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Bolševikai arti Kauno. 
Sustabdys ateivystę per 

keturis metus. 

Bolševikai sumušti. 

Naujas kabinetas Portugalijoj. 
BOLŠEVIKAI ARTI 

KAUNO. 

Berlinas, Sausio 28 d. — 

Vokiečių komisijonierius 
Lietuvoj, kuris sugrįžo šią- 
dien Berlinan, praneša, kad 
Krunąs nėra užimtas bo.še- 
vikais, kurie randasi dvide- 
šimts penkiose myliose į ry- 
tus nuo mksto. 

Linija yra ginama Vokie- 
čių liuosnoriais kareiviais ir 
bolševikai, sakoma, laukia 
instrukcijų iš Maskvos prieš 
pradėsiant žengimą pirmyn. 
Pranešama, kad užėmimas 
Kauno bolševikais, atidary- 
tų jiems kelią prie Vokieti- 
jos rubežiaus. 

SUSTABDYS ATEIVYSTĘ 
PER KETURIS METUS. 

Washingtonas, sausio 28 
d.—Atstovų buto ateivystės 
komitetas bandomu budu 
šiądien užgyrė bilių, 3ulyg 
kurio per keturis metus nuo 

pasirašymo taikos sutarties 
bus sustabdyta ateivyste. 

Prohibicp. ateivystės lai- 
ke periodo rekonstrukcijos 
buvo smarkiai remiama at- 
stovais organizuotų darbi- 
ninkų j r kitų laike svarsty- 
mo biiiaus. 

oulyg dabartinio biiiaus 
galima bus parsitraukti iš 
kitų šalių į Suvienytas Val- 
stijas savo pačią ir vaikus, 
išskiriant vaikinus virš 18 
metų; taipgi galima bus par 
sikviesti gimines-našlaičius. 
Turistai nebus varžomi, ku- 
rie tik trumpą laiką apsistos 
šioje šalyje. Atsotvai Siegel 
iš New Yorko ir Sabath iš 
Illinois, abu priešingi šiam 
biliuij nebuvo ant mitingo. 

Tikimasi, kad jie pakels 
protestą nrieš šitą bilių. 

BOLŠEVIKAI ATMUŠTI. 
Archangelskas, sausio 27. 

Bolševikų kariumenei nepa- 
sisekė vakar vakare bandy- 
mas išvaryti Amerikos ir A n 

glijos kareivių iš pozicijų 
prie Tulgas ant Dvnos upės, 
ryčiuose nuo Archangelske. 

„Prieš ataką bolševikai bom- 
bardavo talkininkų pozici- 
jas artilerija. Ant kairiojo 
kranto upes Amerikos ka- 
reiviai sutiko mažus burius 
bolševikų ir nu vai Č juos at- 
gal. Ant kair'ojo kranto jie 
sumušė 150 bolševikų, pa- 
imdami 14 nelaisvėn. Tal- 
kininkai nepražudė nei vie- 
no kareivio. Nelaisviai pa- 

sakoja, kad yra plianuoja- 
ma generališka ataka ant šio 
fronto. Artilerijos veikimas 
šiame distrikte tęsiasi. 

Ant linijos iir>ės Vaga, 
Shenkursto apielinkėje, bol- 
ševikai pasivarė pirmyn iri 
randasi penkiose myliose j 
pietus nuo Shevogarsk, kur 
Amerikos pątroliai susiker- 
ta su priešakinėmis sargy- 
bomis bolševikų. Bolševikai 
bombarduoja Taresvo, 40 
mylių i rytus nuo Shenkurs- 
to ir, kaip matyti, jie ren- 

giasi padaryti naują ataką 
šiame apskrityje. Artileri- 
jos veikimas tęsiasi apie Vo- 
logdos geležinkelį. 

NAUJAS KABINETAS 
PORTUGALIJOJ. 

Lisbonas, sausio 28 d. •— 

Naujas kabinetas likosi su- 

tvertas Portugalijoj su Jose 
Relvas kaipo premieru ir mi 
nisteriu apšvietos. Kiti mi- 
risteriai yra sekanti: užru- 
bežinių reikalų Bias Moniz; 
justicijos, Conceiro Costa; 
kares, generolas Silneira; 
kolionijų, Jose Carlos M'iia; 
agrikultūros ir maisto, Jose 
Mathias Munez. 

TURKIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO. 

Saloniki, sausio 20 d. — 

Sulyg pusiau-oficiališko pra 
nešimo, išleisto čionai Tur- 
kijos kabinetas rezignavo, 
kaipo pasekmė talkininkų 
reikalavimo, kad Turkija 3U 

grąžintų visą turtą, kokį ji 
išvežė iš užimtų teritorijų 
ir kad sustotų vartoti žiau- 
rius budus prieš grekus ir 
armėnus. Pranešama, kad 
sultanas patsai dalyvaus su- 
tvėrime naujo kabineto. 

bolševikai išžudę 
600. 

Berlinas, sausio 28 d. —- 

Bolševikų kariumene, kuri 
maršuoja ant Liepojaus Bal- 
tiko pakraščiuose Kurliandi 
joj, likosi sulaikyta vokiečir. 
liuosnoriais kareiviais, ku- 
rie, nors daug nukentėjo, 
sulaikė bolševikų armiją ir 
privertė juos persikelti at- 
gal per upę Vindavą. Pra- 
nešama, kad bolševikų ka- 
riumene apturėjo didelius 
nuostolius užmuštais ir su- 
žeistais Laike savo terroro 
Estonijoj, bolševikai, kaip 

j pranešama, išžudė 600 ypa- 
'tų Dorpate ir Wesenberge. 

Gadyne Rezaliucijų, 
•v- -W ,0 ") 

DIDELI STREIKAI ANG- 
LIJOJ. 

Londonas, Sausio 28d. — 

Yra apsaitliuojama kad apie 
200,000 vyrų ir moterų ran- 

dasi be darbo Anglijoj ir 
Airijoj iš priežasties strei- 
kų įvairiose šakose, tuomi 
pagimdydami v;eną iš seri- 
oziškiaųsių padėjimų, ko- 
kių šalis nematė per daugelį 
metų. Pusė streikierių ran- 

dasi Belfaste, kur streiko 
judėjimas platinasi. 

Miestas Bell'ast nakties 
laiku randasi beveik tamsu- 
moje, ligonbučiai yra vie- 
natinės vietos, kur šviesa 
gali pasirodyti be baimės, 
kad ant jų nebus padarytas 
užpuolimas. Visur kitur švie 
sa yra užginta. Šį rytą dar- 
bininkai įvairiose mažesnė- 
se dirbtuvėse, kurie nebuvo 
prisidėję prie streiko išprad 
žių, apleido savo darbą dėl 
saugumo, nes pikietavimas 
pasidarė daug smarkesnis. 

Vienas iš rytinių laikraš- 
čių buvo priverstas sustab- 
dyti savo spausdinimą. Lon- 
done streikuoja 15.000 dar- 
bininkų ir atsisakė perduoti 
savo reikalavimą apie pakė- 
limą algų komitetui. 

Išskiriant Londone, kur 
streikieriai reikalauja pa- 
kėlimo algų, kitose vietose 
kaip tai Glasgove, Valijoj, 
Fifeshire, Manchestere strei 
kieriai reikalauja trumpes- 
nių valandų ir tokios pat 
mokesties, kaip ir pirmiaus 
dirbant ilgesnias valandas. 

ROSA LUXEMBURG 
GYVA 

Kopenhageii^^, sausio 28. 
Žinios iš MunicLo į laikraš- 
ti P o 1 i ti k e n praneša, kad 
likosi sužinota iš "ištikimų 
šaltinių," kad Rosa Tuxem- 
burg, kuri, kaip buvo pra- 
nešta, likosi nužudyta sau- 
sio 15d. Berline, yra gyva 
ir gyvena slaptai namuose 

draugo, iš kur ji gavus pro- 
gą apleis Vokietjos sostinę, 

BOLŠEVIKAI LAIMI. 
Londonas, sausio 28 d.— 

Rusų valdžios bevielinis te- 
legrafas aplaikytas čionai 
parodo, kad bolševikai lai- 
mėjo šiauriniame, pietų ir 
rytų frontuose. Skelbdamas 
apie pasekmes mūšio šiauri- 
niame fronte iki sausio 24 
dienai, pranešimas sako, 
kad bolševikai, paėmė kele- 
tą kaimų ir mažą skaitlių 
nelaisvių. Pietiniame fron- 
te, apie 60 verstų nuo Tza- 
ritzano, pranešimas sako, 
"Musų kariumenė užėmė Da 
vidovką, nustumdama prie- 
šą atgal prie Mažosios Yu- 
novkos. Męs suėmėm dau- 
giaus kaip 600 belaisvių, ke- 
turias kanuoles, dvidešimts 
kulkasvaidžių, tukstančius 
kanuolinių šovinių ir trauki- 
nį su brangiomis reikmeni- 
mis. 

Rytiniame frOiite musų 
kareiviai paėmė Uralsk. 
Augštumos tarp Uralsko ir 
Orenburgo yra pilnai musų 
rankose. Dvidešimts pen- 
kiuose verstuose j šiaur-ry- 
čius nuo Orenburgo, męs už- 
ėmėm Smarskają." 

BERNSTORFF TAIKOS 
PASIUNTINYS. 

Berlinas, via Kopenhagen, 
sausio 28 d. Count von 

Bernstorff, buvęs Vokietijos 
ambasadorius Suv. Valst. 

,ir princas Lichnowsky, bu- 
vęs Vokietijos ambasado- 
rius Anglijoj, bus Vokietijos 
taikos atstovais Taikos Kon 
ferencijon, likosi pranešta 
šiądien. 

WILHELMSHAVEN 
SPARTAKŲ RANKOSE!. 

Kopenhagenas, sausio 28 
d.—Spartakų kariumenė nu 

vertė valdžią Wilhelmsha- 
vene, Vokietijoj, ir užėmė 
bankus ir kitas valdiškas 
vietas. Jie perdavė kariš- 
kam teismui visus savo opo- 
nentus. Geležinkelio susi- 
nėsimas į ir iš Wilhelmsha- 
veno yra sustabdytas. 

MAISTO UŽTEKTINAI 
RUSIJOJ. 

Londonas (koresponden- 
cija), sausio 13 d.—Demo- 
ralizuota transportacija, ne 
stoka maisto, yra atsakomy- 
bėje už badą, kokis siaučia 
Rusijos miestuose ir mieste- 
liuose, sulyg Leslie Urgu- 
hart, kapitalisto, kuris turi 
didelius metalurgiškas dirb- 
tuves ir kasyklas Sibire, ku- 
ris nesenai sugrįžo iš Rusi- 
jos ir likosi paskirtas Angli- 
jos valdžios pagelbėti ištirti 
Sibiro ekonomišką padėji- 
mą. 

Atsižvelgiant j puolimą ru 

sų rublio, jis sako, maisto 
prekės Sibire beveik norma- 
liškos. 

"Abelnai sakant, galima 
sakyti kad, kaipo šalyj abel- 
nai, nėra stokos maisto Ru-] 
sijoj, bet didieji miestai j 

šiaurinėj ir centrališkoj Ru-! 
sijo badauja, bet ten kai- 
muose yva užtektinai mais- 
to. Keblumas transporto, 
industriališki streikai, suki- 
limai, kurie beveik neužlie- 
jo Donecku anglies kasyklų 
ir civilė karė šalyje tai yra 
visos priežastįs, kurios yra 
įkaltos už badavimą mies- 
| tuose. 

Ekibastus, didžiausia kvie 
ių pagaminanti provincija 

Sibire, su dideliais sandė- 
liais kviečių, kurie randasi 
mažiaus negu 100 mylių at- 
stume, beveik nėra galima 
pervežti iš priežasties sto- 
kos geležies, iš kurios gali- 
ma butų padaryti ratai ve- 

žimų. Ūkininkai atsisako 
parduoti kviečius bolševi- 
kams sulyg jų nustatytos kai 
nos V/2 už svarą, kadangi 
jie gali parduoti po 96 cen- 

tus bei brangiaus. 
Jeigu yra galima nuvežti 

Petrogradan ar Maskvon, 
ten galima parduoti po 16 
rubli ų už svarą. 

Ūkininkai noriai mainytų 
maistą ant drapanų plieno 
ir kitų reikalingų dalykų, 

bet industrijos darbininkai 
sunaikina industriją." 

Kada viršminėtas praneši 
mas buvo padarytas, likosi 
pranešta, kad talkininkai pa 
darė sutartį, sulyg kurios jie 
paėmė į sav^ rankas kontro- 
lę Trans-Sibiro geležinkelio. 

APLEISK RUSIJĄ, SAKO 
BOLŠEVIKAI. 

Paryžius, Sausio 28d. •— 

I Tolimesnė šviesa apie bol- 
ševikų pažiūras kas-link tal- 
kininkų užkvietimo Rusų 
frakcijų ant konferencijos į 
Princo salą yra paduota 
straipsnyje bolševikų orga- 
ne Izvestija, sausio 
26 dieną. 
"""Korespondentas laikraš- 

čio L e J o u r n a 1 iš Berno 
persiunčia telegrafu ištrau- 
kas iš to straipsnio, kuris 
buvo išsiųstas Rusų bevielio 
telegrafo agentūrų, ištrau- 
kos parodo, kad straipsnis 
yra daug švelnesnis, negu 
nota apie tą dalyką Čiceri- 
no, Rusų bolševikų užrube- 
žinių reikalų ministerio prie 
M. Vorovskio, bolševikų at- 
stovo Scockholme. 

Straipsnis Izvestija, 
kurį pasirašo M. Neklor, 
nurodo į sunkenybę netie- 
sioginio nžkvietimo, pažy- 
mėdamas, kad tas užkvieti- 
mas nėra pasirašytas ir nėra 
paduotas adresas. 

Rašėjas užreiškia, kad 
talkininkai turi pasirinkti 
tarp priešo naujos Rusijos 
arba teisėjo. Jeigu jie (tal- 
kininkai) nori darodyti, sa- 
vo tinkamumą buti teisėjais 
rašėjas tvirtina, jie turi vi- 
siškai apleisti Rusiją. 

Tada jų iniciativa galima 
bus paimti serioziškai. 

LENINAS AR WILSONAS. 
Paryžius, Sausio 28d. — 

Laike socialistų susirinki- 
mo nedėlioje, Loriot pasakė 
:ad dabartiniame laike 
Prancūzijos socialistai turi 
>asirinkti ir remti Suvieny- 
tų Valstijų Prezidentą Wil- 
;oną ar Rusijos premierą 
^eniną. ! 

Ant to susirinkimo sočia- ; 
iistų vadai Albert Thoma * 

ir Longuet bandė kalbėti 
bet susirinkimas pradėjo 
triukšmą kelti, kada jie pa 
irodė ant scenus. 

Loriot pasakė: 
"Prezidentas Vvilsona. 

yra gabus vyras, kuris ban- 
do išgelbėti buržuaziją, bei 
jo nereikia remti. Prisiarti- 
10 laikas, kada reikia pasi- 
rinkti tam jo ir Lenino". 

KARES STOVIS 
CLONMELE. 

Londonas, sausio 28 d. — 

Kariškas stovis likosi pa- 
įklebtas Clonmele, Pietinei 
Tlpperary ir garnizonai šia- 
me mieste ir Cashele likosi 
sustiprinti, taip skelbia pra- 
nešimas iš Dublino. Orga- 
nizuoti sukilimai Airijoj tę- 
siasi. Killygorone apgink- 
luoti žmones padarė kratas 
daugelyje vietų jieškodami 
ginklų. 

Šliupas ir Narus Išva- 
žiavo Europon. 

Gauta žinia, kad Dr. J. 
Šliupas ir inžinieriuj T. Na- 
ruševičius, sausio 25 d. lai- 
vu Lapland išvažiavo Euro- 
pon. Jie užvažiuos Londo- 
nan, o iš ten važiuos Pa- 
ryžiun. 

Laivu Lapland, kaip anks 
čiau pranešė anglų laikraš- 
čiai, išvažiavo Europon ir 
žymių amerikonų, kuriuos 
pašaukė ten Prez. Wilsonas, 
prigelbėjimui organizuoti 
Tautų Lygą. 

YVILSONAS PRIEŠINSYS 
JAPONIJAI. 

Paryžius, Sausio'28d. — 

Sulyg žinių cirkuliacijoj, 
čionai, Prezidentas Wilso- 
nas smarkiai priešinsys Ja- 
ponijos reikalavimui, kad 
Maršai) o ir Carolinos sa- 

los, Pacifiko vandenyne, 
butų priskirtos prie Japoni- 
jos. Prieš karę šios salos pri 
klausė Vokietijai. 

Sakoma, kad prezidentas 
Wilsonas pritaria, kad šios 
ir kitos kolionijos atimtos 
iš Vokietijos, butų pavestos 
kontrolėn tveremai Lygai 
tautų. 

PASKYRĖ KOMISIJĄ 
LENKIJON. 

Paryžius, Sausio 2jd. — 

Amerikos nariai komisijos, 
kurią sutvėrė taikos konfe- 
rencija, kad aplankyti Len- 
kiją, likos šiądien paskelbti. 

; Jie yra gen. Francis I. 
Kernan dėl kariumenės ir 
prof. Robert H. Lord, Ilar- 
wardo universiteto, Ameri- 
kos taikos delegacijos žino- 
vas apie Rusiją ir Lenkiją. 

Manoma, kad komisija, 
apleis Paryžių ir iškeliaus 
Lenkijon ateinančioje są- 
vaitėje. 

GRĄŽINS 300,000 I 
MENESI. 

Paryžius, Sausio 28d. — 

Generolas Pershing praneša 
į tad nuo balandžio mėnesio 
;is galės pasiųsti namo iš 
Prancūzijos apie 300,000 
;areivių j mėnesį. 

STREIKAS CHILIJOJ. 

Washingtonas, Sausio 
./S d. — Žinios iš Sanuago, 

hilijos, j valstijos departa- 
mentą, praneša, kad strei- 
.ai platinasi po visą šalį 
^'hilijoj. 

ORAS. 

Chicaguje ir apieiinkėje: 
Seredoje: Giedra, biskį 

šilčiau po pietų ir vakare. 
Ketverge: giedra, tempe- 

ratūra be permainos. 
Vidutiniški vėjai piet-va- 

karu pusės. 
Saulėtekis 7 v. 06 m.; sau 

lėleidis 5 v. 01 m. Mėnulis 
užtekės 5 v. 13 m. rytmetyj. 



Kaip Ši Šalis Valdosi. 
V* (T*sa) 
J 

Suprantama, jog nuo alder- 
manų yra laukiama, kad jie 
baisuos už tokius įstatymus, 
kurie atneš "naudą visam 
miestui, nes šitie įstatymai 
bus taipgi naudingi ir \Vard'- 
ui. Bet yra ir tam tikrų da- 
lykų, kurie turi buti aprūpin- 
ti kiekviename Ward'.e skv- 
riumaT, ir juos aprūpinti yra 
aldertnanų pareiga. Tokie 

dalykai yra: 

1. VVard'o Švarumas. 
Miestas moka pinigus už 

valymu gatvių 'ir aliejų ir už 

išvežimą išmatų. Kiekvienas 
Ward'aš turi buti iki tūlam 

laipsniui aprūpintas. Jeigu 
kur*- VVard'as menkai tėra ap- 
valomas, jeigu duodama ne-1 
užtektinai vežimų išmatoirs 
išvežti, jeigu išmatos yra mė- 
žiamos tokiose vietose Ward'e 
kur galėtų pakenkti žmonių 
sveikatai, tai aldermanai gali 
daug padaryti dalykų pageri- 
nimui. Jeigu jie to nedary- 
tų, tai piliečiai privalo to nuo 

jų reikalauti, ar pavieniui ar 

dar geri aus krūvoj. 

2. Šviesa. 
Tą patj galima pasakyti 

apie gatvių šviesą. Daug pra- 
sikaltinm ir nelaimingų atsi- 
tikimų butų prašalinta, jeigu 
gatvės butų, gerai apšviestos. 
Bet kaikuriose vietose tie da- 
lykai yra labai apleisti. Al- 
dermanai gali ir privalo rū- 

pint ies, kad visur butų įvesta 
gera Šviesa. IŠ kitos pusės, 
piliečiai privalo daboti, kad 
gatvės liampų nedaužytų vai- 
kai ir ištvirkę jaunikaičiai. 
Tas turi nustebinti kiekvieną, 
kad vienais tik metais $50,000 
turėjo buti užmokėta už in- 

dėj imą naujų stiklų į gatvės 
liampas vietoj sudaužytų. 

3. Apsauga. 
Aldermanas gali nedaleisti, 

kad butų tiesiami keliai arba 
vedamos pavojingos mielos to- 
kiose vietose, kur tas kliudy- 
tų žmonėms pereiti, ar kur 
tas užeitu ant viešosios savas- 

v 

ties. Aldermano smarkus įsi- 
kišimas tikrai gali nedaleisti 
tokiems dalykams atsitikti. 
Jeigu aldermanai nepildytu 
savo pareigų savo iniciativa, 
tai piliečiai privalo šaukties 
prie jų; toks atsišaukimas, pa- 
remtas tvirto balsuotojų bu 
rio. visuomet atneša rezulta- 
tų. 

4. Karų ir telefonų patar- 
navimas. 

Net šiame dalyke alderma- 

nų pagelba turi vertę. Ar 
karai purvini? ar menkai pa- 
šildyti? ar mažai jų vaikšto? 

Jųsų aldermanai gali 5ituosc 

dalykuose padaryti daug pa- 
gerinimų, jeigu jus stovėsite 
su juo^j- tinkamai j j paremsi- 
te. 

Visų virspaminėtų dalykų 
turi teisę tikėlies ir reikalau- 
ti, kaipo pilietis ir balsuoto- 
jas. Vienok kaikurių dalykų 
piliečiai neprivalo reikalauti 
ir neprivalo tikčtics. Tokiais 
dalykais yra daugelis asmeni- 
škų privilegijų, kurios nesu- 

tinka su miesto ordinansais 
ir miesto taisyklėmis. Dauge- 
lis jų rišasi su gaisrų ordinan- 
sais ir sveikatos ordinansais. 
Neprašyk savo aldermano; 
kad| ils tau pagelbėtų gauti 
leidimą namams, jeigu tu pats 
tiesiu keliu jo negalėjai gauti, 
kadangi tayo planai nesutin- 
ka su budavojimo įstatais, ir 

nepyk už tai ant jo, jeigu jis 
negaus tau leidimo, nes tu ne- 

privalai jo turėti. Ne >ra.šyk 
savo aldermano, kad jis pa- 

gelbėtu tau nepildyti sveikatos 
departamento reikalavimu 
kaslink gerų \vater-klozetų, 
apsisaugojimo nuo ligų, kas- 
link gyvulių užlaikymo, nes 

tie reikalavimai yra statomi 
dėl tavo paties ir tavo kaimy- 
nų labo. Neprašyk savo al- 
dermano, idant jis tave ap- 
saugotų, kad nuo tavęs nebūtų 
reikalaujama padaryti naują 
šaligatvj vietoj pavoju go se- 
no- priešakyj tavo namų; ne- 

prašyk Jo, kad jis atidėtų ta- 
vo gatvės išgrindimą; atmink, 
kad kiekvienas centas užmo- 
kėtas už tuos }>agerinimus su- 

grįš tau, nes tavo nuosavybės 
vertė nuo to pasididins; mat, 
nuosavybe su gerais šaligat- 
viais ir gerai išgrįstomis gat 
vėmis yra verta daugiaus. ne- 

gu nuosavybė be šaligatvių ir 
kame gatvės nėra išgrįstos. Ir 
atsimink, lead su laiku visos 
gatvės visvienlms išgrįstos ir 
kad tu tik atidėliosi gerą ir 
būtinai reikalingą darbą. Buk 
progresivis pilietis, ir noriai 
prisidėk pinigais prie valdžios 
gero darbo. 

APIE REKVIZUOTŲ 
LAIVŲ PALIUOSAVIMĄ. 

Suvien. Valstijų Laivyno 
Bordas per savo operacijų 
skyrių praneša, kad yra pa- 
liuosuojami iš rekvizicijos 
visi amerikiečių privatiški 
laivai, išskiriant tuos, kurie 
dabar vartojami karės de- 
partamento, arba kitiems 
valdžios reikalams. Tų ne- 

paliuosujamųjų laivų vieton, 
savininkams leidžiama nau- 
dotis Laivyno Bordui prigu- 
linčiais laivais tokios pat 
įtalpos, kaip ir jų nepaliuo- 
suotieji laivai. Jiems, lei- 
džiama naudotis tais laivais 
jų pačių lėšomis. 

John H. Rosseter, opera- 
cijų skyriaus direktorius, sa- 

vo telegramoje j įvairių mie 
stų Laivyno Bordo atstovus 
įsakė, kad laivai butų pa- 
liuosuojami tuojau, kaip tik 
jie sugrįž iš savo kelionės \ 
Suv. Valstijų uostus. 

PRAŠO DARBININKŲ 
PAGELBOS. 

"Panaudokite savo įtekmę 
į miesto tėvus, jusų išrink- 
tuosius ir kitus miesto val- 
dininkus, kad tuojau pradė- 
ti statyti municipaliutj įvai- 
rius namus ir kitus miesto 
pataisymus." Taip atsilie- 
pia Darbo Departamentas j 
visos šalies darbininkus. 

W. B. Wilson, Darbo Sek- 
retorius mano, kad nebus di 
dėlių trukumų su darbais ir 
laike susitvarkymo periodo. Jis tiki, kad viskas išeis ge- 
rai. Jis yra pilnas vilčių net 
per susitvarkymo periodą, 
jei valstijos, miestai r mies- 
teliai dai>ar pradėk viešuo- 
sius darbus, kad suteikti 
darbo, kurio trukumas gali 
apsireikšti per visą susitvar- 
kymo periodą. 

Taigi jis ir ragina šalies 
darbininkus pavaudoti savo 

į įtekmę jų apielinkėse, kad 
miestų valdančios sferos tuo 
jaus pradėtų darbą rrie sta- 
tymo mokyklų, mašinoms 
trobesių, kelių, kanalų ir ki- 
tų panašių dalykų. Toki dar 
bai yra kiekvienam naudin- 
gi, gali buti lengvai pasie- 
kiami ir suteikia daugiau- 
siai progos visų kliasų dar- 

Ibininkams. 

[Anglijos kariškas laivos Kielo kanale, prižiūri, kad Vo- 
l kiečiai išpildytų taikos sutartį. 

* 

įvairios Žinios. 

KURO ADMINISTRACI- 
JOS DARBO BIURAS 

PALAIKOMAS. 
Suv. Valstijų Kuro Admi- 

nistracijos Darbo Biuras 
veiks pakol nebus užbaigtos 
taikos tarybos. 

Sutarčia, paskebltąja lie- 
pos 23 d. 1918 m., visi dar- 
bininkų reikalai, rišantis su 

anglių kasimu pavesta pil- 
nai jurisd'IMjai Kuro Ad- 
ministratoriaus. Toji sutar- 
tis luvo padaryta, sutinkant 
Darbo Sekretoriui ir Ameri- 
kos mainierių unijai. Su- 
tartyje yra įdėta išlyga, su- 

lyg kurios nesutikimai tarp 
darbdavių ir darbininkų, 
kur abi pup1' negali susitai- 
kyti, turi buti pavesta Kuro 
Adbinstracijai galutinai nu-l 
spręsti, bet darbo n^stabdy- 
i* 

SUKRAUTAS MAIS i'AS. i 
VVashington, D. C. Sulyg[ 

pagarsinimo žemdirbystes l' 

departamento, pradžioj šių 
metų, 334 krautuvese buvo 
valgio produktų: 106,917,- 
290 svarų ppukštienos, arba 
15% mažiau negu pernai, 
44,485,000 svarų sviesto, 
20,780,0.00 svarų sūrio, ar- 

ba 2,500,000 svarų mažiau 
negu pernai. Krautuvėse 
visų produktų daugumas su- 

mažėjo. 

IŠGABENIMAS MAISTO. 
Washington, D, C. Perei- 

tuose metuose iš Amerikos 
svetur išgabenta javų už 
$801,497,736. Mėsos ir iš- 
dirbinių iš pieno už $941,- 
240,883.' Medvilnės už 
$674,122,790. Minerallškų 
aliejų už $344,290,040. Vi- 
sų tų čia paminėtų produk- 
tų išgabenta pernai daug 
daugiau negu užpernai. 

|| Laike rinkimų Vokieti- 
jos tautos atstovų konstitu- 
antia gavo balsų: socialis- 
tų daugumos partija, 11,- 
712,450 arbar 39.3% visų 
balsų; demokratų, partija, 
5,553,930 arba 19.5%; krik- 
ščionių žmonių partija (Cen 
tristai) 5,33,804 arba 
18.8%; vokiečių tautos par- 
tija 2,739,195, arba 9.62%; 
neprigulmingieji socialistai 
2,188,305 arba 7.68% ; vo- 

kiečių liaudies partija 1,- 
106,408 arba 3.8%. Balsa- 
vo ir kaizerio šeimynos na- 

riai, didieji kunigaikščiai. 
Kaizerio sunus, August Wil- 
helm, užsirašė "buvęs kuni- 
gaikštis," kiti gi palaikė sa- 

vo senuosius titulus. Kon- 
stituantos susirinkimas atsi-! 

į bus mieste Weimar. 
' 

Pasirodo, kad tuli Vokie-, 

tijos augšti valdininkai ėmė 
algas ir nuo Rusijos bolše- 
vikų, kaip prieš Lenkijos pa 
dalinimą tuli Lenkijos aris- 
tokratai ėmė algas nuo Ru- 
sijos ciesorienės. Didžiau- 
sią algą nuo Rusijos bolše- 
vikų ėmė buvęs Berlino po- 
licijos perdėtinis Eichorn, 
nes pr> 1,000 markių kas mė 
nešis ir apart to jo mote- 
ris dar po 400 markių mė-v 
neisui. Apie tai praneša ge- 
rai informuota žinių agen- 
tūra 'Rossia.' 

|| Žinios iš Krokavo ir 
Varšavos praneša apie ukra 
jinų surengtas Lemberge 
(Lvove) žydų skeraynes. 
Bet lenkų žinios neištikimos. 
Jiems svietas primeta sker- 
dynes, tai jie ir stengiasi ki- 
tiems savo kaltes Primesti. 

II Tuli gyventojai Austri- 
jos vokiškos provincijos Vo- 
ralberg atsišaukė į talkinin- 
kus su prašymu, kad visą 
jų kraštą priskirtų prie Švei 
carijos. 

|| Varšavoj pasimirė vie- 
nas iš geresnių lenkiškų raš- 
tininkų, Vincas Koziakie- 
vvicz. Pirma negu griebėsi 
rašymo, jis tarnavo ant Var- 
šavos-Viennos geležinkelio. 

|| Pietinė Amerika, ypač 
Argentina, nori išvyti žydus 
iš miestų, leisti jiems vien 
ant farmų gyventi. Bet žy- 
dai tik miestuose ir gali gy- 
venti, žemės apdirbti jie ne- 
nori ir nemoka. Argentinoj 
yra apie 150,000 žydų. Yra 
ten ir žemdarbiška žydų ko- 
lionija įsteigta iš užraše Pa- 
ryžiaus žydo turtuolio 
H;rrscho. 

|| Laikraštis "Norddeut- 
sche Allgemene Ztg" prane- 
ša, buk amerikoniški kapi- 
talistai pirko didžiausias Vo 
kieti jo j laivų dirbtuves Schi 
chau. Už jas užmokėjo 160 
milijonų markių 

U Bremeno daktarai pa- 
garsino, jog jie savo veiki- 
mą sulaikys su visu, jeigu 
valdžia mėgins suiminėti ką 
iš gyventojų iš politiško at- 
žvilgio. 

|| Australija nuo Taikos 
Konferencijos pareikalavo, 
kad visos vokiškos kolioni- 
jc j Australijoj butų priskir- 
tos prie Angliškų Australi- 
joj kolionijų. Išpildyti tą 
reikalavimą nebus sunku, 
nes su mažu plotu vokiškų] 
kolionijų tekusių Japonijai,' 
kitos visos yra Anglijos ran- 

kose, o ji gali jas atiduoti 
savo kolionijoms Australi- 
joj, nes ir vienos ir kitos, 
priguli juk Anglijai. Bet 
apie likimą vokiškų kolioni- 
jų spręs Taikos Konferenci- 
ja. 

i.kT 

RAUDONŲJŲ VALDŽIA. 

Lietuvos vice-ministeris 
apie Rusijos bolševikus. 

Buvo manoma ir dabar dar 
manoma, kad Rusijos bolševi- 
kai turi stiprią organizacija, 
su kurios pagelba jie palaiko 
savo viešpatavimą Rusijoje 
(ar bent didelėje jos dalyje). 
Bet Lietuvos vice-ministeris 
užrubežinių reikalų advokatas 
Rozenbaum, kurs neseniai pri- 
buvo Paryžiun, kaipo n&rys 
Lietuvos misijos Taikos Kon- 
ferencijon, yra kitokios apie 
bolševikus nuomonės. 

Advokato Rozenbaum nuo- 

monė kablegramu persiųsta 
laikraščiui: "The Chicago 
Daily Tribūne," kurs suteikia 
tam dalykui savo skiltyse žy- 
mią vietą. 

Ten sakoma, kad butų klai- 
da manyti, jog kontroliuoja- 
moj bolševikų dalyj Rusijos 
ekzistuojąs bolsevizmas, pa- 
remtas bolševikų principais1. 
Yra visai priešingai: kiekvie- 
na apielinkė, net ir visai ma- 

ža yra beveik visai savistovi 
ir elgiasi sulyg didžiumos nu- 

tarimo. Taipgi butų klaidin- 
ga manyti, kad Rusijoje vie- 
šiojo gyveninio pamatau butų 
dedama Lenino komunistiškas 
socializmas. 

Terroras Rusijoje randasi 
ten kur didžiuma pradeda 
persekioti mažumą—kaipo sa- 

vo priešus; ir tą daro, neva, 
naudon darbininkiško komu- 
nizmo Idėjų. 

Čia buna susikir'timai_tarp 
turtingų ir neturtingų tai yra 
neturtingįejie atima : uo tu- 

rinčių. Kadangi netur ntiems 
palikta liuosos rankos, tai jie 
ir nenori grįžti prie senojo 
surėdymo. 

Tame ir gludi gale bolševi- 
kų vadų. Jie gerai supranta, 
kad pradėjus priešginiauti mi- 
nioms, jie, vadai, gali likti 
be spėkos, todėl jie ir leidžia 
lokaliems sovietams elgtis 
taip, kaip jų didžiuma nuta- 

ria. 
Prie to bolševizmo vadų 

nemažu įrankiu yra. Raudo- 
no j i gvardija. Ištikrųjų tai 
daugiau Trockio įrankis, ne- 

gu armija šalies. 
Trockis tai išskirtinas ty- 

pas. Jis panašus Bismarkui 
ir eina prie savo tikslo, ne- 

paisant kokius įrankius reikia 
vartoti. 

.Norėdamas įvesti naują 
komunizmą Rusijoje, jis su 

tiko padaryti su Vokietija tai- 
ką, kad ir tokią, kokią vo- 

kiečiai diktavo. Paskui ėmė- 
si slėgti elementą, kurs prie- 
šinosi jo užmanymams, ar ga- 
lėjo priešintis tim. 

Vėliau, prie progos, jis pa- 
siuntė Raudonąją gvardiją 
Lietuvon ir taipgi Lenkijon, 
kad praplatinus ribas jo sklei- 
džiamam bolševizmui. Jis ne- 

atsižvelgiant j pagerinimą 
tvarkos pačioje Rusijoje, 
siunčia militarę spėką Lietu-j 
von ir Lenkijon, kad priver-j 
tus vietos gyventojus įvesti1 
pas save bolševizmo tvarką. 
Lietuva, kuriai vokiečiai už- 

gynė organizuoti miliciją yra 
palikta ant bolševikų malo- 
nes. 

Dėl aiškumo, Rusijos si- 
tuaciją galima palyginti su 

vapsų lizdu, kur didžiuma 
gyventojų gali daryti tai, kas 
jiems patinka. Jie yra palik- 
ti patjs vieni kontroliuoti savo 

pasielgimus, lxi kokio nors 

sudraudinio iš šalies. 
Ten viešpatauja tie tvarka. 

Bet lai kas pajudina jųjų liz- 
dą ir jie umu laiku sudarys 
tinkama apgynimą to savo liz- 
do ir taps pavojingi savo 

priešui. 

Svetimoj Spaudoj 
Apie Lietuvius. 

APIE LIETUVIŲ 
PERGALĘ. 

\pie lietuvių pergalę lies 
Košedarais, pusiaukelyj tarp 
Vilniaus ir Kauno, kur lietu- 
vių armija aną elien sumušė 
bolševikus ir, apart to, už- 
griebė 6,500 jų nelaisvėn, pa- 
žymi laikraštis Nezv York 
Herald savo redakcijiniam 
straipsnyj sausio 26 d. 

"Pastarųjų laikų bolševi- 
kų pralaimėjimai Estonijoj 
ir Lietuvoj,—sako tas laik- 
raštis,—veda prie manymo, 
•kad galų-gale jų galybė ga- 
lėjo buti perangštai apskait- 
liuota, ir šiose greitų per- 
mainų dienos" jų [bolševi-j 
kų] galybė gali visiškai su- 

griuti pirm negu proponuo- 
jama Rusų konferencija 
galės įyykti. Šis mitingas, 
sulyg pranešimo Augščiau- 
sios Tarybos Paryžiuje, tu- 
rės savo pirmą posėdį vasa- 
rio mėnesyj ant Princ.es sa- 

los, Marmoro jūrėse, ne- 

toli Konstantinopolio. 
"Yra visai galimas daly. 

kas, h:d p;fm tos dienos 
bolševikų valdžia, gali visai 
pranykti. Sutruškinantis 
sumušimas (The staggerin 
defeat), užduotas Lietuvių, 
kuriame bolšęvikai nustojo 
6,500 belaisviais, neskai- 
tant užmuštu ir sužeistu, c t' 

prašalina pavojų Lenkijos 
rubežiui. Tas atsitiko apie 
40 [angliškų] mylių į šiaur 
ryčius nuo Vilniaus, netoli 
strategiško geležineklio, 
jungiančio tą miestą su 

Kaunu, kuris randasi lietu- 
vių rankose, ir serioziškai 
gręsia bolševikams, kurie 
užsivarė pirmyn anapus 
Nemuno. Jeigu Vilnius 
[esantis bolševikų rankose] 
greitai puls, kaip tas dabar 
išrodo galimu dalyku, tai 
šita [bolševikų] kariumenė 

bus atkirsta nuo savo ba- 
zos ir turės pasiduoti, ar, 
buti sunaikinta." 

— Iš Nczv York Herald 
Sausio 26 d. 1919 m. 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Ui $50 nu- 

pirksi didelę Cabintt Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vartės 

rekordų mokėjusių $200. M^s tu- 
rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų kaip nauji, bua 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
dsai bus priimti u i mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Neda- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 
2810 Harrison St. Chicago 

Ar Jųs Gaunate Kokį Pelną. 
NUO TŲ SERŲ, KURIOS 

JUS PIRKOTE. 

Pirkite šėrus Buck Hun Oil ant 
Rafining Co. ir gaukite tos kompa* 
nijos pelną, kuri išmoka Buck Run 
Oil aad Befining Co., yra operuojan* 
ti bile kokis pagaminačia aliejų 
kompanija, kuri Išmoka 35 procentu* 
Išmoka loie tris mfinesei, Dabar š&- 
ral parduodami po $2.00 už šėr^ ir 
pakils iki $2.50 ui šėrą j trumpą lai- 
kę. 
Taipgi Liberty Bondsul yra imami už 

lygius pinigus 
Siuskite ssvo užsakymus šlandlerr. 

J. 65RSHTON, 
care of Chas A. Wood and Co. 

110 So. Dearborn St. Chicago, Iii. 
Laiškus galite račyti ir lietuviškai 

Pradik Naujus Metus su tobulu rUij f» 
gijimu, taip. kad nieko nspraleistnmei per v* 
sus metus, kas tau gali outi naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai praJallns akių 't 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba tpll- 
regystC prašalinama, pasitarkite su manin. 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DYKAf, 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashiand Ave., Chicag 
Kampas 18tos Gatves. 

3čios lubos, viri Platt'o aptiekus. Ttroyldte 
i mano ptraS) 

Valan.lns: nuo ytos vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Kedfe_Ji« oho 9 vti. ./to iki 12 vai. diaru. 

MUŠU GVARANCIJA 

Jeigu esi neužsiganSdi.nęs su ši- 

tą dėžute augščiauslos rūšies, 
tai tavo krautuvninkas tau su- 

grąžins pinigus atgalios. 

Jųs Pamėgsite šitą Kavą arba 
Jusį Pinigai bus Sugrąžinami 

Kuomet tu perki dėžutę wilson's certi 
FIED KAVĄ tu gali but. tikras kad gauni 
augščiausios rųšies. Musų gvarancija ant 

kiekvienos dėžutes gali jus užtikrinti, kad busite 
už uganėdinę. 

Tre WILSON kavos išdirbėjai yra taip išdirbę ka- 
vą geriausios rųšies taip, k&d išgėrus pirmąjį puo- 
duką jųs pamatysite, kad "WILSON BLEND" kava 
ir jųs pasidarysite draugai ant visados 

Tavo groserninkas ją parduoda Raudonose dėžu 
tėse, gi Mėlinose Dėžutėse yra — tai musų geriau- 
sios rųšits. Abidvi rųšįs turi speciali WlLSOi! skoni 
kuri negali rasti rųšies kavoj. 

Įpraskite pirkti WILSON maisto produktus. Jie 
yra visi geri ir užganėdinanti. Paprašykite savo gro- 
cerninko. Paprašykite jo kad jis parvežtų jų, jeigu 
dar jis neturi savo stocl 2, 

v xf 
CHICAGO 

'THE WILSON LABEL PROTECTS YOUR TABLE" 

OUR GUARANTEE 
IFYOU ARE NOT SATISFIED 

THAT THE COHTEHTS CF THIS 
CAN IS OFTHE HIGHEST POSSIBLE 
QUAUTY, YOUR DEALER WILL 
,REFUND THE PURCHASE PRICE. 



FASISKAITYKITEI 
Vanagas ir Sodietis. 

Lakiodamas, balandį Vanagas išvydo 
Ir galvatrūkčiais' viršum skrido. 

Bet tas j trobą atvirą pasuko, 
Kur Vanag's nepajuto, kaip drauge įsmuko. 
Nutiko, kad užmatė visą tai Sodietis. 

Jis, berną pasikvietęs, 
Duris uždarė; vargšą čia pagavo. 

Matydamas nelaimę, netikėtą savo, 
Prašytis im' žmogelio, 

Kad tas pasigailėtų biedno Vanagėlio. 
— Oi—sako,—bėdą sau regiu priliktą! 

O kągi ct.> padirbau dideliai taip pikto!.. 
— Tiesa tai—jam Sodietis tarė,— 

Bet kogi tas balandis pikto tau padare?.. 
* z 

Lenkams pavyzdys gražus, 
Gal atsitikti, 

Kad nudegs ir jie nagus. 
oo oo 

E. DE AMICI Vertč M. GRIGON 

V 

SIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 
į .J Taigi pavelykite jusų senajam moki- 

niui suspausti jusų ranką ir paklausti apie 
jusų sveikatą. Aš atvažiavau iš Turino su ju- 
mis pasimatytų. 

Senelis su nusistebėjimu į jį pasižiurėjo, 
paskiau pasakė: 

— Tai perdaug man garbės; aš nežinau... 
Kada jtts buvote mano mokinys? Atsiprašau, 
koks jusų vardas? 

Tėvas pasakė savo vardą: '"Alberto Bot- 
tini" ir metus, kada pas j j mokykloje buvęs, 
ir pridūrė: 

— Jųs, žinoma, nebeatmenate manęs; bet 
aš jus tuojau pažinau. 

Makytojas palenkė galvą ir žiurėjo že- 
myn; rūpindamasis atsiminti, vis kartujo ma- 

no tėvo vardą; o tėvas tuo tarpu tylėdamas 
stovėjo ir šypsojosi. 

Staiga senelis pakėlė galvą ir, išplėtęs 
akis, išlėtc prodėjo kalbėti: 

— Alberto Bottini? sunus inžinieriaus 
Bottini, kuris gyveno Konsolato plečiuje? 

— Tas?i pats, —atsakė tėvas, ištiesda- 
mas jam rankas. 

— Taigi, — tarė senelis, — leiskite man. 

mano branguti... — ir artindamasis prie tėvo 
jj apkabino. Jo baha galva vos siekė mano 

tėvo petį. Tėvas prie jo galvos prišliejo veidą. 
— Meldžiu paskui manęs sekti, — tarė 

mokytojas ir, daugiaus nė žodžio nepasakęs, 
atsigrįžo ir nuėjo savo namo link. 

Neužilgo męs priėjome mažutį namelf. 
4>'t(,jas atdarė duris ir įsivedė savo kam- 

barin: keturios baltytos sienos, vienoje ker- 
tėje lova, languota antklode apklota, antroje I 
— skobnis, o ant jo bent kelios knygos; pas- 
kiau keturios kėdės ir senas geografijos žem 
lapis, vinimis prie sienos prikaltas; obuoliais 
kvepėjo. 

Męs visi atsisėdome. Tėvas ir mokytojas 
tylėdami valandėlę kits j kitą žiurėjo. 

— Bottini! — sušuko senelis, pažvelgęs 
į akmeninę aslą, — o, aš jus puikiausiai at- 
simenu. Ir jūsų motutė buvo labai gera mo- 

teriškė! Jus pirmais metais sėdėjote pirmoje 
eilėje po kairės, prie lango. Taigi matote, kaip 
aš atmenu — aš, kaip dabar, matau jusų ran- 

gytais plaukai? galvutę. 
Paskui jis vėl užsimąstė. 
— juk jųs lapavote — taip r u antraisiais 

metais jieclra apsirgote. Aš atsimenu, kai jus 
atvedė mokyklon išbyškusį, šiltais drabužiais 
aptulotą. /Nuo to laiko praslinko gal bent kc 
turiasdešimts metų, taip? Kaip jus esate ge 
ras, kad atsiminėte savo senąjį mokytoją. Ir 
kiti mano buvę mokiniai ateidavo manęs lan- 
kytų: buvo vienas pulkininkas, buvo kunigų 
ir dar visokių ponų. 

Paskiau jis paklausė tėvo, kokia jo pro- 
fesija, ir tarė: 

— Labai džiaugiuosi, labai džiaugiuosi.. 
Ačiu jums. Jau senai manęs niekas nebelanko. 
Taip, turhut, jus busite paskutinis, mano bran- 
gusis p. Bottinil 

— O, ne, kaipgi tai! — sušuko tėvas. — 

•jį esate to' .i tvirtas, — taip negalima kalbėti! 
— Ne, ne, ■— tęsė toliaus senelis, — ma- 

tote, kaip rankos dreba — tai blogas ženklas. 
Drebėti pradėjo užpernai, tada aš dar moky- 
tojavau. Iškarto aš į tai neatkreipiau domos 
maniau pereis, o tuo tarpu vis blogiau ir blo 
giau darosi. Nebegaliu atsiminti tos dienos 
kada aš patupdžiau didelį klecką mokinio są 
siuvinyje — tarytum peilis tada mano šird 
pervėrė. Dar bent kuri lafką traukiau, o pas 
kiau jau nebegalėjau. Šešiasdešimts metų mo 

kytojavęs turėjau atsisveikinti su mokyki; 

su mokiniais, su darbu. Sunku buvo skirties 
oi sunku! Po paskutinės pamokos visi mokiniai 
iškilmingai mane namo palydėjo; bet man Ttai 
nerūpėjo: aš supratau, kad mano gyvenimas 
jau pasibaigė. Metais anksčiau aš nustojau 
žmonos ir vienatinio sunaus. Tepaliko mano 
du giminaičiu-valstiečiu. Dabar aš gyvenu iš 
mažos pensijos; nieko nebeveikiu, ir dienos 
atrodo be galo. Vienintelis dabartinis mano 

darbas — tai vartymas senti rankvedžių, mo- 

kyklos žurnalų, bent kelių knygų, kurias man 

dovanojo. Štai jie, — pasakė jisai, radyda- 
tnas į savo mažį knygynėlį, — čia visi mano 

atsiminimai, vsa mano praeitis. Daugiau s nie-"" 
ko pasaulyje nebeturiu. 

Paskias jis staiga pralinksmėjusiu balsu 
tęsė toliaus: 

— Aš jums noriu šį-ta dovonoti, brangus 
sinjore Bottini. 

Jis atsistojo ir, priėjęs prie skobnio, iš- 
traukė ilga dėžutę, kurioje buvo daug mažų 
ryšulėlių, ir ant kiekvieno buvo pažymėta die- 
na, metai. Truput j pa j ieškojęs, senelis moky 
tojas atrišo viena ryšulį, išvartė daug popierių, 
pagaliaus ištraukė pageltonavusį lapelį ir pa 
davė i į tėvui. 

Tai buvo vienas jo mokyklos darbų, jau 
keturiasdešimts metų atgal atliktas! Viršuje 
buvo parašyta: "Alberto Bottini, diktantas, 3 
d. balandžio 1838 m." Tėvas tuojaus pažino 
savo raštą ir šypsodamasis pradėjo jį skaityti. 
Bet staiga jo akyse ašaros pasirodė. Aš atsis- 
tojau ir paklausiau, kas jam yra? Jis apkabina 
mane viena ranka ir, prie savęs spausdamas, 
tarė: 

— Pažvelgk į šitą lapelį. Matai? tai tai- 
symas mano velionės motinos. Jinai visados 
storino / ir t. O paskutiniasias eilutes jos ran- 

ka parašė. Jinai išmoko mano raštą pamėg- 
džioti, ir kai aš pavargdavau, arba miego įsi 
norėdavau, jinai už mane pabaigdavo rašyti. 
Šventoji mano mama! 

Ir jis pabučiavo lapelį. 
— Štai, — tarė mokytojas, rodydamas i 

likiusius ryšulius, — štai mano atsiminimai. 
Kasn.et aš pasidėdavau vieną darbą kiekvieno 
mano mokinio, ir štai jie visi yra, pažymėti 
skaitline. Kartais aš juos vartau, eilelę pas- 
kaitau, atsimenu daug ruožų pereito gyveni 
mo, ir man rodosi, kad aš yč 1 gyvenu praeityj. 
Kiek jų mano rankose buvo! Štai užsimerkiu 
ir matau vieną veidą po kito, paeiliui klases, 
šimtus ir šimtus berniukų, kurių dauguma gal 
nebegyvi. Daug jų aš puikiai atmenu — ge- 
rųjų ir blogųjų, tų, kurie mane griaudino — 

juk jų tarpe buvo ir blogų — pamąstykite, 
tokioje daugybėje! Bet dabar, suprantate, aš į 
iuos žiuriu nelyginant iš ano pasaulio ir visus 
vienodai myliu. 

(Toliaus bus) 

NUIMTI UŽTRINAS. 
Aprišk užtriną uždėjęs ant jos šmočiu- 

ką citrinos ant nakties per kelis vakarus, kuri 
suminkštins užtriną taip, jog ją lengva bus 
išpjauti. 

Įsitaisyk ardvus .batus, kad nespaustų ko- 
jos ir gydyk sekančiai: karbonato sodos (car- 
bonatc of soda) ir paprasto uudo muilo po 
lygią dalį; ištrink juos gerai peilio geležte, 
kad padaryti tepalą. Užtepk ant jierkos ir 
uždėk ant užtrinos, einant gulti, pirma pa- 
mirkęs 5 ar 10 minučių karštame vandenyj 
ir laikyk iki rytdienai. Nuėmus plėstrą užtri- 
ną bus pabalus ir minkšta ir ją su nagu ar 

neaštrum peiliu iš kraštų galima bus atnabyti 
ir visai išimti. Paskui tą vietą galima užli- 
pinti anglišku plėstru kol užgyja. Tai yra 
viskas, ko reikia ir prietam dar reikia avėti 
ardvus batus. 

kaip daugelis žmonių gauna 
NESVEIKATĄ. 

Valgant j/ergreitai ir perdaug-. 
Nesukramtant maisto gana smulkiai, nu- 

plaujant jį gėralu bevalgant. 
Geriant svaiginančius gėralus pertankiai 

ir perdaug 
Ilgai įsvakaruojant ir atmiegant ta vėlai 

rytais. 
Dėvėjant j>erankštus drabužius, kurie ne- 

leidžia liuosai kraujui tekėti. 
Keissimahkštant gana, kad kojos ir ran- 

kos butų' šiltos. 
Negana prausianties ir išsitrinant šiurkš- 

čiu rankšluosčiu, kad atidaryti odoje akutes 
prakaito, ar nusidėvėjusių kimo dalių išėjimui. 

Permainant siltus dienos drabužius ant 

lengvų ir neužtektinų dėl vakarinių susirinki 
mų. .« 

Alkinant pilva^ kaip daugumas kad daro, 
idant užtekti rėdymosi panorianis. 

Būvant vienval suirzime ir tužboje, jei 
tas ar kitas kas nenusiseka taip, kaip yra gei- 
džiama, arba, kitais žodžiais pasakius, skoli- 
jant kliautį. 

Valgant ir geriant kiekviename dienos 
ir nakties laike, Vietoje valgyti tam tikrose 
valandose ir tik vidutiniškose' apštyse—devyni 
dešimtdaliai žmonių valgo dvigubai tiek, kiek 

l, reikia savo gyvasties ir sveikatos palaikymui 

Apie Sveikatą ir apie Ligas 
Rašo Dr. M. T. Strikulis 

"Lietuva"' {vesdama ši Sveikatos skyrių, velija, idant 
jos skaitytojai juoml naudotusi kuodaugiau*Ir< Sveika- 
tos skyrių Yeda Dr. M. ^T. Strikulis, kurio raštai tilps "Lie- 
tuvoje", žiame skyriuje kas sereda. Dr. Strikulis duos 
taipgi atsakymus i {vairius paklausimus sveikatos srytyje. 
Tokius paklausimus, trumpai ir aiškiai surašytus, reik siųs- 
ti tiesiog Dr. Iū. T. Strikulis, 1757 W. 47th St., Chicago, 111. 

Klausiant, adresas turi būti paduotas, bet tik daktaro 
žiniai. Zingeidesni klausimai galės tilpti laikraštyj, ir var- 
do neminint. — Redakcja. 

Nematomi Priešai. 
Karė buvo baisi katastro- 

fa pasaulyje, vienok per dve 
jus metus Suvienytos Val- 
stijos tik nustojo apie 50,- 
000 kareivių, o liga, tik vie- 
na influenza, nužudė arti 
pusės milijono žmonių į ke- 
lis mėnesius laiko. Todėl 
kada kova už geresnį ir lais- 
vesnį pasaulį jau baigėsi, 
kada žingeidumas apie jos 
bėgį pradeda mažėt, tada lai 
auga liaudies doma kariau- 
ti su vadinamais "nemato- 
mais priešais," būtent su li- 
gų gyvūnėliais, kurte be per- 
stojimo žudo žmones ir pra- 
gaišino šimtus sykių dau- 
giau gyvasčių, negu baisiau- 
si karės įrankiai. Vėlimui 
gi tokios kovos su ligomis 
šiame skyriuje bus gvilde- 
nami įvairus sveikatos daly- 
kai. Ypatiški klausimai bus 
atsakomi per laiškus, kurie 
prisius su užklausimais kra- 
sos ženklelius. 

Lietuvaičų Domai. 

Keletas dienų atgal svei- 
katos viršininkai laikė susi- 
rinkimą apskelbimui kaip 
sutrumpinti nursėms (slau- 
gytojoms) mokslą kursą. 
Buvo sprendžiamą sumažin- 
ti kursą nuo trejų metų iki 
vienų metų, arba nors aš- 
tuoniolikos mėnesiųv laiko. 
Tą priverčia nedateklius 
nursių ligonbučiuose ir pri- 
vatiškuose namuose. Iš tos 
priežasties daug žmonių, ku 
rie butų gyvenę, nemažai mi 
rė per pastaruosius kelis mė- 
nesius. Jeigu gi ameriko- 
nai, kurie turi šimtus tūk- 
stančių nursių ir daktarų, 
gali tuom nusiskųsti, tai 
kuom turi pasigirti lietuviai, 
turėdami daktarų ir nursių 
skaitlių, surokuojamą ant 
pirštų. Ar-gi lietuviams jos 
mažiau yra reikalingos? Ne, 
kaip tik priešingai, jiems 
yra labiau reiklinga tokia 
pagelba ligorfbučiuose ir na- 

muose, nes jie, kurie eina j 
ligonbutj nemokėdami ang- 
lų kalbos, turi daug nuken- 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoj. 
$1,000 VILNIAUS 
UNIVERSITETO 

REIKALAMS. 

Gerb. J. Kūlis iš Chicago, 
UI, paklojo visą $1,000 Vil- 
niaus Universiteto reika- 
lams. 

Gerb. J. Kūlis, prisirašy- 
damas prie Vilniaus Univ. 
Rėmėjų, buvo pažadėjęs 
duoti $600.0, bet kada atėjo 
reikalas, tad savo pažadėji- 
mą pakelė iki $1,000.00. 

Daugiau mums tokių pra- 
kilnių viengenčių! 

METINIS CENTRALIO 
KOMITETAS SUSIRIN- 

KIMAS. 
Centralio Komiteto kon- 

stitucija sako, kad metinis 
to Komiteto susirinkimas di- 
rektorių rinkimui ir kitų ki- 
lusių prieš tą laiką reikalų 

i aptarimui turi įvykti sausio 

mėnesio trečiamjame pane- 
dėlyje ir kad nariai j tokį 
susirinkimą butų šaukiami 
per lietuvių spaudą, paskel- 
biant tą dalyką bent dvie- 
juose lietuviškuose plačiai 
skaitomuose laikraščiuose, 
per dvi savaiti paeiliui. 

Bet kadangi dėlei nesiti- 
kėtų priežasčių nepavyko to 
paskelbimo padaryti i !aiką, 
tai Centralio Komiteto pir- 
mininkas paskyrė metiniam 
susirinkimui vasario 22 d., 
1 vai. popiet, Centralio Ko- 
miteto raštinėje, 320 Fifth 
Ave., kambario num. 805, 
New York City. 

Visi narįai, ^urie yra ant- 
sidėję mokestimi nemažiau 
$6 į metus ir turintieji Cen- 
tralio Komiteto paliudiji- 

Imus, yra širdingai kviečiami 
į tąjį susirinkimą. Jokių 
'specialių įgaliojimų nuo sky 
!rių nereikia, nes kiekvienas 

tėti, o daugelis visai nenori 
važiuoti į ligonbučius. To- 
kiems namuose turėti lietu- 
višką nursę butų labai di- 
delė nauda. Be to gi lietu- 
viams yra būtinai reikalin- 
gas lietuviškas ligonbutis— 
Jabiau negu lietuviškos ka- 
pinės. Gi tokį ligonbutį ga- 
lima butų Chicagoje sutver- 
ti, nes čionai yra daugiau 
lietuviškų daktarų negu bi- 

įle kuriame kitame Suvieny- 
tų Valstijų mieste. Daugu- 
ma tų profesijonalų mano, 
kad tas yra neįvykdomas 
darbas, tačiaus daiktai, ku- 
rie vakar nebuvo žinomi ii 
neveikiami, šiądien yra ži- 
nomi ir atsiekiami, tik rei- 
kia biškį spėkų ir daug no- 

ro. Taip, čionai reikia spė- 
kų ne vien daktariškų, bet 
ir nursiškų, kurių męs dar 
labai mažai turime. Toliaus 
gi jau ir nubodo klausyti 
kitataučių atkartojimą: "lie 
tuviai nieko neturi, lietuviai 
nėra žinomi." Gi, męs visi 
geidžiame Lietuvą matyti 
kaipo atskirą, save valdo- 
mą tautą ii jeigu toks mū- 

sų noras išsipildytų, tada bu 
tų reikalinga turėti ne vien 
minyškas, indų plovėjas, ste 
nografes ir pianistes, bet ne- 

būtų be naudos turėti tru- 
putį daugiau profesijonalių 
moterių, kaip ir profesijona- 
lų vyrų. Butų geresnis a- 

siteisinimas lietuvaitėms at- 
sisakyti nuo kitų kursų, ku- 
rių užbaigimui ima ilgą lai- 
ką ir reikalauja daug kapi- 
talo. Nursių mokslas ne 

reikalauja ilgo periodo me- 

.tų užbaigimui mokslo ir jį 
'galima lankyti visaį netu- j rint kapitalo. Chicagoje yra 
nursių mokyklų, kur už mok 
slą, valgį, kambarį ir dra- 
bužius niekas nekaštuoj:-.. 
Todėl nėra kitos profesijos, 
kur butų įdomesnė, prakil- 
nesnė ir naudingesnė ir ku- 
rią galima butų su mažiau 
pinigų užbaigti. Taig, lie- 
tuvaites! nepraleiskite neiš-, 
naudoję progos dėl savo ir 
žmonijos naudos. 

Dr. M. T. Strikol. 

narys turi lygias teises. 
Centralio Komiteto pirm., 

J. S. Lopatto. 

IŠ CLEVELAND, O. 
Maištas Lietuvių-Katalikų 

Bažnyčioje. 
Sausio 26 d., nedėlioj, šv. 

Jurgio lietuvių bažnyčioje, 
kur nuo "senų laikų" vieš- 
patauja "garsus" dvasiškas 
vadovas kun. J. Halaburda, 
prieš pamaldas iškilo maiš- 
tas-muštynės. Pasekmėje — 

du sužeistu (ypač skaudžiai 
p. Jurgis Sabaliauskas, ku- 
ris buk tapo numestas net 
nuo chorinio balkono) ir 15 
suareštuotų—jų tarpe: Juoz. 
Rakauskas, L. Dubickas, A. 
Kranauskas, Petras Mulolis, 
VI. Čemauskas ir kiti; taip- 
gi trįs moterįs (sausio 27 d., 
rytmetyje visi likosi paliuo- 
suoti.). Nukentėjo taipgi ir 
choristė Ona Slažiutė. 12 
metų amžiaus. 

Mūšyje buvo naudota tuš- 
ti pieno buteliai ir jkaicusių 
dievmeldžių "kulokai." 

Taip tai palaikomi tarpe 
musų plačiosios visuomenės 
xikybiniai jausmai. Taip tai 
skleidžiami prakilnus krikš- 
čionybės principai. Taip tai 
kovojama prieš "bedievybę" 
ir "modernizmą" (anot aug- 
štų dvasiškių terminologi- 
jos). 

Į ką-gi paverčiama baž- 
nyčia—tai Kristaus mokslo į platinkio-aiškinimo vieta? 
Kaip į tai žiuri katalikystės 
vadai? Kokį tas viskae da- 
ro įspūdį ant plačiosios mi- 
nios, o ypač ant jaunimo?... 

Nejaugi nepermatoma, 
kad tuomi demoralizuojama 
minia ir niekinama-ardoma 
pati tikyba?... 

Taip tai "veikia" Cleve- 
lando Piemuo ir jo avelės. 
Ryt-porytr apie tą maištą 
pranešime plačiau. 

J. A. G. 
Nuo Red. Gavome visą 

pluoštą iškarpų iš Cleveland 
anglų laikraščių, kurie pa- 
tvirtina musų koresponden- 
to pranešimą. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 
"Lietuva" Draugystės 

Organu. 
Kiekvienai organizacijai 

yra naudinga turėti laikraš- 
tį sau už organą. Švento 
Antano Draugystė Omaha, 
(South Side), Nebr., tą ir-gi 
supranta ir pradėjo galvoti, 
kaip čia tą reikalą aprupi- 
nus. Pagaliau^ musų ger- 
biamas laikraštis "Lietuva" 
tapo dienraščiu. Tapus jam 
dienraščiu, karts nuo karto 
pakelta organo klausimas ir 
pagaliaus nutarta paimti 
"Lietu/ą" už organą. 

Tai girtinas musų drau- 
gystės pasielgimas. Ji apart 
teikimo pašelpos nariams at 
sidurus .jiems nelaimėn, taip 
gi stengiasi suteikti savo na- 
riams ir dvasinę pašelpą. 
Lai gyvuoja draugija, kuri 
taip gerai supranta savo už- 
duotį. 

F. Zigmantas, sekr< 

IŠ EAST CHICAGO, IND« 

Susivienijimo LietuviiJ 
Amerikos 89-tos kuopos se- 

kantieji nariai parinko į Nč- 
prigulmybės Fondą aukų: Ro» 
maldas Ketvirtis, Juozas Ka- 
valauskas, Marija Ketvirtiene 
ir Ludvika Kavalauckiene, 

Vietinė S. L. A. kuo- 
pa paaukavo pelną nuo ba- 
liaus, kuris atsibuvo 24 dieną 
lapkričio pereitų metų $25.00. 

Aukavo sekančios ypatos! 
Po $10.00 aukavo: 

Felixas Klusas ir A. Grižas. 
Po $5.00 aukavo: 

Kazimieras Mičiuda, Juli- 
jonas Januška, Benediktas 
Diokas, Ludvikas Indrulaitis, 
Mateušas Čemeris, M. A. Ma- 
selanis, Juozas Apšega, Anta- 
nas Tu'šla, Benediktas Šūkis, 
P. F. Svireckienė- ir Stasys 
Kavaliauskas. 

Po $2.00 aukavo: ■ 

Justinas Stasiškis, Adomas 
Bražėnas, Povilas Užas, Lili- 
dvika Kavalaūskienė ir Simo- 
nas Sarafinas. 
Po $1.00 aukavo: 

A. Ruželienė, Frances Ru- 
žcliute, S. Ruželis, Petronėle 
Viksvienė, Stella Survilukė, 
M. Ketvirtienė, R. Ketvirtis, 
Barbora Jankauskienė, Alex- 
andras Gasparaitis, Mateušas 
Čemeris, J. Antanavičius, L 
Antanavičius, Adomas Urni- 
ki's,r' Stasys Kaminskas, Juo- 
zas Kaminskas, Jonas Kudir- 
ka, Kazimieras Kudirka, An- 
tanas Kreika, Vincas Gudi- 
nauskas, Kazimieras Simana- 
vičius, Juozas Silvestravičius, 
Juozas Tamošaitis, Juozas 
Rusteika, Jonas Pukėnis, Pe- 
tras Jasaitis, Juozas Jasaitis, 
Juozas Juozenis, Antanas 
Svireckis, Jurgis Kesen, Pe- 
tras Vilutis, Vincas Lutkus, 
J. Trėjonis, F. Šerpetis, Juo- 
zas Jurgelonis, Antanas Cu- 
ker, Jonas Tunkevičius, V. 
šešelgis, J. Ivugdis, S. Ra- 
dutis, J. Duseika, P. Sagai- 
tienė, K. Goberis, J. Šluota, 
Povilas Mikėnas, J. Straz- 
dauskas, D. Vinslovas ir P. 
LCKlllS. 

Viso labo $157.00. 
["Lietuvos" Dienraščio re- 

dakcija priėmė nuo p. R. Ket- 
virčio $156.50 pinigai pasiųsti 
į Neprigulmybės Fondą. 
"Liet." Dien. Red.] 

VYRUKŲ DRABUŽIŲ PI0UMA8I 
Męs nMiamt bunkeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sofifr dymą. 60% ant Tamstos pinigu, nusiperkant sia drabuMUs pM tUtk Vyrams lr vaikinami padarome ant orderio naujus aiutoa ir over> totus nuo iki $50.00 ui pus# kaino i. TrusrutglJ aaHdtU Cttfe $25.00 iki 96U.C0 ant orderio darytus siutui ir over tortus parduok* rae po le.CO ir brangiau. 
Naujas lr trupatill dSrgtas kelines nuo $1.00 ir brangtaoa, Vaiki; siutai 12.50 iki |7.50: Skrynios ir ralysaL 

S. GORDON 
1416 SOUTH HAL8TED STREET CHICĄS&, ?U* 

Storas atdaras kasdieną lr vakarais Iki 9 nl BtiutfmSB mM atdaras Iki 11 vaL vakare. NedSldlsnUla—tkl t vtl> 

AS 'ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
"Į SKKANCIAI RAŠAU: 

As labai sirgau per 3 metu*, riusltbnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, ncvirinim&s pilvelio, nuslabn&iiraas. 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abeinas srClot nostojimal 
viso kuno, lr buvau nustojęs vilties, kad begyven- siu. Visur jiejkojzu sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už tubezių. bet niekur negavau sava 
sveikatai pagelbos. 

g Bet kada pareikalavau Salularas vaistų. Hitlerio, 
| Kraujo valytojo, Nervatt -ą. Inkstų ir Reumatizmo 
Į gyduoles, tai po luvartojiiriut m>.lėtos gyduolės, ftiano 
I pilvas pradėjo at igauti, stiprčt, gerai dirbt. Kraujas I išsivalė. Nervai ėme stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Įj Reumatizmas f.ranyko, diegliai n-bebadė po krutino. 
"■Viduriu rėžimas išnvko no užmušimui visu lisru. Bfc- 

giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Sa- 
luta ras, Hitlerin, ir po 3 ir.ėn. savo paveiksle pa\nu čiau teki skirtumą kaip tarp 

dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju 
Salutarns mylirtij gcradėjlstci ir linkiu vi-sirms savo draugam* ir pažįsUmiemi 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baltrenas, Prof. 
>707 So. Halsted St. Phone Canal 6417 Chlcago, 111. 



VIETINES ŽINIOS 
TUŠČIAS ŽODIS 

NENAUDA. 

Daugelio yra kalbama apie 
dabartinį musų Tėvynės—Lie- 
tuvos pergyvenamą valandą, 
apie jos vargus, jos viltis. Bet 
kalbos, vien gražios kalbos, 
nuo audru jos nepridengia, 
nuo alkio jos neapgina. Čia 
aukų. aukų, aukų reikia... 

Pas pp. W. F. ir Ona Bar- 
tusevičius, 4713 S. Ashland 
Av., pereitą nedeldienį buvo 
pokilis, mat sunelj Reinoldą 
krikštyta. Šeimyninkai šir- 
dingai vaišino artimų draugų 
burelj, o fvečiai, lyg atsidė 
kavojant pp. Bartuševičiams 
už jų vaišingumą, per p. VV. 
A. Stankūną, gerai žinomą' 
ant Bridgeporto fotografistą, 
užreiške savo norą, kad jau- 
nutis Bartusevičių Reiroldas 
privalo but pažjmetas tarp 
musų Tėvynės—Lietuvos dar 
bų. Geras pamatas,—p. Stan- 
kūnas sako, duos tėvams dau- 

giau jiegos išaugi n t savo sunų 
padoriu tėvynainiu ant 

džiaugsmo patiems tėvams ir 
ant garbės mūsų Tėvynei. 

Daug kalbėt nereikėjo, nes 

buta tėvynainių būrelio ir pa- 
tiesė ant stalo sekanti svečiai: 

Ponas A. Jurevičius aukavo 
$25.00. 

Ponas V. Rubinas aukavo 
$15.00. 
Po $10.00 aukavo: 

Pp. W. A. Stankūnas, W.! 
F. Bartusevičius ir F. Lukas. 
Po $5.00 aukavo: 

Pp. V. Bartusevičius, B. 
Pierzynski, J. Bačiunas ir J. 
Petrėnas. 
Po $1.00 aukavo; 

Pp. Mr. Dufee (airis) ir 
K. Sabaliauskas. 

Viso labo $92.00. 
Pinigai perduoti j Lietuvos 

Neprigulmybes Fondą. 
Alkana Tėvynė minės ge- 

rų tėvų vaiką. 
Svečias. 

REIKALAUJA ORKES- 
TROS LIETUVIŠKAI 

ARMIJAI. 

Sausio 24 d. vakare p. Baiv 
kaus svetainėje po vadovyste 
p'. FiJipavičiaus atsibuvo Lie- 
tuvių Beno repeticija. Susi- 
ejo pusėtinas būrys muzikan- 
tu ir putė visi į dūdas, kad 
sienos braškėjo. 

Po repeticijai, muzikantai 
buvo pakviesti prisidėti prie 
dabar Chicagoje organizuoja- 
mo 1-mo Lietuvių Kareivių 
Regimento. Organizatorius 
lietuvių kareivių p. C. Kaspu- 
tis kviesdamas sudaryti ka 
i:£ką beną perskaitė nuo 'Ka- 
rės Ministerio 'Baker'io laiš- 
ką, kuris jau buvo ankščiau 
tilpęs "Lietuvos" Dienraštyje. 
C. Kasputis ragino muzikan- 
tus patarnauti lietuvių karei 
vių reikalams, nes kiekvieno 
gero lietuvio esanti pridery- 
ste remti Lietuvos reikalus. 

Paskui Dr. K. Drarsgelis 
pr.aiškino mierius tveriamos 

armijos, kiek su jos pagelba 
bus galima gero padaryti mū- 

sų broliams anapus, okeano, 
apginant juos nuo priešų, ku- 
rie per tiek laiko musų tėvų 
brolių ir sesučių krauju lau 
kus slakste. 

Muzikantai paklausę tų kar- 
štų prakalbų visi užsidegė Tė- 
vynės meile. Jie suprato, kad 
visų lietuvių yra šventa pa- 
reiga stoti i eiles apginėjų sa- 

vo tėvų brolių ir sesučių. Vi- 
si vienbalsiai nutarė prisidėti 
prie lietuvių kareivijos, kad 

i patarnauti jų reikalams. Už- 
tai turėtų buti garbė Chicagos 
Lietuvių Benui, kad jie pir- 
mutiniai užims kariškų mu- 

zikantų vietą prie 1-mo Chi- 

cagos Lietuvių Kareivių Rc- 
gimenta po priedanga 2irg- 
vaikia ir trispalvės vėliavos. 

Lai gyvuoja Lietuvių Ka- 
reiviai. lai gyvuoja Chicagos 
Lietuvių Benas grieždamas 
Lietuvos senovės kariškus 
maršus. 

M. K. Šilis. 

AUKOS PRUSU LIETU- 
VIŲ FONDUI. 

Sekantieji žmones aukavo 
Į Prūsų Lietuvių Fondą, apart 
jau pirmiau pagarsintųjų. Au- 
kos priduotos iždininkui p. 
M. Macačiui ir sudėtos į Uni- 
versal State Banką vardt 
Prūsų Lietuvių Fondas. 
Po $5.00 aukavo: f 

M. Peldžienė, Andrius Še- 
rcikis, ir Alike Staigis. 
Po $2.00 aukavo: 

Andrius Krauza, ir Agnė 
Dervinskaitė. 
Po $1.00 aukavo: 

Kaspar Paulokaitis, Ane 
Jablonskytė, Sam Gavene, 
Kristltp Šlionis, Marė Kas- 
paraitis, John Kasparaitis, 
Adam Kiapa, George Šidau- 
ski. 

A. Kasparaitė, .50 
Po 25c aukavo: 
A. Kasparaitis, ir Wm. Ma 
catis. 

Viso $28.00 

PRANEŠIMAS. 

W'cstsidės Lietuvių Viešo 
Knygyno delegatų priešmeti 
nis susirinkimas įvyks petny- 
čioje sausio Jan. 31 d. 8 vai. 
vakare M. Meldažio svetainė- 
je 2242 W. 23rd PI. 

Visi delegatai seni ir nauji 
teiksitės būtinai atsilankyti, J 

nes turime daug svarbių rei- 
kalų aptarti ir išrinkti valdy- 
bą šiems 1919 metams. 
Liet. Viešo Knygyne Valdyba 

GATVEKARIS UŽMUŠĖ 
MOTERIŠKĘ. 

Praeitą nedėldienio naktį 
gatvekaris prie South Mor- 
gan ir West 34-tos gatves 
užmušė Mrs. Stella Dovvgan 
gyvenusią prie 1729 West 
Erie gatvės. 

UŽTROŠKO NUO GAZO. 

Anksti praeito nedeldienio ry- 
tą Mrs. Stankc rado savo 

dukterį Rose Stanke 23 metų 
amžiaus užtroškusę nuo gazo. 

Policija mano, kad ji galėjo 
nusižudyti dėlei blogos savo 

sveikatos. Rose Stanke gy- 
veno prie 2030 CorJter gat- 
vės. 

NUO EPIDEMIJŲ MIRE 
33 I DIENĄ. 

Sulyg raportų i Sveikatos 
departmentą bėgyje 24 valan- 
dų nasibaigus 9-tą valandą 
praeitą nedėldienį pasirodė 70 
naujų apsirgimų nuo influen- 
zos ir 50 nuo pneumonijos. 
Į tą ląiką 20 mirė nuo influ- 
enzos ir 13-ka nuo pneumo- 
nijos. 

SUAREŠTAVO KIŠENIŲ I 
VAGILIUS. 

Ant prisigrudusio gatveka- 
rio vaikščiojančio 63-čia gat- 
ve dedektyvai Lavin ir Crovv- 
ley po smarkios kovos suareš- 
tavo užvakar tris kišeninius 
vagilius. Jie esą atsižymėję 
savais darbais ir vadinasi in 

ternacijonaliais kišenių vagi- 
liais. Vienas iš jų buvo 
Eddie Fahey pusbrolis gar- 
saus Eddie Fahey nesenai pa- 
sižymėjusio panašiais darbais, 
kiti buvo: Henry Klein ir 

[George \Villiams. 

KOVA TARP POLICISTO 
IR PLĖŠIKŲ. 

Apsimainęs revolverio šū- 
viais su dviem plėšikais po- 
licistas Sidney Sullivan su- 

areštavo juos užpakalyje Ar- 
mijos ofiso, arti Ohio ir St. 
Clair gatvių. 

Sullivan išgirdo baisa šau- 
kianti pagelbos. Jis pamatė 
du vyrus bėgančius alėja, il- 
gai nelaikęs polieistas suriko 
"stokite"; kadangi bėgantieji 
nesustojo, polieistas paleido Į 
juos šūvius. 

Bėgantieji šovė atgal, bet 
policisto buta geresnio šovi- 
ko, jis pataikė vienam heli 
pant per tvora i koja, o kitas 
tuom tarpu pasikavojo po 
skryne. Besiartinant polici- 
stui viens užpuolikas mėgino 
«:auti, bet revolveris nešovė. 

Tada užpuolikai mėgino 
sumušti policista kumščiomis, 
bet ir čia jie pralaimėjo. Abu 
du tapo suareštuoti iv nuga- 
benti į Chicagos a\rt. policijos 
stoti pasidavė savo vardus: 
vienas buvo Charles Brillhart 
16 metų amžiaus, o kitas 
\\'illiam Roorth 18 metų am- 

žiaus, abudu is Kansas City. 
Abudu gyveno hotelyje prie 
675 N. Clark gatvė. Jiedu 
prisipažino, kad mėginę api- 
plėšti sena žmogų. 

APSIGAVO. 
Saržantas dedektyvų, Ed- 

vvard Povvcrs, išrodo visai 
kaip paprastas pilietis, kuris 
turi kešeniuje pundą, doleri- 
nių. Užvakar naktį jis vaikš- 
čiojo po "South Sidc" arti 
49-tos ir Drexel bulvaro. 

Trjs jauni vaikinai pama- 
tę Mr. Powers nusprendė Į 
jį kibti. Bet didžiai apsiri- 
ko. Du jau buvo betraukę 
savo revolverius visai nesi- 
skaitydami su greitumu Mr. 
Povvers. Nespėjo jų revolve- 
riai lampbs šviesoje siižibėti, 
kaip jie išgirdo balsą: 

"Meskite šaudykks ir kel 
kite rankas!" užkamandieravo 
Mr. Povvers. 

Taip jie ir padarė. 
Tuoni tarpu atėjo daugiau pi- 
liečių Powers liepė pašaukti 
policija. Atvažiavus iš Hyde 
Park stoties policijos veži- 
mui jie tapo į ji suvaryti ir 
tada vežėjas pranešė, kad ne- 

persenai Frank Ferre, gyve- 
nantis prie 4942 Blackstone 
ave. buvo apiplėštas.—Pamė- 
ginkime jam parodyti šiuos 
paukščiukus, gal jis pažjs— 
sakė vežėjas. 

Žvilgterėjas kartą Mr. Fer- 
re suriko: 

— Tai jie.— 
Paskui Mr. Povvers nuta-: 

rabaniju užpuolikus j E. Chi- 
cago policijoj! stotį, kur jie 
pasidavė savo vardus: Wal- 
ter Nichols 21 metų amžiaus 
nuo .2118 S. Ashland ave.; 

Julius Rink 18 metų paeinąs 
nuo 3512 Emerald Ave. ir Fc- 
lix Mitke, 18 metų amžiaus 
gyvenantis prie 1140 West 
34-tas place. 

Policijos rekordai parodė 
blogą praeitį tų jaunuolių. De 
tektvvas Povvers šiadie sugry- 
žo į tą pačią vietą užbaigti sa- 

vo pradėtą darbą. 

SUMUŠĖ UŽ PRO 
VOKIŠKUMĄ. 

Važiuodamas Madison gat- 
vekariu Oak Parke, Emil 
Carlson 37 metų amžiaus gy- 
venantis prie 427 S. 11-tos 
gatvės Mayvvood buk išsita- 
ręs: "Vienas vokietys galis 
sumušti penkis amerikonus." 
Už tokj įžeidimą tris sugryžę 
kareiviai buvę gatvekaryje 
sumušė Carlson'ą. Kareiviai 
buvo: J. Patten, 4159 Wilcox 
avenue, Oak Park; C. R. 
Wagner 728 Leonard a ve, 
Oak Park ir M. Young, 803 
Washington boulvaro. Carl- 

šonas buvo suareštuotas ui 

netvarkinga elgimąsi. 

PASISODINO I AUTO- 
MOBILĮ IR APIPLĖŠĖ. *• 

[ Yictor Christianscn gyve- 
nantis prie 1728 North Alba- 
ny avenue prievarta tapo pa- 
sodintas į Automobilį ir pa- 
skui liko apiplėštas. Plėšikai 
atėmė nuo jo laikrodėli, re- 

težėli, spilkutę ir 75 centus. 

AUTOMOBILIU PARODA 
CHICAGOJE 19-ta PARO- 
DA VERTES $1,000.000. 

Praeitoje subatoje 2 valan- 
da po pietų Coliseunve, Coli- 
setimo Annex ir First Regi- 
ment Armory atsidarė auto- 

mobilių 19-ta paroda. Paro- 
da tęsis dvi savaites ir turi 
300 automobilių vertės $1,- 
000,000. 

Parodos valdyba Utarniko 
vakare kviečia visus kareivius 
ir jureivius i parodą. Paro- 
da atsidarys pa 7-tos valan- 
dos vakare ir kareiviai ir jn- 
reiviai formose bus įleidžia 
mi veltu. 

T. M. D. CHICAGOJE. 

Pastaruoju laiku gaunu už- 

klausimų nuo T. M. D. kuopų 
Chicagoje ir arti jos apie pe- 
reitų metų leidinį, kaip greit 
toki jos gaus. Atsakydamas 
j i ai pranešu, kad kaip grei' 
aplaikysiu 'knygas iš Vieny- 
bės Lietuvninkų (Ten perei- 
tų metų leidinys buvo spaus- 
dinamas), taip greit kuopoms 
Chicagoje ir arti jos duosiu 
žinia per dienraštį "Lietuvą." 

M. Stapidionis. 
C. K. Sekretorius. 

AUTOMOBILIUS UŽMU- 
ŠĖ LIETUVAITĘ. 

Miss Anna Stbadaris (turi 
Imti Strazdas) dirbo karės 
laike vyro darba. Ji valė ka- 
rus prie Illinois Central. Va- 
kar anksti ryta einant jai Į 
darbą, automobilis smarkiai 
važiuodamas ją užmušė. 

Ji išėjo iš namų, 2018 Peo- 
ria gatvė anksti rytą tuojaus 
po 5-kių. Ji ėjo su savn drau 
gią Mary Meszknes (turi bū- 
ti Meškinis). Merginos atėjo 
iki Michigan bulvaro ir 16- 
tos gatvės. 

Žalias automobilis smarkiai 
važiuodamas žiemių link lėkė 
tiesiog į jas. Miss Meškinis 
pašoko į šalį, ji buVo išgelbė- 
ta. Miss Strazdas nespėjo 
pasitraukti, ji tik suriko ir 
jsibegias automobilius nuvilko 

i merginą 87 pėdas. 
Kūnas jos randas j pas gra- 

borių Juozą Radžiu prie 18- 
tos' ir Union gatvės; Apie 
nelaimingą atsitikimą pranešė 
telegrama jos pusbroliui Jo- 
nui, kuris gyvena Lima, Iovva. 
Kiti jos giminės gyvena Lie- 
tuvoje. 

Miss Strazdas buvo 25-kių 
metų amžiaus, Amerikoje iš- 
buvo tiktai 6 metus. Ji ma- 

nė apsigyventi Amerikoje anl 
visados ir jau buvo pasižadė- 
jusi ištekėti už Jono Vaišvi 
los gyvenančio prie falmar 
avenue. Palaidojimas atsi 
bus 31 d. Sausio. 

Važiavusis automobiliun 
W. v Fotz, gyvenantis pri( 
2017 Walton gatvės suaręs 

tuotas South Clark gatvė? 
policijos stotyje. 

MIRTINGUMAS 
CHICAGOJE. 

Sulyg užvakarykščių, ra- 

portų į Sveikatos Departmen- 
ta Clvicagoje pasirodė 230 
nauji susirgimai nuo influen- 
zos ir 102 susirgimai nuo 

pneumonijos. 
j Mirė nuo influenzos 44, o 

|nuo pneumonijos 38 ligoniai. 

VUOSLE SUVUODĖ. 
''Komedija dviejuose aktuose." 

Pirmas Aktas. 
Laikas—Vidurnakti?, kovo 17 

d. 1917 metuose. 

Vieta—iSlier-Lak hotelte, 4641 
Sheridan road. 

Veikėjai—Mrs. Kelcn A. Iiild; 
jos vyras, Waltcr M. Hild; tei- 

sėjas David M. Brothers, kler- 
kas, bailifas advokatai ir t. t. 

(Kurtina pakįla). Tamsus 
kambarys. Išsiilgusi j»ati laukia 
savo vyro. Atsidaro durįs. Vy- 
ras jeina. Jis apsirėdęs jūreivio 
formoje. 

— O mano mielasis, kur tu 

buv:.i?—paklausia Mrs. ITild. 
— O tai čia aplinkui biskeli 

vaikštinėjau—tuom tarpu jis 
lenkiasi pabučiuoti savo žmona. 
Bot pati matyt, kad vuosto jo 
mėlyną jūreivio formą ir staiga 
išsisuka iš savo vyro glėbio, 
šaukdama: 

— Tai taip, aliai? Aš suvuo- 

d/.iau tą patį kvepėjimą ir pir- 
miau Didžiųjų Ežerų stotyje. Tu 
mane apgaudinėji. Duok šią 
man tą pudrcs šepetėlį." 

Vyras šauja savo pačiai su 

kumščia j pasmakrę. 
(Kurtina nusileidžia). 

Autras aktas. 
Laikas—2-ra valanda po pietų 

sausio 20 dienu 1919 metai. 
Vieta—teisėjo. Brotliers teis- 

mas. 

(Kurtina pakjla. Matosi teis- 
mo kambarys, prisigrūdęs žmo- 
nių. Mrs. Iiild sėdi ant liudi- 
ninkės suolo ir pasakoja): 

— ir aš radau jo kč- 

seniuje pudros šcpeteli. Aš gi- 
liu būti akla, bet mano vuoslė 
suvuodė: tai buvo brangus per- 
fymas—$8 už unciją. Jis, ujr- 

Kut, >g^vo ta perfumą nvc mer- 

ginos, nes tokiu daigtų valdžia 
jūreiviams neduoda. Jis buvo 
man neištikimas. 

Taip drožė Mrs. Hild. 
— Persiskyrimas pripažintas — 

pasakė "teisėjas." 

I 
DIENINE IR VAKARINE 

MOKYKLA čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir Lietuvių kalbas, aritmetika, S. V., Anšlilns. Lietuvos ir abelnq istorijas,'pcografiįą, rafiyti l '.iSkns, ir tt Taipgi, turime Grammar ir HlgU 1 
Schoalių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
kite liuosą laiką paslmokiniraul, nesigailėsite. 

American Goi;a?e Preparaiory School 
21C3 SO. HALSTED S'/., CECAGO, ILL. 

JIEŠKANTIEMS DARBO. 
Cia paduodame surašą tų dar- 

bo biurų, kurie neima pinigų už 

patarnavimą suradime jiežkan- 
tiems darbo. 

[Valdžios darbo biuras: "Fe- 
1 deral-State Employraen'; Office,''. 
116 North Dearborn Street, Chi- 
cago> Ii.' 

I Sekantieji biurą iryi patarnau- 
įja darbininkams veltu: 

4531 South Ashland Avc. 
2«vv5 West 22nd Str. 
56 East Randolph Str. 
9004 Comercial Ave. 
State Council oi Defense, 120 

West Adams St. 
Odd Fellovvs League and Re- 

licf Board, Masonic Temple. 
Masonic Employmcnt Bureau, 

Masonic Temple. 
330 \Yest Madison St. (mo 

terims), 29 South Li: Šalie St. 
(engineeving and edrcaticn). 

3141 Lincoln Str 
Moterims. 

Women's Employmcnt Com- 
inittec, Siate Councii of Defense 
room 228, Monadnock Block. 

I Parsiduoda medinis namas 
ant vienų lubų, su 5 ruimais; 
bučernė ir grosernė su tavoru 
ir fiksčeriais už $6.000. Pusę 
įmokėti, tuoj aus. Atsišaukite: 

6601 So. Hermitage Ave. 
Chicago, I11 

Reikalinga inteligentiškas 
vyras arba moteris už perkal- 
bėtoją, pageidaujama su pa- 
tyrimu, bet tai nesvarbu. Gera 
proga apsukriam lietuviui ar- 

ba lietuvaitei, galima uždirbti 
$50.00 j savaitę ir (langiaus. 

Rašykite: 14 "Li^uva" 
3253 So. Morgan St. 

Čhicago, Tll. 

Dr. fl. J. Karalius 
U LSISEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Utarnlnkaia 
Ketvergais, 
Subatomis ir 
Nodėliomis 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 0 
vakarais. 

3303 SO. MORGAN STREET 

VALENTINE DRESSMAKING 

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

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted St. 1850 WelJ.s Si 
2407 W. Madison St. Chicago 

BARGENAS 
$200 Phonograph su rekordais 

ir deimanto adata, parduosiu už 

$55. Taipgi puikų Player Piatin, 
vėliausios mados. Seklyčios setą 
valgomojo ir miegamojo kamba- 
rių setus, divonus, paveikslus, 
parduosiu už bile teisingą pasiu- 
lymą. Nepraleiskite šio bargeno. 

Rezidencija 
1922 So. Kedzie Ave. Chicago 

PARSIDUODA gerai iš- 
dirbtas biznis, labai patogus 
merginai arba moteriai, su 

ambicija, norinčiai, turėti nuo- 
savos įplaukas. Išmokyčiau ir 
amato, jeirrvi prkėja to pagei- 
dautu. Turi buti parduotas. 
Apsivedžiau ir išvažiuoju iš 
šio miesto. 

GRACE A. TOLEI K 
5129 S. Halsted St. Ą 

Phone Drover 9685 

Jeigu jusų akys perši arba si 
jgs nereikalaujate eiti gydytis ir mo- 
kėti augštas kainas už Ui. Fasiteirau- 
klt su manim. Aš pritaikysiu jums 
akinius, kurie greitai prašalins jums 
visup akių bakusmue. Aš gva*antuojc 
lums gerinusi:} patarnavimą ir žemiau 
sias kainas. Turiu 8 metų patyrimu 

Peter A, Miller 

os, 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizgučių. Pui- 
kiai Taisoma Laikrodėlius 

2x28 W. 22nd St. Chicago 
Plione Carai 5838 
4906 W. i4th St Cicero 

Kodėl Armour negali 
nustatyti Mėsos Kainas. 

VISIEMS yra žinoma, kad galvijų pristatymas mainosi iš dienos į 
diena ir to pasekmėje kainos svyruoja. NEVISIEMS yra žino- 
ma, kad pardavėjų reikalavimas šviežios mėsos ir-gi labai maino- 

si, ir todėl pasekmėj ir kaina, kurią gauna Armour and Company, taip- 
gi mainosi. 

Kuomet šviežia mėsa yra pagaminta 
įstaigose, tai ji yra išsiuntinėjama j Ar- 

mour'o filijines sankrovas, kuriose randasi 

daugiaus negu 400 suvartojimo (lconsum- 
cijos) centruose. Ir šua mėsa yra siuiuMa- 
rna NEPARDUOTA. Manadžierius filijinės 
sankrovos gauna memorandumo, apie tai, 
kiek atsiėjo mėsos prigaminimas. Tuomet 
jam yra lengva nuspręsti, kiek jis privalo 
rūpintis gauti už j.-j., idant parodyti uždar- 

bj. O jis turi parduoti ją. atviroj rinkoj, 
tiesioginėj kompeticijoj su kitų pakerių fi- 

lijinėmis sankrovomis, vietiniais a h b o t 

toirs'ais ir t.t. Jis taipgi turi priimti 
atydon oro nepastovumus, didelius prive- 
žimus žuvų ir paukštienos ir tankiai kito- 

kias netikėtas ir nepaprastas aplinkj *ės. 

"Nepaprastų aplinkybiv" srytin, pavyz- 
džiui, jeitŲ pastarųjų ladkų Ispaniškos In- 

fluenzos epidemija. Armour ir Kompanijos 
surinktos statistikos parodo, kad, kuomet 

epidemija buvo pasiekusi augščiausio laips- 
nio, šviežios mėsos pirkimai visoj šalyj 
nupuolė ne mažiau kaip ant 25 nuošimčių. 

Staigi didžios šilumos vilnis; smarki 

puga, kuri užverčia kelius ir padaro trans- 

j-ortacijos sunkumą,; dideli privežimal žu- 

vų arba zuikių, utinių; mėsa, pristatyta 
nuo vietinių gyventojų paskerstų gyvulių 
mažose vietose — \lzcz. arba bile kurios 

šių aplinkybių turi pažymėtiną, {tėkmę ant 

šviežios mėsos reikalavimo. 

Filijinės sankrovos nianadžierius pri- 
valo išparduoti visą esančią ant rankų mė- 

są kas sąvaitė. idant turėti vietos švie- 

žiai ateinančiai mėsai. O tas tankiai pri- 
verčia prie pardavimo žemiau* to. kiek 

patiems alseina. 

Tokiu budu, jeigu pažiūrėsi į statistiką, 
tai pasirodys, kad parduodamoji Armour 

ir Kompanijos kaina už šviežią mėsą eina 

paraleliškai su galvijų kair. ir yra nuola- 

tai paliečiama viršui minėtų aplinkybių. 

Akyvaizdoje šių faktų, gerai manantieji 
skaitytojai privalo suprasti, kad Armour 

ir Kompanijai yra negalimas dalykas nu- 

statyti mėsos kainas. 

ARMOUR^COMPANY 
Neparduok savo Liberty Bondsų 

Nes jie yra geriausis investmentas pasaulyje. 
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