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Bolševikai remia streikus 
Anglijoj. 

Milijonas žmonių be darbo. 
Wilsono teorija priimta. 

Anglijoj streikai didėja. 
BOLŠEVIKAI REMIA 
STREIKUS ANGLIJOJ. 

* Londonas, sausio 30 d. — 

Anglijos valdžia užreiškė 
šiądien kad streikai po visą 
Angliją ir Airiją yra bolše- 
vikiški. Jie pasakė, kad 
streikai vadovaujami vieti- 
niais bordais, kurie yra su- 

organizuoti kaip Rusijos so- 
vietai ir kurie atvirai prie- 
šinasi organizuotiems va- 
dams tautiškos federacijos 
ir unijoms. Taipgi yra už- 
metama, kad streikai išda- 
lies yra pinigiškai šelpiami 
Rusijos bolševiku. 

Frank Smith, tautiškas 
sekretorius inžinierių fede- 
racijos pasakė šiądien ko- 
respondentui United Press: 

"'Streikai yra pasekme agi 
tacijos "dirbtuvių užveizdė- 
tojų," kurie yra Anglijos 
bolševikai. Jie yra po kon- 
trole vietinių bordų, kurie 
yn> suorganizuoti kaip so- 

vietai ir randasi atviroje 
opozicijoje autorizuotiems 
vadams, tautiškoms federa- 
cijoms, amatų unijoms. 

Yra pranešama, kad 'dirb 
tuvių užveizdėtojai" gauna 
pinigus nuo Lenino. 

Pildomoji Taryba Fede- 
racijos nubalsavo vakar už- 
ginčyti kokį nors sąryšį su 

streikais, išskiriant vieną, 
kuris kilo Tyne distrikte 
reikalaujantį 47 valandų są- 
vaitės darbo, kuris greičiau- 
siai bus užbaigtas į keletą 
dienų. Aš- sužinojau, kad 
4'dirbtu vų užveizdėtojai" 
pakvietė vietinius bordus 
Anglijos, Škotijos ir gal Ai- 
rijos, kacl jie dalyvautų kon 
grese ateinančioje sąvaitėje 
Barrow-in-Furnesse, kuris 
yra sostine Anlgijos bolše- 
vizmo. Tikslas šio kongre- 
so, aš suprantu, paremti so- 

vietų judėjimą ir pagamin- 
ti galutiną programą. "Dirb 
tuvių užveizėtojai" nesenai 
pasiuntė septynis agitatorius 
per tuos distriktus, kurie da- 
bar nerimauja. Tikimasi 
tikrai, kad jie surengė da- 
bartinį sukilimą. 

2monės, kurie dabar strei 
kuoja, balsavo lapkričio mė 
nesyje priimti 47 valandų 
sąvaitę darbo. Matomai, 
apaklinti savo pasisekimų, 
jie dabar bando neprigul- 
mingai įvesti 40 valandų są- 
vaitę. Valdžia susiduria su 

keblu padėjimu. Jeigu ji 

tarsis su streikieriais, tas 
reikš pripažinimą neprigul- 
mingos organizacijos ir to- 
kiu budu valdžia atsisakys 
nuo savo nutarimo, kad ji 
tik tarsis su autorizuotais 
vadais organizuotu darbinin 
ta*" 

MILIJONAS ŽMONIŲ 
BE DARBO. 

Wa*hingtonas, sausio 30. 
Darbo Sekretorius William 
B. Wilson pasakė nariams 
darbo ir apšvietos Senato 
komiteto šiądien, kad Su- 
vienytose Valstijose dabar- 
tiniame laike randasi apie 
1,000,000 žmonių be darbo, 
arba tiek pat, kiek ir 1917 
m. tame pačiame laike, ir 
ragino, kad butų pravestas 
bedarbių biliaus ant $100,- 
000,000, kurį įnešė Senato- 
rius Kenyon iš Iowa. 

Nežiūrint to, jis pasakė, 
jo opinija yra, kad kainos 
darbo nesumažės, bet grei- 
čiausiai sumažės medžiagos ! kainos. 

— 

WILSONO TEORIJA 
PRIIMTA. 

Londoną*, sausio 30 d. — 

Paryžiaus korespondentas 
laikraščio Daily M a i 1 
praneša, kad Anglijos impe-! 
•iališkas karės kabinetas pri 
§mė Prezidento Wilsono te- 
oriją, sulyg kurios atimtos 
Vokietijos kolionijos butų 
internacionalizuotos, nežiū- 
rint smarkių protestų atsto- 
vų Anglijos viešpatysčių. 

"Šie protestai," korespon- 
dentas sako, "yra svarbiau- 
sios rųšies. Pietinės Afri-i 
kos atstovai tiki, kad pri- 
ėmimas suteiks didžiausį 

1 

padrąsinimą revoliucioniš- 
kiems elementams Pietinėje 
Afrikoje. Australijos dele- 
gatai bijosi, kad Australi- 
jos publiška opinija palai- 
kys visai neužganėdinan- 
čiai. Viešpatystės atstovai 
abelnai labai susirupinę. 
Prezidentas Wilson, be abe- 
jonės, turi prieš save sie- 
kius Anglijos kolionijų ad- 
ministracijos ir tuos, ku- 
riuos lyga turės įvesti ir 
Anglijos pažiūra atrodo, 
kad sulyg šios systemos ne 
bus skirtinga pasekmėje nuo 

Anglijos kariško užmanymo. 
Ši pažiūra ir privertė impe- 
riališką kabinetą priimti 
Wilsono plianą. 

Progresas Dedes Samo. 

vj 5 GCNtvmntN"1 
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Francuzijos, Italijos ir 
Anglijos kolionijų opinija 
yra, kad, bile kokia systema 
internacionalizavimo kon- 
trolės visados buvo nepa- 
sekminga ir visados bus /ir 
kad vienatinė teisė įsimaišy- 
mo, kokį lyga turi priimti, 
tai teisę pavesti bile kokiai 
valstijai, kurios valdžia nė- 
ra blėdinga reikalms gyven-1 
tojų." 

ANGLIJOJ STREIKAI 
DIDINASI. 1 

Londonas, sausio 30 d.— 
Darbo krizis Anglijoj yra j 
svarbiausis klausimas šios 
dienos, tokios nuomonės pri. 
silaiko darbo vadai ir steits- j 
manai. Bus reikalinga di-i 
džiausio mandagumo iš val- 
džios ir industrijos vadų pu- 
sių, kad surasti "vaistus" iii 
išgelbėti šalį iš industriališ- 
ko chaoso, kokis dabarti 
niame laike gręsia. 

Sulyg Sir Eric Geddes, hi.\ 
vusio direktoriaus demobili-i 
zacijos ir dabartinio gele- į 
žinkelių direktoriaus prane- 
šimo, pusė milijono žmonių1 
Anglijoj randasi be darbo, 
iš tų 223,000 streikieriai. : 

DAR TARIASI ! 
APIE KOLIONIJAS. j 

Paryžius, sausio 30 d. —' 
Augščiausia Taryba Taikos 
Konferencijos svarstė apie 
Vokietijos kolionijas ir ma- 

noma, kad jų likimas galu- 
tinai bus nuspręstas iki su- 
batai. Detaliai užduoties, 
kuri buvo priežastimi pirmo 
nesutikimo tarp delegatų 
"didžiųjų penkių," bus iš- 
dirbti per Lygą Tautų. Pre- 
zidentas Wilsonas tarėsi su 
visais delegatais Suvienytų 
Valstijų vakar vakare ir šią- 
dien išryto ir, suprantama, 
kad kiti delegatai vienbal- 
isai užtvirtina poziciją Su- 
vienytų Valstijų, kad jos ne- 

sutiks, kad užgriebtos Vo- 
kietijos kolionijos butų eks- 
plioatuotos. 

BELGIJOS SOCIALISTAI 
ATSISAKO TARTIS 

SU VOKIEČIAIS. 
Paryžius, sausio 30 d. — 

Belgijos socialistai grupos 
Emilio Vandervelde, socia- 
listo nario Belgijos delega- 
cijos Taikos Konferencijon, 
išnaujo atsisakė dalyvauti 
Tarptautiškoj Darbo ir So- 
cialistų Konferencijoj, kuri 
dabartiniame laike yra šau- 
Kiama Bernan. 

Vakar ant mitingo socia- 
listų talkininkų šalių čionai,1 
M. Trokles, už belgus, pasa- 
kė, kad Belgijos socialistai 
nesėdės jokioj konferenci- 
joj; kurio j dalyvaus vokie- 
čiai. 

Kada likosi pareikalauta, 
kad jis prirodytų savo auto- j 
ritėtą šiame pranešime, kai i 
bėtojas perskaitė rezoliuciją] 
išneštą Belgijos socialistr 
partijos, kurioje atmetama Į 
:risokia kooperacija su vo-j 
dėčių atstovais. 

PORTUGALIJA 
NEUŽGANĖDINTA. 

Lisbonas, sausio 30 d.— 
Laikraščiai čionai nusiskun- 
džia apie mažą reprezenta- 
ciją Taikos Konferencijoj, 
kokia duota Portugalijai. 
Laikraščiai rašo, kad nėra 
proporcionališkai jų pasi- 
šventimams, kokius jie pa- 
darė laike karės. Armija 
iš 54,000 kareivių buvo lai- 
koma ant vakarinio fronto 
ir kita armija iš 55,000 ka- 
reivių dar6 operacijas armi- 
joj laike karės. 

BAUS VOKIETIJOS 
STREIKIERIUS. 

Londonas, sausio 30 d. — 

Žinios iš Kopenhageno j 
Exchange Telegraph prane- 
ša, kad Vokietijos valdžia 
svarsto stiprias priemones, 
kad sulaikyti augančią ban- 
gą streikų ir greitu laiku 
įves bilių, sulyg kurio žmo- 
nės bus priverčiami dirbti 
ir smarkiai oaudžiami strei- 
kieriai. 

PRIPAŽINS COSTA RICA. 
Washingtonas, sausio 30. 

Komitetas, kuris nesenai už J 
baigė tyrinėjimą apie Costa 
Ricos reikalus, rekomenda- 
vo šiądien Senato užrubeži- 
nių reikalų komitetui, kad 
Suvienytų Valstijų valdžia 
pripažintų valdžią preziden 
to Tinoco Costa Ricoje. 

Tinoco, buvęs karės mi- 
nistens, paėmė valdžią j sa- 

;vo rankas keletas metų tam 
i įtgal laike kraujingos revo- 

! iucijos. Nuo to laiko, ii: 
l ikosi išrinktas prezidentu, 
)et Suvienytos Valstijos at 

Į sisakė jį pripažinti, nes pre- 
j ridento Wilson politika yra 
nepripažinti jokios valdžios 

į kuri yra sutverta per prie- 
! vartą. 
I • iii 

i NEREIKALAUS IŠ 
VOKIETIJOS 

ATLYGINIMO. 

Londonas, sausio 30 d.— 
Korespondentas Paryžiuje 
laikraščio London Standard 
praneša, kad Taikos Konfe- 
rencija nereikalaus iš Vo- 
kietijos bei kitų centralių 
valstijų, kad jos užmokėtų 
talkininkų šalims nuostolius, 
kokius jos panešė vedime 

i carės ir užmokėti didelius 
į itlyginimus. 

PLIANUOJA NAUJĄ 
REVOLIUCIJA. 

Londonas, sausio 30 d.— 
Žinios iš Berlino praneša, 
kad Kari Radek, rusų bol- 
ševikas, organizuoja naują 
revoliuciją. 

Radek po nužudymo Lieb 
knechto ir Rosa Luxemburg 
pabėgo iš Berlino. 

Vėliausi pranešimai sakė, 
kad jis sugrįžo atgal Berli- 
nan. 

SPARTAKAI SUMUŠTI. 
Amsterdamas, sausio 30. 

Spartakų sukilimas Wil- 
helmshavene ^'kosi nuslopin 
tas, sulyg žinių iš Berlino j 
laikraštį Hamburg Nachrich 
ten. 

SUV. VALSTIJOS Liuo- 
:js nuc bolševizmo. I 

1 * WasIiingtonas, sausio 30. 
1 T,avojus bolševizmo Suvie- 
nytose Valstijose nėra pa- 
matuotas, pasakė atstovas 
Meyer London, New Yorko 
socialistas kongresmanas. 
London pasakė: "Nei vie- 
nas žmogus sveiku protu ne- 

gali serioziškai jausti, kad 
šalyj, kaip Suvienytose Val- 
stijos, po šimto metų po- 
litiško vystymosi, su para- 
šyta konstitucija, su tankiais 
rinkimais, su neturint jo- 
kio panašumo dalykų, kokie 
atsitiko Rusijoj, nei viena 
grupa bei nei viena partija 
bandys sekti metodas revol 
liucioniškos, grupos, kurios 
užgimė Rusijoj. 

Męs neturime kovoti čio- 
nai už atskyrimą valstijos 
nuo bažnyčios. Mums ne- 

tęsia kokia nors tvirta da- 
lis gyventojų, kuri norėtų 
padaryti monarchišką insti- 
tuciją. Visa situacija taip 

į radikališkai skirtinga, kad 
'tiktai nepamatuota baimė ir 
| nekompetentiškumas išriši- 
mo Amerikos klausimų ame 
rikonišku budu gali suteikti 
kokį nors pamatą serioziš- 
kam mąstymui, kad bolše- 
Ivizmas yra ant musų. Neti- 
kėtai, aš patarčiau, kad ši 
lesija kongreso neturėtų pa- 
laryti pertraukos pirm ne- 

įu atšauks tą hysterišką įsta 
tytndavystę, kuri turi paža- 
bojus laisvę kalbos ir laisvę 
spaudos." 

Vardas, bolševizmas, jis 
išaiškino, užgimė 1903 m. 
ant socialistų seimo, ant ku- 
rio grupa daugumos likosi 
oavadinta bolševikais (di- 
clžiumiečiais.) 

Nurodydamas, kad bolše- 
vikų valdžia turėjo varžytis 
su ginklais, ko nei vienai 
valdžiai pasaulyje neatsiti- 

o, Londonas pranašavo.,, 
'tad, kada uždanga ant Ru-, 
rijos liks pakelta, pasaulis 
;tras, kad bolševikai, kokie 
jie buvo keturiolika mene- ; 

sių atgal, daugiaus neekzis-j 
"uoja, ir kad kiekvienas pa- 
istengimas y. a daromas, 

kad prisirengus prie pasto- 
ios valdžios, "kuri atsako' 

•eikalavimams rusu gyveni-1 
mo." i 

'LAI DARBAS STOVI"— 
SAKO PIEZ. 

Washingtonas, sausio 30 
1.—Charles Piez, vyriausis 
lirektorius Emergency Fleet 
korporacijos, pasakė šią- 
dien, kad valdžios politika 
>kų streikuose bus "lai 
darbas stovi." Jis ypatin- 
gai nurodė į padėjimą Seat- j 
tie, kar darbininkai strei- 
kuoja jau čielą sąvaitę ir Į 
San Francisco, kur, kaip 
pranešama, darbininkai 
dviejose šakose mano greitu 
laiku sustreikuoti ir supa- 
ralyžuoti visą darbą tame 
distrikte. 

P-as Piez užreiškė, kad 1 

daugumas dokų reikalauja | 
atsikvepiančio poilsio ir kad 
jis nemano, kad valdžia su-j 
Uiks darbą už labai augštą 

Sauks Visuotiną 
Seimą. 

Vakar gavoire telegrafą 
nuo "Lietuvos" pirmojo re- 

| daktoriaus, adv. B. K. Balu- 
čio, iš New Yorko, sekančio 
turinio: 
"Specialiai komitetai kurie 

atstovauja Tautinę ir Kata- 
likų Tarybas, susirinko se- 

redos vakare New Yorke ir 
nutarė šaukti Amerikos Lie- 
tuvių politišką seimą su tik- 
slu pareikalauti Lietuvai ne- 

prigulmybes ir protestuoti 
prieš lenkų reikalavimus ir 
t.t. Tautinę Tarybą atsto- 
vavo V. Jankauskas, Rač- 
kauskas, Sirvydas, Balutis ir 
Bush. Kctalikų Tarybą at- 
stovavo Kaupas, Mulevičius 
ir Simutis. Komitetai ne- 

galėjo susitaikyti apie vietą 
dėl seimo. Kataliku atsto- 
vai tvirtei stovėjo už Piits* 
burgą. Tautininkai reko- 
mendavo New Yorką, vė- 
liaus Phiiadelphia ant gale 
Clevelandą. 

Katalikų atstovai ant ga- 
lo užreiškė, kad jie pranei 
savo Tarybai, pasitikėdami 
kad bus priimtas Clevelan 
das. 

Nepatvirtintas speciali: 
kablegrainas iš Paryžiaus 
New Yc ko Times šiądiei 
oraneša, kad atsišaukimas 
Prezidenia VVilsoną, kad bi 
tų pripažinta Lietuva, likos 
aplaikytrs Paryžiuje". 

Baluti 

užmokesnį ir kad jo nuo 

monė yra, kad labai nepro 
tinga dėl dokų darbinink 
jų pačių interesuose iššauki 
streikus, atsižvelgiant i da 
bartinį užmokesnį. 

LAIVAS UŽBĖGO 
ANT SAUSUMOS. 

Dover, Anglija, sausio oi 
Amerikos laivas Piave, ki 
ris plau1 3 į Rotterdamą, u: 

bėgo ant sausumos netol 
šio miesto vakar vakar 
Jam nepasisekė nuplaukti: 
ryt su pasikėlimu vander 
ir jo padėjimas yra krit: 
kas. Gelbėjimo valtįs 
Deal ir kiti pagelbini: i la 
vai liko -i pasiųsti pagelbo; 

D AUGI AUS YANiCIŲ 
SUGRĮŽO. 

New York, Sausio u- 

Kruizeris Frederick pnbvr 
šiądien iš Erest, Frsnc:-: 
jos su 1,547 kareiviais L: 
vas Martha Wa 'hin -rton i 
buvo į Newport News 
2,500 aficierais ir kareivij 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkSj 
Pėtnyčioje: Giedra. 
Subatoje: Giedra, nes 

spręsta permaina tempei 
turoj. 

Ramus vėjai šiaur-ry< 
pusės. 

Saulėtekis 7 v. 04 m., 
saulėleidis 5 v. 03 m. Mėi 
lis nusileis 6 v. 19 m. Su] 
tos vakare. 



Svetimoj Spaudoj Apie 
Lietuvius. 

"GLOBĖJAI" LENKAI IR 
LIETUVA. 

Vėliasnįais laikais visur an- 

*ių laikraščiai mini apie lie- 
uvius. Tai apie lietuvių vi- 
suomeniškus susirinkimus ir 
en išneštas rezoliucijas, tai* 
įpie nuotikius Lietuvoje. 

] vairių iškarpų iš anglų 
aikraščių iš jvairiti vietų tiek 
ilaug mums prisiųsta, kad męs j 
įe tik jų ištisai negalime su-į 
įaudoti, bet ir suminėti butų! 
Perdaug. Todėl pabriežr.me 

tą svarbesnio. 
1 (ial but kiekvienas yra skai 
ęs ar girdėjęs, jog anglų laik- 
raščiuose buvo pranešta, ži- 
noma pasiremiant žiniomis iš 
v* a r ša vos, kad Lenkija paėmė 
globoti Lietuvą, idant apginus 
ą nuo bolševikų ir buk tą 
larant, prašant Lietuvos prc- 
:ic'entui. 

Mums buvo ant syk aišku, 
oj; tai yra melas, kad paže- 
minus lietuvius talkininkų aky- 
e. Mat męs gerai žinome 
og Lietuva prezidento dar 
įeturi ir lietuvių turbūt ir su- 

išęs nenuvestum pas lenkus. 
* Nors angių laikraščius leng 
iau suklaidinti^ b-.;t toli grdžu 
r j ie ne u/, gryną pinigą ėmė 
ą iš lenkiškų šaltinių prane- 
šimą. F'avyzdin, "Spokes- 
narį,'' S*i>ol<ane, \Yash. prie 
os žinutes stambiomis' raidė 
nis padėjo tokį ant^alvi: 
•POLUS G R AB L IT H U A 
I\JJA." Reiškia laikraštis ant- 

>alvyjc pabriežė, kad jis rieti- 
;i tai žiniai. 
i 

Gi Baltimore American dė- 
ei tos lenkiškos žinios duoda 
tavo skiltyse ir sotyrai vietos. 
!'is rašo: "Užgimė nauja era 

autų politikoje, kuomet len 
;ai ima valdyti Lietuvą "pra- 
ant" lietuviams." Žodį pra- 
ant įdeda j svetimženklius. 

Šie pora pavyzdžių parodo, 
&d męs nors ir nedaug dar 
>adareme, bet nuolatiniu ju- 
iėjimu jau gerokai supažin- 
iitlome amerikonus su musų 
eikalais. 

/AIZBOS IK PRAMONES! 
REIKALAI IR LIETUVA, j 

New York Tribūne Sausio 
!3 pranešė apie Amerikos pra- 
moninkų susirinkimą, kurs at- 
ibuvo McAlpin viešbutyje, 
\evv Yorke. 

Tame susirinkime dalyvavo 
r p. ^recETrTrnįįį'e Long, tre- 

iais valstybės sekretoriaus pa 
felbinitfesr^Ponas Long ta- 
ne susirinkime, kaipo vTr'ši- 
iinkis valstybes departamen- 
o^kalbėjo vaizbos reikale. 

V»sųpirma jis pabriežė, kad 
valstybės departamentas yra 
šdirbęs nauja metodą prigel- 
lėjlme pramonininkams ispar- 
lavimrpn^tp~"tTirdi, yra di- 
Ižiausis reikalas įsigyti kuo- 
laUgiau užrubežinių rinkų. O 
am reikalingi laivai perga- 
jianimu^pffkių ir taipgi įstei- 
gimas užruhežyje baffco skv- 

ių dėl didesnio parankumo. 
Toliau Long užreiškia se- 

įknčiai: 

"Praėjusi karė yra dide- 
liu makytojum. Metai at- 

gaf Tustonija, Lietuva, Bes- 
sarabija ir Ukrajina buvo 
žodžiai, kurie nieko mums 

nereiškė. Daįar męs žino- 
i nie šį tą apie tas šalis, žmo- 

r»i^ papročius, istoriją, gy- 
veninio budį ir reikalus kaip 
ekonomijoje taip ir išdir- 
bysteje. Tas reiškia, kad 
turime progą padidinti ir 

išplėsti pirldiavimą vietose, 
kurios pirmiaus Ainferikos 
{čekėms nebuvo žinomos." 

"Amerikos kapitalas yra 

K< 

neišpasakytai reikalingas nuo 

karės nuteriotose šalyse,Ir męs 
privalome perviršį pinigų 
leisli apyvarton į už- 
rubežį. M^s taipgi turime 

| nepamiršti, kad aprūpinant 
tas šalis pinigais, lygiai tu- 
rime aprūpinti jas ir ma- 

teriolu. Todėl mums rei- 
kalingi bankai, kurie vestu 

musų reikalus." 
/ 

Pono Long kalba kiek ilges- 
nė, bet is to RV pasekėme, ai- 
šku, kad amerikonai ne tik 
šį tą žino apie lietuvius, bet 
jie yra ir labai gerai Inofr- 
muoti apie mus. Ir dar dau- 
giau. Jie" jau išdirbineja plia- 
ną kad su Lietuva susiartinti 
ir gal net susidraugauti. 

Pasižiurėjus į geografinį 
padėjimą šalių, kurias pami- 
nėjo p. Ixmgt męs pastebėsi- 
me, kad Lietuva yra kaip ir 
durimis j Ukrajiną o iš dalies 
ir fesarabiją. 

Neperseniai mus pasiekė nei 
tai žinios^ne! tai gandas, kad 
musų broliai Lietuvoje darė 
kokias tai sutartis su Ukraji- 
na, kur lietuviai^ pasižadėjo 
lengvomis išlygomis perleisti 
per Lietuvą j Ukrajiną prekes 
iš užrubežio. 

Tr gal netoli tas laikas, kuo- 
met Lietuva taps tarpininke 
tarp šalių turtingų išdirbystė- 
mis ir Ukrajinos ir Bessara- 
bijos—to sandėlio kviečių. 

MAISTAS EUROPAI 
IR LIEfUVA. 

Kelios dienos atgal Suvieny- 
tų Valstijų Senatas tižgyrė 
Prezidento Wilsono sumany- 
mu, kad paskirti maitinimui 
Europos $100,000,000.00. 

Kiekvieno lietuvio širdyje, 
kurs skaitė tą pranešimą, ga- 
lėjo kilti neramus jausmas, 
kad Lietuva galės but aplenk- 
ta. Juk ji jau ne sykį buvo 
aplenkta, užmiršta. Ypač Lie- 
tuvai krito skaudus smūgis, 
kuomet ją visai aplenkė su 

paselpa didiejie Amerikos lab- 
dariai, ar pavedė lenkams pa- 
sirūpinti lietuviais. O šie, rū- 

pinosi... 
Bet "New York Times" 22 

Sausio talpina ištraukas kalbų 
nekuriu senatorių, kur tuli 
senatoriai mini ir Lietuvą. 

S'matorius Johnson iš Ca- 
lifornijos, kritikavo preziden- 
to sumanymą paskirti viršmi- 
nėtą sumą maitinimui Euro- 
pos, kuriame nenurodoma ko- 
kioms tautoms ketinama su- 

teikti maistą. 
Senatorius Johnson pabrie- 

žė, kad jam neaišku, yra ar 

j maistas bus suteikiamas ir be- 
siorganizuojančioms šajims 
kaip Estonija, Livonija, Lie- 
tuva, Lenkija, Finlandija, Ju- 
gaslaviįa ir t. t., ar ne. 

Kaip Sen. Johnson žiuri į 
patj paskirimą šios didelės pi- 
nigų sumos maitinimui badau- 
jančių Europoje, to šį sykį 
męs negvildensime. Mum 
svarbu, kad greta kilų mažų 
tautų, kurios nemažai triusė- 
si pakėlimui savo vardo, o ki 
tos, net norėjo Lietuvą ištrin- 
ti nito žcmlapio, jis stato ir 

lietuvių tautą, nei kiek neg- 
imiau kitas. 

Reiškia mums jau pasisekė 
nors ant tiek pastūmėti pir- 
myn musii tautos reikalus'(li 
plomatų ir politiku akyse, kad 
jie skiria lietuvių tautai vie- 
tą pasaulio tautu šeimynoje, 
kaipo atskirai vienutei. Rei- 
kia pripažinti, kad gan dide- 
lį darbą męs atlikome trum- 

pame laike ir turėdami Uia- 
žai intelekt valių spėkų (bent 

: aip męs patįs apie save ma- 

nome). 
Dabar prieš mumi stovi 

naujas klausimas. Klausimas 
ar, skiriant Europai maisto, 
Amerikos valdžia neužmirš 
sušelpti ir nuvargintą Lietu- 
va? Ar neaplenks jos, kaip 
kad įvairus labdariai, gal per 
nežinojimą, aplenkdavę Lietu- 
vą pirmiau? 

Kad Lietuvai yra ir bus rei- 
kalinga vicnlaikine parama, 
kad išgelbėjus šimtus tūkstan- 
čių gyvasčių nuo mirties, tai 
ne ra jokios abejonės. Taigi 
mūsų pereiga pasirūpinti, kad 
ši šalis, dalindama maistą Eu- 
ropos tautoms, paskirtų da- 
lelę ir Lietuvai. 

Ir jeigu męs mokėsime tin- 
kamai nušviesti Suvienytų 
Valstijų Valdžiai ir veikėjams 
Lietuvos reikalus, tai galima 
tikėtis, kad ši šalis neaplenks 
ir darbsčios, ramios ir doros 
lietuvių tautos ir prigelbės 
jai, beveik parblokštai, prisi- 
kelti ir darbuotis pagerinimui 
savo būvio ir patobulinimui 
pasaulio. 

"SANDAROS" REIKALAI. 
A LTS. organo "Sandaros-" 

administratorius p. K. Jurge 
liūnas praneša organizacijos 
nariams, kad praeityje atskai- 
tos buvo kontroliuojamos val- 
dybos ir peržiūrėtos ir užtvir- 
tintos seimo, bet nebuvo skel- 
biamos organe todėl, kad spau- 
stuvė buvo nupirkta be pini- 
gų ; gi ateityje" atskaitos bus 
skelbiamo organe kas mėnuo. 
Reiškia ALTS. pirmiau buvo 

|neturtinga, tai nesinorėjo ta 

rodyti visuomenei. 
Mums gi rodosi, kad ALTS 

ir ateityje nebus turtinga do- 
liariais. Nes šios organiza- 
cijos tikslas skleisti tarpe lie- 
tuvių visuomenės pažangias 
idėjas ir tobulinti jau pasklei- 
stąsias, bet ne j ieškojimas do 
-Hariu. O kas ko jieško, tas 
ta randa. Taigi ALTS. gali 
but turtinga gražiomis idėjo- 
mis, bet ne skambančiais do- 
liariais. 

(ii priežastis atskaitų ne- 

skelbimo, gal yra tame, kad 
administratorius dirbo tik iš- 

pasišventimo, liuosu laiku, gi 
pragyvemą turėjo pelnyti ki- 
tur. / 

NAUJOS LIETUVIU FI- 
NANSINES ORGANIZA- 

CIJOS. 
Sausio II d. New Yorke 

įvyko lietuvių pramonininkų ir 
verteivių susivažiavimas aptą 
rimui organizuoto lietuvių vei- 
kimo vaizbos ir pramonės sry- 
tyje. Susivažiavime pajudin- 
ta pora svarbių lietuviams 
klausimų. 

Susirinkime skaityta pro- 
jektas įsteigimui Nevv Yor- 
ke "Transfcr Housc" (Ke- 
leivių Namo) ir Amerikos 
Lietuvių Banko. 

"Transfer House" reikale 
išrinkta Steigiamoji Komisija, 
kuripn inej'O: /. Skritulskas, 
J. Mikalauskas, J. Ambrazie- 
jus, J. BartzSius ir J. V. Lut- 
kauskas. Organizavimo ir in- 

korporavimo darbu rupinį 
Lietuvos Atstatymo Bendrove. 

Sekantis klausimas—tai 
steigimas Amerikos Lietuvių 
Banko, su kapitalizaciįa 

; $250,000.00 ar gal $500.000.- 
00. Toks bankas bus depo- 
zitu 'Vieta visiems, kas norės 

saugios savo taupymams vie- 
tos. 

Orgartižatyvin banko ko- 
mitetan išrinkta: J. Skritui 
skas, M. VV. Bučihskas 
(Bush), adv. J. S. Lopatto, 
R. Karuža, J. V. Lut'kauskas, 

feaiikas bus steigiamas Ne v 

Yorke; Šerai bus pa $112.50 

IŠLYDINT ATSTOVUS. 
Išleistuvių Vakarienė Dr. 

Šliupui ir Inž. Norui. 

Praėjusioje pėtnyčioje, 
sausio 24 d., buvo McAlpin 
viešbutyje, New Yorke, iš- 
leistuvių vakarienė—Dr. J. 

šliupo ir Inžinieriau*? T. Na- 
ruševičiaus į Europ*j, Dr. 
Šliupas gavo kelis pakvieti- 
mus nuo Anglijos valdžios 
per ambasadorių Washing- 
tone, kad dėlei Lietuvos rei- 
kalų atvyktų Londonan. In- 
žinierius Naruševičius ke- 
liauja Lietuvon užimti ko- 
munikacijos ministerio urė- 

dą. Abu sykiu išplaukė su- 

batoje, sausio 25 d., ant lai- 
vo "Lapland" į Londoną, 
kur atlikę reikalus vėl abu 
keliaus j Paryžių. Ten su- 

sitiks su Lietuvos atstovais 
ir išvien darbuosis dėlei Lie- 
tuvos Neprigulmybės. Tiki- 
masi, jog Lietuvos atsotvai 
galės dalyvauti Taikos Kon- 
ferencijos posėdžiuose. 

Kad laimėti Lietuvos Ne- 
prigulmybę Taikos Konfe- 
rencijoje, Paryžiuje, tai dar- 
bas yra didei sunkus, nes 

reikės įtikint Taikos Konfe- 
rencijos atstovus, jog Lietu- 
va galinti pati viena valdy- 
tis demokratijos pamatais ir 
kad visai nereikalauja glo- 
bos nei lenkų, nei rusų, ku- 
rie jau nuo senai leidžia pa- 
skalus, kad Lietuva nemo- 

kėsianti pati susitvarkyti, to- 
dėl jie, vieni ar kiti, pasirū- 
pins už Lietuvą. Dr. Šliupo 
nuvykimas Paryžiun ytin ne 

patinka lenkams, nes jis 
daug kenkiąs lenkų intri- 
goms ir jų spangai vienpu- 
systei. Lenkai gerai jau pa- 
žįsta Dr. Šliupą ir tiesiog jį 
vadina "polakožerca"—len- 
kų ėdikas. 

Tegul jųdviejų misija at- 
neša Lietuvai visokeriopą 
naudą. Vakarienėje daly- 
vavo virš 50 svečių. Kal- 
bose buvo jausmingi linkėji- 
mai ir įsakymai išgauti Lie- 
tuvai Neprigulmybę. 

Dr. Šliupas neužganėdin- 
tas lietuvių amerikiečių dar- 
bais, kurie neatnešė Lietu- 
vai tiek naudos, kiek galėjo 
atnešti. Girdi, nėra sutar- 
tino darbo kovoje už Lietu- 
vos laisvę. Veikiama pasi- 
remiant daugiau sriovių- 
sriovelių reikalais, bet nebu- 
davojant Lietuvai ateitį. 

Daktaras taipgi pabriežė, 
kad Gabrio veikimas, kurs 

pasistengė šveicariečių bū- 
relį, susispietusį Lauzannoj, 
apskelbti Augščiausią Lietu- 
vos Tar. yra peiktinas, nes 

giliau žiūrint į dalyką jokis 
būrelis užrubežiuose negali 
vadintis augščiausia įstaiga 
šalies. 

Daktaras taipgi yra neuž- 
ganėdintas veikimu ameri- 
kiečių tarybų, kurios, sulyg 
jo nuomonės, dirbdamos kas 
sau neįstengia varyti pro- 
dutkyvi darbą. Daktaras už 
reiškė, kad seimas turėtų iš- 
rinkti tinkamus vyrus, suda- 
rant Pildomąjį Komitetą 
bendrą sriovėms ir įsteigtų 
bendrą fondą. Toks veiki- 
mo subendrinimas butų Lie- 
tuvai daug naudingesnis, ne- 

^u kad dabar yra. 
Dėlei tulų reikalų buvo 

pakviestas ir p. česnulis, ka- 
talikų partijos atstovas Wa- 
shingtone, kuris pasakė ga- 
na gerą ir įspūdingą prakal- 
bą dėlei bendro ir pasišven- 
tusib veikimo už Lietuvos 
laisvę. Labai geistina, kad 
p. Česnulis tą savo prakal- 
bą paskelbtų laikraščiuose 
žodis-žodin. 

P. Mikol&in't 

GEDULYSTES SPALVA. 

Gėdulystės spalva ne vi- 
sur vienoda, bet imant vi- 
sas musų žemę apgyvenan- 
čias tautas, rasime kad ge- 
dulystei tinka ir vartojama 
visos spalvos, tik ne tog pa- 
čios tautos ir ne toj pačioj 
vietoj visas vartoja. Euro- 
poj ir apskritai tarp civili- 
zuotų baltspalvių tam pri- 
imta juoda spalva. Spalva 
ta atsako žmonių jausmams 
tokiuose atsitikimuose, taigi 
prie mirties, arba jos išreiš- 
kimui. Ji yra spalva tam-j 
sos ir nuliudimo, ženklina 
mirtį kaipo naikintoją gyvy- 
bės. Chinuose tam vartoja 
baltą spalvą, nes ji yra ty- 
rumo spalva ir manoma, 
kad pasimiręs yra danguj, 
tyrumo ruimuose. Egypte 
vartojama tam geltoną spal- 
vą, kadangi prieš savo mir- 
tį gėlių žiedai ir augmenų 
lapai pagelbsta, tai reiškia, 
kad ta spalva yra mirties 
ženklu. Ethiopioj tam nau- 

doja tamsiai rudą (bruną) 
spalvą, nes tai yra spalva 
žemės, iš kurios męs esame 

sutverti ir kurion, pasimirę, 
sugrįžtame. Tuluose Turki- 
jos kraštuose gėdulystės 
spalva yra mėlyna, nes ji 
yra spalva dangaus, kurin 
pasimirę eina; kituose gi 
Turkijos kraštuose gėdulys- 
tės spalva yra purpurinė ir 
violatinė. Taigi iš pasakyto 
aišku, kad visos galvos gė- 
dulystei yra kur nors a. t že- 
mės vartojamos ir visortis 
yra pamatas. Lietuviai aiš- 
kios gėdulystės spalvos nei 
neturi, vartoja jie jiems vien 
bažnyčios primestą arba 
nuo kaimynų perimtą juodą. 

OARBINOAl KRITO Ui 
LAI8V?. 

Oficialiuose valduos praneši 
muoae, iileiatuose Amertkoa Ka 
Vte Departamento WcAkingtonc 
randame .sekančias .lietuviukas 
pravardes pas«"^btaa: 

Patlmijircss. Inuune til 
ta» jrtTardM, tark* yra aeab« 
Jotiaal ntftnftk*, arba kurtei 
mama ifiroto UatorfUkoB. Tlt, kuri* 
paftiduota k&rlamsntj, arva i&Un 

uto pratarties att 

1*1," arka au "viet," ant galo, 
n* (omaS^fi į takus tr 70 n*a 
aatfUna atskirti; todtt tiakioo 
ibi tokftj Ir ne»atfao€ttm* u» 
tatlal privalo gavo pravarde* lai- 
ke atairayialrartoo. artoa jao tr 

karituMartJ, paduoti vietea "aki" 

—"afcat," Tletoa ''vici"—"rieT®*," 
fanrttttifll: viste* "RatkcnraM" 
įrfrals paduoti "R<nkaoataa,n n* 
tna "JlMeirtaa"—*H«errldM." Tafr 
att tm lMųjtr Ju** ws*fa£i. 

t 

Jurašuose sausio 24 
d. 1919. 

tyilliam Malunat, iš Chica- 

go, 5638 Emerald ave.—sun- 

kiai sužeistas. 

Suras u o se sausio 27 
d. 1919, 

Illbcrt ShnlHsf leitenantas iŠ 

Pittsbui'gh, Pa.-1—mirė nud 

žaizdų. 
Su rašuose sausio 28 

d. 1919. 

John Jeselskis, iš Runiford,, 
Mo.—numirė. Priežastis ne- 

nuspręsta. 

S u r a š u o s e sausio 3:J 
d. 1919. 

| Aton Jantidas, iš Chicagb 
1916 \Vabansia avenuė,—su- 
žeistas, laipsnis nepažymėtas. 

Dr. C. Courtright 
1359 East 63rd Sv., 

Kuris nuo Lapkričio raonesio, sunkiai 
sirgo, dabar ganėtįtiai pašitaisč; taii) 
kftd vel priima ligonius, jj g?!ima 
matyti ofise arba pasiekti telefonų. 

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

6601 So. Hermitage Ave. 
Chie?go, 111. 

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

ambicija, norinčiai turėti nuo- 

savos įplaukas. Išmokyčiau ir 
amato, jeigu prkčja to pagei- 
dautų. Turi buti parduotas. 
Apsivedžiau ir išvažiuoju iš 
šio miesto. 

GRACE A. TOLEIK 
3129 S. Halsted St. 

Phone Drover 9085 

Phone Burnside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

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

8924 Cottage Grove Av. 
Chicago, 11.1 
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Su šešiomis rodyklėmis, kurios 
rodo vai indas, minutas, sekundas, 
vardus dienu savaitėje, dienas mė- 
nesyje, vardus mėnesių ir atmainas- 
mėnesio. Tai yra kas tai stebėtino. 
Tas,, kuris turės šį laikrodėlį, nerei- 
kalauja kalendoriaus, nes užtenka 
žvylgtelėti ant laikrodėlio, idant su- 
žinoti koki valanda, minuta, sekunda, 
taip pat koki savaitės dieną, koki 
mėnesio dieną, koks mėnuo ir at- 
mainas mėnesio nnt dangaus. Su 
tokiu laikrodžiu jus nustebinsite ir 
užinteresuosite kiekvienu ypatą. 
šis laikrodis turi labai gražius ap- 
gvarantuotas ant 20 metų. Kaina 
šio laikrodžio yra mažiausiai $16.00 
bet per nekok} la'ką męs j} parda- 
vosimė, už $8.75 i part to dar męs 
duosime dovanų paauksuotą lenčiuge-J 
li ir kišeninį peilį, sau mažiau ver- 
tės $1.5q lr taipgi kompasą, rodamj 
visas pasaulio daiis, tai "yra Saule-( 
tekj, Saulėlydį, Vakarus ir Pietus. 
Męs neprašome jūsų pinigų iškalno, 
tik Iškirpkite^ šitą apgarsinimą ir 
prisiųskite mums, o $8.75 užmokė-j 
site po apturėjimo siuntinio savo 
namuose. Jeigu kartais nebūtume 
užganėdinti šiuo laikrodėliu, tai bė- 
gyje 30 dienų sugrąiįkite mums, 
o męs sugrąžįsime jusų pinigus atgal, 
čia nėra jokio riziko dėl jųsų ir jųs 
persitikrinsite kaip žingeidus ir nau- 
dingas šis laikrodėlis. Nelaukite ir 
neatidėliokite kol kaina pakils, bet 
rašykite tuoj aus:, 

UNION WATCH CO. Dept. 779, 
1016 MllwauK-9 Ave., 

CHICAGO, ILLINOIS. 

a] a 

Jonas Augustinas 

Sausio 28 d. š. m. 7 vai. vekare] 
mirė JONAS AUGUSTINAS, narys 
Rraugijos "Lietuvos Ūkininkas'', 32 

metų amžiaus. Velionis paėjo iš Kau- 
no ubegmijos, Vilkmergės pavieto, 
Vaitkušnio valščiasu, K,limo Vait- 

kunų. Palaidotas 30 d. šio mėnesio,' 
Kazimiero Kapinėse. Gyveno 

po num.. 1950 W. 22 St., Chicago, 111J 

"MOTINOS ŠIRDIS" SCENOJE 
STATO 

Keistučio Pašelp. Kliubas 
NED., VASARIO (Feb.) 2 d., 1919 m. 

Pulaskio Svetainėje, 1715 so. ashlanū ave. 

Scenoje stato 3 aktų dramą 
"MOTINOS ŠIRpiS" 

Su dainomis. 
PARAŠĖ M. DUNDULIENĖ 

Svetainė atsidarys 4:30 vai. po pietų; Lošimas prasidės 5:30 vai. 

INŽANGA 35c IR AUG6ČIAU 
P- perstatymo linksmus balius iki vėlyvos nakties. 

Draugai ir draugės! Keistučio dramos skyrius deda visas pa- 
stangas, kad savo užduotį aJikos kuopuikiausiai, o Publika jau 
žino, kaip Keisiilčio drataos skyriaus lošėjai atlikdavo savo užduoti* 
pirmiau, taip ir š} kartą, ded$. \isas pastangas ar»t "Motinos Širdies," 
kad atlikus kuou^geriausiai. Kviečia visus atsilankyti. 

KEISTUČIO PAŠEL. KLIUBAS. 

Pajleskau, savo pusbrolio, Vincen- 
to Bandžos, Paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių Pavlefo, Meškuičių parapijos, 
Daugilaičių Kaimo. Taipgi ir drau- 
sto, Prajičlškaus Liaudanskio iš Kai- 
mo Trumpatelių, ir JUozapo Ban- 
duriaus. 

Malonėkite atsišaukti šiuomi ant- 
rašu: 

J. Lukis. 
41i0 So. Maplewood Ave. 

Chicago, 111. 

Pajieškau savo giminaičio, Domini- 
ko Ustauskio, kuris gyveno Chicago- 
je ar jos apielinkėje. Jis paeina 
iš Kauno gub., Raseinių pavieto, Vi- 
duklės parapijos, Aleckonių kaimo, 
Jia pats ar '.;as kitas .eiksis praneš- 
ti, k ip galima gfeičiau, ties turiu 
labai svarbų reikalą prie jo. 

Jonas Sklnderis, 
637 N. 7th St., 

Clinton, Iud. 

Tevcii pa j ieško Čalio Anta- 
navičės, 17 metu amžiaus. 
Išėjęs į darbą 19 Gruodžio, 
1918 metų — negrįžo namo. 
Balto veido, balti garbiniuoti 
plaukai. 5 pėdų ir 2 colių aug- 
ščio. Meldžiame o pjaties pa- 
reiti, nebusi baustas. Kas pir- 
mas praneš, tas gaus $10.00 
daliarių dovanų. 

Karolis Antanavice 
8717 Commercial A ve. 

So. Chicago, II. 

DIENINE IR VASARINE 

MOKYKLA 
Cia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir Lietuvtų kalbas, aritmetika, S. V.. Anglijos, 

Lietuvos ir s be Iną istorijas, geografiją, rašyti 
laiškas, ir tt. Taipgi, turime Grammarir Hihh 

Bhool'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Suraudo- 
te liuosą laiką pas'mokinlmul. nesigailėsite. 
Amerloan Coiisge Preparatory School 

31C3 SO. RALSTED s v., chicago, ill 

BARGENAS 
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianą., vėliau- 
sios mados. Seklyčios setą. valgo- 
mojo ir miegamojo kambarių setus, 
divonus, paveikslus, parduosiu už bile 
teisingą pasiulijimą. Nepraleiskite 
šio bargeno. Rezidencija 
1922 S. Kedzie Ave., CHICAGO 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuVimo, kirpimo, designing 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted St., 1850 Wells St. 
2407 W. Madišon St., Chicago 

EXTRA STORAGE i-.1 IŠ- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinct Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertės 

rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 

rime keletą $150 tikros skaros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. x 

Atsiunčiama uždyka. Liberty-Bon 
dsai bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 

^ 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Neda- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 
2810 Harrison St. Chicago 

Pradik Naujus Metus su tooulu alchj r* 

gijimu, taip. kad niclio nivaleistumei per *1 
sus metus, k.;S tau gali buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių 'r 
galvos skaudėjimus, trumparegyste arba toli- 
regystė prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago 
Kampas 18tos Gatvžs. 

3čios lubos, virš Platt'o aptieko*. Tėniyklte 
i mano para') 

Valar.lns: cuo ytos vai. ryt^ iki R vai. vak. 
Ncdfc>^i; n'to V vi'., ./to iki 12 vai. dJata. 
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SIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 
PASVEIKIMAS. 

Ką aš galėjau matyti, grįždaams iš taip 
jausmingos kelionės, kad upsirgsiu ir dešimts 
dienų nepamatysiu nei dangaus, nei žalumynų 

sunkiai sirgau, mirtinai sirgau. A 5 girdė- 
jau, kaip mama verkė, aš mačiau, kad tėvas 
labai išblyškęs j mane nuolat žiuri, mano se- 

suo Silvija ir mažasai brolis pakušetoms kai 
basi, o daktaras kasdieną ateina ir k.i tai ma- 

mai sako, ko as visai nesuprantu Vienu žodžiu 
aš vos neatsisveikinau su visais amžinai. Ta- 

rytum sapne atsimenu, kad prie mano lovos 
buvo mano geroji pirmosios kta$? mokytoja.; 
kuri rūpinasi sulaikyti savo kosulį, kad man 

nepakenkus. 
Truput] atsimenu, kad mano mokytojas 

pasilikęs pabučiavo tttine ir savd barzda in 
dtirė. 

Nelyginant rūke praėjo pro mane ruda 
galva Krossi, šviesiaplaukis Derossi, juodai 
apsirėdęs kalabrijietis ir Garone, kuris man 

'•{nešė mandariną su šakiitc įr tuojau išbėgo, 
nes jo motina sunkiai serga. 

Paskiau aš tarytum nubudau iš ilgo, ilgo 
miego ir supratau, kad man geriaus, nes tė- 
veliai šypsojosi, o Silvija dainelę niūniavo, 
O, kaip baisus buvo miegas! 

Paskiau aš pradėjau diena dienon taisy- 
ties. Atėjo mazasai mūrininkas, kuris pirma 
kart mane prajukdė "kiškio snukučiu." 

Vargšas! Jo veidas nuo ligos truputį iš 
siempt, bet "kiškio snukutį'' jam dabar dar 
J&biaijs sekasi padaryti. Atėjo Koretti, atėjo 
Garoffi ir dovonojo man du bilietu savo nau- 

jos loterijos: leidžiamas "peiliukas su penkiais 
siurprizais/' kurį iis nupirko as kokį-tai ver 

teivą fcertolo gatvėje. Vakar, tuo laiku, kad.i 
aš miegojau, ritėjo Preko^si ir paguldė savo 

veidą ant mano rankos, manęs nenubudinęs; 
kadangi jis atėjo iš f?brikos, kurioje jo tėvas 
dirba, tai jo veidas buvo suodinas, ir jis ant 

mano rankovės paliko žyme. kurią aš nubudęs 
džiaugdamasis pamačiau. 

Kaip pažaliavo medžiai tomis dienomis! 
Kada tėvas mane nuneša prie lango, aš matau 

berniukus, kurie knygomis nešini bėga mokyk 
lon; kaip aš jiems pavydžiu! Bet neužilgo ir 
aš tenai grįžiu. 

Krip man norisi v€l pamatyti visi beruiu 
kai; mario suolas, sodnas, gatvė; sužinoti visa. 
kas tuo laiku atsitiko, ir Vėl krtygų ir sąsiu- 
viniu stvcrties! Man atrodo, tartumy aš iš 
tisi int-tai jų nemačiau! 

Vargšė mama! Kaip ji suliesėjo ir išblyš- 
ko! Vargšas tėvelis! Jis atrodo labai nuvergęs 
Mieli mano draugai! Mane lankydami, jit 
pirštų falais vaikščiojo ir mano kaktą bučiavo 
Dabar man lieka griaudu, mąstant, kad atei: 
laikas mums skirties. S t Derossi aria dai 
bent su keliais man prisieis toliaus mokyties 
bet visi likusieji? Baigę keturias klases, mę.' 
atsisycikjsime ir daugiaus nebepasimatysime 
Sirgdamas aš jų prie savo lovos hebepamaty 
siu. Garronc, Prekossi, Koretti ir tiek daus 
kitų gerų berniukų, tiek gerų draugų aš dau 
giaus niekados nebematysiu! 

DRAUGAI DARBININKAI. 
Kodėl tu, Enriko, parašei, kad tu niekados 

nebepamatysi savo draugu? Tai nuo tavęs 
priklausys. Baigęs ketvirtąją klasę, tu pas- 
tosi gimnazijon, o jie lik 3 darbininkai, bei 
jus, turbut, daug metų gyvensite tame pat 
mieste, ir kodėl jus negalėsite matyties? Bū- 
damas universitete arba licėjuje, tu gali nueiti 
jų krautuvėsna bei dirbtuvčsna, ir tau bus ma- 

lonu matyti savo jaunystės draugai suaugu- 
siais ir prie darbo. Nejaugi tu neatrasi Koret- 
ti ir Prekossi, kame jie nebūtų? Tu, žinoma, 
nueisi pas juos ir tu pamatysi, kad daug ką 
iš jų pasimokysi, susipažindamas su gyvenimu 
ir pasauliu — juk niekas kitas nesugebės tai]: 
daug tau papasakoti apie jų amatą, apie jų 
draugiją ir apie tavo tėvynę. Ir atmink, jei 
tu nepasiliksi tų draugų, tau labai bus sunku 
ateito je rasti draugų nei tame luome, prie ku- 
rio tu priklausai. Ir tokiu budu tu tegyveni 
viename draugijos luome, o tasai, kuris tiktai 
lygių sau žmonių tarpe gyvena, panašus į tą 
žmogų, kuris nuolat skaito tą pačfą knygą. 
Taigi išankšto nuspręsk, kad laikysi pažinti 
su sava mielais draugais ir tada, kada su jais 
mokykloje atsisveikįsi, ir rūpinkis nuo jų to 
dėl nesitolinti, kad jie darbininkų vaikai. Ma- 
tai tu: žmonės augstesniojo luomo — tai (ifi- 
cicrai, o darbininkai — tai darbo kareiviai; 
bet ir visuomenėje taip pat, kaip ir armijoje, 
kareivis nė kiek už aficierių nežemesnis, nes 

žmogaus privalumas jo darbuose, o ne uždar- 
biuose, jo drąsoje, o ne "cine", (laipsnyje). 
Bet jei jau abu lyginti, tai daugiaus nuopelnu 
pusėje kareivio ir darbininko, kurie yra ma- 

žiaus už jų triūsą, atlyginami. Taigi, labiaus, 
negu ki<us draugus, mylėk ir gerbk sunus dar- 
bo ak)\>vių; gerbk juose tai, ką savo triusu ir 
savo aukomis jų tėvai nuveikė. Vengk skirtu- 
mo turto ir visuomeniško padėjimo, ant kurių 
cavo jausmus ir draugavimąsi remia tiktai 
žemos sielos. Atsimink, kad beveik vista pra- 
kilnus kraujas, už mūsų tėvynę išlietas, tai 
kraujas darbininkų dirbtuvių ir Italijos laukų. 
Mylėk Garrone, myjfk Prekossi, mylėk Ko- 
retti, mylėk tavo "'mažąjį mūrininką," kurių 
krūtinėse mažų darbininkų plaka pakilniausia 
širdis, ir prisiek pats sau, kad jokia atmaina 
turto ir padėjimo negalės išrau-i iš tavo kru- 
tinės to švento vaikiško ryšio. "Prisiek, kad 
jei po keturiasde"inits. metų, vaikščiodamas 
geležinkelio stotyje, marinisto drabužiuose pa- 
žjsi tavo senai j Garrone suodinu veidu... bet 
ne. kam čia priesaika. Aš ir taip esmių tikras, 
kad įšoksi garvežiu ir apkabisi jo kaklą, nors 

butumei ir didelis ponas. 
"Tavo tėvas." 

(Toliaus bus) 

DIDESĖS AUDROS ŽMONIŲ ISTOFtfOJ 
1658 metuose, 3 rugsėjo, uraganas visoj 

Europoj. Dideli nuostuoliai padaryta. 
1703 m., lapkričio 27, didele vėtra An- 

glijoje. Nuostolio viename Londone ant 

2,000,000 svarų. 800 vaizbinių laivų nur 

nešta nuo inkarų ir žuvusių be žinios. Dvy- 
lika kariškų laivų paskendo su 1,800 žmonių. 
Eddystdne švyturys sunaikintas. 17.000 me- 

džių išrauta iš šaknų Kente. 
17^7 m., spalio 11, didele audra Indijoje. 

Daugelis laivų ir 30,000 gyvasčių žuvo. 
1768 m., spalio 25, baisus uraganas Ho- 

vanoje. 1,000 gyvasčių žuvo. 
1782 m., balandžio 22, audra Surate, ln- 

i elijoje. 7,0(30 gyvasčių žuvo. 
1839 m., sausio 6, baisus uraganas va- 

kanneje Anglijoje 11* Airijoje. Nuostolio ir 
blėdies siuntiniams padaryta ant 500.000 sva 

rt;. 
18/9 m., gruodžio 28, smarki vėsiila. 

Tai tiltas nugriauta ir 90 gyvasčių žuvo. 
1864 m., spali*.# 4. Uraganas Indijoje 

ant žemes ir vandens. 60,000 gyvasčių ir 
100 laivu žuvo. f 1 

1881 111., sausio 1/—21. Baisi pusnis 
Anglijoje. Geležinkeliai ir kiti susinėsi- 
mai, iš dalies, sustabdyta. Dideli nuostoliai 
ant, jurų. 

Spalio 8. Tifunas Haifonge, Chinuose. 
300,0C") gyvasčių žuvę. 

1888 m., sausio 26. Vėtra "šiaurvakarinė- 
je Suvienytų Valstijų dalyje. 235 gyvastįs 

1 ir daugybė gyvulių žuvę. 
Kovo 11—13. Vėtra ant rytinio Suv. Valst. 

pakraščių. 460 gyvasčių žuvo; daugelis lai- 
vų sudaužyta. Baisi vėtra Nevv Yorko mie- 

■ ste. 
: 1809 kovo 16. Smarkus uraganas Sa 
> moa'je. Trįs Vokietijos ir trjs Suv. Valstiji 
.1 laivai nunešta nuo krašto. Anglijos kariš- 

kas laivas "Calliope" išplaukė į marias ii 
; išliko. 

1892—1893 111. Šalčiausia žiema iŠ visi 
atmenamų daugelyje svieto dalių. 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoj. 
IŠ PITTSBURG, PA. 

Koncertas h. M. D. "Bi- 
,rutės" choro atsibuvo sausio 
25 d. L. M. D. svetainėje. 
Koncertas pilnai nusisekė. 
Ištikro tai garbė birutie- 
čiams, kad po sunkaus 10 ar 
12 valandų darbo geležies 
dirbtuvėse, nepraleidžia K 
ko ant niekų, bet mokinasi 
dailės dėl pakėlimo lietuvių 
tautos. 

Pirmiausiai maišytas cho- 
ras, vadovaujant J. L. Se- 
nuoliu, sudainavo šias dai- 
nas: Pasveikinimo daina, 
Lietuviais esame męs gimę, 
Karvelėli ir Revoliucijos 
hymną. Toliau p-lė J. Mar- 
cikoniutė dainavo solo švint 
aušrelė, pijanu lydėjo Se- 
nuolis. 

Sulošta "Nepadėjus, nėr 
ko rasti." Veikiančios ypa- 
tos buvo: Kszis—K. Šimkū- 
nas; Jurgis—P. Gilius; Lei- 
ba—J. Baranauckas; Aleks 
—J. Virbickas; Gabris—K. 
Čaras; šlapšis—J. Gilius; 
Petras—V. Jurčikonis; An- 
tanas—F. Maisiejus; Pranis 
—V. Ragaškis. Visi savo 

roles gerai atliko ir gana 
prijuokino publiką. Teat- 
ras ilgai bus atmintyje atsi- 
lankiusių. 

Paskui vėl dainavo solo 
panelė M. Juozavičiutė, — 

lydint pijanu p. B. Kazlaus- 
kiutei. 

Choras dainavo dar šias 
dainas: Lėk Sakalėli; Lai 
gyvuoja Lietuva; Kur giria 
žaliuoja ir Lietuva, Tėvyne 
Musų. Su ta ir programas 
užsibaigė. 

Antras koncertas Birutės 
choro atsibus nedėlios va- 

kare, vasario 9, L. M. D. 
svetainėj; bus apart da:nų 
sulošta puiki komedija "Ap- 
tiekorius." 

Koncerte Buvęs. 

IŠ PHILADELPH1A, PA. ! 
Sausio .25 d. Draugija 

Daina Muzikaiiškoje Sve- 
tainėje sulošė trijų veiksmų 
dramą: "Audra Gėdroje." 
Lošimas gana gerai nusise- 
ko ir atsilankusieji nesigai- 
lės praleidę kvoterį, kitą 
nusipirkti tiHetą. Taipgi ir 
monologai, kuriuos atliko 
musų mergaitės, nusisekė 
gerai. 

Po lošimui sudainuota ke- 
letas dainų ir amerikoniš- 
kas ir lietuviškas hymnai. 

Publikos prisirinko pilna 
svetainė ir ji užsilaikė gra- 
žiai, ne taip kaip kad seniau 
buiavo, matyt jau ir lietu- 
viai pradeda suprasti, kad 
viešuose susirinkimuos man- 

dagumas reikalingas. 

I IŠ BRIDGEPORT, CONN. 
Pas mus paskutiniais lai- 

kais dikčiai susimažino tau- 
tininkų būrelis. Darbams su- 

mažėjus jie iškriko j visas 
puses. Liko tik keletas, bet 
užtat stiprus it tie lietuviški; 
aržolai. Neįveikia jų jokia 
audra. Tik nukrečia jų la- 
pus, bet paputus pavasario 
vėjaliui, atauga nauji, dar 
gražesni lapai. 

Bridgeporte yra būrelis 
ir bolševikų. Jie užponavo- 
jo Lietuvos Didžio Kuni- 
gaikščio Vytauto Draugystę. 
Ši draugystė nešioja vardiį 
Lietuvos apgynėjo, bet drau- 
gystė neina pėdomis to Lie- 
tuvos karžygio, nekovoja už 
Lietuv 1nisvę. 

Buvo dėjusi paukauti 
$100.oo kovai už Lietuvos 
laisvę, bet vėliau neaukavo, 

i Musų Vytautinė eina beveik 
Trockio pėdomis, jai Lie- 

tuvos likimas tik ant tiek 
terūpi, kiek ir Trockini — 

kad lietuviai klausytų bol- 
ševikų komandos. Ištikro ar 
ne geriau butų, jei ši drau- 
gystė vadintųsi ne Vyt auti- 
nė, bet Trockinė, tada var- 

das butų tinkamas ir nesis- 
kirtų nuo darbų. 

Vietinis. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
Rezoliucija. 

Lietuvos N eprigultnybės 
Fondo 15 skyrius Rochester, 
N. Y., savo susirinkime sausio 
26 d., apsvarstęs seimo rei- 
kalingumą ir dabartinį poli- 
tinį veikimą lietuvių Ameri- 
koje, išnešė sekančią rezoliu- 

ciją^: 
Kadangi Lietuva yra tra- 

giškame padėjime, nes iš vi- 
su pusių, jos priešai, tyko pa- 
vergti ja ir išnaikinti liku- 
čius lietuvių tautos; 

Kadangi užsibaigus karei 
padedama svarstyti mažųjų 
tautų likimas; 

Kadangi S. V. Prezidentas 
Woodro\v Wilson uzreiškė, 
jog Taikos Konferencija pa- 
liuosuos mažąsias tautas ir su- 

teiks joms laime, ir 
Kadangi Tarybų suvažiavi- 

me Nevv Ycrke 16 ir 17 sau- 

sio pakelta klausimas apie 
Antrą Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Seimą.— 

Todėl nutarta: 
Kad Visuotinas Seimas rei- 

kalingas ir tai, kaip galine 
greičiau, idant užreiškus pa- 
sauliui letuvTū troškimus; 

Kadv Seimas įvyktų 4 d. 
Kovo men. viename iš šių tri- 
jų miestų. Chicago, 111.; Ne\v 
York, N. Y., ar Pittsburgh. 
Pa. j 

Kad delegatai iš kolipni i u 

butų renkami srioviniu budu 
ir nuo 500 gyventojų po viena 
atstovą kiekviena sriovč. 

Tai]>gi nutarta kviesti ir ki- 
tas kolionijas, idant reikalau- 
tų, seimo, nes tik bendras 
Amerikos lietuvių balsas duos 

stipresnį pamatą musų atsto- 

vams ginti Lietuvos reikalus 
Taikos Konferencijoje. 

Pirm., P. Petronis. 
lžd., A. F altas. 

Rišt., K. J. Semaška. 

AMSTERDAM, N. Y. 
Nors lietuvių čionai neper- 

daugiausiai, bet su aukomis 
Tėvynei neatsilieka. Meni, 
aukauja j Neprigulmybės 
Fondą kiti j Tautos Foncla. 
Bet pagirtina, kad visi tani 

prakilniam darbui veikia ir 
vieni kitiems nekenkia. Tai 
tikri lietuviai. Į Tautos Fon- 
dą per-vietinį 65 skyrių, laike 
paskutinių kelių mėnesių su- 

rinkta sekančiai: 
Pelnas nuo bazaro (Lapkr. 

18-24, 1918). $1305.16 
Suaukauta per Tautos Fon- 

do susirinkimą 1 gruodžio 
1018 ir per J. Bielskio prakal- 
bas 22 gruod. sekančiai: 

Kun. J. Židanavičius 525.00 
Šlaveikis Pranas, 131.00 
Kazlauskas Motėjus, 60.00 
Kazlauskas Juozas, 60.00 
Varnas Jonas, 55.00 

Po $50.00: 
Kun. A. Sukis, Sargelis Pe- 

tras ir Filomena, Smetona 
Tonas, Valikonis Kazys, Moc- 
kevičius Jonas, Dr-stė Šv. 
Jurgio. Dr-ste Dukterų Ma- 
rijos, Dr-stė ŠV. Kazimiero 
Zidanavičiutė Ona. 
Po $30.00: 

Strikulis Mykolas, ir Jutei 
Petras ir j ieva. 
Po $25.00: 

Ciurlis Tonas* Dr-stė Šv. 
Antano. 
Po $20.00: 

šiose dienose.,panašių1 pa- 
veikslų labai daug galima 
matyti drapanų krautuvėse, 
kur kareiviai ir jūreiviai per 
maino savo "išvaizdą". 

Tamoliunas Antanas, Krei- 
vienč Grasilda. 
Po $11.00: 

Šalnauskas Andrejus, Si- Į 
monavičei Stasys irAntigona, 
Jurevičiutė Ona. 

Aibokiutė Ona, $10.50I 
Po $10.00 aukavo: 

j Tamošauskas Jurgis, Du-, 
bickai Petras ir Petronėlė, 
Štariukė* Ona, Šileika Anta- 
nas, Mačiulis Juozas, Ban- 
Itališkai tė VI., Bružinskaitė 
Kotryna, Kazlkuskiute Anto- 
nina, Jurkūnas Juozas, Tamo- 
šiitniulč jieva, Puęiunai klo- 
tie jus ir Juozefa, Kooperati- 
viška ]>uėerne7 Butkai Anta- 
nas ir Salomėja, Bilis Juo- 
zas, N arnas Adomas, Šatas 
Petras, Jureviciute Juozefa, 
Pšelgauskaitė Zosė, Kazlau- 
skas Antanas, Dopkus Anta- 
nai, Motėčius Augustas, 
Smailis Simas, Zupkevičius 
Stasys, čekanavičius J., Gaš- 
kai Stasys ir Prane, Bogužas 
Ciprijonas, Jakaičiutė Juo- 
zefa, Cekavičius Jaroslavas^ 
Guščiukė Salomėja. 
Po $5.00 aukavo: 

Stokiia Antanas, Varnas 
Jonas sun. Adomo Gaška Jur- 
gis, Gavrilčikas Stasys, Pa- 
giiiris A., Rupaitė Elzbieta, 
Šidlauskaitė Anelė, žudžiutč 
Marijona, Bliuvas A., Virbic- 
kaite Stanislava, Pakenkite 
Ona, Urbonaitė V., Navikai- 
tė, Staknys Motiejus, Žostau 
tas Kazys, Jurkūnas Mykolas. 

Vasiliauskas Juozas, 3.00 
Po $2.00 aukavo: 
Kibortas Juozas, Kačinskienė. 
Veronika, Radzevičienė Ona. 
Po $1.00 aukavo: 

Varnas Zigmas, Kaupelis 
Adomas, Guščiukė A., \ yte- 
nas Av Gegžniutė A., Kise- 
lius A., Tautkus A. 

Smulkių aukų $64.25 
Mėnesinėmis mokestiems 

$259.23 
Visus sudėjus padaro 

$3490.39. 
65 Tautos Fondo Skyriaus 

raštininkas S. Simoliainčius 

BUK ŠOFERIU* 
t*, Nlekv.om.et nebuvo tola dJ4» 
Laikas 77+ gauti mi tinkamą rW 
ns sor®-;ų relkalATtma* kaip <U- 
1wr. M«i duoafane ratai 3*1*4 
kiek t tena m pabaigusia* kanu 
aust) mokykloje. Mokiai** pe- 

Blnaadojune InfflYidin finis ede- 
momis — nuoseklu* patinimu k 
praktika ra^inejim* eutomobUMB 
Tisoklų ruiltj. Prityrę **A*isttl 
pamoku tomistą tr F*teika U» 
kaconB pataria* lr nurodym* 
M ubų mokyklai tetmkaU geria* 
cit} aatomoblliTj Ir klt% pdetaiię. 
Užtikriname tiunletal k&4 toejMU 
ganei leidimą. DUainlal lr ta- 
kariniai kursai Yleu karma 
tis.96. Federal Asš'm «f ▲*» fettneer?, 1214-16 Jackum M 
(Ino.) 

Išgydė Jo Patruksią 
Aš buvau bjauriai p»trald;s bekeliant Arf» 

n« keletą t metų atgal. Daktarai uU, kad vi» 
nitJIe mano viltis pagijimui, tai — opera* 
cija. T rusai man nepagelbėjo. GalaMnna) ai 
sugriebiau k« tokio kaa mane vU likai B- 
gydi. Daug motų praslinko, o patrūkimai 
nesugrįžo, nors dirbau sunkų darbą kaipo 
karpenteria. Neturijau jokios operacijos, ne- 

sugaišinau jokio laiko, neturijau neamagu- 
mtj. Aš neturiu nieko pardavimui, bet suteik* 
siu pilnas inofrmacijas kaip tu gali rasti 
pilna išgydymą, be operacijos. Jeigu tu raiyri 
man, Eugene M. Pullrn, Carpenter 660 E. 
M artelius A ve., Mlnascjuan, K. J. Vellk 
iškirpk J j frant.iimH ir parodyk "Ji Idtlema 
kurie yra patrukę, — tu gali išgelbW gy« 
vasti arba bent sustabdyti kantias patrūkima 
fr rūpestis, lr įTavojus operacijos. 

TELHPHOHE: 
TASM 135 

TAUS SS! 

Kes. Pkoot Dnmr 7781 

Lietuviška aptieka 
F. 1. JINZMUns, I- 'H. 

DAUG STORE 
Pildome Visokius Receptas 

3601 S®. Halsted Street 
I'JDKS 38tM Gltftl 

CHICAGO 

Ar Jųs Gaunate Kokį Pelnę. NUO TŲ d£RŲ, KURI03 
JUS PIRKOTE. 

Pirkite serus Buck Run Oll ant 
Rafining Co. ir gaukite tos kompa- 
nijos pelną, kuri išmoka Buck Run 
Oil aad Befining Co.. yra operuojan- 
ti bile koklį pagaminada aliejų 
kompanija, kuri ištuoka 35 procentui 
išmoka kas tris mSnesei. Dabar 89- 
rai parduodami po $2.00 už šfir$ lr 
pakils iki $2.50 už šėrę. } trumpį lat 
kę. 
Taipgi Liberty Bondsai yra imami už 

lybius pinigus 
fiusklte savo užsakymus šiandien 

J. BIRSHTON, 
care of Chas A. Wocd ar.d Ct. 

110 Sft. Dearborn St. Chlcago, Iii. 
Laiškus galite rašyti lr lietuviški! 

Jeigu jusi} akya perši arba skaudžios, 
Jųs nereikalauiato eiti gydytis ir mo- 
kėti augštas ki.inas už tai. Pasiteirau- 
kit su manim. Aš pritaikysiu jums 
akinius kurie greitai prašalins jums 
visus akių snkusmue. Aš gvarantuojil 
iums goriausiu patarnavimą, ir žemiau 
sias kainas. Turiu 8 metų patyrimę. 

Peter A, Miller 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizgučių. Piii- 
kiai Taisoma Laikrodėliu* 

2128 W. 22nd St. Chicago 
Phone Canal 5838 
ą^j6 W. i4th St Cicero 

DRAUGAS NELAIMĖJE! 
Mainierinl. mechnnllciki, andejul, fabrikos ir aiap vUoVU 
iavbiuinliai, dirbanti viduj lr lauke, yra auoilnl drMigai 

PAIN<EXPELLER 
.T#u *nrir4 pankler d«ilmty» metu 
kaip Sita pluki gydoolo yra rar- 

tuojama nu geliamiem* paavk- 
uiftinl, Išgydymui rtiinatiimo, 
*kfcn*mu krntiiieje, flonoio ir r*u- 

monyno, r.ouralgVjo*. *treuu dl«. 
girna. šu'Olo lr koaulic. 

xo. 



i VIETINES ŽINIOS 
BIJODAMAS PLĖŠIKO 

NUŠOVĖ PAČIĄ. 
John Sloan gyvenantis prie 

5974 Yernon ave. netyčiai 
peršovė snvo pačią Florencc 
37 metu amžiaus, manydamas, 

v 1 

kad plėšikas pas jį ats.'iankfv 
Sloan mėgo jo. Jis išgirdo, 

kad kas vaikščioja po imti 
pamislijąs, kad tai plėšikas 
tamsoje vaikštinėja paleido i 

jj šuvį. Ant nelaimes vietoje 
plėšiko buvo jo pati. Kulka 
pataikė j plaučius. Mrs. Sloan 
randasi blogame padėjime 
Apveizdos" ligonbutyje. Nors 

Mrs. Sloan pripažino, kad tai 
įtsiti'ko netyčia, bet Mr. Sloan 
pra suareštuotas iki jo pati 
lepasitaisys. 

UNION STOTIS BUS PA- 
BAIGTA 1922 m. 

Gelžkeliti valdyba pranešė 
s Washingtono, kad Union 
stotis Chicagoje bus užbaigta 
statyti nevėliau 1-mos dienos 
palio 1922 metuose, neskai 
ant visokiu pertraukų. 

Kompanijos pradedant šiai > 

netais žada išleisti $8,000,- 
)00. konstrukcijai stoties ir 
itokiems gelžkelio darbams. 

5UTLER BROTHERS CO. 
DUOS DARBININKAMS 

PREMIJĄ. 
Butler Brothers Co. apgar- 

ino, kad kiekvienas tos kom- 

anijos darbininkas dirbęs to 

2 kompanijoje 6 mėnesius ar- 

a daugiau gaus 10%'stilyg 
arbininko metinės algos pre- 
riją. Sugryžę kareiviai ir 
ireiviai bus priškaitomi kaip 
iekad nuo kompanijos bufi: 
ebuvę persiskyrę. 
Premijas kompanija duoda 

priežasties karės sąlygų, 
momet pragyvenimas labp.i 
abrangęs. 

SMUKLININKAI GAUS 
LAISNIUS TRIMS ME- 

NESIAMS. 
Miesto Deputatas Kolekto- 

us M r. Lohman pranešė 
nulkininkams, kad "laisnius" 
irdavimui svaiginančių ge- 
mų išduos neilgiau kaip 
ims mėnesiams. 
Žinia, kuri pasklydo tarpe 
aiginanėių gėt nų pardavė- 

i buk "Taisniai bus išduoti 
■nkiems mėnesiams yra be 
imato. 

SVEIKATOS TARYBOS 
BUDŽETAS SIEKIA 

$15,372,144.00. 
Taip varlinamas Chicagoo 
nitaris distriktas apskaitė 
avo metini budželą, kuris 
ekia $15,372.144.79. 
Komitetai sanitario distrik- 

• priėmė budžetą išskyrus 
etai vieną komiteto narį Mr. 
illis O. Nance, kursai sakė, 

td teisos ir policijos depart- 
entams buvę perdaug islei- 
a pinigų. 
Inžinierių departmentui iv 
ista 559,581,8o2.86, klerkų 
'partmentui paskirta buvo 
1256,805. 

UTEISTAS UŽ UŽMUŠI- 
MĄ AUTOMOBILIU. 

Savininkas automobilio, ku- 
y automobilis užmušė mer- 

ną iš daubelių atsitikimų bc- 

pirmą kartą buvo apkaltin- 
| ir prisiekusių teisėjų nu- 

istas už žmogžudyste. Kal- 
įinku Samue! Adams 28-me- 

amžiaus, savininkas auto- 

obilių daržines West Sidė, 
iris važiuodamas automobi 
1 užgavo ir ant vietos užmu- 

Miss Helen O'Connell 27 

etų amžiaus dukterį policisto 
organ O'Connell. Atsitikt- 
as buvo gruodžio 2 diena 

1917. 
Adams papuola po neapry- 

bota bausme nuo 1 meto iki 
amžino kalėjimo. 

Liudininkai pasakė, kad 
kaltininkas netik parėjo smar- 

kumo važiavimo rybas, bet 
važiavęs priešinga puse gat"ė-> 
lacia, kada jis užmušė Miss 
O'Connell. 

200 KAREIVIU BE DAR- 
BO; 64 GAUNA. 

I '/vakar 200 sugryžusių 
iŠ kariumenės kareivių nuvėjo 
j valdžios darbo biurą reika- 
lauti darbo. Tiktai 64 iŠ jų 
darbus gavo. Kitiems darbo 
nebuvo. 

Manedžieris to biuro Dud- 
!ev \Valker pasakė, kad pra- 
riedant nuo sausio mėnesio 
darbai nuolatos mažinasi. 
Anot jo žodžių: "tik rimta 
kooperacija su darbdaviais 
galės pagelbėt! šiame blogame 
padėjime." 

Naujai sutvertas komitetas 
laikė savo pirmą susirinkimą į 
vakar. J 

Į komitetą įeina: W. I.. 
Abbott, vyriausis inžinierius 
Commomvealth Edison Co. jis 
atstovauja darbdavius; George 
J. Tompson atstovauja dar b: 
ninkus; Marguis Eaton iš 
Raudonojo Kryžiaus atstovau- 

ja sociaiiškas agentūras; Mrs. 
Josepli T. Bo\ven is State 
Council of Defense; Mark I... 
Cravvford, derektorius Val- 
džios darbo patarnavime ir 
Johr \V. O'Leary atstovas nuo 

Chieagos visuomenes. 
Šis komitetas ima sau uz 

pereigą išdirbti plianus* kaip 
prigclbeti jieškantiems da~bo. 

ATIMA AUTOMOBILIU 
IR $12 NUO VEŽFJO. 
Du gražiai apsirėdę jaunuo- 

liai susistabdė Tohn Dvvyer 
važiuojanti geltonu automobi- 
liu "taxicab." Įsėdę jie liepė 
juos nuvežti prie Chicago ir 
VVestern Indiana gelžkelio til- 
to. Kada vežėjas juos atve- 
žė, jaunuoliai atėmė nuo ve- 

žėjo $12 išmetė vežėją iš au- 

tomobiliaus ir patys nuvažia- 
vo. Mr. Dvvyer nuvėjo i 
Stockyardų policijos stot j. Vė- 
liau automobili atrado prie W. 
+7-tos ir Federal gatvių. 

SUGRĮŽO iš 
FRANCUZIJOS. 

Praneša iš Nevvport News 
Va., kad 29-ta d. Sausio tarp 
sugryžusių kareivių iš Fran- 
cuzijos yra ir sekantieji Chi- 
cagiečiai lietuviai: 

Jos. P. Y0(1 kis, 2321 W. 
22nd PI 

S ariantis Jos. A. Krukas, 
3953 S. Rockvvell str. 

Mike Vutiku, 2222 S. Lea- 
vitt str. 

Virėjas IValtcr OlssCwski, 
1856 W. 3'Aa gatve. 

GAUNA $15 BATUS 
IR $9 PRIEDŲ. 

Du plešifcai įėjo i batu, 
krautuvę Wolf Rice prie 6021 
S. State gatvės. Vienas pa- 
prašė duoti jam $15 vertės 
batus. Kada tas apsiavė kitas 
išsitraukė revolverį ir parei- 
kalavo nuo pardavėjo $9. 

Rice davė jam S9, tada abu- 

du, viens su pinigais kitas su 

batais prasišalino. 
Ko jau jie ant galo ir ne- 

prasimano. Žmonės turi buti 
všiuom laiku prie visko prisi- 
rengę. 

PRANEŠIMAS. 
Susirinkimai Jaunų Lietu- 

vių Amerikoje Tautiško Kliu- 
bo likosi perkelti į pirmą kiek- 
vieno mėnesio nedėldienj. 

Ateinantis susirinkimas 
j vy ks vasario 2 dieną 1 valau- 

bą po pietų Mildos svetainė- 
je .314? S. Halsted str. 

Teiksitės draugai pribūti 
paskirtu laiku, bus svarbus 
reikalai svarstomi. 

Valdyba. 

ATYDA1 

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. 
8-tą vai. vakare, susirinkti j 
Šv. Jurgio parapijos svetai- 
nę. Bus išduota raportas 
apie pasekmes Lietuvai to 
rr'tingo. Komitetas. 

PATARIA NUTEPTI 
MIESTĄ. 

Cbieagoje dabar randasi 
inpie 5000 namų tepliorių be 
darbo. 

Pirms^dis apielinkių komi- 
teto No 9-to Mr. Ho\vard 
EJting neturintiems darbo te- 

plioriams sumanė duoti jiems 
darbą. Jis pataria kad jie nu- 

teptų visas miesto viešasias 
mokyklas, miesto ir šiaip ofi- 
sų namus, dirbtuves.' ir val- 
džios namus Fort Sheridan 
ir Camp Grant. Visos tos 
vietos labai reikalingos tepi- 
mo. 

KEISTUČIO KLIUBO 
VAKARAS. 

Dramos skyriaus nariai, 
Keistučio kliubo nuo Brighton 
Park, sausio 2-rą dieną t. y. 
ateinantj nedeldienį Pulaskio 
svetainėje 1715 S. Ashland 
ave. loš dramą 3se aktuose 
"Motinos Širdis." 

Veikalas yra naujas ir la- 
bai pamokinant, jaunimą. Lo- 
šimas prasidės 5:30 po pietų. 

"Sirata" I 
[Kodėl ne valdyba? "Liet." j 

Dien. Red.] 

SUGANO GAUJĄ VAGIŲ. 
Valdž',d agentai apsupę su-j 

ėmė gaują vagių, kurie sulyg 
susekimų bėgyje trijų mėnesių 
bu v o pavogę nuo tavorinių 
vagonų už S100,000 vertės, 

prekių. 
Se])lyni vvrai suimti. Suvie- 

nytų Valstijų Valdžios Komi-' 
sijonierius Mason reikalauja 
'>10,000 kaucijos už kiekvieną. 

Jų vardai: Jolin Graffe, 
5208 S. Wood st.; Walter 
Jordan, 5853 S. Ashland avf.; 
VVilliam Hoppe, 2144 Mont- 
rose ave.; William Sheehan, 
5105 S Ashland ave.; Leo 
YVagner, 5853 S. Ashland 
ave.; L. W. Weinberg, 558 
Maxwell str. ir Charies Weig | 
man. 

Yra s'ikoma, kad tie vyrai į 
vartojo tavorinj automobili 
sukrovimui pavogtų daigtų | 
nuo tavorinfų vagonų. Pa- 
skutiniu kartu jie pavogė 
$6000 vertės automobiliams 
"tires," jie pardavė juos už j 
$475. 

Jie neaplenkdavę ir drabu- 
žius, valgomus produktus ir 
kitokias prekiar.. 

TMD. 27-tos KUOPOS 
N AKIŲ DOMAI. 

Tėvynės Mylėtojų Draugi- 
jos 27-tos kuop% nedėldieny- 
je 2 dieną vasario 12 valan- 

dą vidurdienyje, Pieržynskio 
svetainėje prie !600 S. Pau- 
lina St. įvyks susirinkimas. 

Į ši susirinkimą visi nariai 
privalo failai atsilankyti, nes 

turime daug svarbių apkalbė- 
jimui dalykų. Taipgi atsi- 
verkite ir naujų draugų, ku- 
rie norėtų j T. M. D-giją prir 
sirašyti. Valdyba. 

Milžiniškas su Programų 
PAMINĖJIMU! 10 METU SUKAKTUVIU 

rengia 

Lieiuvig Politiškas ir Pašelpinis Kliubas 

r. 2, II! 
Pilsen Auditorium Svet. 

1655-59 BLUE ISLAND AVE., ir 18tos gatvės 

VYRIŠKŲ DRABUŽIU PIGUMAS! 
Męs neesamo bunkeriai, bet rrjęs gvarantuojame Tamstai sučė- 

įlyniij. 50 proc. ant Tamstos pinigu, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir 
overkuotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Triipu'.ėlj nešiotus 
nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- 
duodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir branginus. 
Vaiky siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILt. 
Storas -atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 

atuaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 9 vai. vp':; *e. 

60 Dienų Išbandys 
mui Dykai. 

Prisųsk 2Qc. dabar 

Meskite netikusias gydoles! Jeigu turite 
dusui], neuralgiją, paralizius, 
nerviškumu, sluogus, bronchito, silpnumą 
peCiŲ, silpnumą, užketėjimo ir daugybe 
kitų ligų, arba skausmo bila kur. Prisius 
kite 20c. del > 'rlško diržo arba 30c. dei 
moteriško dirSc idant pagelbėti užmokėt) 
prisiuntimo kaštus. I keletą valandų mano 
naudingas diržas rasiB Jūsų pafite. Už- 
mokėkite rankpinigius $3.9S. Užsidekite 
tuojaus ir nešiokite kciną dieną pagal nu- 
rodimus per dų mėnesius, tada bėgiję 60 
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugražin- 
kite diržą atgal, o aš su'gražjsiu jusų $3.98 
Nereikia laukti, pilnas užg?nSdinlmas. 
Adresuokite: 

A. P. OVVENS, Dept. 50-E. 

152 W„ I4th St., Ncw York. 

Durys atsidarsy 3 vai. po pietų. Programas prasidės 4:30 vai. p.p. 

Minėtas kliubas rengia vieną iš geriausių pasilinksminimu chi- 

cagiečiams. Bus i>uikiausias programas su Prakalbomis, dainomis 
ir muzika. Pirmiausiai kalbės p. S. Šimkus ir A. Montvid. Tolinus 
sudainuos "Ilirutės" Choras ir Vynj atskiras choras, taipgi bus ga- 
ru solistų. Ponas P. Stonis, p-lo Marijona Rakauska, p-lė Viktoria 
Voltaraitė. Ir suskambys ant piano p-lė Bronulavo Butneraitė. Pc 

programui bus kuopuikiausias pasilinksminimas su visokiais šokiais. 
Grand Mareli, Cėnts' Rob, Lades' Rob, Moonlight V.'altz, taipgi ir 

kitokių šokių su Brolių Saipalių Orchestra. Kviečia visus. 

L. P. ir P. KLIUBAS 

SKAITYKITE IR PLATINKITE DIENRAŠTĮ 

"LIETUVA" 
KARTU PLATINSITE IR APŠVIETA 

DIDELES RBSTYNES 
Subatoj, Vasario=Feb. 1, 1919 

LIBERTY SVETAINEJE 
Kodzie Ave. ir 39th PI. Brighton Pk. 

Diirys aatsidarys 7, vai. Ristynės prasidės 8 vai. 

Risis Juozapas Bancevičius su J. Yalcum, 2 pora, Ba 
joras su Čaliu Pitersonu, 3 pora, S. Dudinskas su C. 
J. Puzniiim, Otto Prapotnikas su Levickiu. 

Po ristynių bus šokiai, muzika Juškevičiaus. Visus 
lietuvius ir lietuvate užkviečiam. TIKIETA.S 50c. 

Musu Geriems Draugams, 
Chicagos Vaikiukams ir Nergaitems 

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

Norint, kad kaip galima daugiau vaikiukų ir mergaičių Chicagoje daly- 
vautų pasidalinime fondo męs sugalvojomesekantį plianą, kurį męs norime, kad per- 
skaitytumėt atyd^iai, idant nebūtų jokių nesusHratimi kaslink to, kas nuo jusų yra 
išgalimu ir kas nuo musų įvykdinime šio pliano. 

Pirmių-pirmiausiai męs norime žinoti, kiek žmonių jųs pažįstate savo 

kaimynystėje, kurie vartcja musų duoną ir keksus ir nuo ko jie perka. 

Idant apturėjus šias informacijas, męs mokėsime už surašus tu vardų, 
kurie privalo buti surašyti inf tam tikrų blankų, kurias gausite pas savo pj.rdavėją. 

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

Privalote atsargiai ir teisingai pripildyti šias blankas. 

Rašymas turi buti aiškus ir antrašai pilni. 

Informacija, jusų suteikta, privalo buti teisinga. 

Jeigu kuris nors iš surašų nera teisingas, męs negalime priimti, nes visi 
surašai turi buti patikrinti ar jie teisingi, ar ne; taigi, bukite atsargus ir darykite 
taip, kaip privalo, sulyg nurodymų, kurie bus jums suteikti, nes męs norime, idant 
jųs gautumete savo dalį atlyginimo, jeigu užsitarnausite j j. 

Štai kokiu budu męn mokėsime už ju«.ų patarnavimą. 
4 didžiaus* surašai su vardais ypatų, vartojančių musų duoną ir keksus $25.00 

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

Pilni nurodymai, kaip daryti surašus, bus randami ant kiekvienos Man- 
kos, kurias jų. galUe gauti kiekvienas pas savo krautuvnikus. 

Vieninteliai kepėjai 
Butter-Nut Bread—Victory Bread, 
Dixie Rye Bread, etc. ir Schulz' Package Cake. 
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