
skandintus.' 

Kaip išrodo naujas 
išradimas. 

Aplamai kalbant šitas nau 
jas išradimas yra savo rū- 
šies kubilas, kuriame žmo- 
gus nusileis jūrių gilumon 
iki paskandintam laivui. Iš 
šio kubilo žmogus su tam 
tikromis prietaisomis prijun- 
gia pi e nuskandinto laivo 
sienų tam tikrus oro rezer- 

varus; per am tikras dūdas 
šie rezervarai yra pripom- 
puojami oru; užtektinas 
skaičius oro rezervarų pada- 
rys toki milžinišką traukimą 
viršun (oras vandenyje, 
kaipo lengvesnis užvandenį, 
visuomet kelia viršun), kad 
paskandintas laivas tokiu 
bud u bus iškeltas nuo dugno 
vandens paviršiun. 

Pats kubilas susideda iš 
dideles platformės (dugno) 
ij' iš trigubai sustiprinto ku- 
bile-dangščio, kuriame ran- 
dasi įvai/ios reikalingos 
mašinos, operatorius-žmogus 
tas mašinas kontrolius. šitas 
kubilas yra padarytas su to- 
kiu apskaitliavimu, kad ga- 
lėtų išlaikyti spaudimą 40 
milijonų svarų, nois sulyg 
apskaitliavimo manoma, kad 
jam daugiaus kaip po 2C 
milijonų svarų spaudimo ne- 

reiktų išlaikyti. 
Gilumoje 2,300 pėdų kui 

vandens spaudimas yra vie- 
ra tūkstanti svarų ant kiek- 
vieno ketvirtainio colio, šisa 
visas kubilas butų spaudi- 
mu 20 milijonų svarų. Išra- 
dėjas tvirtina, kad, esani 

reikalui, šitą kubilą galime 
padirbti lygiai stipriai, kai} 
kad padirbama kanuolės sie- 
nas, kurios išlaiko milrniš- 
ką ek?pliozijos spaudimą 
kuomet iš jos šaujama. 

Pilnai įtasytas kubilas si 
visomis savo prietaisomis 
sveriąs apie penkiasdešimts 
tonų (100,000 svarų) ir gal 
buti nuleistas bile gilumon 
"eoaisant nei jūrių tekėjimi 

į bei upių,- kurios tankiai yrz 
po vandens paviršium. 

Kaip čas kubilas dirbtų. 
Čia gHim-. tik labai pavir- 

šutiniai pažimėti, kokiu bu- 
du ta prietaisa veiks, ne- 

mechanizmas yra sudėty n a4, 
ir reikalautų mechanikos pa- 
žinimo pilnam jo supratimui 
bet dalykas yra maž-daus 
tokis: 

Sykį nusileidęs prie savo 

iaivo, kubilas pradėtų dirb- 
ti savo darbą sekančiu bu- 
du: 

Kubilas, su pagelba ypa- 
tingos prietaisos savo dug- 
ne prislenka prie pat laivo 
šieno ir nusistato lygiai, pa- 
keldams arba nuleisdamas 
savo kojas, kurios yra po 
kiekvienu kubilo kampu. 

Po to, su pagelba tam tik- 
rų prietaisų, prie laivo sienų 

1 yra pritvirtinama tušti rezer- 

vai'.ū, kurie yra pripompoja- 
■ mi oru. Nuo penkiolikos iki 
» dvidešimts tokių rezervarų 

busią vartojama ^rie kiek- 
1 vieno laivo šono — sulyg 
: laivo didumo. 

Reik žinoti, kad šeštaine 
(kubiška) pėda oro vande- 
nyj turi tokią jiegą kėlimo 

1 viršun, kad gali iškelti (32 
svarų. Vadinasi, jeigu, po 
vandeniu, prie laivo gali- 
ma butų prikabinti rezerva- 

■ rus su 500,000 šeštainių pė- 
dų jro, tai tas oras galėtų 

: iškelti viršun didelį laivą. 
Iškėlus laivą vandens vir- 

šun, jis bus jau lengva par-# 
traukti i uostą, kur laivas ga 

■ Įima bus pataisyti, o nepa- 
gedusias jo prekes suvartoti. 
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Linkolno Diena, 

Lygiai šimtas ir dešimts metų atgal, 
vasario 12 d. 1809 metų, gimė menkučiam 
namelyj, vargingoj šeimynoj kūdikis, ku- 
riam buvo lemta tapti ne tiktai antru gar- 
siausiu vyra Amerikos istorijoj, bet taipgi! 
ir vienu iš didžiųjų, prakilnių vyrų visos; 
žmonijos isterijoj. Tą dieną gimė Abra-j 
homas Linkolnas, ir lą dieną visa Ameri- 
ka su pagarba švenčia, kaipo vieną iš savo 

tautiškų švenčių. 
Linkolno gyvenimo aprašymą ir jo nuo- 

pelnų pažymėjimą skaitytojas ras kitam 
straipsnyj, kuris tilps rytojaus numeryj. 

Ši'iomi straipsneliu męs tiktai norime 
trumpučiukai pažymėti, kad šiądien Pary- 
žiuje, už Taikos Konferencijos stalo, kaip 
sykis yra svarstomas pritaikinimas tų aug-j 
štų idealų ir tų teisybių, kurias di'disai Lin-1 
kolnas paskelbė, už kurias jis su geležine 
energija kovojo ir už kurias jis savo gyvas- 
tį pašventė. Ta didžiausia teisybė yra iš- 
reikšta jo nemirštinuose žodžiuose, pasa- 
kytuose ant kapų kareivių, kritusių laike 
Civilės Karės: 

..."Męs čia iškilmingai pasižadame, 
kad šitie mirusieji nenumirė veltui; 

* kad šita tauta turės naują laisvės at- 

gimimą ir kad valdžia žmonių, per 
žmones ir žmonėms nedings nuo že- 
mės"... 
Gražus žodžiai, prakilnios mintįs; pui- 

ki taisyklė didiems vyrams, šiądien sėdin- 
tiems už Taikos Konferencijos stalo—idant i 
jie nepamirštų, kad laike tik-ką pasibaigu- 
sios karės milijonai žuvusių kareivių nežu- 
vo veltui; kad pasaulis privalo turėti nau- 

jos laisvės atgimimą; kad tautų valdžios 
butų tiK žmonių valdžios, tik per žmones 
ir tik pačių žmonių naudai. 

O štai dar ir pora kitų Linkolno min- 
čių, kurios šiądien pritinka atminti ypatin- 
gai ir mums, lietuviams, šioj valandoj: 

"Šeimyna, padalinta priešai save, 
negali atsilaikyti,"—kas reiškia, kad 
tauta, pasidalinusi i dalis, kovojančias 
viena prieš kitą, negali gyvuoti, turi 
griūti. 

"Tikėkime, kad teisybe padaro ga- 
lybę, ir, taip tikėdami, drįskime atliki- 
nėti savo pareigą taip, kaip męs ją su- 

prantame." 

Bolševizmui Gyduolė. 
i 

Yra pastebėtinas dalykas, kaip bolše- 
vizmas prie vienų tautų greit prilimpa ir 
dar greičiau platinasi, o kitose tautose jis 
šaknų greit jleisti negali. 

Atydžiau prisižiūrėję, patemysime, 
kad tose tautose, kurios arba visai neturi 
tautiškumo tikroj jo prasmėj, arba yra silp- 
nai tautiškai susipratę, bolsevizmas issivys- 
to šuol >»?. Ir atpenč, tose tautose, kurios 
tautišku žvilgsniu yra stipriai susipratę, 
bolsevizmas nesiplėtoja. ✓ 

Latviai, žydai, rusai—yra pavyzdžiu 
tautų, kur tautinis susipratimas yra labai 

menkas. Ir bolševizmas čia randa dau- 
giausiai pasekėjų. 

Iš kitos vėl pusės, Cechai, Jugo-Slavai. 
Lietuviai—yra tautos su stipriu tautiniu su- 

sipratimu. Ir bolševizmas čia randa kui 
įkas mažiau pasekėjų, negu pirmos rųšies 
tautose. 

Iš to išrodytų, kad palaikymas sveikų 
tautinių aspiracijų tarp naujų tautų Euro- 
poje butų viena iš geriausių atvangų prieš 
bolševizmą. Nustelbimas sveikų tautinių 
troškimų tautoje reikštų beveik tąvpatį, ką 
atidavimas tautos i bolševizmo rankas. 

Šiuo laiku tas ypatingai palyti Lietuvą. 
Jeigu Taikos Konferencija nustelbtų lie- 
tuvių tautines aspiracijas, prijungdama Lie- 
tuvą prie jos didžiausio priešo, tai tuomi 
pasielgimu lietuviai butų taip gerai, kaip 
paaukauti bolševizmui, nes beveik nėra 
abejonės, kad užvilti lietuviai velytų spir- 
gėti ant bolševizmo skaurados, negu degti 
ant lenkiškų žarijų. 

Ir tas visai nereiškia, kad lietuviai bu- 
tų prie bolševizmo palinkę, bet tas tik pa- 
rodo, kaip neapsakomai lietuviai neapken- 
čia pačios net minties apie prisidėjimą prie 
lenkų. 

Ir tokiu lietuvių pasirinkimu, jeigu jie 
laisvės negatuų, nereikėtų visai stebėtis, 
laidės negautų, nereikėtų visai stebėtis. 

"Jeigu jau aš būtinai turiu žuti, tai 
koks yra man skirtumas—ar aš žusiu nuo 
bolševikiško maro, ar nuo lenkiškos chole- 
ros ? Aš turėsiu bent toki užsiganėdinimą, 
kad žusiu taip, kaip aš norėsiu, o ne kaip 
man kas palieps..." 

Kol Jiešmą Drožė... 
Seimas, Visuotinas Amerikos Lietuvių 

Seimas yra reikalingas! Yra reikalingas 
kuogreiciausia. 

Taikos Konferencija bile diena gali 
imties už išrišimo Lietuvos klausimo. Pati 
Lietuva iki šiam laikui tikėjosi atlaikyti 
savo Didįjį, arba Steigiamąjį Seimą Vil- 
niuje ir iš ten pranešti Taikos Konferen- 
cijai apie lietuvių tautos pasiryžimą buti 
neprigulmingal Bolševizmui užpludus, Lie- 
tuva to padaryti negali. Tas privalo but 
padaryta jos vardu per didžiausią lietuvių 
tautos dalį—per Amerikos lietuvius. 

Ir tas yra dar viena priežastis skubiam 
šaukimui Visuotino Amerikos Lietuvių 
Seimo. 

Jis šauKti nutarta. Bet "ristynės'* eina 
už Seimo vietą, ir tas vilkina svarbų ir ne- 

atidėliotiną žingsnį. 
Ar lietuvių visuomenė turi sėdėti ir 

žiūrėti, kol išsipildys žmonių patarlė: "Kol 
jiešmą drožė, šuo kepsnį nunešė?" 

Juk gali išeiti ir taip. 
■oo 

Svetimoj Spaudoj apie 
Lietuvius. 

ŽYDŲ TEISES LIETUVOJ. 
"Oficialis Lietuvos respublikos orga- 

nas talpina oficiali užreiškimą tos prasmes, 
kad Lietuvos valdžia yra prisirengusi pri- 
pažinti žydų reikalavimus kaslink teisių. 
Žurnalas praneša, kad kaip Lietuvos val- 
džia, taip ir parlamentas yra prisirengę 
žydus, kaipo svarbiauią mažumą, kuri savo 
rankose laiko galybės balansą tarp kitų 
Lietuvos tautų. Pripažinimas pasirodys 
formoje politiškų ir tautinių teisių, kultū- 
rinės autonomijos, laisvos pirklybos ir sa- 
vivaldos komunaliuose reikaluose. Valdžia 
taipgi yra palinkusi suteikti žydams pro- 
porcionalę atstovybę parlamente, idant to- 
kiu budu užtikrinti minimumą žydų atsto- 
vų skaitliaus." 

—iš American Hebrev/. 
Sausio 31 d. 1919 m. 

* * 

New York World paduoda sekantį te- 
legramą iš Washington, D. C., paženklintą 
vasario 4 d. šių metų: 

"Lietuva, sulyg šiądien padaryto 
pranešimo vyriausiam ofise Lietuvių 
Nacionalės Tarybos šiame mieste, pra- 
šys Suvienytų Valstijų vesti ;ją. sutvė- 
rime pastovios valdžios. Buvo pasa- 
kyta, kad šitoks prašymas busiąs pa- 
darytas per Kabinetą, kurį sutvėrė Lie- 
tuvos Taryba, esanti dabar valdomaja 
Įstaiga Lietuvoj." 

PASIREMIA ROSENBAUMU. 
Ithaca Journal (N. Y.) sausio 81 d. 

talpina redakcijini straipsnį apie bolševi- 
kus. šiam straipsniui ima medžiagą iš Lie- 
tuvos užrubežio ministerio pagelbininko, 
p. iiosenbaumo, kurio pranešimas tilpo 
"Lietuvoje1' aipe dvi sąvaiti tam atgal. Ke- 
dakcijinis straipsnis pažymi, kad žinios yra 
suteiktos "Lietuvos valdininko," kuris yra 
"atstovu tautos, ilgus metus buvusios Ru- 

■ sišl os imperijos dalim ir aili rubežiuojan- 
čio:, su tikrai rusiškomis žemėkus." 

» 

Lietuva ir Amerikos Lietuviai. 
RaŠO inž. T. Naruševičius. 

Visiems, rodos, yra aišku 
kad pasaulio perversmės, st 

byrėjus didžiausioms impe- 
rialištiškoms Europos vieš- 
tijoms, niekados nebuvo tai}, 
svarbios ir niekados neįtrau- 
kė tiek žmonių ir tautų, kaip 
šiame laike. Eina visiškai 
kitoniškas grupavimasi Val- 
stybių naujais pamatais, su- 

lyg šių laikų obalsių. Iš su- 

griuvusių imperijų tveriasi 
mažesnės valstijos, kurios 
deda visas pastangas kuo- 
greičiausiai susiorganizuoti 
ir susistiprinti, pakol sužeis- 
ti milžinai dar nespėjo at- 
sikelti. 

Apginimui mažųjų tautų 
nuo agresyvių jų kaimynų iš 
kilo nauji obalsiai, vardan 
kurių tveriasi tautų Lyga, 
kuri, kaipo augščiausis 
pasaulio tribunalas, derintų 
pilančius nesusipratimus 
tarp kaimynių tautų, o ypač 
apgintų silpnesnes tautas 
nuo didžiilnų. štai dabar, 
prasidėjus Taikos Konferen- 
cijai, ir eina smarki kova 
tarp imperialistiško senovės 
surėdymo palaikytojų ir 
tautų Lygos šalininkų, nes 
turime žinoti, kad naujam 
pasaulio surėdymui, kuris pa 
matuotusi ant Tautų Lygos, 
toli gražu ne visi pritariu. 

Taigi iš to ir matome, 
kaip pasaulis keičiasi savo 

susitvarkyme. 
i Lietuvos sunų pastangos. 

Lietuvių tauta, per amžius 
prispausta ir nualinta, da- 
bar, susilpnėjus plėšikams- 
kaimynams, irgi turi progą 
pasiliuosuoti iš amžinai jai 
nukaltų nelaisvės retežių. Ji 
ir deda dabar savo pastan- 
gas, idant išsprukti iš pri- 
spaudėjų nagų. Nepaisant 
•;o, kad Lietuvos kraštas, 
kaip i>o didžiausios audros 
išrodo kaip platus tyras (pu- 
stynė), kaip ištisos kapinės 
ir .neapsakomi griuvėsiai, — 

išlikusieji Lietuvos sunųs 
keliasi iš-po griuvėsių ir de- 
ja visas savo pastangas at- 

statymui išnaujo savo šalies 
— šiuo sykiu laisvos nepri- 
gulmingos Lietuvos, kaip 
kad ji buvo senovė* laikuose 
ir kaip jai dera dabar vėl bu 
ti: tie, išlikusieji Lietuvos 
sunųs, kviečia šitan bendran 
darban — kviečia talkon — 

vaisus Lietuvos gyventojus, 
6e skirtumo pažiūrų, be skir 
tump kitokių ypatybių, •— 

kviečia visus Lietuvos gy- 
ventojus, kas jie nebūtų : ar 

gudai, ar lenkai ar žydai. 
Męs jau turėjome džiugi- 

nančias žinias, kad šitokios 
jų pastangos nepasilieka be 
pasekmių. Girdime atbalsius 
žinių iš Lietuvos, kurios 
mums praneša, kad visos lie- 
tuvių partijos tenai, tėvynė- 
je, susitaikė su kitomis Lie- 
tuvoj gyvenančiomis tauto- 
mis ir visi bendrai pasiryžo 
atstatyti laisvą ir neprigul- 
mingą Lietuvos valstiją. 

Visoj dr.lįs vel jungiasi 
krūvon. 

Bot kas labjausiai galėjo 
mus džiuginti, tai ta*, kad 
nei Prūsų lietuviai, kaip tik 
kaizerizmas sugriuvo, sukilo 
ir prisidėjo prie Lietuvos ii 
tokiu budu šita Lietuvos da- 
li:;—nuo senovės viena iš 
svarbiausių dalių, nes pei 
ją mes pasiekiam jūrių; neg 

už ją mūsų prabočiai, kovo- 
dami su» kryžeiviais, pralie- 
jo tiek kraujo* o vienok ne- 

pajiegė suvienyti jos su Lie- 
tuva,—dabar prisijungė prie 
savo tikro kimo ir bendra: 

su visa Lietuva eina prie jos 
atstatymo. 

Maža to. Męs manėme, 
kad senoyės Jatvingiai, ar- 
ba Juodveidžiai jau visai 
dingo, visiškai pasinėrę sla- 
viškose jūrėse. Bet ne! Štai 
jų ištautėjusieji iki šiolei 
vaikai—Gardino gubernijos 
gyventojai, paprastai gudais 
vadinami, pajuto savo gį- 
slose liekanas lietuvių krau- 
jo, ir tie spiečiasi, glaudžia- 
si prie Lietuvos, norėdami 
prisidėti prie jos atstatymo. 

Iš to matyt, kad visi Lie- 
tuvos sunųs sujudo ir eina 
talkon visi išvieno, kad tik 
apsigynus nuo kaimynų-^ž- 
griobikų. Jeigu taip daro 
Lietuvos sunųs dargi dikčiai 
ar kuone visai ištautėję; jei- 
gu taip daro net Lietuvoj 
apsigyvenusieji kitataučiai, 
tai rodosi, kad patįs lietuviai 
su dešimteriopai didesne 
energija ir vienybe turėtų 
stoti petys-į-petį, idant tik- 
tai apsigynus nuo užgriobi- 
kų kaimynų, tykojančių mū- 

sų kraštą užgriebti ir savo 

naudai pavergti. 
O kad iš puses musų kai- 

mynų gresia mums pavojus, 
tai tas matyt iš to, kad vos 

nespėjo nuo Lietuvos, nukri- 
sti vokiečių geležiniai pan- 
čiai, kaip štai jau atsirido 
nauji šeimininkai: rusai, pa- 
vydale bolševikų ir lenkai, 
gerai mums nuo senovės pa- 
žįstami musų "broliai" glo- 
bėjai. Nuo šito pavojaus 
apsisaugoti—yra nemažas ir 
nelengvas darbas. Ar pa- 
jiegs lietuviai šitą naštą iš- 
laikyti ant savo pečių—tai 
kitas klausimas, bet jie daro 
viską, kas nuo jų priguli, 
kad paskui jų vaikai nega- 
lėtų mus kaltinti nerangu- 
me, apsileidime, stokoj pa- 
sišventimo ir atsidavimo sa-, 

vo šalies reikalams. 

Vieną iš dviejų: viršuj, ar 

apačioj. 
iš žinių, kurios ateina 

Amerikon per Šveicariją ir 
pagalios, kurias randame 
Amerikos preso j, matosi, 
kad Lietuvos gyventojų dar- 
bas nelengvai jiems atsiei- 
na. Vilnius, Lietuvos sosti- 
ne, pateko i bolševikų ran- 

kas; vis didesnius Lietuvos 
plotus pradeda užlieti sve- 

timo rusiškojo bolševizmo 
vilnis. 

Vargšai Lietuvos^ gyvento- 
jai! Jie žino, kad už jurių- 
marių, už Atlantiko gyvena 
didelė jų brclių dalis—be- 
veik čielas ketvirtdalis lietu- 
vių tautos. Todėl jie šau- 
kiasi jų pagelbos... Bet ant 
nelaimės nedasišaukė iki 
šiol... O su Lietuva dabar 
toks padėjimas, kaip kad su 

armija, kuri yra iš visų pu- 
sių apgultą: jeigu nepasiųsi 
apgultai armijai laiku pa- 
gelbos—viskas žus. Taip 
ir su Lietuva, kuri iš visų pu- 
sių yra apsėsta priešų. Pa- 
gelba jai yra reikalinga, da- 
bai', tuč-tuojaus, pagelba vi- 
sakuom, visokiame pavyda- 
le; jeigu jos Lietuva tuo- 
jaus negaus, tai paskui gali 
buti jau vėlu—nes uušiai 
eina visur: kardu ir šautuvu 
ant Lietuvos laukų, plunks- 
na ir liežuviais diplomatinėj 
politikoj, pinigai« komerci- 
joj ir visur kitur, ir tuos vi- 
sus musius męs turime arba 
laimėti; arba pralošim,- tik 
vienas iš dviejų gali buti; 
kitokio išėjimo nėra—arba 
viršuj, arba apačioj... 

(Toliaus bus) 

Iš Lietuvių Laikraščių. 
DELEI VISUOTINO 

SEiMO. 
Xėra jokių argumentų, ku-r 

rie pateisintų atsisakymą, nuo 
šaukimo Visuotino Amerikoi 
Lietuvių Seimo šiuo laiku—to- 
kia nuomonę išreiškia ''Tėvy- 
nė,'' kuri pastebi, kad nekurie 
kataliku laikraščiai buvo, ar ^ 

yra palinkę lyg ir priešintis 
Seimo šaukimui. 

"Tėvynė" išvadžioja sekan- 
čiai, aisakydan a ant visų ai- 

gumentų prieš Seimą: 
Pakėlus klausimą Visuo- 

tinojo. Seimo, kaikuriuosc 
laikraščiuose (pav;.d. 
"Drauge") jau pradėta kel- 
ti neprielanki sumanymui 
opinija. Yyriausis argu- 
mentas—brangiai apsieisiąs 
Seimas. Antras argumen- 
tas—girdi, kataliku atstovai 
jau išsirūpinę Lietuvai pri- 
vilegiją atsiųsti Paryžiun 
delegaeiją, kuri gins Lietu- 
vos reikalus Taikos Konfe- 
reneijoje. Todėl, girdi, Sei- 
mas nebeturįs ką taisyti Lie- 
tuvos laisvės klausime. 

Mums atrodo, kad ir vie- 
nas ir kitas argumentas yr i 
taip silpni, jog patįs žmonės 
atmes juos. 

I Mnna,'-Seimas brangiai 
apsieis lietuviams. Toki 
pat argumentą statė katali- 
kų spauda jau ir 1917 me- 

tais, kuomet progresyvi 
sj auda reikalavo Seimo 
kurs Įvyko 1918 m. pradžioj. 
Bet kada katalikų spaudai 
paaiškėjo, kad pereitųjų me- 

tų Seimas reikalingas buvo, 
—ir tai labiausiai gelbėji- 
nnu jų partijos nuo pavo- 
jaus.- tai la kliūtis tuoj aus 

išnyko. Ji turi išn_ r:ti ir da- 
bar, ncsa dabartine valanda 
Lietuvos laisvės klausime, 
mušu supratimu, yra bene 
svarbiausia ir bene svarbes- 
ni.- už ana, kada katalikų 
spauda suskato agituoti už 
Vis. Seimą 1918 m. Jr iš- 
tiktųjų,—leiskime kad Vis. 
Seimo sušaukimas apsieis i 

60,000. Del ką reiškia tokia 
suma pinigų akyvaizdoje 
to, kad Vis. Seimas sukels 
visos Amerikos lietuvius prie 
galingo užreiškitno, jog": 1) 
LH^Vci turi Imti laisva; 2) 
Lenkija neturi teisės jungti 
prie savęs Lietuvą; 3) Lie- 
tuviams turi būti" suteikta 
atstovybė Taikos Kongrese 
ir Tautų Lygoje: 4) Ame- 
rikos Lietuviams turi buti 
atidaryti keliai tiesioginiam 
susinesimui su Lietuva; 5) 
Amerikos lietuviai turi pa- 
liauti vedę sriovinę kova 
nors iki i>siriŠ Lietuvos 
klausimas ir turi visi. vienu 
planu, antsidėti mokestimi 
Lietuvos reikalams. 

Jau tie tikslai, rodos, ga- 
nėtinai pateisina ir paaiški- 
na reikalingumą šaukti Sei- 
mą. 

Kaikuriuose katalikų lai- 
kraščiuose išreiškiama nepa- 

sitikėjimas,--girdi, tautinin- 
kai varosi už Seimą, kad 
Seime, prieš minias žmonių 
turčių progos apkaltinti ar 

apšmeižti katalikų veikėjus 
ir atstovus. Tai yra ku- 
diška baimė. Juk jei kata- 
likų vadai jaučiami sąžinin- 
gai dirbę ir dirbą Lietuvos 
reikalams, tai jiems netik 

nereiklų prisibijoti toki 
tautininkų užmanymo, bet 
alpene- reiktu reikalauti 
Seimo, kad jame parodyti j minioms mūsų žmonių, jog, 
viskas yra gerai, "vsio wi 
v. 

Sipke spokoino'!... 

NE-PARTIJU, BET LIE- 

TUVIŲ ŠEIMAS. 
Iš katalikų pusės, kuri iš- 

pradžių nepritarė Seimui, buvo 
kilęs sumanymas, kad vieton 
Seimo šaukti mass-mitingus 
atskirose kolionijose. "Vieny- 
bė Lietuvninkų" nurodinėja, 
kad toki mass-mitingai seimo 
atstoti negali. I kitus katali- 
kų argumentus ji laip atsako: 

Seimo reikalingumą aiš- 
kiai pripažino ir abiejų ta- 

rybų bendrasis susivažiavi- 
mas ir abiejų tarybų bendra 

i komisija, kuri turėjo savo 

susir'nkimą "Tribūne" na- 

me Ne\v Yorke 29 sausio. 
Bet kur tą seimą šaukti. 

Bendrame tarybų posėdyje 
buvo nutarta, kad jei seimas 
bus šaukiamas, tai jis turi 
Imli šaukiamas Xe\v Yorke 
Dabar kataliku atstovai 
griežtai stato reikalavimą, 
kad jis butų Pittsburge, jie 
sjLitiktu ir ant Clevelando. 

Bet jei Pittsburge ar Cle- ^ 

velande seimas butų, tai ji-s 
neatneštų pageidaujamų re- 

zultatų. Tokis seimas yra po 
litiškas seimas, galima saky- 
ti politiška demonstraciją. Ir 
kas gi iš to jei ta demonstrn 
ei ja bus nudedama kur nors 

užkampiu. Seimas tegali at- 

nešu naudą tiktai tuomet, jei 
jis įvyks tokiame pasaulio 
centre, kaip Ne\v Yorkas. 
Dar galima butų sutikti ant 

\Vashingtono. bet jei šaukti 
Clevelandan ar Pittsburgan. 
tai verčiau nešaukti, nes nau 

dos iš to bus labai mažai (?) 
Katalikai, anot prof. Bu- 

čio bijo. kad jei seimas bus 
Xc\v Yorke, tai jis paklius i 
tautininkų rankas. Pirmiau- 
siai. čia bereikalinga baimė 
Kaip tas gali atsitikti, jei pa- 
lis katalikai sakosi, jog jų 
esą l.'U nuošimtis visų lietu- 
vių ? 

Antra gi vertus, tautinin- 
kai m'1 reiškia, kacl čia seimas 
šaukiamas ne del srovių im- 
tynių, nc su kokiais srovi- 
niais tikslais, ne tam. kad vie 
na srovė išloštu, o kita prer m 

loštų, bet tam. kad pagelbėti 
Lietuvai. Tautininkai velija, 
kad tokiame seime visiškai 
nesusivačiuotų sroves, .bet 
tik lietuviai\ 
Kad taip yra, parodo ta^. 

kad tautininkai tariasi su ka 
talikais, eina ant kompromi- 
sų, nusileidžia. Tautininkai 
sutinka šaukti seimą tokio- 
mis sąlygoms kaip buvo pe- 
reitasai visuotinas seimas. 
Jei katalikų upsėje teisybė ir 
tėvynės meilė, tai ko gi bijo- 
ties ? 

SOCIALISTAI IR SEIMAS. 
Mūsų socialistai pereitame 

Seime nedalyvavo, bet šiame 
seime gal but ir dalyvaus, jei- 

"Keleivis" atstovauja daug 
žmonių tokios pačios nuomonė- 
kaip kad jis turi. 

Berods, nereik nei sakyti, 
kad "Keleivis" kitokiais tik 
lai rengiasi seiman, negu, kad 
kiti lietuviai. Jis rengtųsi ik1 

tam, kad visiems lietuviams 
pakelti bendra bal>;i už Lietu- 
vos neprigulmybę ir prieš 1.ir- 
iu ns priešus liet tam idant "s'i ^ 

kritikuoti tautininkų politikai:* 
pakreipti suvažiavimą visai ki- 
ton pusėn." 

Jis štai ka rašo: 

1 'r i t arimas suvažiavimui 
šiandien mūsų visuomenėj 

v ra didesnis negu kada nors, 

ir jeigu tautininkai ji šauks 
visuomenė jiems pritars. 
(Tašą ant 5-to puslapio.) 



IŠKAITYKITE! 

Keleivis. 
Audra. Aplinkui taip tamsu, 

Tik rustus vėjas kaukia / 
Ir draiko sniegą tarp laukų... 
Rods kaž-kas verkia, šaukia. 

O jis viens eina, ir audra 
Jo nebaugina nieko, 
Jis tiki, kad užšvis aušra, 
Nustos tamsybė vieko. 

Čia jo tėvynė ir laukai! 
Jis drąsiu ein, be baimės, 
Nors staugia alkani vilkai, 
Nors jis nemato laimės. 

Jis ein, kur broliai nuskausti 
Tėvynės nepažįsta 

Ir rauda vargo prispausti— 
—Ten eiti jis išdrįstai.. 

J. Mikuckis. 
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E. DE AMICi Vtr*(i M. GRIGONIS ^ 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 
— Šiąnaktį tu vežime miegosi, — tarė 

"catapaz," — rytoj aš tave prikelsiu. Labą 
naktį! 

Ketvirtą valandą rytą, tik žvaidždėms 
šviečiant, ilga vežimų eilė iškeliavo toli- 
mon kelionėn. Berniuką nubudino ir pa- 
sodino viename vežimų ant maišų, kame 
jis vėl užmigo. Jam nubudus, vežimai jau. 
stovėjo tyrumoje, saulė baisiai kepino ir 
darbininkai—peones—sėdėjo aplinkui ug- 
niakurio, ant kurio mėsą kepė. Visi jie 
kartu pavalgė, pamiegojo ir vėl tolyn ke- 
liavo. Ir tokiu budu kelionė tęsėsi regu Ka- 
riškai. Kasryt iškeliaudavo penktą valan- 
dą, devintą sustodavo, o penktą valandą 
vakaro vėl keliaudavo ir, pagaliąus apsi- 
nakvodavo dešimtą valandą vakarą. Vary- 
tojai-peones jojo raiti ant arklių ir ligo- 
mis lazdutėmis varė jaučius. 

Berniukas ugnį kūreno, valė lempu- 
tes, galvijus šerė, vandens nešė. Dieno.- 
vienodai slinko kaip jūrėse; tokios nat nuo- 

bodžios ir ilgos. Buvo puikus oras, bet dar- 
bininkai kasdien piktesni darėsi, tarytum, 
berniukas privalėjo jiems tarnauti: kai-ku- 
rie ji net stumdė, arba liepė nešioti sun- 

kius daiktus ir siuntė vandens tolimosna 
vietosna. Jis nuvargintas net ir naktį nega- 
lėjo gerai miegoti, nes vežimo kratymas 
dažnai jį žadino. Pridurmui dar pakilo 

^smarkus vėjas, ir smulkios, rrisvos dul- 
frės skverbėsi po drabužių, pakildavo akys- 
na ir burnon, ir neleido nei žiūrėti, nei kvė- 
puoti; tai buvo tikras pragaras. Kankini- 
mas nuvargimc ir bemiegės, apdriskęs, pur- 
vinas, nuo pat ryto iki vakaro kęsdamas 
barimus, berniukas kasdien silpnesnis da- 
rėsi, ir baisiai jis butų nusiminęs, tiktai 
"catapaz" jam. kartais tardavo meilesnį žo- 
delį. Dažnai, pasislėpęs kertėje, verkė, pa- 
guldęs galvą ant savo maišelio, kuriame 
vieni skarmalai dabar buvo. 

Kasryt jis nubuzdavo vis liūdnesnis ir 
daugia'*; pavargęs ir, žiūrėdamas į kasdien 
venodą reginį, kalbėdavo pats sau: 

— Šio vakaro aš nebesulauksiu. Šią- 
dier.ą pakeliui mirsiu! 

O tuo tarpu darbas vis ėjo sunkyn, su 

juo kas kart žiauriau elgėsi. Vieną kartą, 
nesant "eatapaz'ui", vienas jo padėjėjų 
mušė jį už tai, kau jis laiku nespėjo atneš- 
ti vandens. Ir tada visi pradėjo jį dėlei ma- 
lonumo mušti, sakydami: 

— Štai tau, valkata!—Nunešk tai savo 
motinai! ^ 

Širdis jo negalėjo iškęsti tų visų pa- 
niekinimų, ir jis apsirgo. Tris dienas jis iš- 
gulėjo drugio krečiamas ir nematydamas 
nieko, apart "catapaz'o", kuris jam gerti j 
atnešdavo. Tada Marko skaitė sa^e visai 
pražuvusiu ir šaukė savo motiną: 

— O, mama! mama! padėk man, pa- 
gelbėk mane, aš mirštu! Mamyte mano 
aš tavęs niekados nebematysi u- 

Ir berniukas sukryžiavoriavo ant kru- 
tinės rankas ir melsdavosi 

Paskiau, "catapaz'o" slaugiamas, jis su- 

gijo; bet draug su sugijimu atėjo baisiau- 
sia jo kelionės diena—diena, kada jam 
reikėjo vienų-vienam tyrumoje pasilikti. Jie 
jau trečią savaitę važiavo. Atvažiavus ton 
vieton, kame iš Takumano kelio reikia suk- 
ti į Santiago del Esti o, "catapaz" prane- 
št jam, kad jiems reikės skirties. Jis jam 
šį-tą paaiškino apie tolimesnę kelionę, pri- 
rišo jam rnaivšelį ant nugaros taip, kad 
lengviaus bucų nešti ir atsisveikino m juo.. 

Berniukas vos spėjo pabučiuoti jo petį. Ki- 
ti, tarytum gailėdami, kad jį taip kankino 
ir kad jis vienų-vienas pasilieka, meiliai 
jam galvas palenkė. Berniukas rankos mos- 

telėjimu su ;"ais irgi atsisveikino ir žiurėjo 
Į juos, pagaliaus, vežimai iš jo akių išny- 
ko. Paskiau jis liūdnai tęsė savo kelionę. 

Vienok jis pirmus žinksnius žengda- 
mas ką tai pamatė, kas jam truputį ener- 

gijos suteikė. Po taip ilgos lygia tyrama 
kelionės jis anthorizonto pamatė didelius, 
melsvus, baltomis viršūnėmis kalnus, šitie 
Kalnai buvo panašus jo gimtiniems Alpams, 
ir atrodė, buk jis savo tėvynėn einąs. Tai 
buvo Andai, kamienas, Amerikos kontineto, 
tie ilgi kalnai, kurie tęsiasi nuo Ugninės sė- 
mės iki šiaurinės Ledų vandenyno, šimtą 
dešimts laipsnių ilgumo! Ir dar jam buvo 
tai malonu, kad oras darėsi šiltesnis, nes jis, 
eidamas į šiaurę, vis artinosi prie tropiko. 

Retkarčiais, toli vic-ią nuo kito, pake- 
liui jis užeidavo sodžių su krautuvėlė, ku- 

Įiioje jis galėdavo maisto pirkties. Sutikda- 
vo raitų vyrų, moterų, vaikų,- kurių veidai 
buvp gana keisti, tamsus, o akis siauros. 
Jie akyliai į berniuką žiurėjo. Tai buvo in- 
dieciai .iPrma dieną js tol ėjo, kol kojos 
.ęsėjo, ir apsinakvojo po medožu. Antrą 

į Jieną jis jau daug mažiaus nuėjo ir truputį 
nusiminė: jo bateliai visai sukiuro, kojos 
skaudėjo, pilvas nuo blogo maisto nusilpo. 
Vakarop jam pasidarė bsusu. Tėvynėje jis 
buvo girdėjęs, kad šiuose kraštuose esą gy- 
vačių, ir jam rodėsi, kad jis girdįs, kaip 
jos šliaužia. Šiurpuliai jo visą kuną apėmė, 
ir jis pradėjo bėgti. Paskiau jis pamąstė: 

— O, kaip nuliustų mano mama, jei 
žinotu, kad man taip baisu! 

Jr toji mintis priduodavo jam drąsos. 
Paskiau, norėdamas baimę užmiršti, jis at- 
simindavo smulkmenas savo motinos gyve- 
ni mo: ką jinai jam yra kalbėjusi, kada va- 
liavo iš Genuos, kaip jinai guldydama jo 
antklodę taisydavo, kaip jinai, jam dar ma- 
ži m esant, sodindavo ji ant kelių ir taip 
sėdėdavo lgai, prišliejusi galvą prie jo 
galvos, ir vis mąstė ir maste. Ir tada jis 
sau kalbėjo: 

— Pamatysiu, būtinai pamatysiu tave, 
mieloji mamyte! vis kada nors tave rasiu! 

Ir jis vis ėjo tolyn ir tolyn pro nežino- 
mas medžius, pro cukraus plantacijas ir vis 
pi iešais matė augštus melsvus kalnus, kurių 
: mailos viršūnės dangų rėmė. Praslinko ke- 
turios-penkios dienos, — visa savaitė. Jie- 
ges jo mažėjo, kojos susikruvino. Pagaliais 
kartą saulei sėdant jam pasakė: 

— Iki Tukumano iš čia penkios mylios. 
Jis iš džiaugsmo sušuko ir pradėjo 

sparčiaus žengti, tarytulm, staiga pajutęs, 
kad grįžo jo senobinės pajiegos. Bet neil- 
gam ; jiegos. greit jį paliko, ir jis nuvargęs 
sugriuvo ant krašto perkaso. Vienok jo šir- 
dis linksmai krutinėję plakė, žvaigždėtasai 
dangus jam niekados nėra bupvęs toks gra- žus. Jis išsitiesęs žolėje, žiurėjo į jį ir nu- 

, arė čia apsinakvoti. Jis pamąstė, kad gal 
ir jo motūia tąją valandėlę žiuri į tasias 
žvaigždes. 

* * 

ĮSIDURUS. 
Tuo jaus. kaip tik įsidurei, paimk leng- 

vą pagalėlį (peilio ar pielyčios koto užten- 
ka) ir pradek stuksėti lertg ai į žaizdą. Ne- 
nustok dėlei to, kad skauda, bet stuksėk 
kolei kraujas bėga ir kol visai nenutirps. 
Pasiekus tą, viskas yra gerai; viskas, kas 
reikai, t&; kad neįkristų žemių. Duok krau- 
jui nubėgti ir tegul nutirpsta ir anaiptol 
nežudaryk opos plėstru. Nieko daugiau ne 

reikia, kaip tik trupučio paprasto' vaškinio 
tepalo ant skaistaus skarulio. Paduodan- 
tis šitą patarimą sako, kad jis per 30 metų 
savo gydymo visokiuose prasto įsidurimo 
atsitikimuose neturėjo tokio, kur žaizda ap- 
žiūrėta, užsivietrytų. Tarp kitų atsitikimų, 
anglinio grėblio cLntįs perdūrė koją per- 
dėm, mezgamasis virbalas perdūrė koją 
p; rdėm, bjauriai buvo jkandus žindinė 
kiaulė, daugelyje atsitikimų įsidurimo pie- 
lyčios galu iv surūdijusiomis vinims ii t.t., 
bet niekuomet neatsitikę nepasisekimo ši- 
taip žaislą apžiūrint. 

PAMADA PLAUKAMS, LUPOMS. 
IR T. T. 

Saldžiųjų migdolių (svveet almond 
oil) aliejaus 4 uncijas; kašalioto galvos 
t;,'ukų (spermaceti) 1 unciją; aliejaus cit- 
rinžolė:-; (lemon grass), arba aliejaus ne- 
roli (aliejaus iš karčiųjų apelsinų) ]/> 
drachmos. Uždėk ant geros ugnies; kad 
ičlarpinti kašalioto taukus migdolų alieju- 
je, o kaip atauš, supilk kvapsni ngą j į aliejų, 
*udėk į plačiu kaukUi ornkelę, kad galima 
butų su pirštu iškabinti. Žinoma, visi kve- 
piantieji, ar alkoholiškieji mišiniai reikia 
laikyti užkimštais. 

Kanados kariumenė vedama Gen. Ciirrie maršuoja Vokietijon. 
Šale kelio stovi vokiečių kareivis su savo vaikais, žiūrėdamas kaip kanadie- 

čiai eina į Vokietiją. 

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

IŠ LIETUVIŠKU LAIK- 
RAŠČIŲ. 

Ką/ gi tokiam atsitikime 
turi daryti socialistai, dar- 
bininku vadai? Ar jie pri- 
valo ta suvažiavimą, boiko- 
tuoti, ar dalyvauti jame? 

Jeigu jie jį boikotuos, tai 
tani minkai turės progą pra- 
vesti tenai visus savo nuta-i 
rimus. Amerikos lietuvių 
vardu tuomet bus duota Lie 
tuvos atžagareiviams dide- 
le moralė parana. 

Bet jeigu socialistai daly- 
vaus tai jie galės tautininku 
politiką sukritikuoti ir pa- 
kreipti suvažiavimą visai ki- 
ton pusėn. Tas padaryti bu 
tų visai nesunku, nes didžiu- 
ma tokiuose suvažiavimuose 
visuomet būna bešališki žmc 
nes, kuriuos visuomet grei-j 
čiau pertikrins socialistas 
negu darbininkų klesos pn- 
sai. 

Taigi imisų numanymu. 
jeigu toks seimas bus šau-, 
kiamas, socialistai būtinai, 
privalo jame dalyvauti, kad! 
dešinieji negalėtų visų Ame- 
rikos lietuvių vardu užduoti 
Lietuvos darbininkų vald- 
žiai nioralio smūgio. 
"Keleivis", kaip iš to matosi 

norėtų paremti "Lietuvos dar- 

bininkų valdžią; t. y. kapsukiš- 
kai bolševikišką, kuri buvo užė- 
musi Vilnių ir kuri, kaip dar- 
ban pranešama, pasitraukė, 
iš Vilniaus 

Musų bolševikai. 

"Laisvė," kuri yra Amerikos 
lietuvių bolševikų oficiozu, ži- 
noma džiaugiasi, kad bolševi 
kų vilnis užliejo dalį Lietuvos 
Podraug su tuo ii sunykusi ste 
biasi, kaip lietuviai gali buti 
tuom neužganėdinti, protestuo 
ti ir Lietuvos pripažinimo reik:i 
lauti. Savo num.ll-me ji rašo: 

Pereitą savaitę Bonstoilc 
dienraštyje "Cliristian Scie- 
nce Monitor" mes užtikom 
įdomia telegramą i s Pary- 
žiaus. Ten kalbama apie Lie 
tuvos valdžios atstovybę, ku 
ri pribuvo Paryžiun maldau- 
tų Lie; tautinės tary-1 

bos pripažinimo. 
Ton komisijon (atstovy- 

bėm) jcina kun. Olsauskis, 
žydas viceministcris Rozen- 
baumas, baltgudys Semaš- 
ka ir J. Gabrys. 

Nors Gabrys anot kunigo 
Dobužinskio išsitarimo yra 
gudrus ir suktas, kaip žalty si 

bet Lietuvos mužikiška buržua! 
zija be to "įdeio" apsieii 
negali, nes kasgi kitas turi 
tiek pažinčių ir "mokslo?"' , 

Galnys su Olšausku verk-į 
te nori išverkti pripažinimo 
tarybos valdžios. Jie prane 
ša. kad Lietuva jau j.tsissky 

1 

rus nuo Rusijos (o kas ją a! 

sk; re?) ir todelej ją reikia 

pripažint neprigulminga. Ir 
kad greičiau iškaulyjus tą 
pripažinimą pranešama, kad 
bolševikų kariumenė antru 
kartu sumušta ties Kaunu. 

Kikili šalį atstovauja Gab 
rys Rozenbaumas — OlŠau 
s kas? juk didesnė pusė kari- 
no gub., jau bolševikų ran- 

kose. Gardiną taip-pat paė-« 
mė bolševikai. Bolševikų ka 
riumenė jau randasi tifs 
Kaunu, o jeigu taip tai ne- 

G ari eros peršaitynč tai Lie- 
jau (ji Gabrys mislija,.. kad 
hira? Hct galimas ilaiktas 
kad bolševikų rankose tuo V 
bus ir ta paršaitynė. 

lškur pas tuos ponus tiek 
drąsos ir nachališkumo, kal- 
bėt varde šalies, kurios jie 
neturi ir kuri juos neįgalio- 
jo kalbėt jos vardu? 
Kas įdomų žinoti, tai tas: 

nejaugi "Laisvė" sąžiniškai 
mano ir tiki, kad n. Kapsuką 
ir rusiškus bolševikus Lietu-! 
viai igaliojo. arba bent prašė Į 
Lietuvon sudurtin ais atykti."' | 

CAMPBELLSPORT, \\ IS. 
Čia yra dar jauna lietuviu 

ūkininkų kolionija, nes gyvuo- 
ja vos 3 metai, bei jau šioj 
apielinkėje randasi į 20 lietu- 
višku .šeimynų. Ir lietiniu 
ūkininkų skaičius mušu apie- 
linkėje vis. didėja. Neseniai 
vėl atsilankė tris lietuviai ir 
nusipirko ukes; vienas iš ju 
biznierius nusipirko gana gra- 
žią likę. 

Nuo pavasario, kuomet už- 

sidarys saliunai, tikimasi, kad 
mušu ūkininkų kolionija dik- 
čiai padidės, I štikro ir verta 

apsigyventi am ūkių, nes ge- 
rai darbuojantis, galima dary- 
ti gerą pragyvenimą. Ūkių 
produktai dabar visur labai pa- 
geidaujami. įsigyti tikę nėra 

jan taip sunku reikia tik noro. 

Nei ir mūsų ūkininkų draugija 
turi pardavimui keletą ukiu ir 

c- c 

norintieji galėtų pasinaudoti 
gera proga. 

Musų apielinkėje ukčs labai 
tinka lietuviams. Mena, ne- 

toli didelio lietuviu centro Chi- 
cagos; antra, oras yra sveikas 
ir panašus orui Lietuvoje. 

Butu geistina, kad čia dau- 
giau lietuvių apsigyventu ir 

apsigyvenę tikrai džiaugtusi, 
nes ūkininkai tarp savęs labai 
gražiai sugyvena. Tai tikri 
lietuviški kaimynai. Kas ka 
geresnio turi. tai ir kitiems bu 
tinai turi parodyti, o jei tas yra 
iš valgio ar gėrimo, tai būtinai 
įsiulvs paragauti. Žodžiu sa 

kant, ūkininkų tarpe atgimsta 
lietuvi 'kas svetingumas. 

Viską krūvon suėmus reiki i 
pripažinti, kad ūkininkę gyve- 
nimas yra daug šviesesnis, 110 

gua miestų gyventojų, tat ir pa- 
tartina lietuviajus griebtis ūkių 

Lietuvių Ūkininkų Draugi- 
jos pirmininkas, P. A. Mažeika 
]\. F. 1). 34, Campbellsport, 
\Yis 

DETROIT, MICII. 
Vasario 1 d. čia buvo su- 

rengtas. per vietinę S. L. R. K. 
A., vakaras; "suvaidinta ko- 

medija: "Kas bailys." v Visi 
lošėjai savo roles atliko gana 
gerai. Po lošimui Vyčių cho- 
ras sudainavo keletu dainelių; 
gi užbaigiant programą pagie- 
dota Lietuvos Hvmnas. Susi: 
rinkusiejie, kurių buvo be.veik 
pilna svetainė, giedant hymną 
\ isi sustojo pagerbimui savo 

gimtinio krašto. 
Taipgi reikia pažymėti, kad 

vyčių rengiamos prakalbos ant 
2 dienos vasario neįvyko, nes 

kunigas atsake jiems svetaine, 
kuria buvo nusisamdę. Todėl 
prakaltais tapo atidėtos, kurios 
Įvyks 15 d. vasario, svetimtau- 
čių salėje. 

Mūsų draugijos turėtų pa- 
galvoti apie Įsigijimą lietuviš- 
kos svetainės, nes visai neis 
mintinga mokėti svetimtau- 
čiams kas subatą į $35.00 ir bu- 

tik kompininkais. jei de- 
troitiečiai butų nors kiek rūpi- 
nęsi svetainės Įsigijimu tai jau 
senai butų frį turėję. Bet jau 
ištikro butų laikas apie tai pa- 
galvoti. 

P. G. B. 

GIMINES ANTANO VI- 
DRAIČIO, ATSIŠAUKIU 

Tony \Yidrovich, of Gran- 
dą wa, Anusvski, \ ilna, Rus- 
sia, \vlio \vas draftcd at Madi- 
son Tll., on Junc 23rd, 1918. 
died of pneunionia at Camp 
Taylor, Kentueky, on Octobcr 
lOtli, 1918. He is burricd in 
Cave Hill Cemetary. Ky. 

Toks pranešimas buvo pa- 
skelbtas iŠ kempes. 

T. T. \ "idravičiaus giminė 
bene bus Vilniaus Gub.„ Tra- 
kų pav., Anušiškių Gurino, 
(j randa vos Kaimo. 

T. Vidravičius atvyko Į St. 
Louis, Mo., 1915 m. Sake tu- 
ris giminiu rytinėse valstijose. 
Jo kareiviškos apdraudos palių 
dijimas yra atsiustas iš kempės 
ant $10,000, ant jo motinos 
vardo. 

Jeigu randasi kur jo giminiu, 
malonėkite atsiliepti, jo moti- 
nos varda paminint. 

J. V. Klastaitis, 
3707 Delmer Bl., $ 

St. Louis, Mo. 

KENOSHOS LIETUVIAMS. 
Gcn. Agertas: P. Beilis 1S2 

jtf. Hovvl A ve. 

Šiuose vietose galima gauti 
kas vakaras,^"Lietuvą 
S. Džiaugis, 462 Jcnue st. 

J. Gotaulas, 253 Mihvaukce Avc. 
T. Pot-eliunas, 353 X. Chicago st. 
A. Peiis 552 Grand st. 
St. Jocius. 900 Jenne st. 

Phone Drover 7027 

K. M1CHAL0WSKI 
daktaras 
OPTIKAS 

Egzaminuoja ~.kts 
$ Ir priskiria akinius 

Didelis sandelis visokių aukso daigtu. 
Męs taipgi taisomo visokius aukso ir 
sidabro daieius. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STREET 

VALENTINE DRESSMAKjuNG 
COLLEGE 

Mokina siuvinio, kirpimo, designmg 
dienomis ir vakarais dėl biznio Jr 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba .asykite, o męs pasistengsime 
suteikti Jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 Halstcd St 1&50 Wells St. 
2407 W. Madison St., Chicayo 

Vyrai ir Mcterįs mokin- 
kites Barberystės amato, 
Atsilankykite ypatiškai ar 

ba rašykite. Mokiname die- 
nomis ir vakarais. 

TRICITY BARBER 
COLLEGE 

819 So. State St. 
Chicago, 111. 

Parsiduoda Bildingas 
Kampas 6601 So. Hermi- 

tage Ave., kampinis storas, 
5 ruimai ir geradžius. Parsi- 
duoda kartu su groseriu, 
mėsa ir visais fikčeriais; 
viskas už $6,000. Reikia pu- 
sę įmokėti tuojaus. Klaus- 
kite pas Micbael Kiras. 

3339 S. Halsted St. 

Chicago, 111. 

Ofiso T;le[»n»s Bjoltrtrd 

DR. M. T. Strikol'is 
LIETUVIO 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St 

Oflio Vi'n si: 1 r»:oIki. 3 po plet 7 Ui 9?«k»r; 
Ntdilicals nu) S r|t* iki 2 po pi-ta. 

Namai I 07 Oakley Blvd. 
Tclifonas ittlty 420 

Phone Buniside 10 or 12 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

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

8924 Cottage Grove Av. 
Chic ago. kl 

I 

BARGENAS 
$200 Phonograph su rekord-is lr 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianą, vėliau- 
sios indos. Seklyčios setų valgo- 
mojo ir miegamojo kambariu Betus, 
divonus, pa-eikeluF, parduosiu už bile 
teisingu pasiulijiraų. Nepraleiskite 
šio bargeno. Rezidencija 
1922 S. Kedzie Avc., CHICAGO 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Yictrola su 

pu.kia pastata, taipgi $12 vertės 
rekcrr.ų mokėjusių $20. Męs tu- 
rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Ron 
dsai bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN SIORAGE 
2810 Harrison St. CHcago 
sias kainae. Turla S metų patyrimu. 
Jeigu jusų akys perši arba Bkaudiioa, 
Jųb nereikalaujate eiti gydytis ir mo 
kati augštas kainas už tai. Pasiteirau 
kit bu manim. Aš pritaikysiu juma 
akinius, kurie greitai prašalins įuma 
visus aki 1 sakusir.us. Aš gvarantuoju 
lums geriausių patarnavimų ir žemiau 

Peter A, Miller 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys BlizgučiŲ. Pui 
kiai Tsisoma Laikrodėlius 

2128 W 22nd St. 
Phone Canąl 5838 
4936 W. 141h St 

Chicago 

Cicero 
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Iš \VEST SIDES. 
TO v yiiės Myk'tojti Draugi- 

jos 2«S-ta kuopa pirmiau buvo 
skaitlinga nariais ir veikli: 
rengdavo vakarus, apvaikščio- 
davo Lietuvos Didvyriu metu 

sukaktuves. I'rie tautišku rei- 
kalu visuomet prisidėdavo su- 

lyg savo išgales. 
liet pastaruoju laiku iš prie- 

žasties susibėgimo nekuriu ap- 
linkybių: kuopa didžiai susilp- 
nėjo. Tūla laika*net ir susi- 
rinkimų nelaikė, tas kuopos 
gyvybei labai pakenkė. j 

Dabar, laikė savo meiinio 
susirinkimo, daugiausia buvo 
kalbėta ir svarstyta apie tai, I 
kaip ir kokiu budu sustiprinti 
kuopą nariais ir veikimu, j 
Tuoni rūpintis likosi išrinktas, 
Komitetas, j kuri iėjo sekau-: 
no* y pa tos: VT. Juška, S. K r it 
kas, M. Juzėnas, A. f .inkus, Z. 
Mickevičius ir Y. Andriulis. 

Svarstant kuopos reikalus, 
buvo išreikšta pageidavimai, 
kad centro valdyba kiek galini 
skatintų per vietinius laikraš- 
čius kuopas prie bruzdėjimo iv 
veikimo. Tas visoms kuopoms 
butu labai naudinga. Jei nie- 
kas mus nežadina, neragina, 
tai męs ir užmirštame, apsilei- 
d z i ame ir miegame. Jeigu kas 
mus bile prie ko pažadina, pa- 
skatina, tada ęs atbundame, 
sukruntame, j. iebiamės prie 
dar1x> ir geriaus gyvuojame. 
Tai yra tokis musų būdas. 

Tolesniai likosi nutarta už 

prenumeruoti T. M. I). orga 
na "Vienybę Lietuvninkų'' nu- 

tarimu raštininkei, kuri turi 
tėmyti Draugijos bėganč»us 
reikalus ir ant kuo|X)s susirin- 

kimų pranešti. 
Taipgi likosi nutarta ant vi- 

sados laikyti kuopos.susirinki- 
mus kiekvieno mėnesio 28-tą 
liena, ta pati skaitlynė ir mū- 

sų kuopos numerio. Taip ir 
)irmiau buvo laikomi susirin- 
kimai. 

{ valdybą šiems metams tapo 
šrinkta: pirmininku—p. J. 
Rauge* iėius; raštininke—p-lė 
F. Pockinaitė; iždininke—poni 
iatkienė; knygium—J. Zaura. 
Tai yra inteligentiškos veik- 

įios ypatos, per tai ir kuopa 
fikisi gražios ateities. 

Narys. 

! SU ŽIEDU OT INE NESU- 
LAUK E SUŽIEDUOTINIO. 

Praeitame nedėldienyje tu- 

pėjo atsibusi vestuvės Jono 
\eručio 24 metų amžiaus, gy- 
venančio prie (>205 Ellis ave., 

u p-lė 1 lelena \\ albak, 20 me- 

ti amžiaus, gyvenančios prie 
21 E. 104-tas place. 

Nors jaunoji, pasirėdžius 
vodbiniais rūbais ir apsupta 
avo giminiu ir svečiu, lauke 
teinant jaunojo, ant nelaimės 
lis visai nepasirodė. 

Vestuvių pusryčiai buvo pa-j 
aisyti ir jauna porelė draugy- 
tėje svečių butų ėjusi j Juozo 
larcinkevičiaus svetaine prie 

!(>36 Kast 93-čios gatvės, kur 

urėjo atsibūti vestuvių pokvi 
įs. 
j Praėjus kelioms valandoms 

įiukimo, Kerutis vis nepasiro- 
č. Tada jaunosios brolis pra- 
esė apie ta atsitikimą TCurn- 

idės policijai. 
Sakoma, kad Kerutis pasku- 

iniu laiku buvo paleistas iš ka- 
iumėnės. Kodėl jis nepasiro- 
ė ir jaunąją taip suvedžiojo, 
ttom tarpu nežinoma. 

f Svečias. Vakar "Lietuvos" 
>fisus atlankė p. Edvardas 
'anievskis, senas "Lietu- 

os" skaitytojas ir "Lietu- 

vos" bendvovė3 šėiinink 13. 
: P-as r4ani(;vskis yra iš 
|Westville, III., kriaučius ir 
žymus tėvynainis savo ko- 
lonijoj. 

Smagu jam buvo apžiūrė- 
ti naują "Lietuvos" dienraš- 
čio įstaigą ir pasikalbėti 
•apie šį, apie ^ą. 

Tarp kit-ko, p. Zanievskis 
pasakojo, kad iki šiolei 
Westvillėj darbai kasyklose 
ėjo gerai, bet dabar jau dar- 
bai pradedama mažinti, nes 

anglių ne tiek reikalaujama 
kiek pirmiaus, laike karės. 

P-as Zanievskis pirmės- 
niais laikais yra gyvenęs 
Chicagoje ir turi čia gimi- 
nių, kuriuos atvyko atlanky- 
ti. 

Westviliečiai, kaip pasa- 
kojo ]). Zanievskis, labai no- 

rėtų gauti gerą tautišką kal- 
bėtoją ir tikisi, kad kitu sy- 
kiu, kuomet Chicagą atlan- 
kys kuris nors iš Rytinių val- 
stijų kalbėtojų, tai jis jau 
ir Westvilles neaplenks. 

DAUG DARBŲ. 
VAIKŲ "SKAUTŲ" PA- 

Pas aromis dienonrs delega- 
cija, sugrįžusi iš \Vaslungtono. 
paskell)ė milžiniškus plianus 
suteikimui darbo visiems su- 

grįžusiems kareiviams ir šiai/: 
be dariu > žmonėms. Tuomi rū- 

pinasi "Cbicago Associatioii of( 
Commerce" su pagelba įvairiu 
valdžios agentūrų \Vasbingto- 
ne. 1'lianai naujų darbų ap- 
ima išleidimą net $87,050,000. 

1 tuos plianus įeina pastaty- 
uas uosto prie Didžiųjų Eže- 
rų vertės S 1,500,000. Ši su- 

nanvma apsiėmė remti laivyno 
sekretorius Daniels. 

Chicaga yra pasirengusi tuo- 

jaus viršuje minėtus plianus 
vykinti: idant tuomi duoti pa- 
vyzdį visai šaliai, kad visur 
imtųsi prie atstatymo ir page- 
rinimo šalies suteikiant reika- 
aujama užsiėmimą kiekvie- 
nam be darbo žmogui.1 'I <:s 

iuos visiems progą daryti pra- 
gyvenimą, vienu žodžiu sugrįž 
>rieš karinės sąlygos 'su vi- 
;iems žydinčia gerove,—taip 
')cut komisijos nariai mano. 

Delegacija, kuri, sugrįžusi 
\Vashingtono, paskelbė dar- 

>o plianus, susideda iš biznie- 

rių ir alder.tnanų. 
Darbai, kurie įvyks netoli- 

moje ateityje, yra padalyti j 
sekančias grupas su tam tikru 

ipskaitliavimu kiekvienos gru- 
pės vertės: 

Keliu dirbimas ir taisymas 
$3,000.000. 

Valstijos keliams 7,000,000. 
Apskričio keliams 1,000,000. 
Artimų jų»apskričių keliams 

3,450,000. 
Pataisymams sanitario dis- 

trikto 7,500,000. 
Kanalizacijos systemai 

2,300,000. 
Vietiniams pataisymams 

r>oo,ooo. 
Mokslo Tarybai 5,000.000 
Ciclžkeliams, priskaitant 

Union stotį 11,000,000. 
Privatiniams darbams 

20,000.000. 
įvairiems kitiems 6,00,000. 
78-niems privatiškiems dar- 

bams, ant kurių kontraktus 
turi Chicagos firmos 5,800,000 

Isviso $87,050,000. 

VATKU "SKAUTU" PA- 
RODA. 

Seredoje, vasario 12-^ą die- 

jną 8 valanda vakare Mark 
į White Sguare "Assembly' 
svetainėje, prie 29-tos ir Hal- 
sted gatvių, įvyks Vaikų Skau- 

tų "I>ty Scouts" demonstraci- 
ja ir paroda. 

Vaikai parodys, kaip jie ga- 
li Imti pirmutinė pagelba laike 
karės. Signalizuos ir bus 
žvalgais. Ant programo da- 
lyvaus Vaikai /valgai Troop 
611, Soutlnvest. District ir 
Troop 434 o f Atark \\ liii e 

Sguare. 
Ateikite ir pamatykite, ka 

Yaikai-Žvalgai gali padaryti. 
Vaikai jaunesni 12 kos me- 

lu ir i j lėvu mins įleidžiami 
Į svetainę. 

Seni h f'a> '/■ Kcmisijonicriai. 

|SUAREŠTAVO DU ARMI- 
JOS AFICIERIUS. 

Užvakar naktį moralybės 
inspektorius Hugh McCar- 
thy su detektyvų saržantais 
Gortland, Erlanson ir Dunne 
užpuolė ant "flato" prie 711 
E. 87tos gatvės. Detekty- 
vams buvo pranešta, kad to- 
je vietoje buk 'bufetas da- 
rąs gerą biznį." 

Detektyvai suareštavo sa- 

vininkę vietos, Ellen Ryan 
ir dvi moteris ii- du armijos 
aficierius: Leitenantą ir Ma- 
jorą. Vienas iš aficieru pa- 
sivadino save Harry Morris, 
ir,po lavė adresą—1841 No. 
Clarl. gatvės. Bet tokio ad- 
reso nesurasta. Morris'o va- 

lizoje surado leitenanto uni- 
formą. Majoras pasivadino 
save Johr D. Perry, gyve- 
nančiu prie 1132 No. Clark 
gatvės. Bet policija ir šio 
adreso nesurado. ; 

Aficierai pasakę inspekto 
:'iui Hughes, kad jie atva 
žiavę Į miestą pasilinksmin-i 
ci. Apie tai jie papasakoję' 
autombilistui ir šis atgabe-i 
nęs juos čionai. Policija da 
oar jieško automoblisto, kad 
pairaakti jį atsakomybėn,! 
les naujas miesto Įstatymas 
jždraudžia šoferiams buti 
vadovais pasažierių į taip 
vadinamus "bufetų flatus". 

Armijos aficierai užsista- 
:ė kaucijas ir buvo paleisti. 
Moteris buvo nusiųstos į 
'Deteniton Home No. 3." 

ALKANI VAIKAI GYVE- 
NA IŠ VAGYSTES. 

James Washkuhn, gyve- 
nantis prie 3840 N Hamilton* 
gatvės, nuėjo atlankyti savo 

draugus, gyvenančius prie 
3741 Wilton ave. Kada jis 
prisiartino prie namo, pa- 
matė lange mergaitę, mosi- 
kuojančią ir larančią viso- 
:ius žerikius per langą. Mr. 
Washburn, atsigrįžęs, pama 
:ė krumuose mažą vaiką ka- 
/ojanties; kada jis pradėjo 
}iti prie vaiko, tada ir mer- 

gaitė iš lango išnyko. Už- 
klaustas vaikas pasisakė, 
.tad jis su sesere norėjo pa- 
siimti ką-nors namo. Žmo- 
gus, supratęs, kad policija 
iia tuii dalyką ištirti, prane- 
šė apie atsitikimą policijai. 
Nuvežus vaiką į policijos 
stoti, Leitenantas William 
Coles, pasisodinęs vaiką ant 
savo kelių, paklausė: 

— Kaip tavo vardas? 
— Tony Skowronski — 

atsakė vaikas. 
— Ki^k tu turi metų? _ 

— Septynis. 
— Ką tu norėjai daryti 

svetimuose namuo. •? 
— Norėjau parsinešti ką- 

nors namo. Tillie žino, kaip 
padaryt—atsakė vaikas. 

Pasirodė, kad Tillie buvo 

jo sesuo 13 metų amžiaus. 
Apart jų dar buvo 4 bro- 

jliai: Willie, 17-os metų, Bil- 
lie, 23 metų amžiaus Joliete 
ar kitame kalėjime; Sylves- 
ter, 10 metų ir Stanley, 6 
metų. Motina dirbo dieno- 
mis. Jie gyveno prie 1440 
Blackhawk gatvės. 

Tilie mėgino apvogti "fla- 
tą" kaimyno. Policijai be- 
tardant vaiką, kaimynas at- 
ėjęs siūle vaikui 5c., kad 
viską pasakytų. Leitenan- 
tas Coles (Jave jam keksų, 
kuriuos vaikas su dideliu 
godumu valgė. Vaikas iš- 
rodė badu marinamas. Su- 
valgęs paskutinį kėksą, vai- 
kas pasakė: "Męs visados 
esame išalkę. Męs tankiai 
įeiname per porčius į "ais- 
baksius" pasiimame tiek 
kiek tik galime ir skubiai 
išbėgame." 

Policija, negalėdama to- 
kio mažiuko laikyti, sugrą- 
žino, bet Tillie jau nerado. 

Išvežus vaiką namo, John 
Buckie, gyvena prie 3748 
Wilton ave., raportavo, kad 
jo namus išplėšė. Detekty- 
vai, ištyrę, atrado, kad bu- 
vo Įlįsta per užpakalinį lan- 
gą. Mažiukų pirštų dėji- 
mai buvo ženklu, keno dar- 
buotasi. Virykloje ant stalo 
Jbuvę pajaus, keksų ir kito- 
kių valgių—viskas buvo su- 

valgyta ir palikę tiktai pirš- 
čiukų ženklai. 

"Išalkę, nabagai,"—pasa- 
kė Leitenantas Coles. 

PAVOGF 9 AUTOMOBI- 
LIUS Į DIENĄ. 

Sulyg raportų praeitą ne- 

deldienį Chicagoje automo- 
bilių vagiliai nuvažiavo 9 
automobilius. 

RADO UŽTROŠKUSI 
NUO GAZO. 

John Swanson, gyvenųsis 
prie 2014 W. Superior, dar- 
bininkas, buvo užvakar su- 
rastas savo kambaryje ne- 

gyvas. 
Surasta einanti gazą iš su 

^adytos dūdos, kuri buvo 

prijungta prie gazinio pe- 
čiaus. 

RADO MERGINĄ UŽ- 
TROŠKUSIĄ NUO GAZO, 

M i ss Harriet VVilson, gy- 
venuis prie 122(j S. Wesley 
Ave., Oak Park, vakar bu- 
vo surasta maudynėje už- 
troškus! nuo gazo. Gazas 
smarkiai ėjo iš dūdos, kuri 
buvo atrasta išnarinta iš su- 

jungimo. Manoma, mergi- 
na padarius tai netyčia. 

RADO NEGYVĄ ŽMOGŲ. 
Nepažįstamą žmogų apie 

50 metu amžiaus užvakar 
n^ktj rado prie North Wells 
ir West Kinzie gatvių ne- 

gyva. 

ROOSEVELTO PAMI- 
NFJIMUI. 

Pereitą nedėldienį Audito- 
riunie atsibuvo didelis snsirin 
kimas paminėjimui atminties 
nesenai mirusio piiikinink' j 

R< ii >se velto. 
i iuvo platus programas, su- 

sidedantis daugiausiai iš pra- 
kalbu, kurioje pažymėta Įvai- 
rios ypatybes ir nuopelnai ve- 

lionio. 

Tarp "garbės svečiu", užė- 
musiu vietą ant svenos buvo 
ir p. Jonas P»agdziunas, atsto- 

vaujantis lietuvius. 

Svccias. — Vakar "Lietu-1 
vos" išleistu ve aplankė jurei-į 
vis Antanas \'irbickas. grižda- 
mas iš Seattle, \\ aslt.. i sav< 

namus Serantone. 
I 

P-as Virbickas pastojo littos 
noriu Į laivyną 1917 metais iri 
tarnavo Pacifiko laivyne, P-asi 
Virbickas labai žingeidavo lie- 

ittvių armija ir žada tokį pat 
darbą pradėti Pennsvlvanijoj.! 

♦»+»♦♦♦♦♦♦•«»♦% »4 »>♦»»*►< 

LIETUVIU DARBININKU BUČERIU IR GRO- | 
3ERNINKU SUSIVIENIJIMO AMERIKOJE į 

t DMžiausis Susirinkimas atsibus 

SEREDOJ, VASARIO FEBRUARY 12-tą, 
7:30 valanda vakare 

FRANK DALKAUS SVETAINEJE 
3301 South Morgan Street 

Draugai Huf'eriai Darbininkai, kurio suprantate dėlko 
rinkimas yia šaukiamas, malonėkite būtinai atsilankyti, n 
reikalas dabar yra daivuolUv. Draugai su mumis; bet inusų draugai 
ai šalę nuo darbo ir m:., draugiškumo ir pažinimo vieni antru, bet 
aš man:.u. kad m usų dr"..«.«; '-ar labjaus supras organizacijų svarbumų.. Kviečia visus. iJ. Z. Pirmininkas 

Šliuzai 

1919 į 

■ a.- imsi- 
es mušu 

I 
A 

Jonas Medelis i 

persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 10 d. Paliko di- 
džiame nuliudime moterį, 
lYiargaretą Medelis, po No. 
3256 So. V/aiiace St. apie 
Laidotuves bus pagarsinta 
toliaus. Dėl platesniu reika- 

lų kreipkitės per telefoną: 

DROVER 4525 

MARGARET MEDELIS 

Savaitraštis "DIRVA" pradeda eiti nuo vasario 21 dienos ir po 
tam eis reguiiariškai kas savaite. Formatas pasilieka kaip buvo, ir 
bus po senovei 8-niu puslapiy, 12 poir.t raidėmis, tai yra diccSnė- 
mis, kaip buvo pirma, aiškesniam skaitymui !r suį. -atimui mušu 
skaitytojan.s. Kolei kas pasilieka po senu antrašu, o apie persikraus- 
tymą skaitytojams bus pranešta. 

KAINA METAMS $2. PUSEI METU $1. 

Pas'žiurėjimui numeris dovanai. 

t t SRVA" Į 
I 2004 ST. C! .AIR AVE. CLEVELAND, OHIO 1 
8 I 

v v© v 

rascio seru 

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 pardavimu apri- 
buota šėrų skaitlių iš šios Bendrovės "Trea 
sury Stock". Todėl, gerbiamieji tautiečiai, 
pasiskubinkite: ispildyte šį kuponą ir su- 

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

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

Lithuanian PubSishine Co., 
3253 So. Morgan St., Cliicago, III. 

Gcbiamieji:— 
Su žinomi prlsiųuciu $ kaipo pilną užmokestį už 

šėros "Lietuvos" Dieuraščio Bendroves •• Lithuanian 
P abi shing Co. 

Malonėkite prisiųsti man šėrus. 
Su pagarba, 

A.DR2SAS: 

Lithuanian Publishmg Co. 
3253 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL. 
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