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Liebknechtas užmuštas, 

Kontr-Revoliucija Rusijoj, 
Daug areštų Budapešte. 

BOLŠEVIKAI PRAŠO 
TAIKOS. 

.Kopenhaycnas, sausio 17 d. 
—Maxin Litvinoff, buvęs 
bolševiku ambasadorius Lon- 
done, pasiuntė notą preziden- 
tui Wilsonui, kurioje pranešą, 
kad Bolševiku valdžia Rusijoj 
yra prisirengusi sustabdyti 
savo pasaulinę propagandą, 
jeigu talkininkai sutiks pra- 
dėti taikos derybas, sulyg laik- 
raščio Sočiai Dcmokratcn pra- 
nešimo. 
LIEBKNECHTAS UŽMUŠTAS 

Bertinas, sausio 16 d., via 
London, sausio 17 d. Kari 
Liebknecht ir Rosa Luxem- 
burg, du vyriausiu vadu Spar- 
takų ir abu aktyvus platini- 
me bolševikiškos propagandos 
Vokietijoj, likosi užmušti, ofi- 
cialiskai pranešta šiądien. 

Liebknechtas ir Rosa Lux- 
emburg likosi suareštuo'ti 9 v. 

30 m. vakar vakare WiJmers- 
dorfo dalyje miesto. 

Žinios apie jų areštą greitu 
^aiku išsiplatino ir sutraukė 
didžiausias minias žmonių. 

Liebknechta išvedė per šo- 
nines duris ir jis buvo per- 
sergėtas, kad jj nušaus, jeigu 
jis bandys pabėgti. J j paso- 
dino \ motorinį karą. Minios 
žmonių sulaikė karą ir neži- 
nomas žmogus traukė Lieb- 
knechtui j galvą, nuo ko jis 
apsipylė kraujais. Ant galo 
pasisekė minias išsklaidyti ir 
karas galėjo važiuoti. Xe 
toli Neucze Tiergarten auto- 
mobilius sulužo ir aticieras 
paklausė Liebknechto ar jis 
galėtų pėsčias eiti keletą gat- 
vių, pakol jie gaus kitą auto- 

mobiliu, ant ko Liebknechtas 4* 

atsakė, kad/jis gali. Praėjus 
apie penkiasdešimts žingsnių, 
Liebknechtas pradėjo bėgti. Ji 
sai atsisakė sustoti ir keletas 
kareivių šovė į jį. Kulka pa- 
taikė i pečius ir jj užmušė ant 
vietos. 

Aficierai. kurie lydėjo Liet 
knechtą ir Rosa Luxemburg, 
kada jie likosi užmušti, tapc 

suareštuoti. Likosi pranešta, 
^fcd ypa .oš, surištos su už- 
mušimu Spartakų vadų, bu< 
sunkiai nubaustos. 

KONTR-REVOLIUCIJA 
RUSIJOJ. 

Hclsingfors, Finliandija 
sausio 17 d. Žinios iš Reveli< 
praneša, kad kontr-revoliucijj 
prasideja Petrograde. Bolše 
vikų armija iš Estonijos sku 
biai traukiasi rytų pusėn. 

DAUG AREiTŲ BUDAPEŠTE 

Berne, Šveicarija, sausio 17 
d. Žinios iš Vengrijos ap- 
laikytos čionai praneša, kad 
didelis politiškas bruzdėjimas 
prasidėjo Vengrijoj ir kad pa- 
dėjimas Count Karolyi kaipo 
prezidento respublikos nėra 
pilnai užtikrintas. 

Socialistai labai darbuojasi. 
Pranešama, kad policija Bu- 
dapešto suareštavo 3,000 nu- 

žiuriamų svetimšalių ir jiems 
paliepta apleisti šalį. Bolše- 
vikų 'vadas Samueli, prane-. 
šama, yra suareštuotas. 

f 'NEPASIRAŠYSIU SPĖKOS 
TAIKA"-SAKO EBĖRT. 

Amsterdamas, sausio 17 d. 
Žinios iš Berlino praneša, kad 
Vokietijos premjeras Ebert 

grūmoja greičiaus rezginuoti. 
negu primti atsakomibę už 

pasirašymą po "atika spė- 

kos." 
Dabar, kada Berlinas yra 

[ramesnis, politiški vadai yra 
labai susirupine, kad, pakol 
I>crlinas buvo vilnyse anar 

cliijos talkininkai šaltai žiurė- 
jo ir tęsė .cnvo taikos darbą. 

Berlino laikraščiai Zeitung 
am Mittag ir Dušseldorf 
Nachrichten ir kiti vienu bal- 
su šaukia ta patį: 

I '"Ką mes darėn.e ir darome 
dėl taikos? Mūsų- priešai 
smarkiai darbuojasi. Męs nie 
ko neuveikam, bet kariavo- 
me su banditais. Kada laikas 
ateis męs pamatysime, kokj 
pragaišringą etektą padai č mti 
su neveiklumas. Mušu prie- 
sai rengia nukapotą ir sausą 
taikos sutartį. Kada ji bus 
užbaigta, mums nebus pave- 
lyta diskusuoti, bet turėsime 
priimti išlygas, kokias jie no- 

rės uždėti ant Vokietijos." 
Atrodo, kad Vokietija pa- 

darys desperatišką bandymą 
apgauti talkininkus.- Ji nėra 

prisirengusi priimti išlygas, 
kurios jai bus pasiūlytos. 

Suprantama, kad Count 
BrockdorJ-Rautzan ir premie- 

1 
ras Ebert remsis tuomi, kad 
Vokietija priėmė YVilsono ke-! 

jturiolika f:".nktų, jie atsisakys 
| pasirašyti taikos sutarti, jei- 
įgu ji nebus sttlvg tų punktu 
I bei permainyta. 

Premieras Ehert nuėjo dar 
, toliaus sakydamas, kad, jeigu 
) Vokietija negaus ankstyvos ir 
i| teisingos taikos, jis rezignuos, 

nes jis nenori imti atsakomy- 
uė už pasirašymą po "taika 
spokos." 

Miegok saldžiai,. Galėsi ir neprabusti. 

Jv.SUO^ 

.11 'i 
TALKININKAI DARBUO- ^ 

JASI ODESSOJE. | 
Londonas, sausio 17 dieną. 

Specialis korespondentas iš 
Pietinės Rusijos praneša, kad 
Odessp yra pilna talkininkų 
judėjimo, lis praneša, kad 
"Francužijos kareiviai ir zua- 

vų daug randasi Odessoje ir 
kavalerija su orlaiviais pra- 
deda pribūti. Tikimasi, kad 
daugiaus transportu pribus iš 
Saloniki. 

Prancūzijos kariški laivai 
Mirabeau, Justice, Ernest Re- 
nan ir Jues Michelet, taipgi 
Anglijos kariškas laivas Graf- 
ton ir Italijos Rome randasi 
Odessos porte. Kalbos prc- 
mlcro Clemenceau ir Pichon, 
Francuzijos užrubežinių reika 
lų ministerio, likosi entuzias- 
tiškai priimtos Oc1 ssoje. Nu- 
rodoma yra čionai, kad be tal- 
kininkų pagelbos sutvėrimas 
pastovios ir atsakančios val- 
džios Rusijoj, nėra galima. 

Kongresas pietiniu zemstvų, 
kuris buvo laikomas Simfero- 
poli, išnešė rezoliuciją priešin- 
ga bolševikams ir prijaučian- 
ti, kad butų sugrąžinta mo- 

narchija. Tai]) vadinami "po 
puliariški socialistai" išnešė 
panašią rezoliuciją." 

JAPONIJA IŠTRAUKTA 
KARIUMENĘ. 

I Jrladivostokas, sausio 16 d 
jSulyg paskelbtų plianų čionai, 
dešimts tūkstančių Taponijoi 
kareivių bus sugrąžinti Japo 
|iii'on. Pabaigoje šio mene- 
' sio paskutiniai kareiviai bu? 
[apleidę Rusiją. 

CLEMENCEAU UŽSIPULDI- 
} 

NĖJIMAI PARODO 
CENZŪRĄ. 

Pašyšius, sausio 17 d. Pre- 
mjeras Ciemenceau atstovų bu 
to šiądien davė persergėjimą 
prieš neteisingus pranešimus 
apie Taikos Konferenciją, ci- 
tuodamas kaipo pavyzdj kable 
gramą, adresuotą laikraščiui 
Nevv York Tribūne. Jis pa- 
sakė: 

'Aš mačiau vakar telegra- 
mą adresuotą New York Tri- 
būne, kurioje pranešama, kad 
Prezidentas Wilsonas grūmo- 
ja ištraukti visus kareivius ir 
pats pasitraukti, jeigu jo ne- 

kurie reikalavimai nebus iš- 
pildyti. Kada šį rytą aš paro- 
džiau tą telegramą Preziden- 
tui Wilsonui, tai jis man atsa- 

kė: "Kokia begėdiška neteisybė 
Kada šis pranešimas likosi 

parodytas redaktoriui New 
Yorko Tribūne, tai jis pasa- 
kė: 

'Tribūne neatlaikė panašio 
pranešimo iš Paryžiaus." 

Iš to incidento pasirodo, 
kad, nežiūrint užtikrinimų 
Francuzijos valdžios, kad ji 
necenzuruos Amerikos kores- 
pondentų pranešimų, ji atbu- 
lai elgiasi ir Amerikos ko- 
respondentų Paryžiuje yra 
cenzūruojamos ir po šiai die- 
nai ir, gali buti, sulaikomos 
Francuzijos valdininkų. 

Paryžiaus pranešimas paro- 
do, kad kablegrama adresuo- 
ta New Yorko Tribūne buvo 
parodyta Prezidentui Wilso- 
nui ir aišku, kad ji buvo su- 

laikyta prisakymu Prancūzi- 
jos valdžios. 

ERZBERGER PROTESTUOJA 
Busel, sausio 17 d Protes- 

tai prieš sąlygas, uždėtas ant 

Vokietijos talkininkais prail- 
ginime taikos sutarties buvo 
padaryti per Mathias Erzber- 
ger, vieną iš Vokietijos tai- 
kos sutartirs delegatų, marša- 
lui Foch. vvnausiam taikiniu- 

* 

kų delegatui, kuris dabartinia- 
me laike randasi Trevese. 

Laike konferencijos prane- 
šama, Erzberger paklausė 
m; ršalo Foch, kada bus nuim 
ta blokada Vokietijos, kada 
vokiečių kariški belaisviai bus 
paliuosuoti ir kada pielimina- 
rė sutartis taikos bus pasira- 
šyta. 

f 

PRAILGINO TAIKOS 
SUTARI Į. 

Amsterdamas, sausio 17 d'. 
Žinios iš Berliro aplaikytos 
čionai praneša, kad taikos su- 

tartis tarp Vokietijos ir tal- 
kininkų likosi prailginta, su 

tartis tame dalyke likosi pa 
sirašyta Mathias Erzbergeru 
Vokietijos taikos sutarties de 
legatu Trevese, vėlai seredoje 

RIAUŠES PETROGRADE. I 

Stockholmas, sausio 15 d. 
žinios iš Petrogrado aplaikv- 
tos šiądien praneša, kad di- 
delės riaušės kilo Petrograde. 
Minia iš apie 10,000 ypatų 
surengė demonstracijas ir mar 

šuodami gatvėmis reikalavo 
duonos. Bolševikų kareiviai, 
kurių daugumą sudaro latviai, 

j pradėjo šaudyti į demonstran- 
Itus. Daug ypatų užmušta ir 

sužeista. 

p 

BOLŠEVIKAI ŽENGIA 
PIRMYN. 

Londonas, sausio 17 d. Ar- 
mija Sibiro bolševikų, suside- 
danti iš 120,000 kareiviu, ku- 
ri žengia ant Orenburgo, ran- 
dasi septyniosdešimts dviejo- 
se myliose nuo šio miesto, su- 

lvg aplaikyto šiądien praneši- 
mo. 

Talkininkai pristato ginklus 
kaip galima greičiaus gen. De 
nekin, kuris vadovauja rusų 
liuosnorių armija nuo Dono 
iki Kaukazo. Apskaičiuoja- 
ma, kad bolševikų armija su- 

sideda i." 140,000 kareivių, ku- 
ri kariauja prieš gen. Dene- 
kin. 

Finliandijos kareiviai, kurie 
sustiprina estonus netoli Re- 
velio, atstume bolševikų armi- 
ją ant trisdešimts mylių. 

HOLLANDIJA BIJOSI 
REVOLIUCIJOS. 

Amsterdamas, Sausio 16 d. 
— H e t V o 1 k sako, kad at- 
sižvelgiant j paskalas apie grę- 
siantį kilimą revoliucjos Hol- 

landjoj, mltariška gvardija H-1 
kosi pastatyta prieš miesto sa- 

le ir telegrafo kontorą Ley- 
dene, kuris randasi pusiauke- 
lvjc tarp Amsterdamo ir Rot-j 
terdamo. I 

LENINAS ISPANIJOJ. 
Madrid, sausio 17 d. Mad- 

rido laikraščiai praneša, kad 
Nikolai Lenine, bolševikų pre- 
mjeras Rusijoj, buvo vienas iŠ 
daugelio rusų. kurie šiomis 
dienomis nribuvo Barcelonan. 

ATRADO KALTAIS 
46 I. W. W. 

Sacramcnto, Cal., Sausio 
16 d. — Visi keturias de- 
šimts šeši T. W. W. nariai ap- 
kaltinti konspiracijoj atrasti 
kaltais Suvienytų Valstijų 
distrikto korte. 

DIDELIS r-AISRAS. 

PhiladclfiJiia, Pa., Sausio 16 
d. — Kilus ekspliožijai ant lai- 
ves Roald Ainundsen nagini 
de gaisrą, kuris sunaikina (lan- 
giaus miliono doliarių vertes 

aliejaus Atlantic Refininr 
kompanijos. Vienas darbinin- 
kas šoko j Delaware upe, kad 
išsigelbėti nuo degančio alie- 
juas ir prigėrė. Deveni ki:i 
larbininkai likosi nuvežti j li- 
ęonoutį smarkai apdeginti. 

Vienas ar daugiau iš jų 
mirs. 

GELBĖS RUMUNIJAI. 
Londonas, sausio 17 dieną. 

Anglijos užrubežinių reikalų 
departamentas pasiuntė tele- 

grama Anglijos minister'ui 
Bucharešte tokio trrinio: 

"Anglijos ir Suvienytų Vai- 
ijų valdžios kuogreičiausiai 

)aėmė veikimą su tikslu, kad 
reikmenis pribūtų Rumuni- 
ion ir yra apsvarstoma, kad 
ii gautų finansišką kreditą dėl 
maisto pirkimo, talkininkų vy- 
kiausių tarybų pagelbos, kuri 
-andasi dabartiniame laike 
°aryžiuje. 

Saldžia ir žmonės Rumuni- 
jos gali buti užtikrinti, kac1 
^aryba pasistengs, kad pagel- 
ba Rumunijai butų suteikta, 
kaip galima greičiausiai." 

RUSIJOS KEBLUS PADĖ- 
JIMAS. 

Paryčius, sausio 17 d. Ru- 
sijos klausimas yra vienas iš 
svarbiausių kurį turi išrišti 
Augščiausia Taryba Taikos 
Konferencijos. Klausimas da 
bartiniame laike yra daugiau- 
siai sukoncentruotas kaip ir 

'kada Rusija turi būti dale i s ta 
'1 aikos Konferencijom, nes opi 
nija konferencijos rateliuose 
yra, k.d Rusija turi buti at- 

stovaujama Taikos Konfcren 
ei jo j. 

Apsirnainymas inf >rmafijo- 
mis, kokios turi ivaTi-'-; vnl- 
elijoi-., manoma, pagelbės iš- 
aiškinti padėjimą iki nekurio 
laipsni j ir tikimasi, kad galu- 
tinai jis bus išrištas diskn i- 
jose, kurios tęsis subatoje. 

VOKIEČIAI APLEIDO 
MITAVĄ. 

Londonas, sausio 17 d. Vo- 
kietijos valdžios bevielinis pra 
nešimas, perimtas čionai pra- 
neša, kad vokiečių kareiviai 
sausio 13 d. apleido Mitavą. 
Pirmas atskiras tautiškas Stei 
giamas Susirinkimas susiva- 
žiavo serocloje j Karlsruhe. 
Žmonių ministeriai formališ- 
kai perdavė savo mandatus 
Steigiamam Susirinkimui, ku- 
ris prašė jų, kad jie tęstų sa- 
vo administraciją. 

SUAREŠTAVO KAUTSKY. 
Basclis, sausio 1/ d. Kari 

Kautskv, buvęs sekretorius c 

užrubežinių reikalų ministeri- 
joj Eberto valdžios ir vėliaus, 
kaip pranešama, rėmėjas Lieb 
viiechto, likosi suareštuotas 
Rerline šiądien išryto. Vė- 
liaus jis likosi paliuosuotas. 

LENKAI GRESIA BROM- 
BERGUI. 

Amsterdamas, sausio 16 d. 
Lenkų legionieriai pasivarė 
pirmyn ir dabartiniame laike 
randasi už dviejų ir pusės my 
lios Į rytus nuo llrombergo, 
)rovincijoi Poznaniaus, sulyg 
•įplaikyto pranešimo į Berlino 
laikraštj Y o s s i s c h e Z e i- 
t u 11 g. 

NAUJOS BETVARKĖS 
BERLINE. 

Bert imi;:, sausio 17 d. Mil- 
iai gavtėse atsinaujino Šią- 

dien išryto. Laike nakiics 
laug buvo šaudyta nuo stouu 
ir per langus. 

Nakties laiku yra labai va 
vojir^a vaikščioti gatvėmis, 
ieigu neturi paliudijimų nuo 

•aldr'ios ir Spartakų. Dalis 
ižrttbežinų reil:alų departa- 
mento likosi išversta j Rau- 

donojo Kryžiaus stotį. 

ORAS. 

Chieagoje ir apielinkėjer 
Subatoje: Giedra. 
Nedėlioje: Giedra, maža 

permaina temperatūroje. 
Vidutiniški vėjai vakarų 

nisės. Saulėtekis 7 v. 14 m.; 
Saulėleidis 4 v. 47 m. Mėnulis 
užtekės 7 v. 42 m. vakare. 
Buvo aukščiausia temperatū- 
ra 43 laipsniai 3 vai. po pie- 
tų. Žemiausia temperatūra 
33 laipsniai 5 vai. rytmetyje. 



SAVAITINĖ KARĖS APŽVALGA 
Rašo L. Šernas. 

BolŠevikiznią nepasekmin^a 
karė pirmiausia pagimdė Ru- 
sijos rytuose ir Siberijoj, tai- 
gi tolimosiuose rytuose; dabar 
vienok rytuose bolševizmas 
nyksta, arba, geriau sakant, 
jis keliasi j vakarus. Net Ru- 
sijoj, kaip galima manyti, jis 
eina silpnyn, nes pačių bolše-j 
vikų eilėse kįla vaidai, o vai- 
duose juk nieks netarpsta. 
Rusijoj, kai[> rodosi, partijos 
vadovystė perėjo pilnai Į žy- 
dų rankas: nuo vadovavimo 
žydai išėdė tikrus rusus; net 

partijos vadovus ir jos su- 

tvertojus rusus; žydas Trocky 
suareštavęs rusą Lenin už ne- 

va jo nuolankumą kitoms par- 
tijoms ir norą su jomis taiky- 
tiesi ir norą j valdžios eiles 
pakviesti ir atstovus kitų par- 
tiįų. 

Rusijoj bolševikai dar lai- 
kosi, liet kaip tvirtai, 1 ikrai 
\ūinia, vienok matyt netvir- 
čiausiai, nes ramiai, tvarkoj 
laikvtiesi negali, kas yra silp- 
numo ženklu. Pradžioj, kaip 
rodosi, bolševikai turi pasise- 
kimų, l>et kad jie griebiasi 
žiaurumo, tai tas jau rodo jų 
silpnumą; jie stengiasi apval- 
dyti kuodaugiausiai svetimų 
kraštų, bet tų kraštų gyven- 
tojų nemoka prie savo idėjų 
patraukti, todėl nei jų valdžia 
apvaldytuose kraštuose negali 
tvirtai, pastoviai laikvtiesi. 

Bolševikų kariumenė Petro- 
grade vėl pasižymėjo savo 

žiaurumu, bet jų fvaldžia ne- 

moka aprūpinti gyventojus 
maistu. Gana dideles jų pa- 
jiegos nuo rytų, nuo Mask- 
vos traukia vakarų link. Ap- 
vaidė jau Rygą ir Vilnių ir 

traukia Varsavos link Len- 
kijos apvaldymui. Kol-kas, 
jiems sekasi, bet vien todėl, 
kad lenku pajiegos taip men- 

kos, kad jie nei ginti savo tė- 
vynę neįstengia. Kuomet se- 

niau lenkai gyrėsi savo ka- 
riumenės galybe, įkalbinėjo 
svietui, kad vien jie užstoja 
kelią bolševizmo besiplatini- 
mui, bet paskui patįs prisipa- 
žįsta, kad yra labai silpni, kad 
niekam pasipriešinti negali, 
nes jų menkai kariunienei 
trūksta maisto, ginklų ir amu- 

nieijos, o artilerijos ii. ypač 
tikros Lenkijos kariumenė, 
veik suvisu neturi, be ko da- 
bartiniuose laikuose kariume- 
nė veik nei jokios vertės netu- 

ri. Ir tą menką, prastai ap- 
ginkluotą kariumcię, kad ap- 
valdyti Lenkijai daugiausiai 
kraštu, lenkai išskirstė po vi- 
sus kraštus. Pasiuntė net už- 
imti l'erliną, kad atlyginti vo- 

kiečianis už užėmimą Varsa- 
vos, nors gerai žino, kad bent 
nuo lenku vokiečiai įstengs at- 
siginti, nes jie ir daugiau ge- 
rai suorganizuotos ir geriau 
apginkluotos negu lenkai turi 
kariunienčs. Paėmusi ant. bol- 
ševiku viršų Vokietijoj Eber- 
to valdžia pavedė Hindenbur- 
gui suorganizuoti kariumcnę 
ir su ja traukti prieš lenkus. 
PrieŠ tai lenkai nieko geres- 
nio nemoka surasti, kaip vien 
šauktiesi talkininkų pagelbos, 
lyg tie nieko geresnio netu- 

rėtų, kaip vien traukti lenkus 
iš purvyno, kurin tankiausiai 
per savo godumą nuklimsta. 
Pats lenkai pripažįsta, kad ge- 
riausiai suorganizuota ir ap- 

ginkluota lenkų kariumenė yra 
vokiečių suorganizuota Pozna 
niaus provincijoj. Ir karve- 
džio turbut lenkai tokio neturi, 
kaip 1 lindenburg, todėl jie ne- 

dali tikėti, karen įsipainiojus, 
be pašalinės pagelbos jčį lai- 
mėti. išsiskubinančių gi len- 
kams pagelbon tarp svetinių 
mažai yra. Padrąsinimui sa- 

vo žmonių lenkai leidžia svie- 
ta.n visokias melagingas žinias. 
Pagarsino jie, buk Amerika 
siunčia savo kariumenę gelbė 
ti lenkams; tuom tarpu Ame- 
rikos užsienių ministeris Lan- 

sing pagarsino, kad tai yra ne- 

teisybė, nes Amerika savo ka- 
riumenės Lenkijon nesiūs; gal 
nesiųs nei kiti talkininkai, o 

vien savo pajiegomis lenkai 
nedaug gali nuveikti. Atsi- 
eis gal jiems mažinti savo ape- 
titus. Gal sveikas protas, jei- 
gu' lenkai toki turi, išinokįs 
juos ne vieno savo troškimo 
išsižadėti, gal prifieis ir Lie- 
tuvos išsižadėti. 

Smarkus mūšiai lenkų su ru 
sinais arba ukrajinais eina 
vis vidurinėj Galicijoj, prie 
Lvovo ir prie Przemyslio, ku- 
ri rusinai bombarduoja iš sun 

kili kanuolių ir iš orlaivių. Už- 
mušta jau apie 2,000 lenkų 
mieste. Buvo kruvini susirė- 
mimai lenkų su ukrajinais ir 

pačioj Ukrajinoj, Kijevo apie- 
linkėse. Ukrajinoj buvo ir 
žydų skerdynės žydiškame mie 
ste Berdičeve. Bet žydų sker- 
dynių Ukrajinoj netruko ir 
praėjusiuose laikuose, nes žy- 
dai ir lenkai ten labjausiai gy- 
ventojų nekenčiami. 

Nors Rusijoj bolševikai 
skerdžia žmones, plėšia ir len- 
da giliau j ne rusiškus kraš- 
tus, bet jų padėjimas lygiai 
Rusijoj, kaip ir kitur nėra g,e- 

Įriausias. Rusijoj,. nors labai 
palengva, jie eina silpnyn. 
Šveicarijai jie pastatė savo rei 

kalavimus ir ultimatumą, bet 
tas, ypač Europoj nerodo bol- 
ševikų stiprumo. Jie mat vien 
mėgsta erzintiesi su viskucm, 
kas yra gyvo. Vokietijoj, kur 
jie buvo valdžią įgavę ir val- 
dė kraštą, jų įtekmė ir galybė 
suvisu nupuolė; ilgiau jie lai- 
kosi vien Rusijoj, bet ir čia 
nieko tvirto, pastovaus, galin- 
čio laikytiesi, nesutvėrė. Ne- 
turėdamas ką veikti ir negalė- 
damas nieko pastovaus sutver 
ti Europoj, bolševizmas k lia- 
si Amerikon ir ten tvirčiau- 
siai ir greičiausiai atsistoja, 
kur gyventojai kulturiškai ir 
apšvietime žemiau pakilę. 
Smarkiausi bolševikiški maiš- 
tai ir jų suorganizuoti strei- 
kai kįla Argentinoj ir respub- 
likoj Uraguay. Juos malši- 
nant ten užmušta jau šimtai 
žmonių. Didžiausi maištai 
ir kraujo praliejimai buvo di- 
džiausiame Pietinės Amerikos 
mieste Buenos Aires, kur yra 
ir tūlas nuošimtis lietuvi*!. 

Europoj po Rusija5 bolše- 
vikai buvo geriausiai susior- 
ganizavę Vokietijoj, bet čia 
juos jau įveikė Eberto parti- 
ja ir suėmė daugybę žymes- 
niu bolševikų, daug jų sušau- 
dė. Susirėmimuose miestų 
gatvėse žuvo daug žmonių ir 
ta; be naudos ir pačiai bolše- 
vikų partijai. Lolševikų or- 

ganizatorius ir vadovas parla- 
mento, atstovas Dr. K. Lieb- 
knecht, apie kurio užmušimą 
laikraščiai buvo pranešę, pa- 
bėgo Hollandijon ir turės pro- 
gą sueiti su kaizeriu, kurio 
prieš karę buvo didžiausiu 
priešu. 

Susidrutinę ir susitvarkę 
kiek Vokietijoj Eberto šalinin- 
kai, spėjo jau sumušti lenkus 
ne vien Brandęnburgijoj, bet 
ir Poznaniaus ir Vakarinių 
Prūsų provincijoj. Pats len- 
kai paduoda vokiečių kareivių 

skaitlių ant milijono gerai su- 

organizuotos ir apginkluotos 
kariumęnės. Prieš tokia pa- 
jiega lenkai gali pastatyti vien 
apie 100,000 prastai discipli- 
nuotos ir apginkluotos savo 

kariumęnės. Lenkai todėl, kaip 
rodosi, nelabai yra pavojingi. 
Vokietijai. Bet palaikyta tar- 

nystoj 15 rn iii jono žmonių su- 

sidedanti' vokiečių kariumenė 
visgi yra pavojinga taikai, nes 

vokiečiai, nenorėdami priimti 
labai sunkias taikos išlygas, 
gali užsimanyti pamėginti at- 

naujinti karę, nors be vilties 
ja laimėti, o amerikonai iš 
[Francužijos skubina grąžinti 
savo kariumene vokiečiams ne 

demobilizavus kariumęnės. Tą 
nori daryti ir anglijonai. 

Eberto valdžia, paėmusi vir 
šų ant Spartakų, arba bolše- 
viku, paskyrė parlamento rin- 
kimus. Juos visiškai pralai- 
mėjo bolševikai ir socialistai 
apskritai. Išrinko vos 39 so- 

cialistu partijos atstovus. Par 
lamente prieš karę socialistai 
turėjo apie 100 savo atstovų. 
Su katalikais buvo tai tvirčiau 
sia parlamento partija; dabar 
jiems toli iki tam skaitliui. 
Ne tik bolševikų, bet apskritai 
socialistų įtekmė, žinoma ir 
monarchistų įtekmė per nepa- 
sisekimą karės monarchiškiau- 
siems Europos kraštams—Ru- 
sijai ir Vokietijai visai nupuo- 

jle, išnyks tvirčiausios ir des- 
potiškiausios monarchijos, o 

liks tik tos, kur valdonai ma- 

žai sauvaliauti galėjo, pavyz- 
džiui Anglija ir Italija, arba 
tokios menkos kaip Serbija. 
Net turkai nori savo valdžiu- 
si per šimtmečius sultaną iš- 

j vyti. Net mažojo Ltixembur- 
go kunigaikštystė buvo nuo 

sosto atstačiusi savo kunigaik- 
štytę ir apšaukė respubliką, | 
bet ji laikėsi vos porą valan-| 
dų. Kunigaikštytės sostas ta- 

po jai sugrąžintas, tik ji jo 
neužėmė, bet savo seserei ati- 
davė. 

Vengrija pasigarsino res- 

publika. Pirmu savo prezi- 
dentu išsirinko Vengrijos lais- 
vamanių vadovą grafą Karo- 
lyi. 

Karės pertraukos laikas ta- 

po pailgintas, nes jis baigėsi 
sausio 17.(1. Už pailginimą 
vokiečiams pastatyta nauji rei 
kalavimai. Svarbiausias gal 
bus reikalavimas atiduoti tal- 
kininkams savo submarinas, 
arba jas paskandinti. Bet iš 
paskandinimo niekam naudos 
nebūtų, o tų laivų padirbimas 
daug darbe ir pinigų suėdė. 

Taikos Konferencija jau 
prasidėjo ir traukiasi be pa- 
liovos, kol ji sutvarkys naujus 
prietikius. Jei reiks paskirti 
naujus karę vedusių kraštų 
rubežius ir rubežius iš vergu- 
vės paliuosuotų kraštų, kad 
apsaugoti išliuosuotų tautų 
kraštų rubežius nuo naujos 
karės. 

Taikos Konferencijoj didė- 
sės viešpatystės turės po 5 sa- 

vo atstovus, kitos po 3, po 2 
ir po vieną. Lcimuvis leista 
tuiėti 2 atstevu, bent taip jie 
įkalba. 

Kaip rodosi, po karei per- 
sikeis kraš'<»« rubežiai ne vien 

v 

Europoj, bet persikeis ir ki- 
luose kraštuose kolionijų 
bežiai. Cechai jati pareikala- 
vo, kad Cecilijai butų atiduo- 
tos tūlos vokiškos kolionijos 
Afrikos. Galima tikėti, kad 
kukai nenorės apsileisti ir pa- 
reikalaus kitu vokišku kolio- 

v» ^ 

n:jų Afrikoj ir Australijoj, tik 
.kas-žin, ar jas gaus, nes jų 
reikalaus svarbesni už Lenki- 
ja kraštai. Taikos Konferen- 
cija turės daug sunkaus dar- 
bo, kol visų karę laimėjusių 
ir apdovanotų užganėdįs geis- 
mus, kol sutvarkys naujus 

naujų ir karę laimėjusių tau- 
tų kraštų .ubežius. 

Yaršavos, taigi iš lenkų šal- 
tinio einanti žinia yra visai ne 

suprantama, kuri sako, buk 
lenkų valdžia paėmė j savo J 
rankas Lietuvos administraci- 
ja. Bet nepaduoda, kas jai 
tą administraciją pavedė. Tur- 
but čia bus xoks nors lenkų 
išmislas. Lietuvos žmonės 
juk lenkams savo krašto ad- 
ministracijos turbut nepave- 
dė, jos lenkams nepavedė nei 
Lietuvos Taryba. 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ K IR- 
PIMO AMATĄ. 

(IfiSTEU SYSTEfl > V 
Męs mokiname .šį puikų gerai ap 
simokantį amatą j trumpą laiką 
Kirpikai yra b.bai reikalaujattu. 

Vietos nepripildytos laukia, 
teik dieną ar vakare. 

MASTER CUTTING SCHOOL. 
J. F. Kssnicka 

118 N. laSalie St, 
Prieš City Hali 

Prailėk Naujus Melus su tobulu akiu re. 
gijimu, taip. kad nieko n?nraleistumei per v' 
sus metus, kas tau Rali auti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių !r 
galvos skaudėjimus, trumparegystė rrba toli- 
regystė prašalinama, pasitarkite su mnnim. 
prieš einant kur kitur. Egzamiuacija Di'ICAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicag 
Kampas IStos Gatvės. 

3čios lubos, virš Platt'o aptiekos. Tėmyklte 
< mano parašą 

Yalnr.lns: nun ytos vai. ryt'' iki R vai. «ak. 
Nctlt,_;i. nso D vi). to iki 12 vai. 

"Lietuvos" Kalendorius 
v 

Sį metą dienraštis "Lietuva" išleidžia Sieninį Kalendorių, kuris, kaip ir 
pirmiaus buvo, yra pritaikytas kasdieniniam gyvenimui. i\.part paprastų menesi- 
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 taip; 

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan St., 

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS = 

CHICAGOJE Metams $6.00 
„ Pusei mętų 3.50 

In Kitus Suv. Valstijų Miestus 
Metams $5.00 
Pusei Metų - 3.00 

In Kanadą Metame 7.00 
In K»tas Šalis Metams 8.00 VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

CHICAG0, ILL 
Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 

arba pinigais prisiųsk mums. 

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

Siunčiu Tamistoms S ir prašau siuntinėti 

dienraštį "Lietuvą" per met. 
(ant kiek laiko; 

Mano adresas: 

Vardas — — Pravarde .. 

Stubos numeris Gatve ( 

(arbabox) 

Miestas Valstija 



AmerikosįJstorija Stambesni 
Nuotikiai. 

REVOLIUCIJOS KARĖ. 
Ispradžiii kohonijos prigulėjo 

Didžiajai Britanijai, ir jų vieš- 
pačiu buvo Anglijos karalius. Bet 
tifvliaus kolionTjos -ukilo prieš 
ĮJPronijos valdžią, apskelb 
neprigulmmgomis valstijomis, ir 
nuo to laiko vis rinko savus val- 
dytojus—Kongresu ir Prezidentą, 
•šiame skyriuje papasakosime 
jums, dčl ko tokia permaina įvy- 
ko ir pažymėsime svarbiausius 
K e velniavos atsitikimus. 

Kares priežastis. 
Anglija, kaip ir kitos Europos 

viešpatijos 18-mc amžiuje, vedė 
<laug kariu už galybę ir žemę. 
Viena tokių kariu buvo katė su 

Prancūzija. Ji yra žinoma Euro- 
poje, kaipo Septynių Metų Ka- 
rė. ši karė turėjo nuspręsti ant 

visados, kas bus Šiaurinės. Ame- 
rikos žemės ponu,—Atfglija, ar 

Prancūzija ? Anglijos kolionijos 
kariavo už Angliją, o kanadie- 
čiai (trancuz?i) ir ii'dijonai ka- 
riavo už Frar.cuziją. 

\ ienas ts gabiausių oticierų 
šitoj karėj—o mums indomiau- 
sias žmogus—buvo Jurgis \Va- 
shingtonas, kuris \ Ciaus, Revo- 
liucijos karėje, patapo Amerikos 
armijos vyriausiuoju vadovu, o 

■įdo Revoliucijos pirmuoju Suvie- 
nVtųiu Valstijų Prezidentu. 

išpradžių franciai turėjo per- 
galių, nes angla; Sftbuvo pratę 
prie indijonų kariavimo budo ii 
neklausė :<cJionistų patarimų, 
liet pagalios franeuzai buvo su- 

mušti kartas j o Icarto (1758 m 

Oliio, 1759 m. Kanadoje ir tt.) 
kol galų gale franeuzų spėkos 
Šiaurinėje Amerikoje buvo visai 
sunaikintos ir anglai paliko jos 
vyriausiais valdytojais. 

Ši karė visiškai ištuštino Ang- 
lijos iždą, ir jos politikai turėjo 
labiausia susirūpinti, kaip gavu? 
pinigų apmokėjimui didelių An 
glijos skolų. Prie to buvo pri 
pažinta reikalingu užlaikyti dalį 
reguliarūs armijos Amerikoje ko 

lionistų apsaugai, o tam re:kėj( 
dar daugiaus pinigų. 

Taigi Anglijos karalius su sa 

vo patarėjais sumanė, kad kolio 
nijos pačios turi reikiamus pini- 
gus parūpinti. Iki tam laikui 
kada tik karaliui kam nors rei 
kedavo pinigų is kolionijų, ta 

jis prašydavo jų nuo kolioniji: 
gubernatorių, ir kolionijos duo- 
davo pinigų, jeigu manydavo 
kad reikia duoti, ar atsisakydavi 
duoti, jeigu joms nepatikdavo 
tikslas, dėl kurio pinigai buvc 
^^somi. 

Bet dabar, visai nesiklausęs, ai 

kolionijos norės mokėti ar ne 

Anglijos Parliamenlas prieini 
aptaksavimo įstatymą, Stampi 
Aktą (1765), kurs liepi, kad vi- 
si legaliai dokumentai butų sv 

apmokėtomis stampomis. Sit« 
amerikiečiai nenorėjo priimti. Jii 
teisingai manė, kad tik jie patį' 
art>a jų atstovai turėjo tiesą už 
dėti ant jų taksas. Jie už reiškė 
kad taksacija be atstovybės yr; 
tiranija. Jie parangųs buvo mo 

kėti savo taksų dalį, bet jie neno 

rėjo atsisakyti nuo savo teisių, 
taksas uždėlioti. 

Šitas Parliamcnto aktas visos- 

koionijose buvo pasmerktas 
įmonės kėlė riaušes, kada ti!< 
jiems buvo pasiūloma pirkti 
štampuotą popicrą; Ang'vos ta 

Vorai bu-vo boikotuojami, ir zmo 

/bes vaikščiojo gatvėmis šaukda | 
j mi: "Liuosybės, Savasties ir ša-j 
liti su štampomis!" 

I Tas dėjosi maždaug visose try- 
likoje kolionijų, ir kas dar svar- 

ibiaus, kolionijos pradėjo veikti 

/kartu, kaipo vienata. Devynios 
iš tu kolionijų susirinko Nevv Yor- 

►,ke spalių mėnesyje T/65 m-» kad 

I-^eiškus savo teises ir apsvars- 
kaip atsispirti prieš britiš- 

valdžios neteisybės. Ir jie 
ne veltui kovojo. Anglijos pir- 
kliai ir fabrikantai taipgi buvo 

j priešingi Parliamento aktui, nes 
* jie nebegalėjo pirkliauti Ameri- 
* koje, amerikiečiams atsisakant 

pirkti Anglijos tavoms, kol ne- 

bus aktas atšauktas. Tikri lai- 
svės draugai Anglijos Pariiamen- 
te, kaip Pitt, Burke ir kiti, taip- 

jgi buvo prieš akt.ą, nes, matė, 
! kad tas peniau:; jau sujudino 
kolionistus. Taigi i766 metais, 
nežiūrint, kad karalius buvo prie- 
šingas, Štampų aktas buvo at- 

mestas. iš ko amerikiečiai labai 
Į džiaugėsi. 

Towr.shendo Aiąuį. 
\le nors Štampu Aktas buvo 

atmestas, Anglija betgi neatsi- 
sakė nuo minties aplaksuoti ko- 

lionijas. Sulyg patarimo Karo- 
lio 'rowiishcndo, iždo kancle- 
riaus, Parliamentas priėmė eilę 
jstatymų, pavadintu Townshen- 
do aktais, kurie uždėjo taksas 
:.nt arbatos ir kaikuriu kitu da- 
'vkų, o prie to dar su pasarga, 
kad turi būti pasiu-'a kareiviai, 
kurie priverstų Įstatymus i 
pildyti. 

.Suprantama, tas tik labiaus 
įpykino kor.onistus, taij) kad jie 
pradėjo rinkties pusėtinais bū- 
riais, idant pasipriešinus metro- 

polijos neteisybėms. Jie pasira- 
';<*• po sutartim nepirkti įvežamų 
'.i Anglijos tavorų, kol taksos nuo 

y'u nebus nuimtos, ir daugelis 
įmonių nenorėjo nei valgyti, nei 
dėvėti, nei vartoti jokių dalykų, 
uirie iš Anglijos buvo atvežti 

'Kariški gubernatoriai, bent kai- 
uirie iš jų, elgėsi su kolionistais 
iu panieka, ir davė Anglijos ka* 
alini ir jo ministeri ims klaidin- 
gus patarimus. Vienas rašė; 
'Atsiųskite čia armiją ir laivyng 
it'ertimūi- tų šunų prie proto.' 
[r daugelis kitų buvo persiėmę 
okiais pat jausmais. Bostone 
careiviai susipyko su žmonėmis, 
r neapsikentimas iš abiejų pusių 
>a si darė taip aštrus, kad kovo 
i d., 1770, kada, susibarus ka- 
•eiviams su piliečiai?, žmonės su- 

i-go /turėti, įsikarščiavę kare 
iai šaudė Į minią ir užmušė pen- 

kis, o daugelį sužeidė. Tas at- 
sitikimas yra žinomas, kaipo Bo- 
,tono Skerdynė. 

Tas tokią intekmę padarė į 
rnones, kad Massachnsctts'o gu- 
ernatorius pagalios pamatė rei- 
al.Į prašalinti kareivius. Kitose 

^olionijose Taipgi buvo didelis su- 

udimas, ir todėl Anglijos Par- 
lamentas nusprendė atšaukti 
rovvnshendo Aktus, palikdama? 
ik taksą ant arbatos. 

Bet žmonės i.ckovojo už ma- 

resnes taksas, jie nekovojo prieš 
aksas; jie kovojo už teisę pa- 
iem3 skirties taksas. Tai buvo 

l ^ova atž piliečių teises, už teises 
iiisvo žmog?us. Kol tik jie buvo 
aksuojami be jų sutikimo, jie 
autė, kari jų teisės nėra gerbia- 
nos, ir jie nenorėjo nusiraminti 
te tu teisių pripažinimo. 

"Bostono Arbatinis Piknykas." 
Tokiu budu Townshendo Aktų 

itšaukimas nenuramino kolioni- 
•tų, nes arbatos taksos pasiliko, 
utdra neaprimo. Arbata buvo 
adinama "kenksminga žole," 
mončs darė apžadus nevartoti 
>s visai, ir kur tik galėjo, jie 

tedavė jos išlodiioli ir pardavi- 
įėti. Bostone žmonės prašė gu 
>ernatorius, .kad jis pasiųstų ša 
in laivus su arbata, ir kada jis 
.tsisakė tai padaryti, jie susirin- 
ko dideliais būriais j Seną Mi~ 
ingų Mamą pietinėje pusėje, ka 
ne jie nutarė suversti arbatą j 

iurę. 
Būrys jaunu vyrų, apsirengusių 

Tohau'ko indijonais, užkopė ant 

laivų, išlaužė skrynias, ir išpyle 
arbatą j vandcrij. Kitose kolio- 
i i jose laivai buvo arba parsiun- 
čiami atgal, neleidus jiems iš- 
kraustyti arbatos, o jeigu kurie 
buvo išloduojami, tai arbata pu- 
lavo, nes nei vienas jos nepir- 

!<avo ir kitiems neleisdavo nei 
pardavinėti, nei pirkti. 

Britanijos valdžia negalėjo j 
tai ramiai žiūrėti, ir kad tą viską 
sustabdžius, aštriai nubaudė 
Massachūsetts'o kolioniją, uždė- 
jus ant jos karišką gubernatorių, 
uždraudus visus viešus susirin- 
kimus be gubernatoriaus leidimo, 
pastačius kareivius kur tik guber- 
natorius matė reikalą, atėmus 
nuo jos "Ouebec'o Provinciją," 
ir—kas skaudžiausia už viską— 
uždarius jos uostą. 

(Toliaus Bus), 

Tai yra Young's Memorial kapines, kur likosi palaidotas Th. Ruosevelt. Kair- 
pc yra kun. Dr. Geo. E. Talniadge, kuris atliko pasku tinęs ceremonijas. 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
IŠ DETROIT, MICH. 

"Lietuva" Piliečiu Kliubo 
organu. 

Gerbiama Lietuvos Admini- 
stracija. Lietuvių Piliečiu idiu- 
bas, Detroit Mieli, nutarė pasi- 
imti dienraštį "Lietuva" ui or- 

ganą. Dienraštis "Lietuva" kliu- 
bėčiams geriausiai patinka iš vi- 

sų lietuviškų laikraščių. Ypač 
jis pasižymi politiškais straips- 
niais, gvildenant tieK lietuvišką, 
tiek tarptautinę politiką. Taigi 
L. P. Kliuhas, kurio tikslu yra 
'avinti narius plačiau suprasti po- 
'itiką, rado reikalingu pasiimti 
'Lietuvą" sau už organą. Pri- 
siunčių narių adresus, kuriems 
malonėkite siuntinėli dienraštj 
'Lietuva." 

Su pagarba, 
Naujokas. 

Nuo Red. Malonėkite priduoti 
cliubo viršininkų varaus, specia- 
liame sąraše, kad męs galėtume 
paskelbti laikraštyje. Taipgi 
prašome dažniau infojmuoti mus 

įpie kiiubo veikimą. 

IŠ ANSONIA, CONN. 
Sekant mūsų laikraščius daž- 

nai randi lietuvaičių vardus, ku- 
rios darbuojasi dėl Lietuvos labo. 
Bet ansonieties tai neina pra- 
kilniu lietuvaičiu taku, tik viena 
poni Jovaišienė yra eilėse, kovo- 
tojų už Lietuvos laisvę. 

Moterims iš dalies yra atleisti- 
na, nes jos visgi turi šiek tiek 
triūsoj kad aprūpinus savo šei- 

myną. Let kur gi įv.usų mergi- 
nos, kurių Ansonijojc yra gražus 
būrelis. Joms matyt visai ne- 

rupi Lietuvos reikalai, jos tik 
; iiuro, kad daugiau- šposų padir- 
bus. 

Štai vienas jtt šposu. Sausio 
į. d. jos nusisamdę dideli veži- 

ną, privertė pilną šiaudų (kuo 
•atidų daugiau tuo geriau), pri- 

sikalbino vaikynus ir sulindę j 
šiaudus važinėjosi po miestą. 
Žmonės stebėjosi matydami tokj 
keistą reginį. Butų labai .tiražu, 
kad mūsų mergaitės greta links- 
mybių nemirštu ir \argstančios 
Lietuvos. Šiądien visų tautų mo- 

terįs stoja cilėsna Įvairių prakil- 
niais tikslais draugijų. Jos yra 
tartum angelais, nešančiais var- 

guoliams nuraminimą. Bet lietu- 
vaičių męs mažai tematome gar- 
bingųjų eilėse. 

Viską matęs. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
Bolšev'kiška minia. 

Paskutiniais laikais, tėvynai- 
niams besidarbuojant dėl tėvy- 
nės labo, 111 usų bolševikai stovi, 
taip sakant opozicijoje. Kartais 
jiems pritaria ir šiaip sau būre- 
lis lietuvių. Ir bolševikai sušun- 
ka. "štai, žiūrėkit, minios su mu- 
mis." 1 

Pasižiurėjus gi arčiau, męs pa- 
matysime. kad toji oolševikų -mi- 
nia gyvenime lošia visai menką 
rolę ir tai tik nenaudoti žmom-i 
jos. 

Vadinu juos.nenaudėliais žmo- 
nijos ne todėl, kad jie eina su 

bolševikais, bet tc/.iti kad jie 
n era bolševikai^— jie yni nieką-?.' 
Jie žmonijos ballastas. 

Šiądien, kuom,et tautininkai ir' 
klerikalai renka aukas Lietuvos1 
išliuosavinuti, tai, tas brastas, be- 
partyvis elementas, kaip jie myli, 
save vadinti, eidamas sykiu su į 
tikrais bolševikais, šukauja:; 
"Mums nereikia LTetuvos, męs- 
neaukausime palaikymui Vagių,| 
caro bernu ir panašiai." Vadi 
nasi jie eina sykiu su bolševi 
kais. 

Bet, daleiskime," kad dabar bol 
ševikai rinktu aukas jvykinimu 
revoyhrcijos Lietuvoje, ta 
.iš .esu tikras, kad tas bepartyvu 
elementas, kufs šiuo laiku einu 
su bolševikais, pradėtų eiti prieš 
bolševikus. Ir nei kiek nenu- 

sistebėči&u, jei jie sušuktų 
"Mums gera Lietuva, užtektinai 
jau ji vargo. lai nors dabar kiek 
pasilsi, irus neaukausitne bol- 
ševikams užlaikymui tinginių, 
mušeikų peštukų ir panašiai'' Ir 
tą jie tikrai padarytų. 

Bet jei męs dar arčiau prisi- 
žiurėme tiems žmoniems, tai pa- 
matysime, kari jie yrn didžiumoj, 
taip sakant, "nikeliniai sportai," 
kurie nutvėrę keletą doliarių 
stengiasi, kaip galint greičiau, 
juos išbūti. O paaukauti ko- 
kiam prakilniam tikslui nors do- 
liarinę dėl jų yra didelė sun- 

kenybė, Bet, kad nepasirodžius 
(:čyp sportais." iie visa gerkle 
rėkia "Gelbėkit! męs vagius ma- 

tome." Tai vyriausias typas bol- 
ševikiškos minios. 

Dar remia bolševikus neskait- 
lingas būrelis skupuolių ir žmo- 

nių su atbukusia siela, kurių 
elgimąsi yra panašus pirmiem- 
šiems, bet jie, mano manymu, 

mažiau blėdingi žmonijai, nes 
nors trukdo judėjimu, bot mažai 
prisideda prie ardymo (o pirmic- 
jie šioje srytyje yra geri mecha- 
nikai). 

Tikricmsiems bolševikams rei- 
kia duoti didesnį kreditą. Jie 
darbuojasi taip sakant, iš šir lies 
Ir jei daro klaidas (o jie darc 
gana stambias klaidas), tai tam 
kaltas jų išauklėjimas ir jų va- 

dų taktika. 
Taip maž daug galima sprę- 

sti žiūrint i lietuvių judėjimą 
Rochestervje. GaT l<itose fcolio- 
nijosc tas atrodo kitaip butų žin- 
geidit išgirsti. 

Paukštelis. 

NESIŪS AUKŲ TAUTOS 
FONDUI. 

Męs n c syk Į nurodėme neku- 
rias paklaidas Amerikos lietu- 
viu veikime dėl išgavimo Lietu- 
vai Neprigulmybts. Pasirodo 
kad mušu perspėjimai turėjc 

| pamatą. Gi ateinančios iš lie- 
tuviškų kolionijų žinios liudija, 
kad minios jau pradeda neuž- 
sitikėti kai-kuriais lietuvių va- 

dais. Žemiau telpanti re/.oliuc?- 
ja ganėtinai nušviečia dalyką, 

f "Lietuvos" Redakcija. 
f g ,-">V 

': 
V 

Binghamptcn. N. Y. 

Sausio 9 g., lęit Tautos Pon- 
io 127 skyrius, Binghampton, 
\T. Y., turėjo savo susirinkimą, 
iptarimui įvairių reikalų. Tarp 
citko buvo piešta kolkas ne- 

j uųsti Į centrą aukų, apie $4,000, 
kurios buvo surinktos laike pra- 
':albų, Giuod/.io •26 d. 1918 m. 

'nešimas priimta vienbalsiai, iš- 
įešant sekančią rezoliuciją. 

Eczoliucija. 

Kadangi tautininku laikraš- 
iuose ('"Tėvynėje," "Lietjvoje" 

ir "V. Lietuvninkų"), o išdalies 
ir katalikų ("Darbininkę"), pa- 
sirodė negeistinos ir neaiškios 
žinios (ant kiek jos yra teisin- 
gos, negalima spėti), bet visaip 
gali buti. ir visur reikalingas 
atsargumas. Todėl Tautos Fon- 
do 127 skyrius nutarė sekančiai: 

1.— Nesiųsti pinigų j centrą 
(Tautos Fondą), kol paaiškės 
dalykai, kurie dabartiniu laiku 
pasklvdo laikraščiuose apie Švei- 
carijos Lietuvių Tarybą ir musų 
atstovus tenai. 

2.— Nesiųsti pinigų ir kitus 
skyrius prie to paraginti, kad 

nesiųstų pinigų, pakol musų 
Tautos (katalikų) Taryba Wa- 

"Birutes" 
Koncertas 

Nedėliioje, 

Sausio-dan. 19,1919 
Pradžia lygiai 8 vai. vak. 

• Bohemian Slovak 
American Hali 

1440 \\1est i8th Street 

Vadovaus St. Šimkus. 

"BIRUTĖ" rengia didelį grą- 
žų koncertą. Progiamas bus ly- 
iu koncertą. Programs bus la- 

bai [vairus ir ji išpildys geriau- 
[ sios lietuvių muzikalės spėkos. 

Bus duetai, kvartetai, trio, solo, 
"Birutės'' vyrų choras ir 3i-y 
rutės" moterų choras. Tai jau 
"Birutės'' miš/us choras pa- 
dainuos daug naujų, dar negir- 
dėtų dainų. 

Todėl visi, kurie norite iš- 

girsti gražių, naujų dainų ir 

pasišokti prie geros muzikos, 
ir gražioje svetainėje—atsilan- 
kykite j šitą "Birutės" koncer- 

tą. Kviečia, "Birutė". 

sliingtone nepaduos smulkių ir 
teisingu atskaitų—įplaukų ir iš- 

plaukų ir pakol nedažinosime 
kiek męs turime \Vashingtone 
apmokamų darbininkų ir kokios 
jų algos; nes laikraščiai rašy- 
dami apie ''steriografistes, sekre- 
torius" ir kitus, klaidina visuo- 
menę. () žmonės, apie 1;į už- 
klausti. nieko nežinodami, negali 
apginti Tautos Fondo reikalų 
ir užmetinėjimų ant jo. 

3.— Duoti T. Fondo Centro 
kasėriui perspėjančio žinią, kad 
neišmokėtų jokių bilų, pasirem- 
damas ant viršminėtų dalykų. 
Kadangi dabar viešpatauja visur 
betvarkė ir suirimai, tai reikia 
visur apsižiūrėti, kol dar ne vėlu. 

4-— Paaiškėjus netikusiai gas- 
padorystci T. Fondo Tarybos 
arba komisijos (žodžiu, kam ta 

į gaspadorystė priklauso), męs 

į busime gatavi išsiųsti pinigus 
I Lietuvos Valdžiai, kurią pripa- 
žįsta visi Lietuvos gyventojai. 
Rezoliucijos sekretorė, 

J. Tamašauskiutė, 
310)4 l'ro-pect st. 

Tautos Fondo 127 skyriaus, 
Pirmininkas, R. Stanislovaitis, 

291 Clinton, St. 
Sekretor. Pranciškus Steckis, 

153 Clinton, St. 

P. S. Jeigu netalpintumėte, tuo- 

jaus gražinkite. 

DVASIŠKOS ! 

Prakalbos 
NEDĖLIOJE, 

Sausio-dan. 19,1919 

po numeriu 

4537 SO. ASHLAND AVE. 

Kalbūs patyrę geri kalbėtojai, 
i po pict 3:30. Meldžiame visu 

Lietuvių kuoskaitli iriausiai at- 

[ silaukyti, Prakalbų rengėjai. 

Telephone Drover 8167 

J. F. BUDRI K 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausių Gramafonų 
ir Lietuviškų Rekordų. 

Auksinių Laikrodėlį, Žiedu, ir t. t. Krautuvėje randasi 
didžiausis pasirinkimas visokiu Lietuviškų Knygų. Ka- 

talogą siunčiame Dykai. 

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

UNIVERSAL STATE BANK 
YRA TAI CHICAGOS 

Lietuviu Finansinis Verdunas 
Kuris Žengia Pirmyn Sparčiai ir Kasdien Auga Stipryn 

BANKO TURTAS JAU SIEKIA 

$1,267.225.23 
DEPOZITŲ AUGIMAS 

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) $.16,754.95 
Rugpjučio 4, i<^7 288,556.89 
Gruodžio 31, 1917 — 418,661,63 
Liepos 2, 1918 600,079.07 
Lapkričio 2, 1918 765,523.56 
Gruodžio 3T. 1918 945,789.40 
Sausio 16, 1919 $968,066.78 

Dėkite savo pinigus į Universal State Banką. Jeigu lai- 
kote kur kitur, tai palikite mums savo knygutę, o męs 
pinigus perkelsime — tamistai visai nereikės gaišti nuo 

darbo. Mokame 3 nuošimtiuž padėtus pinigus, kurį iš- 
mokame Sausio ir Liepos mėnesiuose. 

Lietuvių Valstybinis Bankas taip sparčiai auga dėlto, 
kad yra STIPRUS IR SAUGUS bankas, po aštriausia 
valdžios priežiūra ir po nuolatine užžiura ištikimų di- 
rektorių ir pasekmingų banko valdininkų, turinčių platų 
ir ilgmetinį patyrimą bankiniuose reikaluose. 

Unversal State Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai 
apsaugoti ir niekad negali žr-tf, nes bankas turi gryn^ 
kapitalą ir perviršį, siekiantį $225 000.00, o suvirš 400 
šėrininku savo turtu duoda depozitoriams dą didesnį už- 
tikrinimą—žodžiu sakant Universal State Bankas yra 
tai "Lietuvių Finansinis Verdunas''. 
Univesal State Bankas 'ra netik saugus bet ir labai pa- 
rankus bankas, nes yia atdaras Utarninko ir Subatos 
vakarais 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 tarpininkystės. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED ST. Kanp. 33. Cmcago, III. 
jcJ .NKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto 

iki 5 vai. po pietų; Subatoj nuo 9 vai. ryto iki 
12 pietų. Utarniko ir Subatos vakarais iki 8:30. 
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Prenumeratos Kaina apgarsinimų akyrluje. Apgar- 

sinimų kaina suteikiama pareikalavus. 
Prlalijati Redakcijon ir nesunaudoti rankraščiai gū- 

žinami atgal tik tada, kada jų gražinimo reikalaujama, 

rankraStl Redakcijon siunčiant, ir kuomet grąžinimo 1&- 

prie rankraščio yra prLlėtos. 
Prenumeratos, apgarsinimų Ir kitokio biznle reika- 

lais reik krel^Ja laiškais i Dienraščio Adminlstaraciją. 

Korespondencijas, žinias h* straipsnius reik adresuoti 

DtenraSČlo Redakcijos vardu. 
Joki raStal, be padavimo rašėjo tikro vardo-pravor- 

dis (apart slapivardffs) ir adreso, negali butl sunaudoti. 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11'30 iki 

12-tai ĮSryto ir nuo 5:30 lkl 6 vakare. 

Vadas ir Bosas. 
Vadai gali visuomenę vesti vienu, ar ki- 

tu keliu tik patol, pakol ji to nori, pakol ji su 

tuo sutinka, pakol vadai yra tos visuomenės 

norų išreiškėjais. 
Todėl jie ir vadinasi visuomenės vadais, 

arba lyderiais. Bet, apart vadu ir lyderių, tan- 

kiai yra ir toki gaivalai, kuriuos ne kiekvienas 
gali lengvai atskirti nuo vadų,—tai taip va- 

dinami amerikoniškoj politikoj bosai. 

Tarp vado ir boso yra pamatinis skirtu- 
mas tame, kad vadas yra visuomet tikru iš- 

reiškėju savo pasekėjų tikros minties ir norų, 
kuomet bosas tankiausiai juomi nėra. Vadas 
stovi priešakyje todėl, kad jį žmonės ton vie- 
ton stumia. Bosas stovi priešakyje todėl, kad 

jis viena ar kitokia aplinkybe pasižabojęs savo 

pesekėjus, pats ant jų sįirahdų užsirioglina. 
I 'adas visuomet yra savo žmonių saitčinaus 
noro išreiškėjas. Bosas niekuomet juo nėra: 

jis savo mintis savo pasekėjams diktuoja ir 
tankiausiai jas perbruka per jų gerkles net 

prieš žmonių norą. 
I adas yra žmonių susipratimo, apšvietos 

išdava. Bosas savo įtekmės sostą remia vien 
tik ant savo pasekėjų aklumo, ant jų tamsu- 

mo ir nemokėjimo patiems susiorganizuoti. 
Vadą žmonės remia todėl, kad jie reikalą 

suprantą ir mano, kari jų vadas geriausiai jį 
išreikš. Bosą žmonės remia todėl, kad jie pa- 
tįs reikalo tuo tarpu nesu Įranta ir mano, kad 
bosas teisingai ne tik už save, bet ir už juos 
op g aivos, ir darbą atliks. 

Vadas žmone veda- Bosas juos stumia. 
Vadas yra demokratizmo išraiška. Bosas yra 
despotizmo liekana. 

Ir męs lietuviai turime ir vadų, ir bosų. 
Pasižiūrėkite į juos, kaip kuris iš jų veikia 
mūsų viešam gyvenime — patįs juos atskir- 
site ir pažinsite, nereikės jų nei pirštais rodyti. 

Užbaigimui šito rašinėlio apie vadus ir 
bosus reik tik pažymėti, kad kiek vadai, arba 
lyderiai yra kiekvienoj draugijoj, kiekvienoj 
tautoj reikalingi, tie1< bosai yra kenksmingi. 

Ret, anot pasakymo: "Tu gali apgauti 
laikas nuo laiko visus žmones; tu gali visados 
apgauti nekurios žmones; bet tu negali apgau- 
ti visados ir visti žmonių." c c 

Taip išeina ir su bosais. Laikas nuo laiko 
jie gali apgauti visus žmones; nekuriuos žmo- 
nes jie gali apgauti visados, bet jie negali ap- 
gauti visų žmonių visados. Žmones anksčiaus, 
ar vėliaus praregi. Tuomet būva — išpradžių 
protestai, paskui "revoliucijos" prieš savo me- 

namus lyderius [Beje, tėmykit ir tai, kad ho- 
sas niekuomet nepasivadins bosu; jis visuomet 
save skelbia lyderiu]. 

Kuomet visuomene pradeda ''kelti gvoltą" 
prieš savo "lyderius," žinokite, kad tas lyderis 
yra tik menamas lyderis. Jis r tikrųjų yra 
bosas, nes lyderis, matot, turi dar ir tą ypaty- 
bę, kad teisingai ar neteisingai nustojęs visuo- 
menės pasitikėjimo, jis pasišalina, pats iš prie- 
šakio, kuomet bosas to niekados nedaro: jis 
turi but per prievartą is ten išspirtas. 

Ar Jau? 
•NekurL laikraščiai vakar talpina A s s o- 

c i a t e d 1' r e s s telegrama iš Londono, ku- 
riame sakoma, kad is Vįiršavos atėjusi žinia, 
buk Ix*nkijos valdžia apūne administraciją, 
t. y. civilį valdymą Lietuvos. Ir prie to šita 
žinia dar priduria, kad tą žingsni Lenkijos 
valdžia padariusi sulyg Lietuvos respublikom 
prezidento prašymo. 

Kad lenkai gal? užimti Lietuvą, jciyu 
jictns tą talkininkai leis daryti, tas yra galimas 
dalykas; kad lietuviu valdžia, ar Lietuvos 
žmonės to prašytų—tas yra aiškus ir visiems 
žinomas melas. Šiame, atsitikime tas melas pa- 
sitvirtina dar ir tuomi, kad Lietuvių respub- 
lika iki šiolei neturi prezidento. 

Visos panašios telegramos yra aiškus pa- 
vyzdėlis lenkiškos propagandos ir intrigos. 

* * 

Ar ne Tame Priežasties? 
Iš Paryžiaus ateina /inios, kad, apart se- 

nų viešpatijų, talkininkai suteikė prie Taikos 
Konferencijos stalo po dvi vietas sekančioms 
naujoms valstijoms: Lenkijai, Čecho-Slovaki- 
jai ir Jugo-Slavijai. 

Iki šiolei nei vienos vietos negavo, — ir 
nežinia ar gaus — sekančios tautos, apsiskel- 
busios save neprigulmingomis: Lietuva, Fin- 
liandija, Ukrajina. 

Sustačius vienas su kitomis, pamatysime, 
kad visos pirmos valstijos paskelbė ne tik savo 

neprigulmybę, bet ir suorganizavo savo tauti- 
nes armijas, kariavusias talkininkų pusėj, kuo- 
met iš antrų viešpatijų nei viena nėra to pada- 
riusi. » 

♦ * 

Svetimoj Spaudoj apie 
Lietuvius. 

UŽDAVINIAI PRIE TAIKOS STALO. 

"Tautų lyga palaikymui taikos, kuri bus 
Versailles padaryta, yra plačiai garsinama. 
Tokia Lyga iššaukįi daug tikro galvasukio 
savo sumanytojams ir dalyką mylintiems ap- 
svarstyti rėmėjams. Didžiausis iš ių bus nu- 

statyti tautas. Kaip serioziškas toks uždavinys 
yra, j tai nurodo aspiracijos nekuriu naujai 
atgimusių Šeimynos narių, linkite Lenkiją, 
pavyzdžiui. 

"Supplėšyta, padalinta tarp jos užkariau- 
tojų. ta šalis išnyko nuo žemlapių ir gyvavo 
tik širdyse ištikimų savo žmonių. Likimo ra- 
tas išneša ja vėl paviršėli, ir ką-gi męs atran- 
dame? Tai atgimusios Lenkijos premieras kai 
ha sekančiai: 

"Aš noriu matyti Lenkiją apgyventą 
tik lenkų. Aš nepritariu davimui specia- 
lės autonomijos ir mokyklų žydams, bet 
tikiu j davimą jiems pilietiškų teisių, jei- 
gu jie išpildė savo pilietiškas pareigas. 
Kaslik žemės plotų, tai męs norime to, 
kas etnografiškai yra mūsų. Męs nenori- 
me to, kas yra vokiška, ar ukrajiniška, 
bet męs manome, kad Lietuva tuo žvilgs- 
niu yra musų!" 

"Idant gauti pilną reikšmę tokio najivaus 
užreiškimo, laikykit mintyje faktą, kacl Lie- 
tuviai tikisi atgauti savo tautinę vienatą, 
idant galėtų džiaugtis visomis teisėmis ir pri- 
vilegijomis, kokias yra suteiktos Lenkijai. 
Taipgi ir tai, kad žydai prašo but paliuosuo- 
tais nuo prispaudimo, po kuriuo jie gyveno 
Lenkijoj per amžius. 

"Laisvė yra garbinga puota, bet ji pri- 
valo Uuti arba lygiai tarp visit padalinta, arba 
ji pasiliauja būti lasve. Yra jaučiamas tūlas 
apsivylimas, kacl pirmas panaudojimas iš 
lenkų pūsis yra pasileidimas į pogromus ir 
plianavimas teritorialių užgriebimų, bet Tai- 
kos Konferencija gal gėlės išgydyti nekurias 
tų tautų. Kaip ten*nebūtų, kuomet delegatai 
susirinks pertaisymui Europos žemlapio, jie 
turės nebile kokį "džiabą." 

—Iš Bcc, Omajia, Nebr. 
Sausio 4 d. 1919 m. 

* * 

, JEIGU BOLŠEVIKAI SUTIKTŲ. 
Paul Scott Movvrer, speeialįs korespon- 

dentas Omahos IVorld-Hcrald'o ir Chicagos 
Daily News, savo kablegrame iš Paryžiatis, 
gruodžio 28 d., kalba apie Rusijos klausimą 
Taikos Konferencijoj. Jis išreiškia nuomonę, 
kad kuomet Rusiios bolševikai prašė talkinin- 
kų padaryti musių pertrauką, tai Prancūzijos 
liberališkieji elementai manė, kad talkininkai, 
pasinaudodami ta progą, privalėtų išreikšti 
savo nuomonę, kokios išlygos yra statomos 
Rusijai iš talkininkų pusės, ir po to sako kab- 
legrame sekančiai: 

"Yra sumanoma, kad jei-ru bo1 šėri- 
kai sutiktų pripažinti neprigulm ybę Fin- 
liandijos, Baltiko valstijų, Lietuvos, Len- 
kijos, Ukrajinos, Kaukazo, Astrahaniaus 
ir Siberijos; jeigu jie prižadėtų nemėginti 
platinti bolševikiškos propagandos ir pri- 
pažintų Rusijos užrubežinę skolą, ispuo- 
iančią tiems distriktams, tai talkininkai 
galėtų sutikti padaryti taiką, nuimti blo- 
kadą ir, be tikro užvedimo diplomatiškų 
susinėsimų su bolševi cais, leisti tai Ru- 
sijos daliai, kuri yra pasilikusi po jų do- 
minacija, prieiti prie savo locno išsigelbė- 
jimo." 

—Iš IV ori d-H erai d, Omaha, Nebr 
Gruodžio 29 d. 191S m. 

Škotai Nenori Išvažiavusių Lietuvių. 
Dar nesustojo sopėjusios lie 

tuvių širdįs dėlei pereitų me- 

tų atsitikimų, kuomet lietu- j 
viai vyrai gavo išvažiuoti iš 
Britanijos Rusijon į kariume- 
nę; dar nenudžiuvo moterių 
ašaros, atsiskyrus su vyrais; 
dar kūdikiai tebetiesia ranku- 
tes prie savo tėvelių ir tebe- 
klausia, kuomet pareis ir su- 

grjžš ietis (dadis),—o eia jau 
vėl nauji vargai prieš akis, 
gresia naujas pavojus lietu- 
viams. 

Laikraščiai pradėjo rašyti 
apie lietuvių išsiuntimą na- 

mon: kur, Rusijon, Lietuvon, 
ar kur kitur? Tas /ištiek. 
Tiet jeigu varytų, butų nege- 
rai. 

Neleidžia Prie Darbo. 
Keli mėnesiai atgal, keletas 

lietuvių sugrįžo iš Rusijos. 
Jiems nuėjus į darbą, sustrei- 
kavo kasykla ir pareikalavo 
juos iškelti iš po žemės. Ta" 
atsitiko Bellshill apskrityj. Nu 
siraminta. Lietuviai gavo 
darbą. 

Kelios savaitės atgal sugrį- 
žo iš Archangelsko vėl keli lie- 
tuviai į Stoneyburn. J r čia 
tas pats. Tūloj kaskyloj "Uni 
ted Colleries Foulhiekls" su- 

streikavo 300 škotų angliaka- 
sių. Padarė susirinkimą ir 
pareikalavo, kad 3 sugrįžu- 
siems lietuviams neduotų dar- 
bo. Iš 300 vyrų balsavo leis- 
ti lietuvius dirbti tiktai 0, ne- 

leisti—294. 
Ant susirinkimo sakė pada- 

rysią, kad 1 ir dirbantieji su- 

grįžę lietuviai Pellsliill apskri- 
tyj turėsią apleisti darbą. Lai 
ke susirinkimo pakelta dau- 
gybė įvairiausių klausimų ir 
padaryta daugybė užmetimų 
lietuviams; iš pradžios vadir- 
ta lietuviais, o paskui tiktai 
minėta 'Tolus/' Čia užpro- 
testuota, kam lietuviai važia- 
vo Rusijon, savo šeimynas pa- 
likdanr penėti škotų visuome- 
nei. Sakę: "Męs dabar turi 
me didesnis "taksus" bėd- 
niems mokėti. Kam tokiai 
moteriškei duoda "Parislr pa 
šelpą, kad jos sunus dirba. 
Kam anai duoda perdaug, ko- 
dėl ta ir ta neina i darba ir tt. 
Viską bežiną. Susirinkime 
prisiminta ištarti pernai žo- 
džiai išvažiuojančių vyrų. 
Buk buvę sakyta, kad kiti lie- 
tuviai šaukė: "Męs važiuoja- 
me Rusijon kariauti prieš Bri- 
taniją. męs jumis išmušime, 
jus "monkės"-bczdžiones ir 
1.1." Dabar škotai darbinin- 
kai .šaukia, ko jus sugrįžote? 
Tūlas lietuvis buk pardavęs 
išvažiuodamas škotui' vargo- 
nėlius, kitas dviratį, o tie daik 
tai nebuvę išmokėti, nors lie- 
tuviai sake, kad išmokėti. Da- 
bar firmų agentai tuos daik- o o 

tus iš škotų atėmę, o pirku- 
siųjų žuvę pinigai. Dalykus 
žinantieji žmonės pasakoja, 
kad tas tiesa. Jei taip, butų 
negerai padaryta. Dabar bus, 
sunku akis parodyti. Dar 
šaukta, kad lietuviai, išvažiuo- 
dami "buntavoję" ir visus ku- 
šinę. Minėjamas vardas-pa- 
vardė lietuvio, kuriam, jei > u- 

grįžšiąs, škotai duosią į kailį, 
jei ne blogiaus. O tuo lie 
tuviu buk esąs buvęs didelis 
"cicilikas"-bolsevikas Yosy- 
lius. Ta nei užtikrinti, nei už- 

ginčyti galima. Atsakomybė 
krinta ant lįiidytojų, kurie ži- 
no dalykus arčiaus. 

Teisina Lietuvius. 
Ant susirinkimo specijaliai 

buvo užkviestas angliakasių 
unijos Komiteto agentas Mr. 
J. Doonan iš Batbgate. Žmo- 
nės, kurie buvo susirinkime, 
sako, kad M r. J. Doonan gy- 

nes lietuvius, kaip įmanyda- 
mas. Bet darbininkai-anglia- 
kasiai jo neklausė, šaukę, užę, 
užrėkę ir į Amerika su viso- 
kiais niekšais-pabėgėliais siun- 

tę, jei jis lietuvius žin<įs ir 
užstojas. Reikalauta lietuvių 
išsiuntimo iš Britanijos. Tas 
atsitiko gruodžio 5 d., Stoney- 
burn. Bet ta diena dar vis- 
kas nepabaigta. 

Gruodžio 8 d. Mr. J. Doo- 
nan vėl atvyko ir laikyta ant- 

ras susirinkimas. Čia išaiš- 
kinta padaryti lietuviams už- 

mėtinėjimai, nes priduota sio- 
kių-tokių prirodymų unijos 
agentui. Pasakyta, kad tiek 
ir tiek lietuvių yra Britani- 

jos armijoj, tiek ir tiek jau 
žuvo, vadinas lietuviai yra ge- 
ri šios šalies piliečiai. O jei 
lietuviai važiavo Rusijon, tai 
ta darė dėlei daug pateisinan- 
čių priežasčių. Padaryta Ru- 
sijos su Britanija Konvenci- 
ja ta daryti leido, kaipo ir bri- 
tai galėjo stoti armijon Ru- 
sijoj, vieni taip ir padarė, o 

kiti sugrįžo i savo kraštą. Kad 
lietuviai nekalti, jei Rusijos 
armija pairo ir jų ten ii ne- 

ėmė, arba ėmė savanoriais. 
Kad lietuviai nekalti, jei rusų 
valdžia (bolševikų) nieko ne- 

davė likusioms čionai Rusijos 
pavaldinių šeimynoms ir pri- 
siėjo jas šelpti Britanijos vi- 
suomenei. Kad Kerenskio 
valdžia nors 300 sv. ($1,500) 
davė Škotijos lietuvių šeimy- 
noms: kad lietuviai nėra visi 
bolševikai,'jų nemyli, žiuri Į 
bolševikus kaipo Į pamišėlius. 
Kad Britanija gali su Rusija 
atsilyginti už šeimynų šelpi- 
mą, o kūdikiams ir moterims 
negalima leisti mirti badu. 

Paaiškinta, kad išvažiavu- 
sieji Rusijon lietuviai įstojo j 
Britanijos armiją Archangels 
ko apskrity j. Čia parodyta 
net lietuvių-karcivių laiškai iš 
Britanijos armijos Rusijoj ir 
telegramos. Taipogi ir foto- 
grafijos nekuriu lictuvių-ka- 
reiviu iš Britanijos armijos, 
kaip čionai, taip ir Rusijoj. 
Kitas lietuvis net Lance-Cor- 
|><tralu likęs (Tupčauskas iš 
niackburn.) Ta visa unijos 
agentas parodė ir išaiškino su- 
sirinkimui. Žmonės aprimo. 
Sugrįžušieji 3 vyrai dar ne- 
ilirba, bet tikimasi, jiems leis 
dirbti. Tie 3 vyrai ir-gi dar- 
bavosi prie rusu-britu kariu 
menes, arba važinėjo ant 1 »ri- 
tanijos laivu, jie turi paliu- 
dijimus. Tokios naujienos. 

Sako Neleis Atgal. 
Dabar sakoma, kad lietu- 

viams, kaipo svetimiems, gra- 
so čionai naujas pavojus. Ga- 
lima spėti, kad tie lietuviai, 
ką liuosnoriais Įstojo į rusų- 
britų armija Rusijoj, galės 
grįžti atgal j Britanija, jie 
ras čionai vietą, nes turės ras- 

tus-paliudijimus. O kiti gal 
grįžti negalės, bent kiek me- 
tu. Gąl buti, kad šių mo- 

terįs, Lietuvos sniegams nu- 

tirpus ir atšilus, su kūdikiais 
išsiųs Lietuvon, ypač kuomel 
anglai jau atidaro visur kelius 
per jūres ir pasiekia Lietuvą. 

Mr. James Doonan, Anglia- 
kasių Susivienijimo agentui, 
pasiųsta padėka lai-ku už gy 
nimą lietuvių ir pristatyta ang- 
liakasių unijai ir visiems ko- 
miteto nariams agentams (lan- 
giaus tikrų žinių apie lietuvių 
padėjimą. Tas padaryta visų 
Škotijos lietuvių vardu. 

Kini. A. S. 

Moterų Susirinkimas. 
Moterįs, kurių vyrai išva- 

žiavo Rusijon,- turėjo savo su- 

sirinkimą Glasgo\ve gruodžio 
I 10 d. Susirinko iš visur į 1^0 

moterių. Buvo iš apielinkių 
kolionijų. Nutarta siųsti pra- 
švma kur reikia, kad norin- J G 7 

tiems grįžti is Rusijos vyrams 
butų leista. Prie peticijos bus 
renkami parašai. 

(Iš "Išeivių I)r.") 

Tobulinkime gerai 
Pradėtą Darbą. 
Lietuvių liaudis smarkiai 

žengia pirmyn. Jinai vis to- 
bulinasi. Jos reikalavimai, pa 
ž:\iros ir papročiai šiądien jau 
yra skirtingi nuo tų, kokie jie 
ouvo dar netolimoj praeityj. 

Męs pasidarėme kultūrin- 
gesni, todėl ir musų skonis pa- 
kilo. Dalykai, kurie užganė- 
dino mus vakar, šiądien išro- 
do mums jau paprasti. 

Aš čia noriu pakalbėti apie 
nutsų laikraščius. Jšdalics laik 
rastis yra tai atspindis žmo- 
nių išsilavinimo ir jų dvasi- 
nes pajiegos. Taip yra pas 
mus — lietuvius. Paprastai 
pas tautas, augščiau stovin- 
čias, kasdieninis laikraštis, 
daugiausia yra paskučiausių 
naujienų ir visokių apgarsini- 
.nų pranešimas. 

Bet musų laikraščiams neuž- 
tenka tiktai paprastų naujie- 
nų. Priedermė musų laikraš- 
čių yra ir lavinti, tobulinti mu- 

sų žmones. Musų laikraščiai 
užima ne tik laikraščio vieta, 
bet taipgi ir vietą mokyklos; 
jie turi taipgi užimti misijo- 
nieriaus vieta, idant sulaikyit 
lietuvius nuo ištautėjimo, kai]) 
pavyzdžiui, nugramdyti jiems 
lenkystės samanas, kuriomis 
kaip kur musų žmonės ap- 
augo. 

Kad atsakančiai varyti tokį 
darbą, toks laikraštis turi Imti 
pulsu lietuviu gyveninio, turi 
lėmyti ir aiškinti ne tik kr. d 
svarbesnius atsitikimus Lietu- 
voje, bet ir svetur tarp lietu- 
viu. Visi mūsų laikraščiai 
stengiasi tai daryti, bet, man 

rodosi, kad tas atliekama ne 

taip smarkiai, kaip tas turė- 
tu buti. Kodėl? Išaiškinti tą 
galima stoka atsakančiai stip- 
rių laikraštinių organizacijų. 
Pajiegų Amerikoje tarp lietu- 
vių, kaip antai atsakančių ra- 

šytojų, dailininkų-piešėjų, re- 

porterių, korespondentų ir t.t., 
męs jau turime. Bet dau- 
gelis iš jų turi tarnauti sve- 
timiems, nes pas savuosius ne- 

galina užsiėmimo. Kodėl? To- 
dėl. kad pas savuosius nei a 

dar tokios Įstaigos, kuri gale- 
tų jiems atsakančiai už jų dar- 
bą atlyginti. Iš to atžvilgio 
ne tik kad mtisų geresnės pa- 
jiegos mums žųsta, bet taip- 
pat ir niusų liaudis ir kartu 
kultūra nukenčia. 

Kaip malonu nuims butų, 
jeigu turėtume nors vieną 
dienraštį čia Amerikoje, kur 
geriausios musų spėkos, žino- 
vai savo dalykų, atsakančiai 
galėtu tarnauti lietuviu liau- O w c 

džiai, susispiestų apie vieną 
tinkamą laikraštį. Kiek tai 
naudos butų mums visiems ir 
koks tai butų progresas musų 
gyvenime. 

Šiądien pas mus viskas pra- 
deda sparčiai pirmyn žengti, 
tiktai dar musų laikraštija vis 
dar išdalies yra priversta lai- 
kytis savo senos rutinos. Lai- 
kas jau ką-nors pradėti tame 

atvejyje. Plačiau apie tai pa- 
kalbėsime kitą syk. 
Senas "Lietuvos" Skaitytojas. 

Traktoriai išvarys 
Arklius iš biznio, 

Statistika iŠ Onlario apie- 
linkės (Kanadoje), kurią pa- 
duoda "The Grand Trunk 
IRaihvay System,"' parodo, kad 
Ontario ^rytyje arklių skai- 

čius mažėja. 1914 metais bu 
vo priskaitoma arklių iki 744,- 
000, gi 1918 metais, toje pat 
apielinkėje arklių rasta tik 
733,000. Reiškia bėgyje ket- 
verių metų arklių skaičius n\Sr 

puolė 33,000. 
Toks arklių skaičiaus V n 

žėjimas išaiškinamas įvedimu 
į ūkės darbus traktorių, t.y. 
motorinių plūgų etc. Ir iš- 
tils.ro, jokiu kitu atsitikimu 
[arklių skaičiaus mažėjimo prie 
žastį išaiškinti negalima. Be- 
sididinant žmonių skaičiui ir 
besiplėtojant pramonijai, di- 
dinasi ir arklių pareikalavi- 
mas. x 

Atsiradus gelžkeliams, ku- 
rie paveržė nuo arklių perga- 
benimą žmonių ir prekių iš 
vietos j vietą, buvo manyta, 
kad arklių mirtis jau atėjo; 
bet apsirikta. \ 

Gelžkcliai, paliuosuodamfc 
arklius nuo tolimesnių kelio-, 
nių, uždavė jiems daugiau 
darbo ant vietos, nes, page- 
rėjus susinešimams, draugijos 
reikalavimai paįvairėjo. 

] špildymui tų pareikalavi- 
mų, t y. perkėlimui žmonių iš 
vietos j vietą ir pergabenimui 
reikalaujamų prekių, didį 
moj, naudotasi gelžkeliais. Bb* 
gelžkelio patarnavimas buvo 
naudingas ir galimas tik tar- 

pininkaujant arkliui. Arklys 
jungė gelžkelj su prekių iš- 
dirbinio ir jų sunaudojimo vie 
tomis. Tik pasinaudojant ark 
lio patarnavimu, keleivis tikė- 
josi pasiekti pageidaujamą vie* 
tą. Ir arklių skaičius, atsira- 
dus gelžkeliams, ne mažinosi, 
bet didinosi. 

Pradedant platintis automo- 
biliams ir trokams, tikrai ti- 
kėtasi, kad arkliams ateina, 
galas. Det ir čia, nors tai 
kiek ir užkenkė normalinu 
arklių skaičiaus augimui, be' 
nesustabdė jo. 

Xors automobiliai ir t roke 
pavadavo arklius daugely' 
darini, bet arkliams liko da 
plati dirva jų ekzistavimui. 
kur gazolinu maitinamas su- 

tvėrimas buvo bejiegis—tai s o 

džiaus ukė. 
Bet štai užgema ūkės trak- 

toriai,—arklių konkurentai ir 
sodžiaus ukėje. 

Traktoriai netrukus pasiro- 
dė stipriais arklių konkuren^ 
tais. Ir galimas dalykas*,'* 
netolimoje ateityje, pagerinu 
traktorius, arkliai bus laips- 
niškai išstumiami iš sodžiaus, 
ukės darbų. 

Reiškia, gal jau netoli tas 

laikas, kuomet arklys, tas žmo 
gaus darbo draugas, liks tik 
pridėčkiniu sutvėrimu, atliki- 
mui tik kai-kurių, mažiau svar 

bių darbų. 

P-ia Duryca, kuria už ger; 
veikimą pagerbė Prancūzija, 
Rusija, Belgija ir Montenegrc 



HA SISKAITYKITE! 
Gimtinė. 

Malonus l'zdas paukšteliui, 
Kurį tėvai jo supynė; 
Meili ta grįčia berneliui, 
Kur jo tėveliai, gimtinė. 
Svetur nors šildo saulutė, 
Nušviečia dangų mėliną: 
Meiliaus bet ten, kur matutė 
Mus užsupo ir užaugino, 

oo oo 

E. DE AMICI Verte M. GRIGONIS J 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS j 

(USCj^ 
P A Si A U K A VIM AS. 

Ferrucio namuose šį v aka na viešpatavo 
nepaprasta tyla. levas, krautuvėles savinin- 
kas, kartu si, žmona išėjo į Forli prekių pirk- 
tų. Jie pasiėmė ir mažute Luidžina, kuria no- 

rėjo akut gydytojui parūdyti. Jie žadėjo ryto; 
grjžti. ^r įk- 

liuvo pusiaunaktis. Moteriškė, kuri dieių 
jtateidavo ruoštųsi, sutemus išėjo. Namie pa 

?miko tiktai suparaližuota senelė ir trylikos 
metų Ferrucio. , 

Ju namelis buvo šale vieškelio, trijuose 
varstuose nuo sodžiaus. Aplinkui nebuvo nė 
vieno triobesio, tiktai du mėnesiu atgal sude- 
gusi aludė, ant kurios dar riogsojo iškaba. 
Už namelio buvo aptvertas daržas, vienos du- 

rį? ėjo į daržą, antrosios pro krautuvėlę į vieš- 
kelj. Aplinkui buvo tyruma. 

Taigi buvo pusiaunaktis, lijo ir putė 
smarkus vėjas. Ferrucio ir senelė dar nemie- 
gojo ir sėdėjo kambaryje. 

Ferrucio grįžo namo vienuolikta valan- 
dai ir senelė nekantriai jo laukė, prikalta prie 
plačios kėdės, ant kurios sėdėjo ištisas dienas 
o kai dusulys nėleizdavo gulti, tai ir naktis. 

Lietaus lasai langus barškino, buvo la 
bai tamsu, Ferrucio grįžo namo nuvargęs, 
purvinas, sudraskytu švarkeliu ir su guzt 
kaktoje: jis su draugais akmenukais žaidė ir. 
kaip paprastai esti, susipešė; prie to dar jisa 
pralošė visus soldi ir griovyje kepurę pametė. 

i\<>rs virtuvėje žibėjo mažutis žiburėlis I 
vienok senelė tuojat pamatė, koks FerručL 
grįžta, ir liepė jam papasakoti apie savo el- 
gimąsi. 

Jinai mylėjo sita berniuką ir, užgirdusi 
jo pasakojimą, pradėjo verkti. 

— Tu blogas vaikas, — tarė jinai, — tu 

negaili savo vargšės seneles. Tėvų nėra namie 
— tai tti ir naudojiesi proga, Lcd man nema- 

lonumą suteikus. Visą laiką palikai mane 

vieną! Tu manęs ne kiek negaili! Saugokis, 
fcj-erručio! Tu blogu keliu eini; jis tave geran 
\/Kuives. Daug, kaip ir tu, pradėjo ir blogai 

baigė. Išpradžios bėga iš namų susiginčija 
su kitais berniukais, pinigus pralošia; paskiai 
pamažėl ve toj akmenukų pradeda vartoti pei 
lius, pradeda vogti. 

Per r učio stovėjo nuošaliai, prie indaujo.' 
prisišliejęs, susiraukęs ir nuleidęs galvą, nw 

peštynių dar tebedrebėdamas. Pluoštas rusvi, 
plaukit apidengė ka*tą, ir mėlynos akįs atkak- 
liai žemyn žiurėjo. 

—Taip, nuo žaidimų prieina prie vagys- 
tės, — tęsė senelė, apsipylusi ašaromis. — Pa- 
galvok apie tai, Rerručio. Atsimink musi 

miestelio išgamą, Vito Mocconi, kuris dabai 
miestuose bastosi. Dar jam dvidešimts ket- 

veri metai, o jau du kartu kalėjo ir badu nu- 

mania savo vargšę motiną, kurią aš gerai 
pažinau. O tėvas jo iš gėdos ir nusiminimo 
išvažiavo Šveicarijon gyventų. Atsimink tą 
nelaimingąjį, su kurio tavo tr>vas nenori svei- 
kinties, kuris nuolat bastosi su niekšais, dar 
už jį blogesniais, kol, pagaliaus, katorgon ne- 

paklius. O aš juk jį vaiku pažinau, jis taij 
pat,kaip ir tu, pradėjo. Pamąstyk, juk ir tu 

gali padaryti savo tėvams tai. ką jis padarė. 
Rerručio tylėjo. Jo širdis buvo nebloga. 

Jis buvo geras berniukas, ir jo lapavimai pa- 
3jo daugiaus iš perdaug turėjimo liuoso laike 
ir drąsos, negu iš blugų palinkimų. Ii&ilie.5 
ir tėvo buvo kaltybės: laikydamas stiliaus siel? 
palinkusią į gera ir dargi pasiaukuoti suge- 
bančią, davė jam liuosybės ir laukė, kol pat.4 
saikas susipras. Taip, jis daugiaus buvo ge- 
ras, negu blogas, vaikas; bet atkaklus ir ne- 

uiolaida; net i'' tada, kada jo širdis buvo gai 
lesio pilna, jis negalėjo priversti savęs pasaky 
ii tuos žodžius, už kuriuos viską galima at 

eisli, — jis negalėjo pasakyti: 
— Taip, aš blogai pasielgiau, prižadu 

langiaus taip nedaryti — atleisk man! 
Kartais jo širdis buvo meilės pilna, bet 

puikybė neleido savo jausmo parodyti. 
— Ak, Ferručio! —tęsė senelė, matyda- 

na, kad jisai tyli. — Nejaugi tu ne vieno 
^ero žodelio nepasakysi! Tu matai, kad aš 
įebeilgai gyvensiu. Iš kur tau randasi drąsos 
nane kankinti, priversti verkti tavo motinos 
motina, tokia seną, v:°na koja kapuose esan- 

čią senelę. Juk vargšė tavo senelė tave liūlia- 
vo naktimis ir dažnai dėlei tavęs nevalgė. Ne- 
jaugi tu tai nežinai? Aš sakydavau pati sau: 
— oi s vaikas bus mano paguoda! O tu dabar 
mano kapuosna varai! Aš noriai atiduočiau 
likusįjį savo gyvenimą, jei tik tave pamaty- 
čiau gerą ir klausantį, kaip seniau... kada aš 
Lave bažnyčion vedžiojau — atmeni, Ferručio "r 
atmeni, kaip tu, būdavo, prikiši mano kišenes 
akmenukų ir žolės, o paskui tave miegantį neš- 
davau namo? Tada tu mylėjai savo vargšę 
seneię. O dabar, kada mane suparaližavo, man 

•eikalinga tav • meilė taip, kaip ir oras kvėpa 
imui, nęs pas mane, pas vargšę pusgyvę, 

iaugiaus nieko pasaulyje nebėra! 
Ferručio jau norėjo pulti ant senelės kak- 

o, tik staiga užgirdo bildesį gretimame kam-j 
jaryje. Bet jis nesuprato, ar tai langinės bcl 
Jtiasi, ar kas kita. 

Jis pradėjo klausyti. 
Labai lijo. 
Bildesys atsikartojo. 
Senelė irgi jį užgirdo. 
— Kas tai?—neramiai jinai paklausė. 
— Lietus, — sumurmėjo berniukas. 
— Taigi matai, Ferručio, tarė senelė, 

šluostydama ašaras, — tu man prižadi buti 
;cras vaikas, kad nebepriversi daugiaus se- 
iclės verkti. 

Bildesys vėl pasigirdo. 
—Tai ne lietus! — išbalusi sušuko sene 

ė —cik pasižiūrėtų! 
Bet tuojaus suriko: 
— Ne, ne, čia pasilik! 
Ir sučiupo Ferručio ranką. 
Abu sulaikė alsavimą, bet nieko, apart 

ietaus, nebuvo girdėties. Staiga jiedu krup- 
elėjo. .Jiem pasigirdo' gretimame kambaryje 
'.ingsiais. 

— Kas tenai? — paklausė berniukas, 
/os kvėpuodamas. Tyla. 

— Kas tenai?—atkartojo apmiręs Fer- 
ručio. 

Vos spėjo jis pasakyti tuos žodžius, kai]) 
:is ir senelė baisiai sušuko. 

Kambarin jsiplėšė du žmogų: vienas su- 

čiupo berniuką už kaklo ir suspaudė burną, 

antrasai sumygo senelės gerklę. 
— Tylėk, arba įnirsi — suriko pirmasai. 
— Tiktai prasičiaupk, — tarė antrasai 

ir užsimojo peiliu. 
Abiejų veidu buvo juodomis skepetaitė- 

mis apdengtu, tiktai akimis buvo paliktos sky- 
lutės. 

Valandėlę nieko daugiaus nebuvo £i r dė- 
ties, tiktai sunkus visti keturių alsavimas ii 
lietaus užimąs. 

Seueiė, akis išvertusi, kriokė. 
Tasai, kuris laikė berniuką, jo ausin pa- 

sakė : 
— Kai įc tėvo pingai? 
Berniukas, iš išgąsčio drebėdamas, tylit" 

balseliu atsakė: 
— Štai ten... indaujoje. 
— Eiva, — tarė žmogus ir nutempė jj 

jretimąjin kambarin. 
Tenai ant grindų švietė lemputė. 
— Kame indauja? — paklausė žmogžu- 

dys. 
Berniukas, baigdamas uždusti, ranka pa- 

*odė indaują. Tada, kad jis nenubėgtų, žmog- 
žudys paklupdė jį ir jo galva įspraudė tarj 
>avo kojų, kad gelėtų pasmaugti, jei berniu- 
kas mėgintų rėkti. 

Laikydamas peilį dantyse ir vienoje ran 
ko j e švitarelį, jis antra ranka ištraukė iš ki- 
šenės smailą geležkalį, nulaužė spyną, atidarc" 
'ndaują ir įvairiais daiktais pradėjo savo ki 
šenes kimšti. 

Pagaliaus jis vėl sučiupo berniuką u> 
kaklo ir nutmpė ten, kame antrasai žmogžu- 
dys senelę smaugė. Antrasai pusbalsiai pak- 
lausė pirmojo: 

— Radai? 
Draugas atsakė: 
— Radau! — ir pridūrė: — pasižiūrėk 

kieman. 
Tasai, kuris laikė senelę, nubėgo prie 

lurų, išeinančių į daržą, norėdamas sužinoti 
ir nieko ten nesama, ir iš gretimojo kambario 
pusbalsiai ne tai pasakė, ne tai sušvilpė: 

— Eik! 
Atrašai, vis dar spausdamas Ferručio 

gerklę, parodė jam ir prasimerkusiai senelei 
peilį ir tar:: 

— Tiktai prasižiokite, tai aš tuojau ir 
jus papjausiu! 

laiku kaž-kur toli pasigirdo daina- 
vimas. 

Žmogžudys skubiai pakreipė galvą į du- 
ris, ir nuo staigaus judėjimo skepetaitė nuo 
veido nukrito. 

— Macconi! sušuko senelė. 
— Prakeikta senė! — suurstė žmogžu- 

dys, matydamas, kad jinai jį pažino, — tu turi 
numirti. 

Ir jis užsimojo peiliu. 
Bet Ferruėio, baisiai surikęs, ir kaip 

žaibas, puolė prie senelės ir užustojo ja savo 
kunu. 

žmogžudys išbėgo, pastūmėjęs skobnį ir 
apvertęs lempą, kuri užgeso. 

Berniukas pamažėl atsiklaupė ir, apka- 
binęs rankomis senelę, ant jos krutinės pagul- 
dė galvą. 

Praslinko lent kelios valandos. Kamba- 
ryje btfvo visiškai tamsu; dainavimas vis to- 
linosi. 

Senelė atsipeikėjo. 
— Ferručio, — silpnu balseliu jinai pa- 

šaukė berniuką. 
— Senele! — atsakė berniukas. 
Senelė dar norėjo kaž-ką sakyti, bet iš- 

gąstis jos lupas sučiaupė. Jinai tn put j patylė- 
jo, paskiau, visa drebėdama, paklausė: 

— Išėjo? 
— Išėjo. 
— Jie manęs neužmušė, — sumurmėjo 

jinai. 
— Ne, neužmušė, — silpnu balseliu pra- 

bilo Feručio. 
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— Jie išnešė pingus... bet ten nedug bu- 
vo; tėvas beveik visus pasiėmė su savimi". 

Senelė atsidusu. 
— Senele, — tarė berniukas, vis tebe- 

klupėdamas ir spauzdamasis prie senelės, — 

miela senele, juk tu mane mili? taip? 
— O, mano vargše berneli! — atsakė ji- 

įai, padėjusi ant jo galvos ranka, — turbut 
labai išsigandai, mano meiluti? O, Viešpatie, 
Dieve; Kodėl męs patamsyj, man baisu, už- 
>iebk žiburį. 

— Senele! — tęsė Ferueio, — aš tave vis 
griaudinau... 

— Ne, ne, mielasai, nekalbėk taip, aš 
•iską užmiršau, nereikia ir minėti,—aš tave' 
.aip myliu! 

— Aš tave vis tik griaudinau, seenle, — 

silpnu ir drebančiu balseliu atkartojo berniu- 
kas; — bet aš visados tave mylėjau. Tu man 

atleidi ? Atleisk, senele. 
— Atleidžiu, atleidžiu, mano branguti, 

visa širdimi atleidžiu — nejaugi aš neatleis- 
čiau? Atsistok, mielasai; niekados tavęs nebe- 
)arsiu. Tu geras! Užžiebkiva žiburį. Kelkis, 
Ferručio. 

— Ačiū, senele, — silpstančiu balsu tarė 
berniukas. — Dadar... aš patenkintas. Tu 
nane atmįsi, senele... Tu mane atmįsi, sene- 

e... tiesa? Tu visados minėsi... savo Fer- 
ručio? 

— Ferručio, mano berneli! — nustebusi 
r neramiai sušuko senelė, rūpindamasi jo vei- 
Ją pamatyti. 

— Minėk mane, — vos girdžiamai dar 
kartą šeptelėjo berniukas. — Pabučiuok ma-, 

na... tėvelį... Liudži... Sudiev, senele... 
— Apsaugok, Dieve, kas tau yra? —"su- 

Uiko senelė, sučiupusi berniuko galvelę, ant 
ios kelių gulinčią, paskiau baisiai pradėjj 
*>aukti: 

— Ferručio! Ferručio! Ferručio! Mano 
vaikeli! Širdele mano! Visi šventieji, padė- 
kite man! 

Bet Ferručio nebeatsakė. Mažas karžv- 
gis išgelbėjo savo motinos motiną; žmogžudys 
išbėgdamas perdūrė peiliu jo nugarą, ir ber- 
niukas atidavė I )ievui savo dvasią ir nekaltą 
sielą. 

(Toliaus bus) 

DŪSAVIMAS. 
Statistika parodo, kad apie septinta 2:1110- 

aių dalis išmiršta nuo plaučių sugedimo vie- 
nokioj ar kitokioj formoj, bet nėra priežas- 
ties, kam tas turėtų buti, jei ftik žmonės ban- 

dytų atsižinoti, kaip reikia kvėpuoti. Jei tik ir.a 

nai; kad turi plaučių ar gerklės kliautį, tuo- 

jaus bandyk paprasati giliai, pilnai kvėpuoti. 
Pas yra geriausiu už by kokius vaistus, jei 
gedimo procesas nėra dar pertoli nuėjęs. Pri- 
pildyk kiekviena savo sutraukų neveikiamų 
plaučių colį tyru, gyvastį duodančiu oru, o 

gamta padarys viską, kas reikia. Nė dešimta 
žmonių dalis nežino kaip reikia priderančiai 
kvėpuoti. Pradėk įtraukti orą per nosis, pa- 
mažį išplėsk krutinę ir pripildyk žemutinę 
plaučių dalį, paskui viršutinę iki kiekviena 
•jelė bus pilla; paskui išpusk palengva per ati- 
daryta truputį burna. Kaip oras tarytum yra 
ištuštintas iš plaučių, įtrauk pilvo raumenis 
ir sutrauk palučius dar labiaus, išvarydamas 
laukan didele pasilikusio oi'o dalį, kuris visuo- 
met pasilieka net po paprastam atdarimui. 

Svarbiausiu nervų centru yra dirksnia- 
tinklis esąs pilve. Kuo priderančio šito nervų 
ęnuito veiksmo tiek daug priklauso, kad tulų 
rašytojų jis vra vadinama aštriomis smegeni-. 
mis. Mankštykis šitaipos: atsigulk gražiai, 
aukštielninkas, atleisk ant valandos visus kū- 
no raumenis, paskui greitai ir smarkiai su- 

kelk žemutinę krutinės dalį kokią dvidešimtį 
kartų. Šita mankštynė sustiprina labai įžy- 
niai smegenis ir nervišką taislą. 

TELEPHONE: 
YAKUS I5S 

YARDS 551 

Rk. Phonf Drow 7781 

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

DftUG STORE 
Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kimpas 36tej Gatves 

CHICAGO 

NEPATEMYTI GAMT08 

STEBUKLAI 
Męs matome šviesiu, giedri? dieną, 

nęs matome tamsi? naktį, matomo 
labai giedras atmainas — Iš giedros 
1 lietų, audrą, sniegą, matome dangų 
bralžanfiuis žaibus, girdime gyvybe 
ircbinanti griausmą. Kas tą. viską 
itlieka, daugeliui žmonių yra nežl- 
loma, o žinoti privalo kiekvienas, 
5i gamtos visokeriopą atmainą labai 

rumpai ir aiškiai yra aprašyta ir 

paveikslais Ilrodyta, knygelėje 

'LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

Keturių Veiksmių Drama 

Apsireiškimai 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

Valkata 
PUIKUS VAIZDELIS 

Labai tinkanti perstatymui 

Lošime 
Dalyvauja 4 vyrai ir 

3 moterjs. 
KAINA 35 CENTAI 

Jžsakymus su pinigais siųsti 

"LIETUVA" 
[253 So. Morgan St. Chicago, III. 

KENOSHA LIETUVIŲ 
ATYDAI. 

Gen. Agentas: P. Beišis, 
[82 N. Howland Ave. Šiose 
dietose galima gauti kas va- 

karas "Lietuvą": 
5. Džiaugis, 46? Jenne St., 
[. Gotautas, 253 Mibvaukee 
[. Poteliunas, 353 N. Cihcago 
A. Pelis, 552 Grand Ave.. 
St. Jocius, 900 Jenm. St 

Jurgis, būdamas unijistu, žinojo, kad tai melas,,, jonasstankus 

SERAI,-TAI KAIP 
ąisNusksnpo? 

AŠ TAU fAPA&AKOSvO KAIP SU 
TAMOŠIUM TA W£LMm| MSlTlKO.. 
jis ii/vo ui principu dhevaII. 

( 
I MTAt(J|S PLAUKĖ VA.UTYJ IR išvirto 
\ paKDtio plaukt. Nebuvo ^ 

\FAIN li JO PLAUKIKAS. 
į plAUKŠ .PLAUKĖ... ~ 

C~- 

( JUR6I.AR A7M6.NI KUą 
(Tamošius pasukam 
'Jai AuATOJ UPĖJ,..., ._ 

\anokislno plauk 
JuR^artu pasiutai! ko 

Tu mušiksi ? Kad a* tai? 
GYv/\s,kAIPAN ŠJOS viETOS 

JbTOViu ,TAi TAIP &UV0,r:A|f> 
At>TAVI PASAKOJU. 

KAD TU VlSAi NESTOVI... 
KA9 TU NESULAUKTU M 
TAKIUS JUOKUS »§MM£5 

(Kąlsri... 
a\icta\ ILtukorujs koks 
KTiiff.ADO-kitasyk Afii 



VIETINES ŽINIOS 
LIETUVIŲ KAREIVIŲ OR- 

GANIZACIJOS SUSIRINKI- 
MAS. 

Ateinantis susirinkimas lie- 
tuvi ų -karei v ių < )rgai i izaci j(>s 
atsibus nedėlioję, sausio 19-tą, 
lygiai ant 2-jų po pietų. Auš- 
ros Vartų bažnytinėje svetai- 

nėje, 2323 \V. 23rd IMace. 
Po trumpo susirinkimo pri- 

ėmimui naujų narių bus su- 

tvarkymas kareivių formaci- 

jos ir lavinimas. 
Kviečiami yra visi vyrai 

lietuviai nuo 18-kos iki 45-kių 
metų, ypatingai buvusieji ka- 
reiviai. C. Kasputis: 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Leib-Gvardija I). L. Ku- 
nigaikščio Vytauto paskutinia 
me savo susirinkime nutarė iš 
savo iždo paaukauti Lietuvos 
reikalams $300. Vėliau drau- 
gijos nariai dar sudėjo kelias 
dešimtis doliariu. 

Tie pinigai dar neišsiųsti 
dėlto, kad nariai nesusitaiko, 
] kurį fondą pinigus pasiųsti. 
Vieni nori j Tautos Fondą, ki- 
ti vėl nori j Lietuvos Nepri- 
gulymbės Foiida. 

Nedėlioje bus šios draugi- 
jos metinis susirinkimas Šv. 
Jurgio parapijinėje svetainėje, 
l-mjį valanda po pietų. 

Kadangi paskutiniu laiku 
pasirodė, kari Lietuvos Ne- 
prigulinybės Fondas sumaniau 
kovoja už Lietuvos Laisvę, 
taigi ir aš, kaipo narys D. L. 
K. Vytauto Leib-Gvardijos, 
patariu šiai draugijai nutar- 

tus pinigus ateinančiame susi- 
rinkime paskirti i Lietuvos 
Neprigulmybės Fondą. 

D. L. K. Vytauto Narys. 

IŠ KARĖS SUGRĮŽTA 
600 CHICAGIEČIŲ. 

Sausio 16-tą diena atplau- 
kęs j Nevvport News, Va., ka- 
rts laivas "Rliode Island" iš 
Prancūzijos išsodino 5-tą ba- 
talijoną kulkasvaidžių šovikų 
-—išviso 687 vyrus. Iš jų 600 

vyrų paeina iš Chicagos. 
Tuom tarpu jie randasi 

Camp Stuart, laukdami įsaky- 
mų eiti į demobilizacijos vie- 
tą nusišarvaviinui. 

Nors Chicagos vaikinai ir 
nebuvo niušio ugnyje, bet lai- 
ke paskelbimo taikos jie bu- 
vo visai arti kares fionto. 

Penkias batali jonas atplau- 
kė i Francuziją spalio mėne- 

syje ir tapo pasiųstas prie Lan 

gress, 50 mylių į pietus nuo 

Verduno, iškur jau su didžiu- 
lėmis kanuolėniis galima buvo 

pasiekti priešą. 
Čia jie užbaigė savo prisi- 

rengimą ir jau laukė įsaky- 
mo, kada palieps jiems stoti j 
mušj, bet tuom laiku karė ir 

pasibaigė. Jie buvo priskirti 
prie antros Amerikos armi- 

jos. 
Nors vaikinai negalėjo da- 

sigauti į mušj. visgi džiau- 

giasi namo sugrįžę. Tie tu- 

rėjo puikiausią kelionę; dau- 

guma parsivežė visokių lieka- 
nų ant atminties, pav., vo- 

kiškų šalmų, šautuvų ir kito- 

kių daiktų. 
Iš sugrįžusių surašo matyt, 

kad yra ir keletas lietuvių cbi- 

cagicčių, Čia paduodame jų- 
jų vardus: 

Stanley Kelpšas, 2324 \V. 
22-1 ra gat. 

VV. J. Gramackis, 224*8 
18-ta gatve. \ 

Žinoma, ga' yra ir daugiau 
bet pravardės sukrai|)ytos, ne- 

galima atskirti nuo lenkų. 
"BIRUTĖS" KONCERTAS. 

Nedėliojo 19 diena sausio 
Muzikos Draugija "Birutė'' va- 

dovaujant p. St. Šimkui, rangia 
dideli ir gražų koncertą, kuris 
atsibus Bohemian Slovak-Aineri- 
can" Svetainėje, prie 1440 VVest 
18-tos gatvės. 

Programas bus labai įvairus ir 

ji išpildys geriausios lietuvių mu- 

z i kai ės spėkos. i ius duetai, 
kvartetai, trio, solo. "Birutės" 
vyrų ir "Birutės" moterių cho- 
rai. Taipjau "Birutės" mišrus 
choras padainuos naujų ir ne- 

girdėti] dainų. Pradžia koncerto 

lygiai 8 valandą vakare. 

Norintieji tikrai gražių dainų 
pasiklausyti ir smagiai laiką pra- 
leisti gali drąsiai eiti i šį kon- 
certą—neapsivils. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Šiuomi pranešame Brgh- 
tonparkiečiams, kad visų Lie- 
tuviškų Draugijų susirinki- 
mas atsibus subatoje 18 d. 
sausio Y)Y) m. 7 valandą va- 

kare, Tarno Miežinio svetai- 
nėje prie 3834 S. Kedzie ave. 

Visų Draugijų atstovai ma- 

lonėkite aisilankyti paskirta- 
:ne laike; kurios Draugijos 
dar neturite išrinkę atstovu, k> u 

tai malonėkite valdvbos atsi- 
lankyti. Nepamirškite šios 
progos, nes jau atėjo laikas 
mums susirišt j vieną kuną 
ir pradėt bendrą darbą dirbti. 

Kviečia senas Komitetas. 

PRANEŠIMAS. 

Lietuviu Tautišku kapinių vi- 
suotinas susirinkimas įvyks Ne- 
dėliojo, sausio 19-tą dieną, i-mą 
valandą, po piety, Mildos svetai- 
nėje prie llalsted ir 32-ros gat- 
vės. Malonės susirinkti visi ka- 

piniu globėjai, Draugijų delega- 
tai ir lotų savininkai. Nors bu- 
vo pasiųsta žinia visiems per 
atvirutes, bet daugelis dėl nepri- 
davimo savo naujų antrašų ir 
dėl neprisiuntimo per draugijų 
raštininkus savo delegatų antra- 

šų, liko be informacijos. Tokiu 
budu skelbiame per "hietuvos'' 
Dienrašti, kad visi prigulintieji 
prie Tautiškų kapinių yrr kvie- 
čiami nesi vėluoti su pribuvimu į 
susirinkimą, nes yra labai daug 
svarbių reikalų aptarimui. 

Kviečia Valdyba. 

IŠ BRIGHTON, PARK. 

Brighton Parko jaunimas gali 
pasidžiaugti iš pereitų 1918 me- 

tų savo veikimo, nors pradžio- 
je melų matėsi pavojus veikimui 
iš priežasties paėmimo daugelio 
draugu į kariumėnę. Buvo tikė- 

tasi, kad d J*M tos r :*:cžasties vi- 
sas judėjimas turės apmirti, bet 
viskas išėjo kitaip. Pasilikusieji 
draugai veikė kiek galėdami ir 
tas triūsas nepasiliko bc naudos. 
Mums nebus gėdos sugrįžusius 
tnusų draugus iš kariumenės pa- 
sitikti, r>es netik jų pradėtą da*-- 

bą palaikėme, bet ir daugelį nau- 

jų draugų išlavinome. 
Brighton Park yra jauniausia 

lietuvių koliomja, bet męs nuo 

1 kitu lietuvių kolionijų .veikime 
neatsiliekame. Męs turime savo 

chorą ir dramos skyrių. Šiuos 
abudu skyrius palaiko Keistučio 
pašelpinis kliu ha s, kuris rūpinasi 
lietuviu apšvieta ir yra didžiau- 
sia draugija mtisų apielinkėje nes 

turi anie 340 nariu. Į Keistučio 
kliubą priguli vyrai ir moteris 
ir abeju lyčių nariai turi lygins 
tiesas. Apart choro ir dramoj 
skyriaus kliubas turi ir savo kny- 
gyną. Knygas gali gauti iš kny- 
gyno parsinešti namo vis* kliu- 
l)o nariai su išlyga, kad knygos 
turi buti j mėnesi sugrąžintos) 
Į knygyną. Knygyne yra visokio 
turinio knygų. 

Choro ir dramos skyriuose la- 
vinasi -abiejų lyčių nariai, ('bo- 
ras gyvuoja apie 4-ri metai iš- 
karto buvo vien tik 'vyrų, 1)ct 
dabar jau metai kaip virto i 

mišrų chorą. Choras stovi ant 

gerų pamatų, laiko savo repeti- 
cijas kas pėtnyčios vakarą '1. 
Mažieno svetainėje 3834 S. Ke- 
dzie ave. Geistina butų. kad jau- 
nimas lankytųsi į repeticijas kuo- 
daugiausia kaip merginos, taip ir 
vaikinai. 

Dramos skyrius irgi gyvuoja 
apie 4-ris metus, dabar turi ke- 

letą gerai išlavintu merginu ir 

vyVų artistų-lošėjų. Lavinimas! 
atsihuna, kas seredos vakarą. 
Dramos skyrius stato ant scenos 

veikalą "Motinos Širdis;" lošimas 
atsibus 2 d. vasario Pulaskio 

svetainėje. 
Keistučio pašelpimo kliubo 

metinis susirinkimas atsibus ne- 

dėldienyje 19-tą d. sausio Liber- 

ty svetainėje prie 3925 S. Kedzie 

ave., i-mą <vaiandą po pietų. 
Kar dar nepriklauso prie šio 

kliubo, malonėkite ant susirinki- 
mo at ilankd prisirašyti. 1 šia- 
me susirinkime Kliubas žada 

parodyti chicagiečiams, kaip reik 

Lietuvos liuosy))c; šelpti; tiki- 

masi, kad kliubas paaukausiąs 
diktoką auką Lietuvos reika- 

lams]. 
Keistučio kliubas su kitomis 

vietinėmis draugijomis mano 

pastatyti svetainę. Brigliton 
Parke svetainė labai yra reika- 

linga, nes svetainės čia visai nė- 

ra. Tūlos draugijos jau turi ir 

delegatus išrinkusios dėl sujun- 
gimo visų drai gijų Statymui na- 

mo. Draugijos malonėkite ta 

klausimą gtnš susirinkusios iš 

gvildenti, kad butų visiems aiš- 

ku namo statymo klausimas. 

Draugai ir draugės Brighto- 
nieciai! Eikime pri? darbo visi 

išvien, kur vienybė, ten yra ir 

galybė. Taigi dirbkime, idant 

ateinantį rudeni turėtume savo 

svetainę. kad niekas daugiau 
mums negalėtų užmetinėti. 

Sirata. 

PONŲ ZOLPIŲ STUBĄ 
APLANKĖ MIRTIS. 

Gerai žinomų Chicagos vei- 

kėju ponų Zolpių šlubą, 3321 
S. Mospratt St, aplankė kie- 

taširdė mirtis. Ji atskyrė nuo 

tėvų, jų mylimą 6 mėn. sūne- 

li Juozuką, kurs mirė vakar 
6 vai. vak. Laidotuves atsi- 

bus panedėlyje, sausio 20 d., 
ant Šv. Kazimiero kapinių. 

Dr. Vifginia Narbutt 
Physician & Surgcon 

3001 West .22nd Street 
21 t 1 Marshall Bi /d. 

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

Tel. Lavvndale 660 
Gyvenimas: 

m Rockv/ell 1681 

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

J. Bankus, 
8428 Yincenncs Av., Chieago 

Telephone Stewart 9893 

■km Pidfd. 
$14,000 vertės namą galima 

dabar nupirkti už $8,500.00. 
$1,500.00 įnešti, likusius kai]) 

į randą. Namas yra ant 3 lubų 
augščio mūrinis, juodo ak- 
mens frontas, vidus ąžuolo iš- 

puoštas, pirmas augštas šiltu 
vandeniu apši.domas, 6 pagy- 
venimai su maudyne ir visais 
įtaisymais, 3 po 6 ir 3 po 4 
kambarius. Mūrinė garage 2 
lubų augščio, kuriame galima 
įtalpinti 4 automobilius, ran- 

dos neša $110.00 i mėnesį, ar- 

ba $1,320.00 į metus. 
M. T. KIRAS, 

3331 Š. Halsted St. 

PARSIDUODA—3725 S. 
Lovve Ave. and dviejų augš- 
tų mūrinis namas su beismon- 
tu 7 pėdų augščio, vertės 

$5,000, gali nupirkti už $3,- 
400. Jnmokėti tik $500., li- 
kusius kai]) randą. Nepra- 
leisk tos progos, ba tas na- 

mas bus greitai parduotas. 
M. 1. KIRAS, 

3331 S. :Ialsted St. 

PARSIDUODA medinis 
namas, dviejų augštų 4 pa- 
gyvenimai po 4 kambarius, 
vertas $3,^00.00, atiduoda sa- 

vininkas už $2,800. $300.00 
Įmokėti, likusius kaip randą. 
Randus neša $35.00 Į mėnesį, 
$420.00 i metus. 

M. J. KIRAS, 
3331 Š. Halsted St. 

PRAPARTE Indiana Har- 
bor. Parduosiu už $5,800. 
Gera vieta dėl beikerio arba 
kitam bizniui viduryje miesto, 
tarpe lietuvių ir lenkų. Ran- 
da mėnesinė $80.00. 

P. Slaužis, 
2515 darą PL, Chicago. 
Telephone Humboldt 6277 

TURĖSITE PELNĄ. 

Pirkite tuojaus sekančius 
namus, kurie dėl nekuriu prie- 
žasčių parsiduoda labai pi- 
giai, ant kurių kas greitai 
pirks, turės gerą pelną. 

Parsiduod 4 familijų po 4 
kambarius nutrinis namas, 
randos neša $40.00 \ mėnesį. 
Prekė tiktai $3350. Randasi 
ant 34-tos ir Auburn Ave. 

Parsiduoda 3 familijų po 4 
kambarius namas, raudos ne- 

ša $30 men. Prekė. $1950. 
Randasi ant Emerald Ave. ir 
28-tos gat. 

Parsiduoda 2 familijų po 6 
kambarius, cementiniu beis- 
mentu, beveik naujas mūri- 
nis namas. Su vėliausios ma- 

dos sutaisymais ir maudyk- 
lėmis. Taipgi su mūriniais 

porčiais. Prekė tiktai $4250. 
Visi parsiduoda su mažu 

įmokėjimu, kuriuos pačios ran 

dos pabaigs išmokėti. 
Norėdami pamatyti minėtus 

bargenus, kreipkitės tuojaus 
pas 
Liberty Land & Investment Co., 

3301 S. Hakfcd St. 

DR.M.T.STRIKOL 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 YV. 47tli St. 
Oflio Telefonas Boulevard 160 

Oflio Valandos: 11 ryto Iki. 3 po pltt. 7 iki 9 vakar 
Nedtl.omts nuo 10 ryto Iki 2 po pitti. 

N^mai i:07 Oaklcy Blvd. 
Telefonas Seiley 4.'0 

Dr. fl. J. Karalius 
U LSISEN ĖJUSIOS 

, LIGOS 

Utarninkais 
Ketvergius, 
Subatoniis ir 
Nedėllomis 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9 
vakarais. 

3303 SO. MORGU1 STREET 

H. LEIBOVITZ 

Persikele atgal 
in savo 

seną vietą, 
kur 

pirmiaus 
buvo 

1650 W. Van Buren St. 

DYKAI $300.00 DYKAI 
busišdalinta 

kuri rengia 

Lietuvių Baltos žvaigždės Pašelpinis Kliubas 
Subatoj, Sausio !8,1919 

M. Meldažio Svet, 
224. \Y. 23rd Place 

Visa lietuviu jaunuomenė yra kviečiama nepraleisti šito 
iškilmingo vakaro, atsilankyti ir paimti viršminėUj do- 
vaną, (prize) prieitam puikiai pasilinksminti, puikio- 
je svetainėje, prie puikios muzikos. Kito tokio vakaro 
bus. ilgu laukti. Su pagarbo, vardan L. B. Ž. P. K. Kcm. 

Tarnaujant Pagamintoj ui 
ir Naudotojui. 

Gyvulių Augintojai Nori 
— Augščiausių kainų, kokias jo gyvuliai 

atneš. 
— Užtikrintą rinką per 12 mėnesių į 

metus. 
— Pardavimo išeigas ištisai visą pasaulį. 

Mėsos Naudotojai Nori 
— Mėsos pa.jdl žemiausią kainą, už ko- 

kią tiktai galima pirkt!. 
— Pastovų pagaminimą, lygiai žiemą 

kaip ir vasarą. 
— Distribucija, kuri pristatys mėsą 

šviežią, skanią, saldžią ir geriausia- 
me stovyje. 

Šiuos dalykus Armour ir Company gaI parūpint todėl kad Armour 
organizacija žingiavo eilėj su iarptaut»škais pareikalavimais. 

ivuomet Arniour pradėjo perdirbin&tl at- 
likusias dalis gyvulių j parsiduodančius 
priedinius produktus, farmerys pelui jo. nes 

tuomet buvo galima apmokėti jam už 
•ČIELA GYVULI, j vietg. vien tiktai už 
mėsa. kailį ir lajų. O kadangi priediniai 
produktai atlygina diktoką daljį produk- 
cijos lė'.u, tai naudotojas moka mažiau 
už mėsf 

_ 

Kuomet Armcur and Compay pradėjo 
budavoti refrigeratoriu? vagonua ant didė- 

jęs skalė, Šviežia j.iuti na, kiauliena it 

aviena tuojaus tapo prieinimios visuose 
sezonuose .r visuose naudojimo centruo- 
se. Ir ku Armouro filijomic, knrioso 
laikoma užtektinai maisto, idant padarius 
jas nepriklaus Dinomis nr.o geležinkeliu ne- 

pastovumo, ir galinčiomis išskirstyti sulyg 
krautuvninkų reikalavimu, gyvuliu augin- 
tojai turi padrųsiniina, kad tikrai galėsią 
parduoti, o naudotoj ii yra užtikrinti gausią 
nuojatinį patikėlimą mėsos p'istatymą. 

Nieko tokio nėra, kas galėtų sulaikyti 
bile kokią P a c k i n g kompaniją nuo bu- 
davojimo ir operavimo savo nuosavų ref- 

rlgeratorių-vagonų. Neigi jos yra sulaiko 
mos nuo užlaikymo savo filijiniu Distri- 
bucijos stočių. 

Dalykus mat yra tame, kad Armour and 
Company permatydami, kad nacijonalis biz- 
nis negalėtų buti vedamas kitaip, kaip 
tiktai ant nacijonalės skajės, PABUDA-' 
VOJO šituos vagonus ir parūpino reika- 
lingus pardavimo pragumus. Ta sistema 
yra kilus iš reikalingumo, ir, idant suteikti 
paiarnavimij. kurio nuo jos tikimasi, ji 
toperuoti savo visatoj. .Ii negali buti 
tobula, jeigu bus kur-rankp-kur koja, arba 
po Išsklaidyta manadžeryste. Net pati 
biznio ypatybė yra tam priešinga. 

Laik'is, ir didžiausia ko-ordinacija bei 
tobulumo, yra pirmiausi reikalavimai pa- 
sekmingam vedimui maisto ukcijos, To- 
kiose aplinkybėse tiktai vienas būdas te- 
gali buti ntsiekimui nugščiauslo jaipanio 
tobulumo, o tuomi budu yra—daryti taip, 
kaip Armour ir Co. daro: su prisirengimu 
ir persiuntimo pragumais, po viena rim- 
tai} lačla manadžeryste. 

AR M O U R^įCOMPANY 
Nepa^puok savo Liberty Bondsų 

Nes jie yra geriausis investmentas pasaulyje. 

TEATRAS IR BALIUS Pelnas nuo šio vakaro ski- 
riamas Lietuvos Laisvei 

• RENGIA 

Lietuvių Teatrališkas Kliubas Lietuva 

Ned., Sausio-January 19, 1919 

SCHOOL HALL SVET. 
Kampas 4 tos ir Honore Catvių 

Pradžia lygiai 6 vai. vak. Inžanga 3 c ir augščiau 

Scenoje s+at^rna keturių veiksmui penkių atidarymu drama iš lie- 
tuvių gyvennimo Amerikoje, vardu: 

"DU BROLIU" 
Visi:ms žinoma, kad kliubo vakarai yra rengiami daug įvairiaa 
kaip kitų ir i tuos vakarus atsilanko daugiau publikos ir visi bū- 
na mandagiai priinti, o atsilankę tuomi sušelpsite Tėvynę-Lietuvą 
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