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Dideli sukilimai Rumunijoj. 
Kolionijų Likimas 

Nuspręstas. 

Streikai Anglijoj Platinasi. 
Vokiečiai sumuša Lenkus. 

DIDELI SUKILIMAI 
RUMUNIJOJ. 

Geneva, sausio 29 d. — 

Žinios iš Budapešto prane- 
ša, kad visoje Rumunijoje 
prasidėjo sukilimai kareivių 
ir ūkininkų tame pačiame 
laike nedėlioj. 

Sukilėliai yra gerai apsi- 
ginklavę ir jais vadovauja 
buvusieji kareiviai. Įvai- 
riose vietose ištiko susirė- 
mimai sukilėlių su ištiki- 
mais kareiviais. Daug ypa- 
tų likosi užmušta Buchareš- 
te, kur social-revoliucijonie- 
riai prisidėjo prie sukilėlių. 
Kuikasvaidžiai buvo varto- 

jami valdžios kareivių. 

KOLIONIJŲ LIKIMAS 
NUSPRĘSTAS. 

Paryčius, sausio 29 d. — 

Svarstant apie likimą Vokie 
tijos kolionijų prieita prie 
sekančios sutarties: 

1. Nei viena iš kolionijų 
nebus sugrąžinta Vokietijai. 

2. Jos (kolonijos) bus 
"paimtos kontrolen Lygos 
Tautų ir, kadangi tarptau- 
tiška administracija teritori- 
jos atrodė, kaip nepasek- 
minga, jos bus pavestos glo- 
bon įvairių talkininkų val- 
stijų. 

Suprantama, kad Anglija, 
o taipgi ir Francuzija pra- 
šo, kad butų padalytas 
ėmimas antrame punkte, pu 
matuodamos, kad nekurios 
atskiros dalįs kolionijų butų 
dalimi jų valstijų. 

Vokietijos kolionijos ir jų 
reikalautojai galima sufor- 
muluoti sekančiai: 

1. Vakarinės Afrikos rei- 
kalauja Francuzija. 

2. Didesnė dalis Kamerų- 
no Prancūzijai, Kongo be 
mažo šmotuko Nigerijai. 

3. Vokiška piet-vakarinš 
Afrika Pietinės Afrikos kon 
federacijai, bet dalies rei- 
kalauja taipgi Portugališka 
Angola. 

4. Vokietijos Rytine Afri 
ka Anglijai, bet jos dalies 
reikalauja Belgijos Kcngo. 
„ 5. Kiao Chau sugrąžinti 
Kinijai, bet koncesijos yra 
reikalaujamos per Japoniją. 

6. Kaizer Wilhelm ir Bis- 
marck archipelagai Austra- 
lijai. 

7. Carolinos salų, Pelew 
1r Maršai salų reikalauja Ja- 
ponija ir Australija. 

8. Mariam arba Ladrone 
salų reikalauja Japonija. 

9. Solomon salų reikalau- 
ja Australija ir Samoan salų 
reikalauja Nauja Zelandija. 

STREIKAI ANGLIJOJ 
PLATINASI. 

Londonas, sausio 29 d.— 
Du šimtai ir penkiasdešimts 
tūkstančių darbininkų vyrų 
ir moterų streikuoja Angli- 
joj ir yra apskaitliuojama, 
kad penkiasdešimts tūkstan- 
čių daugiaus darbininkų pr? 
sidčjo per paskutines dvi- 
dešimts keturias valandas. 

Šie streikai, kurie buvo 
neoficiališkai paskelbti, pla- 
tinasi po visą šalį ir bijoma- 
si, kad streikai dar dau- 
giaus išsiplatins. 

šimtas tūkstančių darbi- 
ninkų streikuoja Belfaste, 
kur streikas yra generališ- 
kas. 

VOKIEČIAI SUMUŠA 
LENKUS. 

Londonas, sausio 29 d.— 
Žinios iš Bėrimo šiądien pra 
neša, kad vokiečių kareiviai 
po smarkaus mūšio vėl už- 
ėmė Schoenlaken. Praneši- 
mas priduria, kad mūšiai su 
lenkais netoli Brandenburg 
rubežiaus tęsiasi. 

Sulyg žinių iš Amsterda- 
mo, vokiečių laikraščiai ra- 

gina valdžią geriaus atnau- 
jinti karę su talkininkais, ne 

gu perduoti prekybos laivy- 
ną. 

Laikraščiai kontroliuoja- 
mi Hamburgo, Bremeno ir 
|Čuxhaveno siuntinėjimo 
! magnatais agituoja už nu- 

vertimą valdžios ir išvaiky- 
mą Steigiamojo Susirinki- 
mo. 

Sulyg žinių iš Berlino, pra 
nešama, Hd Vokietijos val- 
džia mano padaryti miestą 
Weimar sostine tautos. 

ANGLIJAI KARE 
KAINAVO 40 BILIJONŲ. 

Londonas, sausio 29 d.— 
Sir E. H. Holden šiądien 
ant metinio susirinkimo di- 
rektorių London City ir Mid 
land banko, kurioje jis yra 
vyriausiu direktorių, prane- 
šė, kad Anglijai karė atsi- 
ėjo $40,640,000,000. Iš šios 
sumos $5,535,000,000 fc .vo 

paskolinta talkininkams. Vo 
kietijai karė atsiėjo, jis pa- 
sakė, $38,750,n00,000, iš 
Kurių tiktai $2,250,000,000 
buvo paskolinta jos talki- 
ninkėms. 

Sląstai del užgriebikų, 

PRINCAS MAX 
KANDIDATAS. 

Amsterdamas, sausio 29. 
Vokiečių pranešimai at- 
spausdinti Viennos laikraš- 
tyje Neues Journal 
praneša, kad Princas Mix, 
Badeno, buvęs Vokietijos 
imperatoriškas kancleris, 
bus nominuotas Vokiečių 
Social-Demokratų ir Vokie- 
čių Demokratų, kaipo jų 
kandidatas į Vokietijos pre- 
zidento urėdą. 

SLAPTOS SUTARTAS 
PRIEŠ PASIUNTINIUS. 
Paryžius, sausio 29 d. — 

Londono laikraštis Daily 
M a i 1 rašo, kad sąryšyje su 
teritoriališkais klausimai* 
pirmiaus, Taikos Konferen- 
iija stovi priešakyj nema- 
žiaus kaip trijų slaptų su- 

tarčių. 
"Pirmučiausiai yra sutar- 

tis tarp Anglijos, Francuzi- 
jos ir Lalijos, kuri išdalina 
Adriatiko pakraštį ir kuri 
susikerta smarkiai su Čecho 
-Slovakų ir Jugo-Slovakų 
reikalais. 

Antra sutartis tarp Ang- 
lijos ir Japonijos, sulyg ku- 
rios Japonija turi gauti Vo- 
kietijos salas šiauriniame 
Pacifiko vandenyne. Trečia 
sutartis tarp Anglijos ir ka- 
raliaus Hedjaz, sulyg kurios; 
Damascus sudaro dalį teri- 
torijos, atiduotos Hedjaz 
viešpatystei. Kaslink Pales- 
tinos, tai yra susitarta ta* p 
Francuzijos ir Anglijos, su- 

lyg tos sutarties Palestina 
nuo jūrių Galilee iki Egypto 
rubežiaus tenka po Anglijos 
protektoratu, trom pačiu lai 
ku į šiaurius nuo jūrių Gali- 
lee iki Mažosios Azijos ten- 
ka Francuzijai. 

Francuzija labai nori, kad 
Damascus tekų jai, bet Hed- 
jaz delegatai yra pasiryžę 
palaikyti Damascus savo vai 
džioje, nes jis dabcv randa- 
si po jos administracija. 

TROCKIS VIENNOJ. 

Londonas, sausio 29 d.— 
Žinios iš Bohemijos į Ex- 
change Telegiaph praneša, 
kad Leon Trocky, bolševikų 
karės ministeris, praeitoje 
sąvaitėje buvo Viennoj. 

Buvo pranešimų laikas 
nuo laiko, kad atstovai Rusų 
bolševikų randasi Austrijoj 
ir Vengrijoj, kur jie varo 

agitaciją, kad sukelti revo- 

liucijas tose šalyse. 

ČECHAI ŽENGIA ANT~ 
SAKSONIJOS. 

Amsterdamas, sausio 29. 
Čecho-Slovakų kariumenė 
yra koncentruojama ant ru- 

bežiaus tarp Bohemijos ir 
Saksonijos ir pranešama, 
kad jie turi užėmę kaimus 
Perembu, Gruenthal, Neu- 
weit ir Freistadt, sulyg ži- 
nių, aplaikytų čionai iš Zi- 
ttau, Saksonijos. 

Tas pats pranešimas pri- 
duria, kad smarkus mušis 
siaučia visame fronte. 

BELFASTE NERAMU. 

Belfast, sausio 29 d. Di- 
delės betvarkės ištiko čionai 
vakar naktyj tamsiose gat- 
vėse. Daug krautvių langų 
žymesnėse gatvėse likosi iš- 
daužitos ir išvogtos. Polici- 
ja dažnai užpuldinėja su sa- 

vo lazdomis ant riaušininkų. 

DISKUSAVO APIE 
LENKIJĄ. 

Paryžius, saUcio 29d .— 

Augščiausia Taryba Taikos 
Konferencijos diskusavo 
kte jsimą Lenkijos ir instruk 
cijas, kokias ji priduos ko- 
misijai, kuri greitu laiku iš- 
važiuos Lenkijon. 

Sulyg programo,- Lenkijos 
ir Čecho-Slovakijos atstovai 
likosi pašaukti prieš Augš- 
čiausią Tarybą, kad jie iš- 
dėstytų savo pažiūras. 

SUVIENYTOS VALSTIJOS 
SAUSOS NUO 1920 M. 

Washington&8, sausio 29. 
Fd-ank L. Polk, veikiantis 
Valstijom Sekretorius, šią- 
dien formaiiškai -paskelbė, 
kad Suvienytos Valstijos 
bus sausos nuo sausio 1 d. 
1920 m. Tam tikslui likosi 
paskelbta proklamcija, ku- 
rioje nurodoma, kad ratifi- 
kacija pataisymo federalės 
konstitucijos yra sulyg kon- 
stitucijos ir kad šis pataisy-i 
mas sudaro dalį konstituci- 
jos.' i! 

Pasirašydamas po prokla- 
macija, Frank L. Polk var- 

tojo keletą plunksnų. 

PORT1 ĮGALI JOS MO- I 
NARCHISTAI SUMUŠTI. | 

Lisbonas, sausio 29 d. — 

Oficiališkai likosi šiądien 
pranešta, kad monarchistų 
kariumenė antru kartu liko- 
si sumušta valdžios karei- 
V'ų. Monarchistai, kurie lai- 
kė liniją ant upes Mondego 
likosi atmušti atgal. 

CECHAI U2IMSI/ 
SILEZIJĄ. 

Londonas, sausio 29 d. — 

šulyg oficiališko pranešimo, 
kokj apdarė prezidentas Ma 
•aryk Čecho-Slovakų res- 

oublikos ir aplaikyto čionai 
bevieliniu telegrafu iš Var- 
šavos, pranešama, kad Če- 
cho-Slovakų kareiviai užims 
vytino Sileziją. Jis užginči- 
ja, kad talkininkų kariume- 
nė dalyvaus okupacijoje. 

G/'°RAS ITALIJOS 
AMBASADOJ. 

\ 

Tokyo, sausio 26 d. (su- 
vėlinta). Italijos ambasada 
likosi ugnies sunaikinta šią- 
dien Markizas Cusani Con- 
falioneri ir nariai jo šeimy- 
nos nenukentėjo. Markizas 
Cusani nekurį laiką tam at- 
gal buvo ambasadorium Wa 
shingtone. 

(.REIKALAUJA KAREIVIU 

| IŠTRAUKIMO IŠ RUSIJOS 
! Washingtonas, sausio 29. 
Kitas reikalavimas, Kad Kuo 

.greičiausiai butų ištraukti 
iš Rusijos kareiviai buvo pa- 
dalytas Senate šiądien Se- 
natorio iš Kalifornijos, 
Johnson, kuris smarkiai kri- 
tikavo Suvienytų Valstijų ir 
talkininkų politiką kaslink 
Rusijos. 

Kariškas veikimas Rusi- 
joj likosi pavadintas Sena- 
toriaus Johnson, kaip "ne- 
doras ir nereikalingas" ir 
"kriminališka politika inter 
vencijos," kuri pagelbėjo 
bolševikams užsilaikyti spė- 
koje tuo pačiu la?ku badu 
marinami Rusijos žmonės. 

Užreikšdamas išnaujo, 
kad Amerika neturi politi- 
kos Rusijoj, Senatorius pri- 
dūrė: "Męs dalyvavome ne- 

laimingam atsitikime ap- 
kvailinti musų profesijomis 
bei draugiškumu dėl rusų j 
ir tuomi pastatydami ant 
nieko musų prižadus. Męt 
kenčiame neapykantą ir gė 
dą nepaskelbtos karės." 

Senatorius Jcn r: pasa- 
kė, kad principas apsispren- 
air/.c "nupuolė j šalį." 

Jis priminė klausimus, ku 
rie buvo priduoti sovietų 
(rusų) valdžios talkinin- 
Kams praeituose metuose ko 
vo mėnesyje, ant kurių Ame 
rikos valdžia ir talkininkai 
nedavė atsakymo. Senato- 
rius tvirtino, kad Suvienytų 
Valstijų valdžia prigundė 
New Yorko socialistus ir 
anarchistus pasiųsti prane- 
šimus Leninui ir Trockiui. 

Po citavimo Prezidento 
Wilsono kalbų ir kitų doku- 
mentų, paliečiančių Rusiją; 
jis pridūrė: 

"Netvirta, svyruojanti ir 
nelemta buvo musų politika 
su Rusija. Męs tankiai pri 
žadėjome, kad męs nedary- 
sime intervencijos ir, po tuš- 
čių kalbų, apie musų meilę 
prie Rusijos žmonių, męs įsi 
maišėme." 

Senatorius Johnson pri- 
jaučiančiai kalbėjo apie at- 
šaukimą kariumenės ir pa- 
sakė, kad Senatas turi už- 
reikšti, kad Amerikos karei- 
viai butų ištraukti iš Rusi- 
jos. Jis kritikavo taipgi vė- 
nnimą taikos derybų ir iš- 
naujo užreiškė Amerikos po 
litiką, kad Amerikos kariu- 
menė butų atgabenta namo 

iš svetimos šalies kaip gali- 
ma greičiaus. Jis priešina- 
si, kad Amerikos kareiviai 
butų vartojami del saugoji- 
mo Europos, jis pasakė: 

"Atgabenk namo Ameri- 
kos kareivius. Atnaujink 
musų nuosavą demokratiją, 
įvesk liuosą išsireiškimą. .Pa 
.tatyk Amerikos prekybą į 
aormales vėžes. Lai Ame- 
rikos gyvenimas, socialis ir 
ekonomiškas, bus isnaujo 
Amerikonišku." 

ANGLIJA ATIDUOS 
GIBRALTARĄ. 

Paryžius, sausio 29 d. — 

Laikraštis L'Intrannsigeant 
praneša, kad Anglija sutiko 
atiduoti Gibraltarą Ispanijai 
už Ceutą ir Morocco. 

SUVIENYTOS VALSTIJOS 
t PRIPAŽINO LENKIJĄ. 

Washingtonas, sausio 29. 
Valdininkas valstijos depar- 
tamento, paskelbdamas pra- 
nešimą, kurį Valstijos Sek- 
retorius Lansing pasiuntė Ig 
nacui Jan Paderewskiui, 
naujam Lenkijos premierui, 
pranešė, kad Suvienytos 
Valstijos pripažino laikinąją 
Lenkijos valdžią. 

TĖVAS IR SUNUS 
UŽMUŠTI. 

Tahleguah, Okla., sausio 
29 d.—V/illiam ir Frank An 
ihony, tėvas ir sunus, likosi 
nušauti iš šaudykėls prie 
pačto vakar, Momer Wilson, 
paliuosuotas kareivis, likosi 
suareštuotas sąryšyje su šau- 
dymu. 

f UŽTVIRTINO 20 METU 
NUOSPRENDI. 

Rockford, 111., sausio 29d. 
Gen. Charles H. Barth, ko- 
manduotojas Camp Grant, 
šiądien užtvirtino nuospren- 
dį teismo ant dvidešimts me 

tų kalėjimo dėl Frederick 
W. Lighton, chicagiečio, są- 
žiniško priešininko (consci- 
entious objector). Lighton 
atsisakė skusti bulves ir taip 
neklausė prisakymo aficie- 
i-iaus. 

BOLŠEVIKAI LAIMI 
UKRAJINOJ. 

Londonas, sausio 29 d. — 

Oficiališkas bevielinis tele- 
grafo pranešimas, aplaiky- 
tas iš Rusijos praneša, kad 
Ukrajinos Sovietų kariume- 
nė (bolševikų) sumušė Fet- 
luros kairumenę ir užėmė 
Ekaterinoslavą. Pranešimas 
skamba sekančiai: 

"Ukrajinos sovietų kariu- 
menė, po smarkaus mūšio, 
sulaužė smarkų pasipriešini- 
mą kariumenės generolo Pet 
luros ir užėmė miestą Eka- 
Lerinoslav, užgriebdami ka- 
•įuoles, kulkasvaidžius ir ki- 
.okią medžiagą. 

Priešas netvarkėje bėga 
jrie Dniepro upės." 

YANK2AI TRAUKIASI. 

Archangelskas, sausio 28. 
Amerikos ir talkininkų ka- 
reiviai į pietus nuo Archan- 
gelsko apleido Shegovarsk 
vakar ir pasitraukė 10 mylių 
į šiaurius. Bolševikai tęsia, 
bombardavimą talkinink u 

pozicijų Tarasevo ir Tul- 
;as apielinkėse. 

O ii A x> 

Chicagoje ir apielinkėje: 
Ketverge: Giedra, vakare 

biškį šalčiau. 
Pėtnyčioje: Giedra, tem- 

peratūra be permainos. 
Smarkus vėjai šiaur-va- 

vakarų pusės ketverg. 
Saulėtekis 7:05; Saulėlei- 

dis 503; Mėnulis užtekės 
6:33 pėtnyčioje. 
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'• Ar Atsilaikys 
Lietuva? 

Pasirodo, jog pergyventi ! 
sunkus pastarieji laikai Lie- 
iuvai nebuvo svarbiausieji ir 
-sunkiausieji. Pasirodo, jog 
kova su badu ir vargu, na- 
miniai ginčai, visi seimai- 
eeimeliai—buvo tik interliu- 
dija, prisiruošimas į pasku- 
tinę kova už musų šalies 
laisvę ir musų tautos gyvy- 
bę. 
t štai atėjo laikas Lietuvos 
rjiegas išbandyti! f 

Ar atstovėsime? 

Eilės musų neilgos ir ne- 

skaitlingos; ir visa rnu- 

sų šalis mažutė, sulyginus 
?u tomis, kurios kardais Lie- 
tuvai grūmoja. 

Stodami kovon apskait- 
liukim savo jiogas. 

Kame tat musų stiprybė ir 
viltis? 

Tie, ką tiesia r:\iikas už- 
grobti Lietuvą ar tai kardu, 
ar veidmainingu, diploma- 
tišku keliu, apmeluodami, 
teršdami mus—ji^ško sveti- 
mų turtų išnaudojimui, dau- 
giau žmonių pavergimui. 
Jeigu daug kas dar apie tai 
nežino, tai lietuvis kiekvie- 
nai tai žino, mato ir jaučia. 
Tas jam priduoda dešimte- 
riopai jiegos. Tas musų ei- 
les padaro dešimteriopai kie 
tesnes, neįiankiamas. 

Tie, ką pasaulio sostinėse 
žabangus musų šaliai pina, 
kurie su ginklu į Lietuvą 
briaujasi, — savo nam jose 
pjaujasi, riejasi už valdžią, 
kaip šunįs už kaulą; gi mu- 

sų šalyj, Lietuvoj, nujaus- 
dami pavergimą, susiku6p§ 
visi krūvon; iš visų pusių 
spaudžiami, kaip lendrės 
siubuoja, linguoja,—bet ne- 
lužta. Ranka-rankon susi- 
kibusius ne taip jau ler.gva 
perblokšti! 

Ir vienybės jiega tat su 
mumis. 

Tie, kuriuo3 Lietuvos der- 
lingi laukai viliote pas save 

vilioja ir tie, ką neapykan- 
tos ir keršto vedami amaru 
slenka, kad įpurkšti nuodų 
ir į lietuvio kraują,—ir vieni 
ir kiti nepakenčia kitaip ma- 

nančių ar tikinčių žmonių; 
teisybės jie gos savo £"J8ei 
nustoję—jie pjauja, karia 
kitaip manančius ir tikin- 
čius. 

Gi musų šalyje liuosy- 
hę ir teisybę kitaip supran- 
ta : ir augštas ir žemas kraš- 
to valdžioj vietas pasiskirstė 
tarp savęs įvairiai tikinti, 
kalbanti, mananti žmonės. 
Ir jeigu šiądien girdime, jog 
Vilniaus žydas Rosenbaum 
Paryžiuje gina Lietuvos rei- 
kalus ir garsiai apreiškia, 
jop 'Lietuva — mano tėvy- 
nė," tai lietuvis džiaugiasi, 
nes mato, jog žmoniškumas 
ir teisybė su mumis: su Lie- 
tuva. j* : 

įjyiigi susipratimas, vieny-] 
be ir toisybė m mumis. 

Tai galingiausi musų tal-| 
kininkai. 

Niekas kitas, kaip tiktai 
tos dorybės laimi visas ko-j 
vas. 

« 

Laimėsime tat ir męs šią 
paskutinę kovą už gyvybę ir 
musų tautos ateitį. Jei pra- 
laimėtume Paryžiuje, teis- 
me didržiy.)<! — tai Nemu- 
nas krauju paplūs ir laimė- 
sime... ten. 

Skaiftgir&s. 

Kaip Ši Šalis Valdosi. 
(Tąsa) 

SVEIKATOS DEPAR- 
TAMENTAS. 

Be sveikatos nėra laimės. 
Kadangi tai valdžios užduo- 
tis rupinties visu kuo, kas pa- 
darytų amones laimingais, 
miesto valdžia turi departa- 
mentą, kurio užduotis yra ru- 

pinties žmonių sveikata. Kvai- 
la yra kovoti su medikališ- 
kais inspektoriais ir mokyklų 
viršininkais, arba neklausyti 
tų, kuriems pavesta rupinties 
visuomenės sveikata. Kada 
serga tavo vaikas difteria ar 

kita kokia užkrečiama liga, 
tai ant tavo durij raudona 
korta yra uždedama t n m, kad 
nedavus ligai toliaus plisti. 
Dėl tos pačios priežasties ne- 

priimami yra mokyklon apsir- 
gusių vaikų broliai ir seserjs. 
Žinodamas, kas tai reiškia 
kentėti nuo tokios ligos, argi 
pats nenorėtum, kad kiti nuo 

tų nemalonumų butų išgelbė- 
ti? Ar butum toks nežmoniš- 
kas, Icacf norėtum, kad ir tavo 
kaimynas taip pat kentėtų, 
kaip tu kentėjai? Apsaugo- 
damas kitus, tu ištikro apsau- 
gai save ir savo šeimyną, nes 

jeigu kiekvienas seks valdžios 
nurodymus, greit grJės visai 
nebebūti ligų, arba bent jos 
taip sumažės, kad jų pavojus 
bus daug mažesnis. 

Geras pilietis darys viską, 
ką gali apsisaugoijtnui nuo li- 
gų ir rūpinsis sužinoti, kaip tą 
geriausia padarius. Jis nieko 
tokio nedarys, kas užkenktų 
Sveikatos Departamento dar- 
bui. Atsimink, kad sunku yra 
išgydyti ligą, bet lengva yra 
apsisaugoti nuo ligos; "apsi- 
saugojimas yra daug geresnis 
:*tegu vaistai." Visi patari- 
mai, kuriuos duoda tau miesto 
valdžia yra 'deTtavo paties la- 
bo. 

Sveikatos Departamentas 
turi prievaizdą ant pieno ir 

kitų,, valgomųjų daiktų, ant 

keptuvių, mėsinių, žuvų krau- 
tuvių, groserių, restoranų ir 
U., idart nedaleidus pardavi- 
nėti nesveiko ar nešvaraus 
maisto, kurs galėtų sukelti li- 
gas. Tas pats yra daroma 
su geriamuoju vandeniu. 
Žmonėms yra patariama vi- 
rinti vandeni, kad išvengus 
ligų, kada tik randama, kad 
vanduo pasidarė pavojingas 
svoikatai. Jeigu tu abejoji, 
ar pienas, kurį gauni yra šva- 
rus ir sveilTas, tai gali duoti 
ištirti pieną Sveikatos Depar- 
tamento chemikui. Tą jis pa- 
daro dykai. Gali gauti dykai 
visokių patarimų apie svei- 
katą, kreipdamasis Į Sveika- 
tos vyriausybę. 

UŽBAIGA. 
Linksmas tai yra dalykas, 

kad visuomet geri vyrai buvo 
nominuojami" ir išrenkami j 

j Prezidentes, ir kad apskritai 
?abųs ir sąžiningi žmonės Su- 
/o iškeliami šioj šatyj j augs- 
ciausias garbes ir užsih£ėjimo 
vietas. Tai atsitinka, kada 
balsuotojai sąmoningai tuo 

Rūpinasi. Kiekviena politiška 
)artija nori pasisekimo ir to- 
lei nominuoja vyrus, kurie 
*alėty patikti daugumai bal- 
suotoju. Todėl yra neteisinga 
sakyti, kad žmones negali tu- 
rėti vilties, kad neapsimoka 
stengtis įsigyti gerą valdžia. 
Kiekvienos partijos intekmin- 
^i žmonės laibai atidžiai seka 
by kokią žmonių nuomonės 
Derinamą, nes jie nori patikti 
daugumui žmonių. Jeigu 
taip, tai kame dalykas? Tai 
p reikia tikėttes, kad kiek 
vienas pavienis žmogus, kiek- 
vienas pilietis stengsis pada- 

ryti, kad dauguma balsuotoju 
butų gera, taip kad dalykų 
sprendimas prigulėtų nuo ge- 
rų žmonių. Šitokios pastan- 
gos reikalingos yra dėl labo 
šios šalies, nes be to męs btjtu- 
me vergais nors ir po Lais- 
vės Vėliava. 

Tamsta, taip kaip ir kiek- 
vienas kitas, privalai veikliai 
gelbėti geriems dalykams. Tie, 
kurie tik skundžiasi, kad svie- 
te yra daug blogybių, o niekad 
nepajudina piršto, kad pagel- 

| bėjus įsigalėti geriems daly- 
kams, yru netikę žmonės, ku- 
rie patjs yra priežastim tų 
blogų sąlygų, 'kurias jie pei- 
kia. Tikimės, kad Tamista 
turėsi drąsos ir energijos pil- 
dyti šventas piliečio pareigas, 
stropiai sergėdamas šios ša- 

įlies tiesas ir labą. 

LENGVIAUSIAS MEDIS. 
Koks visiems žinomas yra 

lengviausias medis? Žino- 
ma, kiekvienas atsakys, kad 
kamštis. Bet kamštis nėra 
medis, tik afrikoniška aržuo 
lo žievė, o pats medis yra 
sunkus kietas. Kamštis 
yra minkštas. Bet ant že- 
mės šiltuose kraštuose au- 

ga ir medžiai, kurių medis 
yra kietas, o taip lengvas, 
kaip kamštis. Girios tokių 
medžių, vadinamų Ochroma, 
,auga Vidurinėj Amerikoj, 
[respublikoj Costa Rica, o 

portas Limona yra vieta, iš 
kur daugybę tų medžių iš- 
gabena į kitus kraštus, nus 

jij įgauna vis platesni pri- 
taikymą, kadangi jie yra ne 
tik lengvi, bet geriau negu 
kiti saugoja nuo karščio ir 
nuo šalčio. Triobų vienok 
iš jų nestato, nes medžiai 
perlengvi, iš jų pastatlytas 
triobas vėjalis iš vietos ki- 
tur nuneštų. Bet ir be trio- 
bų medžiai tie įgauna vis 
platesnį pritaikymą. Savo 
gimtinėj iš jų dirba lengvas 
valtis ir tratus "Balsas" va- 
dinamus. Nuo nesenai me- 

dį tą pradėjo vartoti prie 
dirbimo aeroplianų, kam jis 
geriausiai tinka. Be abejo- 
nės mecis rastų ir kitur pri- 
taikymą, bet ą trukdo la- 
biausiai sunkumas pristaty- 
mas iš girių prie geležinke- 
lių ir į pajūrių portus. 

Ar medžiai tie auga ir 
kur kitur šiltuose kraštuose, 
dar nežinia, rado juos tik 
Vidurinėj Amerikoj. 

Už pasitarnavimą karėje, ka 
riškas laivas Texas likosi pa 
gerbtas pergalės ženklu. 

Dėlei Manomo Seimo. 
Neseniai Ne\v Yorke buvo 1 

Tarybų posiedis, kur daug kai- : 

bėtP ar reiktu šaukti Visuoti- ; 

ną Amerikos Lietuvių Sei- 1 

mą. Nuomonės pasidalino, ir 1 

tai paprastas apsireiškimas. 
Katalikų atstovai neišreiškė ; 

galutinos nuomonės bet pasi- ; 

žadėjo tuoj ta padaryti. 
Bet laikraštija jau dirba. 

'Tėvynė," numeryje 4 pritar- 
dama1 seimui, stato tokius ar- 

gumentus: 
a.—Užreikšti pasauliui, kadj lietuviai nenori ir negali dė- 

tis su lenkais. 
b.—Reikalauti pripažinimo 

Lietuvos demokratinės val- 
džios ir pabriežti, jog Lietuva 
nėra vaisius vokiškų intrigų, 
bet tai kįlanti iš vergijos, tau- 
ta. 

c.— -vad Amerika užtartų 
už Lietuvą Taikos Konferen- 
cijoje. 

d.—Kad visus fondus su- 

jungus į vieną bendrą fondą 
dėl pasekmingesnio veikimo; 
gi kontrolę fondo pavesti 
tarpsriovinei komisijai. 

"Draugas" gi yra priešingas 
šaukimui seimo ir jis numery- 
je 22 šių metų stato priešin- 
gus argumentus: 

a.—Seimas daug lėšuosiąs. 
b.—Sudaryti bendrą fondą 

nėra galima—katalikai nepa- 
sitiki tautininkais. 

c.—Katalikau su tautinin- 
kais Seimas nesujungs—ta ga- 
li padaryti tik pats gyvenimas. 

d.—Amerikos Valdžia jau 
užtektinai yra informuota apie 
.Lietuvą ir taipgi užtektinai 
jos prašyta, kad mus užtartų, 
taigi nėra reikalo šaukti sei- 
mą. 

Gi nu-^i/je 23 ''Draugas" 
išreiškia Seimo klausime savo 

galutiną nuomone (taip bent 
galima spręsti iš užbaigos 
straipsnio). Svarbesnes vietas 
(paduodame ištisai. "Draugas" 
pradeda taip: 

"Lietuvai nėra nei mažiau 
sios naudos, kad tūkstantis 

j. Amerikiečių, atsitraukę nuo 
darbo ir pelno dausotų i 
New Yorką, bet tat yra 

j būtinai reikalinga liberalų- 
tautininkų partijai. Jie ma- 

| to, kad Amerikos katalikai 
į lietuviai dabar sutaria iš 
j vien. Lietuvai t\ sutartis 
, naudinga, bet liberalams 
1 butų naudingiau, jei kata- 

likai susiskaldytų.'' 
Toliau paaiškinęs, kad tau- 

1 ininkaMiberalai (jis taip va- 

rlina tautininkus-demokratus) 
^ali nutarti sujungi fondus, 
(ar nors jų tolimesni veikimą) 
užreiškia: 

į "Tokj seimo nutarimą pa- 
[ tyrusi' Amerikos Lietuvių 
I visuomenė nebeduos Tautos 

Fondui aukų. Katalikai 
veikėjai įįegalės siųsti tė- 

vynės laisvės reikalams nei 
j Paryžių, nei į Londoną 
taip stambių pinigų, kaip 
siuntė iki šiol. Tėvynei tai 
bus didelis nuostolis, bet li- 
beralų-tautininkų partijai 
tai bus didelis laimėjimas: 
jie nusikratys nepatogaus 
konkurento." 
Pabėdavojęs, liCL toks li- 

)eralų tautininkų veįkimas 
nitų pavojingas lietuvai už- 

I įaigia: 
'Darykit seimą, per trau- 

kit keliasdešimts tūkstančių 
dolierių iš lietuvišku kiše- 
nių į nelietuviškus, pradžu- 
dykit Trutos Fondą. Mes, 
išreiškę savo nuomonę, pa- 
sitrauksime jums iš kelio.'" 
Užmetimas, kad tautininkai 

dėl savo sriovės gerovės, kenk- 
tų Lietuvos reikalams yra 
daugiau negu nesąmonė. TVIęs 
gerai žinome, (bent laikrašti- 

linkai turėtų žinoti), kad 1918 
lietais dėlei Nevv Yorko Sei- 
no tautininkų sriovč kuone 
leskilo- ir,' beabejonės, daug 
lukcntėjo. 1 I 

Pačiame Nevv Yorko Sei-į 
ne katalikų vadai sulaužė 
inkščiau padaryta sutartį sei- 
no vedėjo klausime. Jų už- 
iispirimu seimo vedėju pasta- 
:yta, gal neprityrusį žmogų, 
vurs tik vargino seimą; gi ga- 
jus seimų vedėjas p. St. Ge- 
gužis buvo prašalintas nuo 

vedimo seimo. Bet tautinin- 
kai, nepaisant j nieką rėmė 

seimą, nes to reikalavo Lie- 
tuvos' laisvė. 

Gi užrekškimas, kad jei pi- 
nigai plauktų ne į partijinius 
fondus, bet į bendrą fondą, 
tai Lietuvai bus didelis nuo- 

stolis, yra ne vietoj. Tautos 
Fondas, kaip užreiškia "Drau- 
gas," aukas sunadoja išmin- 
tingai. Męs gi užreiškiame 
(ir turime pamatą tai daryti), 
kad Lietuvos Neprigulmybčs 
Fondas įteiktas jo kontrolėn 
aukas naudojo taip pat išmin- 

tingai ir nei kiek ne praščiau 
už T. F. Gi bendras fondas 

butų kontrolėje tik šių dvie 
sriovių (nes socialistai, be- 
abejonės, nedalyvautų) ir to- 

dėl ne vietoje tvirtinti, kad 
bendras fondas, butų nenau- 

dingas. 
Ant pabaigos ''Draugas 

užreiškia, kad jis pasakęs savo 

nuomonę be užgauliojimo kitų. 
Reiškia, veikit sau, jis jums 
Jaugiau nekliudys. Bet po 
tokio užggauliojimo kitų, su 

kuriais prisieitų veikti, šitą 
pasakymą galima ir taip su- 

prasti: "Męs privirėme sriu- 
bos, o jųs srėbkite/' 

Norint ar nenorint šiuo lai- 
ku seimo, galima rasti ir tin- 
kamų faktų kad apgynus savo 

nuomonę be užgaliojimo kitų. 
Juk užgauliojant kitus, nei 
Lietuvos reikalų, nei kovos 
už jos laisvę nepagerinsi. 

Telephone Drover 8167 

j. F. BUDRIK 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausių Gramofonų 
ir Lietuviškų Rekordų. 

Auksinių Laikrodėlių, Žiedų, ir t. t. Krautuvėje randasi 
didiiausis pasirinkimas visokių Lietuviškų Knygų. Ka- 
talogą siunčiame Dykai. 

J. F. Budrik 
3343S0. HALSTED ST. GHICAGO, ILL. 

Koncertinų Išdirbyste 

Pearl Qu«en Koncertlna < 

Nemokėk Pinigas Bereikalo 
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip ne-5 

gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar-j 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius] 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra-j 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau-J 
sių Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia j 
Dirbame visokius ieniklus draugystėms, taisome! 
laikrodžius ir muzkališkus instrumentus atsakan-1 
čiai. Kurie įprisiųs trijų cent;j krasą-ieriklj gausi 
kualiogą veltui. \ 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 Su Ashland Ave. : : Chicago, 111. * Telepkone Drover 7309 

I 

Svetimoj Spaudoj 
Apie Lietuvius. 

LIETUVIAI NORI 
SAVO RESPUBLIKOS. 
Thomas B. Preston duoda 

ilgį straipsnį apie Lenkija 
laikraštyj Ncw York Herald 
sausio 26 d., nurodydamas, 
kokias sunkenybes reikia per- 
galėti, idant sutverti neprigul- 
mingą Lenkiją. Šiame 
straipsnyj jis pajudina ir Lie- 
tuvos klausimą. Paminėjęs 
apie Švedijos pasiryžimą sių- 
sti Lietuvon liuosnorių armi- 
ją prieš bolševikus, apie Lie- 
tuvą minėtas, korespondentas 
rašo sekančiai: 

"Lietuva, kuri apima se- 

nos Rusijos Kauno, Vil- 
niaus Gardino ir dalį Vo- 
lyniaus gubernijų, kitados 
draugavo su Lenkija, kaipo 
suvienyta karalija, per be- 
veik du šimtu metų po Jo- 
gailų dinastija ir nors jos 
gyventojai nėra lenkai, bet 
ten yra stiprus lenkų ele- 
mentas, ypatingai Vilniuje 
ir Gardine, ir daugelis len- 
kų norėtų matyti ją dalimi 
naujos [lenkų]1 valstijos. 
Iš kitos vienok pusės lietu- 
viai norėtų buti neprigul- 
minga respublika, apimda- 
mi, apart viršpaminėtų teri 
tori jų, dar dalis Kuršo, Vi- 
tebsko ir Rytų Prūsijos 
[Prūsų Lietuvą]. Nemu- 
nas, kuris įpuola j Baltiko 
jūres j pietus nuo Liepo- 
jaus, suteiktų jiems išeigą 
vedimui prekybos su pa- 
sauliu."' 

Prie straipsnio yra pridėtas 
žemlapis, apimantis ,risą Len- 

kiją ir Lietuvą. Lietuvos et- 
nografiški rubežiai yra aiš- 
kiai ir teisingai nurodyti ir 
Lietuva yra pažymėta kaipo 
visai atskira nuo Lenkijos da- 
lis. 

DIE1UNS IR VAKARINE 

MOKYKLA 
čia gali lengvai ir greitai iStnoktl Anglų Ir 

Lietuvių kaibas. aritmetiką, 3. V., AcgHjos, Lietuvos ir »b«lnq istorijas, geografiją. rašyti 
laiikus. ir tt Taipgi, turime iJrammar ir Higb 
Sr.hool'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
kite liuosą laika "m; mokinimui, lesigailisitc. 

Ameriean CQ.i3?e Praparatory School 
31C3 HO RaLSTED $»., CHICAGO, ILL 

Phone Bumside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

STEPHEK VILIMŪVITZ, R.PH, 
...DRUGGIST... 

8924 Cottage Grove Av. 
Chicago, 11.1 

£AKli£.i>4>id 
$200 Phomgraph su rekordais 

ir deimanto adata, parduosiu už 

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

Rezidencija 
if?*a So. Kedzie Avc. Chicago 

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. Halsteč St. 1850 We'!s St 
2407 W. Madison St. Chicago 

EXTRA STORAGIs. BA- 
DAVIMAS 

rakandn ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pasta ta, taipgi $12 vertės 
rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 

rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
dsai bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 
2810 Harrison St. Chicago 

r ra atk Naujus Metus su tobulu akių » 
gijimu, taip. kad nieko n?oraleistume< per f, ^ sus metus, kas tau gali outi audinga. 

Gerai pritaikinti akiniai praialln& akltj 'r 
galro6 skaudėjimus, trumparegyste ariia toli- 
regystž prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland A ve., Chicago 
K npas IStos Gatvis. 

3čios lubos, virš Platt'o aptiekus. Tėmyklte 
i mano parašu 

Valiutos: nuo ytos vai. ryto iki 8 vai, vak. 
Nedtoi; nso d vs'.. .."to iki 12 vai. diwvw 



P A SIS K AITYKIT EI 
VARGDIENIS ANT MOtINOS KAPO. 

♦ * 

Ųroliai, drauge čia sustokim! 
j4s;į leiskim iš širdies; 

Motinėlę apraudokim', 
Nenustodami vilties! 

Gal jau motinos-tėvynės 
Keliant akis neišvys, 
Tat nors grabas geležinis 
Verta garbe tenušvis! 

Juk iš jos saldžios krutinės. 
Ir po žemių nešaltos, 
Žiedai meilės mums ugninės 

Augs ir augti nepersto* 
O kac roeilę tą įgysim', 
Mums vienybė pražydės; 
Kitas-kito nežudysim, 
Ir Augščiausis mums padės L. 

oo oo 

£. DE AMICI VerU M. GRIGONIS 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 

jis atsisėdo sale* manęs ir pasiėmė ran- 

kosna mano ranką. 
— O mano, — šypsodamasis paklausė 

tėvas, — ar neatsimenate kokių nors lapavimų ? 
— Jusų? — atsakė senasai mokytojas, 

irgi šypsodomasis. — Dabar — ne. liet tai 

nereiškia, kad jus niekados nelapavote. Bet 

jųs buvote geras vaikas. Aš atsimenu, kaip 
jus mylėjo jusų motinėlė... Tai iŠ jus y pusės 
labai puiku, kad atvažiavote pas savo Vargšą 
Senąjį mokytoją. 

Paklausykite, brangus mokytojau, — 

tarė tėvas. — Aš atsimenu, kaip mane velionė 
motina atvedė pas jus pirmą kartą mokyklon. 
Jai sunku buvo su manimi skirties ir tom 

dviem valandom, kurias aš mokykloje turėjau 
buti. Jinai mane jums pe.vedė drebančiu balsu, 
o paskiau, išeidama, apsiašarojusi jinai dar 

kartą polenkė man galvą. Ir taja valandėle jua 
prispaudė t vieną ranką prie krutinės, o antra 

padarėte tokį judėjimą, lyg norėdami pasakytj: 
"Nebijokite!" Tasai judėjimas, reiškiąs pasi- 
žadėjimą globoti, mylėti — giliai mano širdin 
įsmigo, ir tasai atsiminimas privertė mane 

atvažiuoti iš Turino. Ir aš dabar atėjau pas 
jus po keturiasdešimta ketverių metų pasakytų: 
£ičiu, pone mokytojau. 

Mokytojas neatsakė; jis glostė mano plau- 
kus, ir jo ranka drebėjo, O mano tėvas tuo 
laiku žiurėjo i plika? sienas, į menką lovą, 

įla duonos ir sviesto puodelį, kuris ant 

^0 stovėjo, ir, tarytum, norėjo pasakyti: 
— vargše mokytojau, štai ir visa padėka ivi 
šešiasdešimts metų mokytojavimo! 

liet senelis buvo petenkintas ir vėl pradė- 
jo linksmai kalbėti apie mušti šeimyną, apie 
kitus tų laikų mokytojus, apie mano tėvo mo- 

kyklos draugus; vienus jis atminė, o kitų— 
ne. Paskiau tėvas pertraukė kalba ir pasiūlė 
mokytojui, kad eitų su mumis sodžiun pusry- 
čiautų. jis karštai atsakė: 

— Ačiu, ačiū! 
ftet, matyti, negalėjo nuspręsti. Tada tė- 

vas paėmė jį už rankų ir vėl paprašė. 
Bet kaip aš valgysiu, — tarė mokytojas 

— juk mano rankos šokinėte šokinėja — juk 
kitiems tai didžiausia bausmė! 

— .Męs jums padėsime, brangus moky- 
tojau. —\ tarė tėvas. 

Mokytojas sutiko. 
— Stebuklinga šiąd'ena diena. — tarė 

jis, užrakindamas duris, — stebuklinga diena, 
brangus sinjore Bot tini! Kol gyvas busiu, ją 
atnįsiu. 

Tėvas pasiūlė mokytojui ranką, o tasai 
paėmė mane už rankos, ir męs takeliu nusilei- 
dome sodžiun. 

Buvo pusdienis. Greitu laiku męs nuėjo- 
me viešhutin. Tenai męs atsisėdome prie di- 
delio skobnio, pasodinę mokytoją viduryje, ir 
tuojau pradėjome pusryčiauti. Viešbutyje bu- 
vo tylu, kaip vienolyne. Mokytojas buvo labai 
'iksmas, ir iuh> sujudimo jo rankos dar la- 

s drebėjo. Jis visai negalėjo valgyti. Tėvas 
mėsą pjaustė, laužė duona, inliėrė lekštėn 

auskos. Vargšui mokytojui geriant, tėvas 
abiemi rankomi stiklinę laikė, liet jo dantįs 
j stiklą barškino. 

Jis visgi gyvai kalbėjo toliau s apie kny- 
gutes, kurias jaunystėje skaitęs, apie dovanas, 
kurias jis iš vyresnybes gavęs, apie atmainas 
paskutinių metų. 

Ir tėvas j j j *:iip pat žiurėjo, kaip žiuri 
j mane namie, kada apie save mato, « ir šyp- 
sosi, truputį galvą į šoną palenkęs. Mokytojas 

bent kiek apsipylė vynu, tėvas atsistojo ir jį 
skepetaite nušluostė. 

— Ką jus darote, — kalbėjo juokdamasis' 
mokytojas, — aš neleisit. 

Jis vartojo lotynų kalboje ištarimus ir, 
pagaliaus, pakėlęs stiklinę, kuri jo rankoje šo- 
kinėjo, labai rimtai tarė: 

— Už iusų sveikatą, pone inžinieriau, ir 
iiž jusų vaikelius ir atminčiai jūsų velionės 
motinėlės! 

— Už jusų sveikatą, brangus mokyto- 
jau, — atsakė tėvas, spauzdamas jo ranką. 

O kambario gilumoje viešbutiniąkas ir 
kiti žmonės \ mus žiurėjo ir šypsojosi. Maty- 
ties ir jiems patiko, kad taip jų sodžiaus mo- 

kytoją garbina. 
Trečia valandą męs išėjome iš viešbučio, 

i ir mokytojas pasakė mus stotin lydėsiąs. Tė- 
! vas vėl pasiūlė jam rankoj, jis vėl mane už ran- 

kos, o aš nešiau jo laždą. Eidami pro vieną 
namą męs užgirdome jame daug vaikų balsų, 
kurie visi kartu skaitė. Senas mokytojas sus- 

tojo, ir jo veidas nuliudo. 
— Štai tas, mano mielas sinjore Bottini, 

visų labiaus mane griaudina, — tarė jisai, -- 
tai yra, kada as girdžiu vaikų balsus mokyk- 
loje ir mąstau, kad mano mokykloje, mano 

vietoje dabar kas kitas sėdi, o manę ten nėra. 
juk tąją muziką aš girdėjau laike šešiasde- 
šimts metų, ir mano širdis priprato prie jos... 

— O, ne, brangus mokytojau, — tarė 
tėvas, — pas jus yra daugybė išsisklaisčiusių 
po visą pasaulį vaikų, kurie jus taip pat, kaip 
ir aš, atsimena. 

1 
— Ne, ne, — liūdnai atkartojo mokyto- 

ja?, — nebeturiu aš mokyklos, nebeturiu ir 
vaikų. O be jų aš ilgai gyventi negalėsiu, ,ir 
greit mano gyvenimo siūlas nutruks. 

— Nekalbėkite taip, mokytojau, nemąs- 
tykite apie tai, — tarė tėvas. — Visgi jųs gy- 
vendami taip daug gera esate padarę! Jųs pa- 
vedėt gyvenimą šventam darbui! 

Senelis mokytojas valandėlei prisiėjo savo 

baltą galvą prie peties tėvo ir suspaudė mano 

ranką. Męs atėjome stotie, traukinys tuojau 
turėjo išeiti. 

— Sudiev, brangus mokytojau, — tarč 
tėvas, bučiuodamas senel:o abu veidu... 

— Sudiev, ačiu, sudiev, — atsakė senelis, 
paėmęs mano tėvo ranka ir spausdamas ja 
prie širdies. 

Paskiau ir aš jį pabučiavau ir pajutaji, 
kad jo veidas ašarotas. Tėvas inkėlė mane 

vagonan ir tuo laiku, kada pats ant laiptelio 
žengė, jis skubiai paėmė iš mokytojo rankoj 
rlrutą lazdą ir mdėjo jon savo dailia lazdelę 
^u sidabriniu burbulu ir savo inicialais. 

— Turėkite ją atminčiai, — tarė jisai. 
Senelis mėgino grąžinti lazdelę, bet tėvas 

jau buvo vagone ir uždarė »t treles. 
— Sudiev, brangus mokytojau! 
— Sudiev, mano sūneli, — atsakė moky- 

tojas; tuo laiku traukinys išėjo,—tegu tave 
Dievas laimina už tą paguodą, kurią suteikei 
vargšui seneliui! 

— IVi pasimatymo! — sušuko jam tėvas. 
Bet. mokytojas palingavo galvą, tarytum 

norėdamas pasakyti: 
— Męs daugiau? nebepasimatysime. 
— Taip, taip, — atkartojo tėvas, — iki 

pasimatymo. Bet tasai, pakėlęs į dai.gų savo 

drebančią ranką, atsakė: 
— Tenai! 
Ir taip su pakelta ranka jis iš mušu akiu 

pražuvo. 
(Toliaus bus) 

MOTERŲ IŠAUGŠTINIMAI. 
Moteris tai didv^ikalis.—Konfucius. 
Moterį s mokina mus ramumo, manda- 

gumo ir kiltumo.—Voltairc. 
Pas Shakespeai \ nėra didvyrių, pas j j 

t ik didvyrės.—Ritskin. 
Esu tuo, kuo mane motina leiao.—Jonas 

Quiticy Adams. 
Jei moteris nužudė rojų, tai tik tokia, 

kaip ji gali jį atgauti.—IVhitticr. 
Moters tąsyk tobuliausia, kuomet ji yra 

daugiausiai moteriška.—Gladsionc. 
Moteris yra paskutinė prie kryžiaus ir 

pirmutine prie kapo.—E. S. Danctt. 
Graži moteris, tai žemčiūgą?; gera mo- 

teris, tai turtas.—Sanidi. 
Visų didelių daiktų pradžioje yra mote 

ris.—Damartinč. 
Saldžiausiu gyvenime dalyku yra beuka- 

tiingas pasveikinimas pačios.—A\ P. JVillis. 
Dangus neturi nieko jautresnio už mo- 

ters širdį, kuomet ji yra susimylėjimo bustu 
(vieta).—Luicris. 

Nes kur yra raštininkas sviete, kuris 
Į mokina tokios grožybes, kaip moters akįs?— 
Shakespeare. 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoj. 
IŠ CLEVELAND, OHIO. 
Katalikiškos Revoliucijos ! 

Pasekmes. 
Sumišime, Kuris atsibuvo 

katal. lietuvių bažnyčioje 
sausio 26 d., tapo "skau- 
džiai" sumušti du narsuo- 

liai, ypač Jurgis Sabaliaus- 
kas už grąsinimą revolveriu, 
į'"Truputį" likosi apdaužytas 
ir patsai tėvelis, kuris vė- 
liau dar laikė šv. mišias;— 
tiesa, tos mišios buvo nepa- 
prastai trumpos ir pamar- 
gintos besimeldžiančių ir 
"Dievo tarno" pastabomis— 
mat, moterįs (pritariant vy- 
reliams^ vis šaukė, kad 
"Dievo tarnas" prasišalintų 
nuo altoriaus, vaišindamas 
jį perdaug riebiais žodžiais, 
o tevelia—tarpe lotyniškų žo 

džių—irgi "numesdavo" lin- 
kui avelių "storus" išsireiš- 
kimus, grūmodamas suareš- 
tavimu nerimaujančių. 

Iš viso matėsi,- kad tėve- 
lio nervai visai buvo "suirę" 
ar "susipynę"; patsai buvo 
apimtas kokiu tai drebuliu. 
—Ir tokiosė aplinkybėse at- 
sibuvo "šventos mišios." 
Kiekvienas lengvai gali įsi- 
vaizdinti, kokios reikšmės 
buvo tos pamaldos. 

Visi 15 suareštuotų sau- 

sio 26 d. (Petras Mulolis, 
Ar*. Kranauskas, J. Dubie- 
kas, J. Griptis ir t.t.; taipgi 
trįs moterįs) tapo paliuosuo- 
ti tą pačią dieną. Sausio 
27 d. turėjo atsibūti teismas, 
vienok jis likosi atidrtas iki 
vasario 11 d. 

Sausio 27 d. (iki gilios 
nakties) tapo suareštuota vi 
sa eilė naujų—sulyg tam tik 
ro "listo"—norima sunai- 
kinti "revoliucionierius." 
Tėvelis vis tvirtina, jog tai 
esas "bolševikų" darbas... 

J. A. G. 

Nuo Kito Musų 
Korespond ento. 

Riautos bažnyčioje iškilo 
todėl, kad didžiuma parapi- 
jonų norėjo prašalinti kun.. 
Halaburdą. Gi kunigas už-1 
sispyrė buti Clevelande ir 
parapijos administracijon 
pasirinko tik sau pageidau- 
jamas ypatas, o nepagei- 
daujamas prašalino. 

Pasekme to visko—muš- 
tynės bažnyčioje. Nuramini- 
mui riaušių pribuvo polici- 
ja su šešiais vežimais, kad 
"pavėžinus riaušininkus." 
Tuoj po riaušių vyskupo sek 
retorius užrakino bažnyčios 
duris, sakydamas kad čia 
pamaldų daugiau nebus. 
Lietuviai! Kur link męs ei- 
name? 

A. Storungis. 

IŠ MILWAUKEE, WIS. 
Anglų laikraščriai vėles- 

niais laikais daug mini apie 
Lietuvą, bet mūsiškiams lie- 
tuviams tas mažai apeina, 
arba ir visai, neapeina* 
Mat tikrų lietuvmylių čia 
yra nedaug, bet tuoj bus, 
nes nuo Lietuvos padangės 
pučiąs švelnus, gaivinantis 
vėjalis, sužadins ir čionykš- 
čių lietuvių sielą ir tėvynės 
meile juose pražydės it tas 

pavasario žolynėlis. Ir nors 

čia tautininkų kaip ir nėra 
—bet bus. J. A. B«*i»kus. 

IŠ WILKES-BARRE, PA. 
Męs, lietuviai kareiviai, 

Dėdės Samo auklėtiniai, tu- 
rime taipgi stoti apgyniman 
musų gimtinio krašto Lie- 
tuvos. Lai nieks nedrįsta 
skliausti musų tėvynės, ypač 
lenkai, kurie p^r šimtmečius 
su savo poniŠKumu sėdėjo 

lietuviams ant sprando, turi 
trauktis nuo Lietuvos. Męs, 
buvusieji kareiviai, jei Li> 
tuvai gręsia iš kur nors pa- 
vojus, tuojau vėl stokime į 
glitas, kad nusukus sprandą 
poniškam areliui, kurs tyko 
nuskriausti nuvargintą Lie- 
tuvą. A. Kupšis. 

IŠ WATERBURY, CONN. 
Pradedant su naujais me- 

tais vietos jaunimas smar- 

kiai veikia dailės srytyje. 
Pirmoj vietoj turbut stovi 
Lietuvių Dramatiška Drau- 
gija "Varpas.". Nesenai jis 
sulošė žymų veikalą "Sugrį- 
v 5 J 
zo. 

Dabar "Varpas" vėl sta- 
tys scenoje net du veikalu: 
"Kerštinga meilė," 3jų veik- 
smų tragedija ir vienaveik- 
smė komedija "Knarkia Pa- 
liepus." Lošimas atsibus 
vasario Z d., 48 (Jreen St. 
svet. Rengėjai daug triu- 
siasi ir tikimasi, kad ir šis 
perstatymas pasiseks pui- 
kiai. 

Toliau " Varpas" yra jau 
nutaręs lošti naują veikalą, 
5 veiksmų dramą: "Gyveni- 
mo Verpete." Bet prie di- 
džiausio judėjimo rengiama 
si ant gegužio 2 d., kada 
"Varpas'* sulauks savo 5-kių 
metų jubilėjaus. Varpiečiai 
dabar suka galvas kaip ge- 
riau pasirodžius tose sukak- 
tuvėse. Atsižvelgiant į tai, 
kad varpiečiai turi geras te- 
atrališkas spėkas, išanksto 
galima tvirtinti, kad jubile- 
juje jie pasirodys atsakan- 
čiai. 

Be "Varpo" čia taipgi ga- 
na gerai darbuojasi ir ki- 
tos dvi teatrališkos draugi- 
jos: "Aušra" ir Aidas." 
Abelnai Waterburio jauni- 
mas paskutiniais laikais 
daug darbuojasi dailės sry- 
tyje. L* gal but daugiau 
darbuojasi negu bile kokia 
kita lietuviška kolionija 
Amerikoje. 

K. Girkalniškis. 

IŠ RINGHAMTON, N. Y. 

Štai ir Binghamptone ma- 

žas būrelis Tautininkų pasi- 
darbavo Lietuvos laisvei. 
Nors buvo visokių nesmagu- 
mų ir užmetinėjimų tame, bet 
jie neatkreipdami jokios aty- 
dos j tai, dirbo kie': buvo 
galima. Kaipo tikri Lietuvos 
vaikai, dirbo savo Tėvynei 
Lietuvai ir josios laisvei. 

Tame pasidarbavo Eglaitės 
Komitetas. 

Stai Aukautojiai: 
F. Vaitekūnas, $56.00 
A. Juška, $42.00 
P. Šiaučiulis, $28.00 
K. Kučinskas, $22.50 
M. Kaselis $12.22 
A. Mališauskas, $12.00 
A. Liepa, $11.00 
B. Kvitkauskas, $11.00 
A. Adomaitis, $10.00. 

Po $6.00 aukavo: 
P. Gindrenas, M. Norbon- 

tas, M. Balčaitis, J. Zaka- 
rauskas. 
Po $5.50 aukavčT: 

P. Keršius, ir J. KiTvis. 
Po $5.00 aukavo: 
A. Bakas, T. Rendževieius, 

O. Jflevečkaita, S. Klekunas, 
X. Jercckaitė, E. Celienė, A. 
Jerašiunas, AV Kosteckis, P. 
Klivis, O. Kulbiutė, M. Urbas, 

,(). Juškienė, A. Krivickas, J. 
Iklikna, B. Pilotas, J. Kuzmin- 
skas, j. Stanislovaitis, T. Ze- 
kevičiujs, Černiene. 
Po $2.00 aukavo: 
A. Stunioris, A. A. L'evhi- 
skas, P. Bručas, K. Dzidolio- 
nis, J. Lūžinis, J. Stasaitis.) 
J. Judikevičius, ir A. Balče-I 

.W tiS. ■ i % į I 

F. "Slaveckis, $1.50 
Po $1.00 aukavo: 

J. Kazlauskas, S. Marti- 
naitis, J. Dzidolionis, J. Zal- 
nafavičius, B. Kaminskas, L. 
Valenčius, M. Bekerkmė, J. 
Udikevičius, S. Markaitis, T. 
Ališauskas, J. Čerkesas, J. 
Murkunas, M. Butkauskienė, 
B. Kaminskienė, B. Stubinas, 
A. Mekalauskas, M. Varkulis, 
f. Kasparaitis, F. Ramanau- 
skas, A. S!aveckienė, M. La- 
maitis, B. Veiska, J. Gernis, 
J. Misevičius, J. Laberkis, P. 
Žemaitis Stelmokas, M. Al- 
bartiene, A. Sakalauskas, F. 
Bački.uskas, S. Kuokalas, J. 
Tamošauskutč, J. Aidižiulis, 
J. Kaminskienė, A. Kamin- 
skas, L. Klikunifcnė, M. Ce- 
plaitis, F. Maldaikis, ir J. Gaj 
bužis. 

S. Morozas, 5: e. 

Po 50c. aukavo: 
J. Savickas, A.' Balazarie- 

ne, J. Kupustas, M. Vareika, 
V. Kazėnas, D. Kalpakovie- 
ne, N. Maklaikiene, J. Bresas, 
K. Trebinevičius, K. Kulbis, 
B. Kazeniene, P. Krivickas, 
J. Kalpakas, J. Cielis, J. Kle- 
večka, A. Norbontienė, A. 
Maksis, J. Kleveceka, S. Ma- 
linauskas, J. Jenkevičius, J. 
Maldaikis K. Kazlauskas, K. 
Kazlauskas. 
Po 25c. aukavo: 

B. Poceta, J. Žemaitis, A. 
Bekeris, A.* Žemaitienė, J. 
Lama, N. Stasiunutė, J. Iva- 
:iauskas, A. Smetra, A. Ku- 
liene. 

Tėvynės Mylėtoju Draugi- 
jos 15-ka kuopa Binghamp- 
:on, N. Y. 

$10.25c. 
IŠ Endicot, N. Y. 

A. Kaminskas, $5.00 
Po $1.00 aukavo: 

J. Velžis, B. Rudienė, M. 
Rudis, , A. Belskiene, ir P. 
Vlikalojunas. 

J. Berčiūnas, 50c. 
N. Aleksiunas, 25c. 

Smulkiu 72c. 
Viso labo $431.69. 

AL MARTAUS MARŠRU- 
TAS LAISVĖS 

IŠGAVIMO REIKALE, 
p. A. Martaus vėl pasiryžo 

ipkeliauti žemiaus nurody- 
:as kolionijas, kur aiškins 
imonėms Lietuvos Laisvės 
•eikalus ir kaip reikia veik- 
:i, kad atsilaikius prieš u i.- 

grobikus ir Lietuvos laisvės 
priešus. 

Todėi kolionijų veikėjai yra 
prašomi saukti susirinkimus ir 
rengti prakalbas, susitarus 
:arpe savęs, kacl butų kuoge- 
riausios pasekmės. Toks vei- 
kėjų pasidarbavimas, rengiant 
prakalbas, bus ne dėl ko kito, 
bet dėi Lietuvos Laisvės. 

Rengėjų prašoma šitaip eiti 
prie darbo: Susitarkite su »- 

žymesniais savo kolionijos lie- 
tuviais, sudarykite prakalbti 
rengimo komitetą, gaukite pa- 
skirtai dienai svetainę ir iš- 
garsinkite prakalbų dieną 
kuogeriausiai. Dienos atmai- 
nyti negalima, bet jei artimos 
kolionijos galėtų apsikeisti 
dienomis, tai tą galima pa- 
daryti, tokių kolionijų veikė- 
jams pasitarus tarp savęs. 

Apie tokią permainą reikia bū- 
tinai pranešti Centr. Komite- 
tui. žemiau paduotu adresu. 

Šį maršrutą rengia Lietu- 
vos Ncprigulmybčs Fondas ir 
Am. Liet. Tautine Sandan:.\ 
Maršruto Rengimo Centralis 
Komitetas susideda iŠ šių as- 

menų: P. Jurgeliute, S. E. 
Vitaiti-; ir j. Ambraziejus. Su 
s įnešimui adresas: 

Mus P. Jurgeliute, 
807 W. 30th St., 

New York, N. Y. 

Prakalbos turi įvykti šios^ 
kolionijose: 

Vasario men 

Diena: 
2. Binghampton, N. Y. 

I 3. Forest City, Pa. 
4. Scranton, Pa. Hide Park 
5. Scranton, Pa., Pro- 

vidence. 
6. Pittston, Pa. 
7. Inkerman, Pa. 
11. Edwardsville, Pa. 
12. Ptymouth, Pa. 
15. Wanamie, Pa. 
16. Nanticoke, Pa. 
19. Mahanoy City, Pa. 
20. Frackville, Pa. 
21. Gilberton, Pa. 
24. Shamokin, Pa. 
28. Minersville, Ta. 
'Kovo men.: 

Diena: 
1. Ncw Philadelphia, Pa. 
2. Tamaąua, Pa. (2 vaL 

popietų). 
2. Coaldale, Pa. '(7 vai. va- 

kare). 
3. So. Bethlehera, Pa. 
4. Easton, Pa. 
5. Port Chester, Pa. 
6. Philadelphia, f Soutfi 

Side), Pa). 
7. Camden, N. J 
8. Bayone.N. J. 
9. Elizabeth, N. J. 
10. Harrison, N. J. 
13. New 'York City, 

(Bronx) 
14, So. Brooklyn, N. Y, 
16. Bleesville, N. Y. 
18. Great Neck, N. Y.# 
19. C Brooklyn, N. Y. 

Parsiduoda medinis namas 

ant vienų lubų, su 5 ruimais; 
bučerne ir groserne su tavoru 
ir fiksčeriais už $6.000. Pusę 
įmokėti tuojaus. Atsišaukite: 

6601 So. Hermitage Ave. 
Chicago, III 

Amerikos Lietuviu Mokykit 
MeldaamA; anfUAl&a ir 

tob ktltoh kajfjiip 
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plrkiybo*. telaif i S»t. TaUti Utorfr 
Hm; ftboiftM istorlfrsj CMgrtflJoft 
BnHtfttmli ftono»iJ<w? *Ukfifm* 
fetutnifftto. 

llftktelmo valytei! mm I nrta 
Od K po pl#ų: nl U» 7:M IK 
lili 
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PARSIDUODA gerai iš- 
dirbtas biznis, labai patogua 
merginai arba moteriai, su 

ambicija, norinčiai turėti nuo- 

savos i plaukas. Išmokyčiau ir 
amato, jeigu prkėja to pagei- 
dautų/Turi buti parduotas. 
Apsivedžiau ir išvažiuoju iš 
šio miesto. 

GRACE A: TOLEIK 
3129 S. Halstfd St. 

Phone Drover 9685 

tlOSEPH A. AHBROSIUS! 
U8TOVIS ADVOKATAS ; 

Vddft rlfioMaa byla* timoM | 
te^emuoM 

~ — | 
6® W. WMHINftTON STRIKT- 
Rooms 100* 1008, T«L Cwud 275?; 

8214 8. HAI.STID 8T. 1 
T«l. Yarda 7271 Chieago, III.; 

Jeigu jusi; akys perai arba skaudžios, 
Jija nereikalaujate eiti gydytu ir mo- 
kėti augštas kaine b ui tai Paritelrau- 
kit bu manim. A5 pritaikysiu jum* 
alinius, kurie greitai prašalins jums 
visus akių sakusinus. Aš gvurontuojv 
lums gėris 'sią patarnavimą Ir žemia« 
šias kainas. Turiu 8 metų patyrimą. 

Peter A, Miller 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizgučiu. Pui- 
kiai Taisoma Laikrodėliui 

2128 W. 22nd St. Chicago 
Plione Canal 5838 
4906 XV. i4th St Cicero 



VIETINES ŽINIOS 
IŠ BRIDGEPORTO. 

Sausio 22 (i. TMD. 22-ros 
kuopos mėnesinis susirinki- 
mas atsibuvo Fellowship 
House, prie 33-Čio PI. 

Susirinkimas nelabai bu- 
vo skaitlingas, nes narių su 
sirinko labai mažai; buvc 

svarstoma ir kalbėtasi, ko- 
kiu buclu galima butų na- 
rius pritraukti-užinteresuoti 
prie lankymosi tankiau j su- 
sirinkimus. 

Tapo nutarta, kad susirin- 
kimus nors retkarčiais pa- 
marginti paskaitomis, pra- 
kalbomis ar kuo kitu, taip 
sakant, padaryti gyvesniais; 
ypač dabar, kuomet persi- 
krausto į "Birutes' gražią 
svetainę. 

i apo nutarta paraginti na 

rius, kad atsiimtų knygas iš 
kuopos, kurie dar nėra at- 
siėmę, o po tam likusias par- 
duoti, nes dabar užima vie- 
tą ir knygos stovi be nau- 
dos. 

Ateinantis susirinkimas at 
sibus vasario 23 d. "Birutės" 
svetainėje, 3253 S. Morgan 
gat., sale "Lietuvos" dien- 
raščio ofiso. 

J. Šuolis, sekr. 

MELDŽIA DOMOS. 
A. L. T. Sandaros 

25-os kuopos nariams. 

Sausio 31 d. 7:30 vakare, 
Fellowship House, prie 831 
W. 33rd PI. atsibus minėtos 
kuopos susirinkimas. 

Malonėkite visi nariai j 
susirinkimą atsilankyti, nes 

yra labai daug svarbių rei- 
kalų. 

Šiuo momentu visi juda, 
kruta, politika verda. Tai- 
gi privalo kiekvienas sanda- 
rietis atsilankyti susirinki- 
man ir apkalbėti tuos rei- 
kalus, kurie paliečia musų 
tautą ir mus pačius. Prie 
darbo visi, kas gyvas! 

Kuopos Valdyba. 

ATYDAI 
Dalyvavusių Surengime Pro- 
testo Mitingo Prieš Lenkus. 

Atstovai, dalyvavusieji su 

rengime naujų metų dienos 
protesto mass-mitinge prieš 
lenkus, 7th Regiment Armo- 
ry svetainėj, malonės sausio 
31-mą dieną, t.y. pėtnyčioj. 
S-tą vai. vakare, susirinkti į 
Šv. Jurgio parapijos svetai- 
nę. Bus išduota raportas 
apie pasekmes Lietuvai to 
mitingo. Komitetas. 

IŠ CICERO, ILL. 
Šv. Antano parapija lai- 

ke savo susirinkimą sausio 
26 dieną. Susirinkmas buvo 
skaitlingas, mat musų para- 
pijonai yra darbštus ir ma- 

loniai lankosi į susirinkimus, 
tikėdamiesi ką-nors naujo iš 
girsti. 

Susirinkimo vedėju bu?o 
gerbiamas klebonas H. I. 
Vaičiūnas. Jis paaiškino pa 
rapijos stovį: kiek pinigų 
įįčjo per tuos metus, kiek 
buvo išmokėta ir kiek atliko 
pinigų ižde. Atskaitos bu- 
vo susirinkusiems išdalintos 
ir visiems buvo aišku, kad 
parapijos stovis yrą geroje 
tvarkoje. 

Toliau astibuvo rinkimas 
parapijos komiteto, mat ne- 

kurie iš pirmiau buvusio ko- 
miteto nariai atsisakė, tai į 
jų vietą reikėjo kitus išrink- 
ti. Jų vardų čia neminėsiu, 
nes visiems yra gerai ži- 
nomi parapi jonai. Paskui 
klebonas paimki no, kiek ran- 

dasi skolos už bažnyčią ir 
skatino, kad kuogreičiausia 

į metus arba dvejus męs 
skolą atmokėtume. Šv. An- 
tano parapijonai laikosi vie- 
nybės, užtaigi ir nutarė sko- 
lą atmokėti, žinoma, butų 
labai linksma ir gražu, kad 
męs turėtume savo bažnyčią 

į šmokėta. Idant skolos iš- 
mokėjimą paskubinti, tai 
šįmet parapijonai turės tru- 
putį ekstra mokesčių. Tu- 
rime gražią, r iują mokyklą, 
į kurią lankosi suviršum 400 
vaikučių. 

Susirinkimas nutarė šimet 
parengti parapijos naudai 
pikniką ir bazarą, taigi ci- 
ceriečiai turėsime pasidar- 
buoti, kad neatsilikus nuo 

pereitų metų. Pereitais me- 

tais viską pasekmingai atli- 
kome. 

Nors susirinkimas buvo 
labai geroje tvarkoje veda- 
mas, visgi vienas parapijo- 
nas bandė betvarkę pada- 
lyti, bet jis tapo numalšin- 
tas sumaningesnių žmonių 
ir viskas pasekmingiausia 
užsibaigė. Parapi jonas. 

UŽTIKO "PIRATU" 
1 DUOBĘ. 

Dedektyvai netikėtai už- 
tiko "piratų" duobę prie E. 
59-tos gatvės ir Illiifois Cen- 
tral gelžkelio. Duobėje at- 
rado pavogtų daiktų ir pen- 
kis jaunus vagilius, kurie vi- 
si pakliuvo į šaltus Hyds 
Park policijos stoties kam- 
barius. 

Nepersenai plėšikai išplė- 
šė Mrs. E. A. Barton namus, 
Iprie 5441 Harper Av. Dar- 
'bas išrodė, kad buvo ne- 

praktiškų jaunų plėšikų, tai 
!gi Mrs. Barton pakvietė de- 
dektyvus Burns, Riley ir 
Brietzman atidengimui plė- 
šikų. 

Dedektyvai patėmijo, kad 
George Kenney, 16 metų, 
gyvenantis prie 5616 Prairie 
Ave. ir Alile McConnell, 13 
metų, gyvenantis prie 3603 
Lake Park daboja juos. To 
dedektyvams ir reikėjo, jie 
tuojaus plėšikus susekė. De 
dektyvai atrado duobę, kur 
buvo laikomi Mrs. Barton 
pavogti daiktai. 

Po suareštavimui vaikai 
visi prisipažino prie vagys- 
tės. Jie visi buvo apie 14 

metų amžiaus. Vaikų var- 

dai nepaskelbti. 
Vaikai prisipažino prie 

kitų penkių plėšimų, bet ke- 
turių vietų antrašus užmir- 
šę. Jie išplėšę namus L. A. 
Closter prie 4554 Calumet 
Ave. ir radę daugybę viso- 
kių daiktų. Daiktus jie pa- 
kavoję daržinėje prie East 
42-ros ir Cottage Grove Av. 
Dedektyvai nuėję atrado si- 
dabrinių indų ir šiaip viso- 

kių brangenyoių vertes 

$500 pakavota maišuose sie- 
noje. 

Vaikai prisipažino, kad 
jie nežinoję ką daryti su 

tais daiktais, taigi nutarė 

pakol kas laikyti juos paka- 
vojus, o vėliau progai pasi- 
taikius parduoti. 

Nelaimingi sutvėrimai jau 
iš mažens sau prapultį ren- 

gia. 

MIRTINGUMAS 
,, CHICAGOJE. 

Sulyg Svtikatos Komisijo- 
nieriaus Robertsono raporto 
praeitoje pėtnyčioje pasirodė 
162 nauji susirgimai influen- 
za ir 54 pneumonija. Mirė 
32 nuo influenzos ir 24 nuo 

| pneumonijos. 

I VAIKAI UŽMUŠA SAVO 
DRAUGĄ UŽ NEIŠPILDY- 

MĄ SUTARTIES. 

Paini vaiko užmušėjistė at- 

sitikusi \\'cst Side suko galvas 
policijai dešimts dienų. Va- 
kar tapo atidengta prisipaži- 
nus trins 10 metų amžiau 
vaikams papasakojusiems, 
kaip jie plisnavo užmušėjistę 
ir ant galo kaip jie ją papil- 
dė. 

Auka užmušėjystės buvo 9 
metų amžiaus Viadukas Vi- 
deikis, lietuvių vaikas, kuris, 
gyveno su savo tėvais prie 733 
14tas Place. Jo kuna surado 
sausio 1fitą dieną, senoje pa- 
šiūrėje, užpakalyje namo prie 
1464 S, Peoria gatvės. Užmu- 
šėjas buvo Stephen Durav irgi 
gyvenusis prie 733—14tas PI. 
Jo sėbrai buvo Joseph Hasel, 
715 \Y. l7tos gatvės ir Jvj- 
seph Bavlsik, 721 W. 171os 
gatvėm. 

Slapta Draugija Piešimame. 

Jie visi buvo siunčiami re 

guliariškai kas nedėldienį i 
tikėjimo mokykla ir kada ne- 

tinginiavo, tai visi lankė lie- 
luvių "Apveizdos Dievo" pa- 
rapijinę mokyklą, prie 1 Stos 
ir Union gatvių. Bet ant ne- 
laimės vietoje mokslo jie tu- 

rėjo pašaukimą prie plėšimų ir 
tam tikslui buvo suorganizavę 
j slaptą draugiją, kurios ofi- 
sas buvęs senoje pašiūrėje, 
kur užmušto vaiko kūnas bu- 
vo rastas. 

Užvakar Stepukas papasa- 
kojo savo istoriją kapitonui 
VVilliam F. Russel ir detek- 
tyvų saržentui Egan ir Kea- 
ning, Maxwell policijos stoty- 
je. Kiti du vaikai Stepuko žo- 
džius patvirtino. 

Viadukas buvo natiu tos pa 
iiurės slaptos draugijos. \'isi 
nariai šios draugijos prisiža- 
dėjo "laikytis iš vieno ir ly- 
giai dalytis visai pagrobtais 
daigtais, nes kas jie nebūtų". 

Išrodo, kad gruodžio 17 d. 
Mrs. Yideikis pasiuntė Viadu- 
ką j artimą aptieką su $9., kad 
jis užmokėtų užginčijamą "bi- 
lą" už gazą. 

Viadukas Neišlaikė 
Duoto žodžio. 

Vietoje užmokėjimo' už ga- 
zą Viadukas nedavęs žinios 
kitiems nariams slaptos drau- 
gijos, pats vienas suvartojo 
pinigus savo linksybemis. Jo 
draugai sužinojo ir sušaukę 
susirinkimą pasmerkė Viadu- 
ką myriop už sulaužymą duo- 
tos prisiegos pašiūrės slaptai 
draugijai. 

Viadukas sugrįžo i pašiurę 
tik tada, kada jau buvo gerą 
dalį pinigų praleidęs. Trįs vai- 
kai lauke jo sugrįžtant. Ste- 

pukas buvo išrinktas nubaudi- 
mui Viaduko. Jie visi laukė 
kada Viadukas užmigs. 

Vaikas Apipasakojo 
Užmušėjystę. 

Lai Joseph Hasel apie tai 
pas n ko. 

"Stepukas priėjo prie jo ir 
mušė su degtinės bonka į jo 
galvą patol pakol bonka su- 

truko. Viadukas pabudo ir pra 
dejo verkti. Stepukas paskui 
pagriebė bonka nuo alaus ir 
mušė Viaduką iki tas vėl už- 

migo, tada jis iškrėtė j j, paskui 
męs pabėgome. Vėliau Stepu- 
kas pasakė mums, kad pinigų 
prie jo neradęs". 

Stepukas užklaustas su pa- 
sididžiavimu pasakojo ap»e 
pergyventus kaipo plėšikų at- 

įsitikimus šios slaptDS draugi- 
jos. 

Pelnas ėjęs daugiausiai ant 

degtinės, alaus ir popierosų, 
kurių niekados nesibaigdavo 
senoje pašiūrėje. Tenais ger- 
dami "rudi^ ir rūkydami po- 

pierosus plianuodavo apie nau 

jus plėšinius. Avieną kartą jie 
mėginę išplėšti bažnyčią, bei 
sargas šovęs į juos ir jie pa- 
bėgę. 

Stepukas yra vienas iŠ sep- 
tynių vaikų. Seniausias tarp 
jų yra vos 13 metų am/aius. 
Jis pasakojo, kad visi vaikai 
einanti j apielinkės mokyklas 
priguli prie slaptų draugijų, 
panašių i šitą. Užduotis tų 
draugijų — plėsimas ir kito- 
kios niekšystės. 

Kas kaltas? 

Sveikatos Skyrius. 
Pavojingi patentuoti "vaistai." 
Patentuoti "vaistai" yra pavo- 

jingi, nevartokite jų. 
į šj perspėjimą turi ypač da- 

bartiniu laiku atkreipti savo do- 
mą, nes influenza tai mažinas!, 
tai dauginasi. 

Tankinusia influenza ir pneu- 
monia prasideda, kada žmogus 
mano, kad jis yra persišaldęs; 
tuomet jis bėga j artymiausią 
aptiek,į pirkti "vaistų nuo šalčio." 

Daugiausiai toki "vaistai nuo 
šalčio" pardavinėjami aptie- 
k~)se turi savyje codeiną, mor* ■ 

Tina, arba opiumą ir yra priskai- 
lomi prie netik negelbėjančių gy- 
duolių, bet prie pavojingų pa- 
tentuotų "vaistų." 

Medicinos expertni tvirtina, 
kad vartojimas tų netikrų "vai- 
stų" nuo pagavimo šalčio, arba 
influenzos tiek reiškia, kaip užsi- 
krėtimas pneumonija. 

Sveikatos Departmentas jau 
senai patarė, kad tokiuose atsi- 
tikimuose geriausia pasilikti na- 

mieje šauktis gydytojo ir laiky- 
tis jo patarimo. Niekados ne- 

dirbkite pats sau vaistu, žiūrė- 
kite. kad J.f-tiekcriu? juos sutai- 
sytų-ir suiyg daktaro receptos. 

Męs esame persitikrinę, kad šią 
žiemą ir anksti pavasaryje turė- sime pneumoniją ir influenzą. 
Taipgi nors karts nt;o karto šios 
ligos smarkiai siaus, bet epi- 
demijos rubežiaais neprieis. Svei-j 
katos komisionieriai turi viltį 
sulaikyti ligas nuo-išsiplatinimo, 
jeigu tik žmonės prisilaikys svei- 
katos departamentų patarimo ir 
nurodijimų. 

Visuose infiuenzos atsitikimuo- 
se reikia prisilaikyti įstatymų, 
raportuojant juos į Sveikatos 
Departmcntą. Sergančius in- 

fluenza, arba pneumonija tuojnus 
reikia atskirti nuo kitų žmonių 
Apsirgusieji influensa turi buti 
atskirti visai nuo kitų žmonių 
ir po atgavimo norma1) škos tem- 
peratūros dar negalima jų prilei- 
sti prie kitų žmonių; tik į penk- 
tą diena po pagijimui, t. y. po at- 

gavimui normaiiškos temperatū- 
ros. galima ligonį laikyti drauge 
su kitai? žmonėmis. 

Gerai yra žinoma, kad pneu- 
monija daugiausiai platinasi nuo 

Gruodžio liki balandžio mėnesio. 
1 

Tas reiškia, kad męs ir neturi- 

me didelio "^ssiplatinimo infiuen- 

zos, bet, kad sulaikyti mirtingu- 
mą nuo pneumonijos, reikės visas 
sujungtas pajiegas Į labiau temp- 
ti šįmet negu pernai. 

Atminkite: 
Kad pneumonija labai yra leng- 

vai užkrečiama liga. 
Pernai ji vienoj Chicagoje už- 

mušė suvirtum 5000 žmonių. 
Tai yra Suteršto oro lig£. Ma- 

žiausiai ją miršta Chicagoje nuo 

Gegužio liki spalio mėnesių, dėl 
to kad tuom lniku daugiausia 
žmones buna ant tyro oro. Nuo 
spalio mėnesio ji vėl dauginasi 
liki pavasario, nes tuom tarpu 
žmonės gyvena daugiau suterš- 
tame ore. 

Turint daug tyro oro ir saulės 
šviesos, kartu prisilaikant nuo 

gėrimo ir tvarkingai valgant ir 

miegant, galima išvengti tų ligų. 
Patentuoti "vaistai" pavojingi. 
Nevartokite jų. 

Ar jus nepamenate jums duo- 
to patarimo: kad didžiausias mie- 
go kambarys nėra užtektinai di- 
delis vienam žmogui miegoti, jei- 
gu jo langai uždaryti? Miega- 
mąjį kambarį visada reikia gerai 
išvėdyti. 

SESUO 

Ar kuomet, nors girdėjusi apie musu 

garsią kombinaciją penkių naminių 
gyduolių, kurios yra žinomos tukstan- 
tiems moterių, jaunų, vedflsių mote- 

rių ir merginų, kaipo duodančios go- 
riausias pasekmes nuo įvairių nesve^ 

kumų, kurie yra žinomi vien tik mo- 

terims, 
Jr-Tgu nėši girdėjusi apie šiųs gy- 

duoles, pasiteirauk savo akimynių ar- 
ba draugių. Rašyk mums tuojaus pa- 
siųsdama vienų doliarj ($1.00) ir stem 
pą už 3c ir męs išsiųsime jums gy- 
duoles, o liktiStTTs 'damokėsite po ap- 
turėjmi šio siuntinio Kaina kiekvie- 
nos guduolės $1.27. Męs taipgi su- 
taisome ir kitokias gyduoles, kaip 
vyrams taip ir moterims. 

Adresuokite: 
THE HON HOME REMEDY CO., 

South Bend, Indiana Box 809 

Tėvai pa j ieško Čalio Anta- 
navičės, 17 metų amžiaus. 
Išėjęs Į darbą 19 Gruodžio. 
1(J18 metu — negrįžo namo. 

Balto veido, balti garbiniuoti 
plaukai. 5 pėdų ir 2 colių auk- 
ščio. Meldžiame o pjaties pa- 
reiti, nebusi baustas. Kas pir- 
mas praneš, tas gaus $10.00 
daliarių dovanu. 

Karolis Antanavicc 
8717 Commercial Ave. 

So. Chieago, Tl. 

ATSAKANČIU LAIKU. 
Šiuom laiku, kuomet mes 

skaitome S. Y. Census Biun 
raporta, kuris praneša, kad 
111. C>8iS mirė nuo influenzoso 
46 didesniuose miestuose, me- 

tais 1918, mums rodosi, jog 
tai yra atsakantis laikas pri 
minti skaitytojams šio laik- 
raščio, kad sustiprinus save į 

kuną prieš užpuolimus ligų. j 
Sveikam ir stipriam žmogui 
yra daug lengviau atsilaikyk j 
prieš liga, gi nusilpnėjęs ku-1 
nas luocla progą bakterijai, 
tęsti savo mirtingą darbą. Ge- 
riasi vaistai sustiprinimui kū- 
no yra American Elixir of 
Bitter \Yine (Amerikos Kar 
tusis Vynas), kuris turi dve- 
jopą veikimą ant žmogaus ku- 
no. Išvalo vidurius ir sustipri- 
na visą 'kūną. Aptiekose po 
$1.10. Dar vienos gyduoles,! 
kurios privalo rastis kiekvie- 
nuose namuose yra tai Trine 
rio Linimentas. Nuo sunarini- 
mų, sutinimo, reumatišku ir 

.įeiralgiskų skaudėjimų ir tt. j 
atidėliojimas gudymo padvi-j 
gubina kentėjimą. Štai kodėl j 
Trinerio Linimentas turi vi- 
suomet buti po ranka. Ap- 
tiekose 35 ir 65c., per krasą 
45c ir 75c. Joscph Triner 
Company, 1333-1343 So Ash- 
land Ave., Chicago, 111. Apg. 

PRANEŠIMAS. 
Westsidės Lietuvių Viešo 

Knygyno delegatų pviešme- 
tinis susirinkimas įvyks pėt- 
nycioje, sausio (Jan.) 31 d. 
8 vai. vak., M. Meldažio 

j svet., 2242 W. 23rd PI. 
Visi delegatai seni ir nau- 

ji teiksitės būtinai atsilan- 
kyti, nes turime daug svar- 

bių reikalų aptarti ir išrink- 
ti yaldybą šiems 1919 me- 

tams. 
Knygyno Valdyba. 

i 

Dr. ft. J. Karalius 
U).SISEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Utarninkais 
Kotvergai s, 
Subatomls ir 
Nedėliomls 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9 
vakarais. 

3303 SO. MORGU STREET 

Thf. Houae | o f Greater Vnlae s 

BĮ 
Cor. Ashland Ave. and 47thSt, 

NAMINIS 
IR LIGONINIS 

VAISTU 
PARDAVIMAS 

i Męs pasiliekame teisę aprubežiuoti 
N kiekybės. Iškirpk šitą apgarsinimą 
■ ir atsinešk kartu dėl pasiteiravimo. 

Sis tai jau bus beabejonės historiją darantis Vaistų Išpardavimas. Męs 
pasiūlome keletą nepaprastai apkainuotų nužeminimų ant atsakančių 
ir t'nkamų Vaistų. 
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PATENTUOTOS GYDUOLES. 
DonKa caiaweirs Syrup 
of PCpsin 73c 

15c camphor ice ?c 
5qc Hobson's eczema salve 39c 
25c Gordon's mustard oil cream .... 

1l5c 

35c bonk. Pain Expeller 21c 
30c bonk. Syrup if figs 19c 
30c L. & L. kojom miltai 18c 
35c Tonsilitis nuo Infl. ir skaud. 

gerklės 21c 
35c Amoloz, kūdikiams nuo 

kosulio sirupas 19c 
25c Ex Lax, kūdikiams 13c 

25c Garfield headache milte- 
» liai 1t>~ 

1.00 bonk. ol ixi r kartus v y 
nas 59c 

75c Baume analgesie 45c 
50c Stanolax nuo prietv 37c 
25c bonkutė glycerinos, rose 

water ir benzoin 14c 
25c porous plasters 2. už 25J 
35c Seidlitz milteliai 25c 
60c Green Drops 42c 
60c DoanC's k:dney p» .3 42c 
35c Three Kings arbata 1ac 
30c Hill's Bromo a.uinine arba 
........ Glove's laxative quinine....20: 

Milteliai ir Toaletiški Dalgtai 
50c French Riz veidlii mi|t 29o 
50c Pebeco dantims košė 37c 
50c Hernio almond veidui 

srr.etona _ 3yc 
25c dėžutė zymole dantims 

nrltcliai 15s 
60c Lauber's plaukams tonikas, 

tiži plaisk. ir puol. plaukų...,42c 
25c dantims šepetukai, sort 12c 
25c powder puffs, 4 coliu 19s 
$1.00 toilet watcr visų išdirbinių 

ir kvapsnių 73c 
25c Jap Rose oldCcream 16c 
50c Hudnut's Three Flovvers 

veidui milteliai 39c 
30c Kolynos dantims košė 233 
25c Briar Rose veidui milt 10: 

Guminiai Daigtai 
$2.50, 2 kvortų kombinacija water 

bag ir. fountain syrage $1.89 
$1.5q guminės paklodės, abso- 

liutiškai neperleidžia vande- 
nio jardas 79c 

75c gum pirštinės, visų saiz.j 
ir kokybių, pora 39c 

$1.98 baltas, enameliuotas 
douch kenas $1.39 

$5.00 pilvams drižai, visų 
saizų $3.4. 

$1.50, 2 kvortų fountain 
syringcs 98c 

89c, 5 yd. sterilizuota gaza, 
pakelis už 69; 

10c pacifiers. visų spalvų rau- 

doni, juodi ir balti 7c 
__ \ 

J I* f* BLAND'S 
Iron Pilis, už 21 n 

EZEM laxative i7o 
■fUll Tablets | | 0 

^fU 59r- aspirin qr 
"Tllll Tablets, 2 tuz. už Ldb 

1 7E horlick's ty nC 
ijtlvj) Malted Milk Liiid 

CHAMOMILE "f 
5 Uta Flcvvers, pak. po | Įj 
ft PH ENOLAX A f) 
£ VVafers 

NICHOL'S 

Ltib Mentholene 

7E„ Scot's emulsion of 
| uib COD LIVER 01L 

FREEZ0N E 
«JUU nuo kornų £g L* 

\ OK PIN K H A M 'S 

\iL*S Vegetable Comp. iijjy 

0C« SAV0Y 01- 
«JJb Worm Syrup £ j į 
CfiU bonk,,le Aru 
UUU omega o:l «4yo 
Pfi#* PINEX—užtektinai Jfj 
UUli 1 paint. kosul. syr. 

cru bonkutė White Pine 
JŲtl C0UGH SYRUP 

LBKIERIAI 
Ponka Grape Bran- 
dy'už ęi 70 butelį tĮH 1E ti 
Sunny Brook Deg- 
tinė, už (M QQ 
butelį $ | c J 
Bonka Kimelio, pil- 
nas bute- ^14 "jn 
lis J 
Bonak Apricot, pir- 
mos klia- 1 PO 
sos Iii) J 
Baltas Port Wine. 

STzrr 85c 
Virginia Q0« Darė 
Port 
Wine |U 

10 svaru graauluo 
to Cukraus 

8X3® 

7e 

29c 
Fancy Džiovytos 4 0 
Pušės, svaras .... lUb 
Santa Clara 
Slyvos 
Seedles Razin- 
kos, svaras .... | U b 
Seeded Raisins, 
dauguma sv £<Jb 
Sortuoti Cookies, 
svaras 

šviežiai kepti ... 

Ginger Snaps .... 10 u 
New Yor.< Sugar 
Wafers 

n 

45g 
Vyriškos bovelninės 
Lisle Pančiakos, pė- 
da be siūlo, juodos, 
rudos, pilkos ir i'- 
los, mėnesio pabai- 
gos parda 
vimas 

Moteriškos pilno šil- j 
ko pėdinės pančiakos 
pėdos bt siūlės- juo- 
dos, baite? ir žilos, 
$1.00 
vertė- _ | Ul» 

V?:k'i psnčiakos. nežuntaniios 
cc^U'cs judcs arb* f,?;toe. peco6 bc tiulių, 
saizai S iki 9 purės, rr.fnesio pa- 
raigos patda^.isr.ac U jii 

Puikus Raudoni 14^ 
Cinzai I I U 
Celtoni Spllt 4 4 
Žirniai, svaras .... | | Į* 
Rankoms rinkti 
Beansai 2 sv. LJh 
Pilnagalviai ry- QC« 
*iai, 2 svarai &Gu 
Pan Cake arba Buck 
kviečių milteliai 9Q«* 
3 pakeliai už .... Ou&J 
5 svaru pokelis Savoy 
Buck kviečių CC~ 
miltai už .... UiJb 
Monarch Chill 1 i no 
35c bonka už I «uu 
Club Houso arba Mo- 
narch Ketčiupas f)/Į„ 
bonka 
Sniders pusė 4 Ą ̂  
pantės Ketčiupo į^lj 
APP^ 
Buter. slojus £Jb 
Lunc'neon 00. 
Preserve 
White Bear 
Prese r.-,e .. 

Didelis slojus .... 

queen alyvų fcl lf 
Savoy Stuffed 
alyvos I i)Įj 
Galionas 

Ketčiupo hja 
No. 3 kenas .... 

Gružių lUU 
I Vaikų rumbu otos etoros pančia- 

kos, nešuntančios, juodrs, pėda be 

siūlų. sa:zai o iki 9, ant šio mėne- 

sio pabaigos 00„ 
pardavimo tiktai po .... JJU 

Motery visai rumbuotcB juodos ir 
baltos pančiakos, regullariškos ir 

įvairių saizų, pėdos be siūlių, sai 
zai nuo 9 iki 10, dėi šio išpardavi- 
mo. originalės "Black .. 

Cat" pančiakos UUU 
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