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Lietuviai suims? bol- 
šsvte. 

Streikieriai užgriebė vald- 
žia į savo rankas. 

Talkininkai užimsią Turkiją. 
k 

Talkininkai traukiasi atgal. 

LIETUVIAI SUMUŠA 
BOLŠEVIKUS. 

V/ashingtonas, sausio 30. 
Žinio3 aplaikytos Lietuvių 
Tautinėj Taryboj čionai iš 
Berno nuo tautiško minis- 
terio praneša, kad lietuvių 
kareiviai sumušė bolševi- 
kų kariumenę ties Koszdery 
(Košedary). Pranešimas prl 
duria, kad lietuvių armija 
žymiai pasidaugino. 

STREIKIEFdAI UŽGRIE- 
BIA VALDŽIĄ I 
SAVO RANKAS. 

Londonas, sausio 31 d. — 

Telegramos iš Belfasto ap- 
rašo padėjimą tenai, kuris 
yra panašus į tokį, kokis ne- 

senai buvo Vokietijoj mies- 
tuose laike revoliucijos. 

Pranešimai iš Belfasto į 
laikraštį Mail sako: 

"Valdymo spėka likosi už 
griebta streiko komitetu ir 
miestas yra valdomas ne iš 
didelio municipališko namo, 
kuris vadinasi miesto sale, 
bet iš žemos amatninkų sa- 

lės. 
Nera tenai žymios ypatos, 

bet tenai yra sumanus ko- 
mitetas iš amatų unijų va- 

dų, daugumas kurių yra vi- 
dutiniški ir susilaikanti. Nie 
kas negali nieko daryti pa- 
kol jis ne at i e s kepurę ran- 

koje, prie šio komiteto. 
Net ir poiicija yra bejiege 

ir viršininkas policijos pra- 
šė streiko vadovų, kad jie 
suisvienytų su konštabeliais, 
kad išvengus betvarkių ir 
neteisuotų prasižengimų. 

Kada streikieriai eira į 
viešbutį, kad nukirsti elek- 
tros vielas, policija ly- 
di juos. Pačto virsi- 
ninkas ačiavo streiko komi- 

tetui už pavelijimą pačtai 
vartoti elektrą. 

Komitetas paliepė atliki- 
nėti dalį darbo nekuriose 
industrijose, ypatingai tose, 
kurios yra surištos su mai- 
tinimu ir apšildymu žmonių. 
Visur kitur nėra jokio in- 
dustriališko bei komerciško 
judėjimo. 

Ant galo streikieriarns pa 
sidarė nuobodu ir komitetas 
pagamino programą pasi- 
linksminimų, kad užvaduoti 
uždarytus teatrus ir judan- 
čių paveikslų perstatymus." 

Anksti šiądien nebuvo 
matyti jokio pagerinimo dar 

bo situacijoj visoje Anglijo- 
je. Streiko judėjimas Bel- 
faste didinasi ir yra perma- 
tomos betvarkės, kurios ga- 
li iššaukti reikalą paskelbti 
tenai karės stovį. 

Vakar kabinetas speciališ 
ko j sesijoj svarstė streikų 
situaciją. 

Bordas Prekybos smar- 

kiai darbuojasi kad prieiti 
prie kokio nors susipratimo 
su streikieriais, bet iki šiam 
laikui be jokių pasekmių. 

Pažiūros, kurios prisilai- 
ko valdžia, yra tokios, kad 
dabartiniame laike įsimai- 
šymas iš valdžios pusės bu- 
tų neprotingas. 

Streiko judėjimas yra vie- 
tinis ir nrieš patarimą ama- 
to unijų. 

Abelnai yra manoma, kad 
stoka streiko užmokesčio 
greitu laiku pakripdys strei- 
ko judėjimą. 

Užduotis valdžios yra tai 
atnaujinti autoritetą amato 
unijų. 

TALKININKAI UŽIMSIĄ ! 
TURKIJĄ. 

Paryžius, sausio 31 d. — 

Likosi patilta šiądien, kad 
nežiūrint kad talkininkų ka 
riumene bus pasiųsta Turki- 
jon dėl apsaugos tikslų, 
Amerikos kariumenė nebus 
pasiųsta. Nurodoma yra, 
kad jų vartojimas tenai bu- 
|tų neatsakomas, kadangi Su 
vienytos Valstijos nekaria-1 
-o su Turkija. 

Militariški atstovai Augš- 
čiausios Kariškos Tarybos, 
įulyg instrukcijų, kokias jie 
ęavo vakar nuo Tarybos, 
rengiasi prie greitos konfe-* 
rencijos, kad aptarti plianus 
apie pasiuntimą talkininkų 
kariumenės Turkijon. 

Nauji pranešimai apie 
žiaurumus, kokius vartoja 
Turkijos gubernatoriai ir 
valdininkai kaslink Armėnų 
ir kitų tautų, manoma, yra 
priežastimi tokio talkininkų 
veikimo. 

BOLŠEVIKAI APSUPA 
TALKININKUS. 

Arhcangelskas, sausio 31. 
Bolševikai koncentruoja žy- 
mius skaitlius kareivų teri- 
torijoje tarp Vologdos gele- 
žinkelio ir Vaga upės, kaip 
matyti, su tikslu apsupti tal- 
kininkų kariumenę šiame ap 

Bando a r versti pasaulį. 

n y* fV/Sv, 

skrityje bei prasimušti tie- 
siog ir tuomi atkirsti kariu- 
menę į rytus ant upės Dvi- 
nus. 

Čionai randasi keletas žie 
minių kelių per pelkes ir 
girias šioje apielinkėje ir tai 
kininkų žvalgai praneša, 
kad bolševikų sustiprinimai 
pribuna iš pietų. 

Bolševikų kariumerė iš 
apie 1,000 kareivių padarė 
ataką 3:15 serdoje išryto 
ant anglų ir rusų pozicijų 
j vakarus nuo Taresevo, jie 
atakavo su tokiu narsumu. | 
kad talkininkų kareiviai bu 
vo priversti apleisti kaimą 
Alexieffskaja. J 

Talkininkų aeroplianas 
skrido per miestą Šenkursk 
ir pranešė, kad miestas nė- 
ra sudegintas, kaip pabėgė- 
liai iš to miesto pasakojo. 
Kaimas Šegovarsk ant upės 
Vaga, kur's buvo apleistas 
talkininkų keletą dienų tam 
atgal, likos' užimtas bolše- 
vikų pėstininkų ir kavaleri- 
jos su penkiomis kanuolė- 
mis. 

Ant Dvinos, netoli Tul- 
gas, talkininkų artilerija iš- 
vaikė bloševikų patrolę. 
Onegos apielinkėje, talkmin 
kai užpuolė ant kaimo Pe- 
retama, užmušdami 9 ir nu- 
imdami nelaisvėn 9 bolševi- 
kus, tuom pačiu laiku talki- 
ninkai neturėjo jokių nuo- 

stolių. 

BIJOSI BOLŠEVIKŲ. 
Basei, sausio 31 cl.--Ko- 

respondentas Berlino laik- 
raščio General Anzeiger pra 
neša, kad padėjimas Ryti- 
nėj Prūsijoj '}rrd labai se- 

rioziškas. 
Keletas bolševikų divizijų 

stovi prieš aštuntą vokiečių 
armiją 70,000 b o 1 š e v i 
kų grūmoja dešimtai armijai 

Korespondentas nurodo, 
kad nėra užtektinai vokie- 
čių kareivių kad pasekmin- 
gai pasipriešinti bolševi- 
kams. 

JAPONIJA SUTINKA SU 
WILSQNU. 

Londonas, sausio 31 d. — 

Korespondentas Paryžiuje 
laikraščio Daily Mail prane- 
ša, kad Japonija formališ- 
kai priėmė prezidento Wil- 
sono teoriją, sulyg kurios 
užgriebtos Vokietijos kolio 
nijos turi buti internaciona- 
lizuotos. Korespondentas 
rašo: 

"Prezidentas Wilsonas be 
abejonės išlošė žymią diplo- 
matišką pergalę, bet turėjo 
išdalies perkeisti jo origi- 
nališką pasiulijimą." 

Kitas laikraštis Evening 
Standard rašo: 

"Galima spręsti, kad Ita- 
lija sutinka ištraukti savo 

reikalavimus kaslink porto 
Fiume, kaipo dalį Italijos 
tautiškumo. Italija sutiks, 
kad tas Fiume portas butų 
padarytas liuosu portu, kaip 
Hamburgas buvo liuosu por- 
:u prieš 1870 m." 

NERAMU PERU. 
Lima, Peru, sausio 31 d. 

Keletas ypatų likosi užmuš- 
ta laike mūšio tarp vaJdžios 
kareivių ir streikierių Lore- 
doje, šiaurinėj Peru. Gene- 
rališki streikai iškilo taipgi 
Trujillo ir Sallaverry, ant 
pakraščio, ir ų miestų gy- 
ventojai, kaip pranešama, 
labai susirupinę. Kariškas 
laivas Coronel Bolognesi li- 
kosi pasiųstas, kad sustip- 
rinti valdžios kareivius. 

SOCIALISTAI SUMUŠTI 
PRŪSIJOJ. 

Berlinas, sausio 30 d. — 

Oficiališkas pranešimas 
apie pasekmes nedėlios rin- 
kimų j Prūsijos suisrinkimo 
paduoda sekančiai: 

Socialistų 142, neprigui- 
mingųjų socialistų 24, krik- 
ščionių žmonių partija 87 
vokiečių nacionalistų 41 
vokiečių žmonių partijos 18 
demokratų 61; Guelphs 6 

demokratų-ukininkų 1. 

I 
GLAp)GOWO STREIKIE- 

R\Al SUMUŠTI. 

Glasgcw, sausio 31 d. — 

Keletas ypatų likosi šiądien 
sužeista, kada policija už- 
puolė ant minios streikierių 
su buožėmis. Raitoji poli- 
cija likosi pašaukta ir daug 
lakštų tapo padaryta. Susi- 
dūrimas atsitiko "^*nrge 
Square," kur streikieriai bu- 
vo šaukiami, kad susirinktų 
po pietų. j 

Su tikslu sustabdyti gat- 
vekarių judėjimą, streikie- 
riai užpuolė ant gatvekarių 
ir 12 jų likosi nuversta nuo 

relių ir sudaužyta. Kitose 
miesto da!yce buvo padary- 
ti panašus užpuolimai. Ma- 
ži ausini vi era dirbtuvė liko- 

v ii. ."i uzp1/ «r 

ENK t ¥ AREIVI AI TUF I 
? Ž1MTI DANZIGĄ. 

Paryžius, sausio 31 d. — 

Gen. Haller, komanduotojas 
vienos grupės lenkų kariu- 
menės, pasakė šiądien, kad 
viena lenkų divizija yra pa- 
sirengusi apleisti Francuziją 
ir keliauti Lenkijon per Dan 
zigą ir kad dvi kitos divizi- 
jos rengiasi. Gen. Haller 
pasakė: 

"Aš atsišaukiau į marša- 
lą Foch, kad pasiųsti lenkų 

| kariumenę per Danzigą. 
IFrancuzija ir Anglija davė 
savo sutikimą, bet yra smar- 

ki apatinė sriovė tarp Ame- 
rikos taikos delegatų prieš 
lenkų užėmimą Danzigo. 
Viena divizija lenkų armi- 
jos yra prisirengusi apleisti 
Francuziją ir dvi kitos ren- 

giasi. 
Yra būtinas reikalingu- 

mas pasiųsti juos iš priežas- 
ties vokiečių darbavimosi ir 
bandymų Čecho-Slovakų už 
imti lenkų teritoriją Silezi- 
joj. Dėlei saugumo Rytinės 
Europos, talkininkų ir lenkų 
kareiviai turi užimti Dan- 
zigą." 

AMF7IKA KONKURUOS 
SU ANGLIJA. 

Washingtonas, sausio 81. 
Vakar Senate kilo smarkus 
kritikavimas Anglijos už 
užgynimą (embargo) prieš 
Amerikos produktus ir bu- 
vo kaibama, kaip atsimokė- 
ti Anglijai tunm pačiu. 

Gabenimo Taryba prane- 
šė, kad Amerika pasitiks ir 
jei bus reikalas dar labiaus 
numažins kainas už per- 
siuntimą, jeigu Anglija ban- 
dys įgyti kontrolę pasaulio 
turgaviečių ir jūrių bei van- 

denynų transportacijos. 
Kaipo apsigynimą, Sena- 

torius Smith pasiūlė, kad už 
dėtos per karės pramones 
tarybą ir esantieji galėję vi- 
si eksporto leidimo suvaržy- 
mai butų nuimti ir kad Ame 
rikos eksportams butų pa- 
velyta gabenti į visas pasau- 
lio dails visas prekes, ko- 
kios sudaro dabartiniame 
laike perteklių ir tuomi pa- 
statyti Amerikos ekspertus į 
tokią poziciją, kur jie ga- 
lėtų pasekmingai gintis nuo 

Anglijos ir kitų šalių vė- 
liaus atėjusių pirklių. 

Dabartinaime laike Ang- 
lijos kainos už transporta- 
ciją yra žemesnės iš Liver- 
pool, negu Amerikos iš New 
York. Išreiškiama nuomo 
nė, kad rytoj brs paskelb 
tos naujos kaino,. 

DRĄSUS PLĖŠIKAS. 

Indianapolis, sausio 31 c. 

Apsirėdęs uniformoje Suvi 
nytų Valstijų aficero ir n c 

siodamas sužeidimo ir už 
rvibežinės tarnystės emble 
mas, plėšikas užpuolė an 
H. F. Campbell, buvusį se; 

retorių iždo automobil 
kompanijos, jo kontoro 
ant trylikto augšto vidur- 
miestyje šiądien prieš pie- 
tus ir pabėgo su $5,000. 

Kada plėšikas įėjo kon 
toran p-o Campbell'o, jis pa 
sisakė, kad jis tarnavo ka- 
riumenėj Francuzijoj ir bu- 
vo "gazu užtroškintas" ir 
kad jis dabartiniame laike 
turi keliauti į Hot Springs, 
Ark., ir prašė Campbell 
kad tas jam paskolintu 
$10,000. P-as Campbell at- 
sakė, kad jis tą dalyką iš- 
tyrinės. 

Tada plėšikas išsitraukė 
revolverį ir surišo Campbell. 
Ant triukšmo,' įėjo iš kito 
kambario p-o Campbell sel 
retorius ir plėšikas gesin- 
damas revolveriu, privertė 
jį (sekretorių) patelefonuo- 
ti bankan, kad pastarieji at- 
neštų $5,000 kontoran pono 
Campbell. Pinigus atnešė 
du bankos darbininkai ir 
sekretorius buvo priverstas 
išeiti į priešakinį kambarį 
kontoros ir priimti pinigus. 
Plėšikas paėmė pinigus, pa- 
grūmojo p-ui Campbell ir jo 
sekretoriui, kad jis juos nu- 

šaus, jeigu jie pakels šauk- 
smą, išpalengvo išėjo iš kon 
toros, praėjo ramiai pro du 
bankos darbininkus ir pa- 
bėgo. 

AMERIKOS KAREiVIAl 
GAUS "BONUS'US" 

WashIngtonas, sausio 31. 
Senato ir atstovų buto ko- 
mitetai nutarė savo konfe- 
rencijoje, kad Suvienytų 
Valstijų kareiviai, paiiuo- 
•iUoti iš' kariumenės, gautų 
"bonus'us." Sulyg konferen 
cijos susitarimo, "bonus'ai" 
bus išmokami visiems ka- 
reiviams, kurie jau yra pa- 
liuosuoti iš armijos ir kurie 
bus paliuosuoti, nežiūrint ar 

ie tarnavo Francuzijoj ar 

šioje šalyje, taipgi nursės, 
klerkai ir visi tie, kurie yra 
ar buvo sąryšyje su armija. 

J Kiekvienas kareivis gaus 
$50 ir aficieras $200. 

I ATSISAKO DALYVAU1 
SU BOLŠEVIKAIS. 

Paryžius, sausio 31 d. — 

Taikos Konferencija iki šiol 
aplaikė tik du atsakymu i 
savo užkvietimą, kad įvai- 
rios Rusijos valdžios pribū- 
tų konferencijon ant Princes 
salų. Šiaurines Rusijos val- 
džia formališkai atsisako da 
lyvauti ir susitikti su bolše- 
vikais. 

Omsko valdžia, su admi- 
rolu Kolčak priešakyje, sa- 
vo atsakyme nors mažiaus 
kategoriškai, bet stipriai 
riešinad. 
Nieko oficiališkai kaslink 

ižkvietimo nėra aplaikyta 
:uo Rusijos sovietų valdžios. 

FRAMCUZAI UŽIMA 
KEHL. 

Strassburg, sausio 30 d.— 
t risciešimts aštunta francu- 
į armijos divizija šiądien 
ormališkai uzemė miestą 

Kehl, kitoje pusėje upe^ 
^aino prieš Sua^-burgą, :u- 
i y g naujos taikos sutarties, 
;uri liKCoi išsirašyta sau- 
io 15 tipeną. 

RUMUNAI AP11. O 
BUKOVINĄ 

Paryžius, sausio 31 d. — 

Rumunija outiko su norais 
Taikos Konferencijos ka 
link praskleidimo rubežių ir 
ištraukė savo kariumenę iš 
dalies Bukovinos, prie Ku- 
munijos rubežiaus, sulyg ži- 
nių iš Černovicų į ParyzLus 
laikraštį PetitParisien 

PRŪSIJOS SOCIALISTŲ 
VADAS MIRE. 

Amsterdamas, sausio 3 (i. 
Dr. Fra n z Mehring, narys 
Prūsijos seimo neprigulmin- 
gų socialiu, kuris buvo iš- 
rinktas į vietą Kuri 
knechto 1917 m., m i 3 

pneumonijos. 

ORAS. 
Chicagoje ii apielinkeje: 
Subatoje: giedra. 
Nedėlioje: nepastovi, grei 

čiausiai bus sniego bei lie- 
taus popietų ar vakare. Ma- 
ža permaina temperatūroje. 
Vidutiniški vėjai šiaur-ryčių 
:>usės subatoje. 

Saulėtekis 7:03; Saulėlei- 
dis 5:05; Mėnulis nusileis 
6:19 vakare. 



SAVAITINĖ KARĖS APŽVALGA 
Rašo L. bernas. 

Taikos Konferencija dar- 
buojasi pastoviai, bet ir tū- 
los tautos, talkininkų iš sve- 
timo jungo išliuosuotos, vei- 
via saviškai, visai be talki- 
ninkų pritarimo ir leidimo. 
Prieš karę ypač lenkai per- 
tikrinėjo talkininkus, kad 
reikia pavergtas slavų tau- 
tas išliuosuoti nuo vokiečių 
jungo ir jas pavesti len- 
kams, kad visos galėtų ger- 
manams atsiremti. Taigi no- 
rėta slavų pajiegas pasta- 
tyti prieš germanus. Su- 
jungtų slavų ir romanų pa- 
jiegų užtektų suvaldymui 
germanų, jeigu jie vėl už- 
simanytų slavų, ar romanų 
žemės grobti; sujungtos sla- 
vų ir romanų pajiegos su- 

laikytų vokiečius nuo grobi- 
mo svetimų žemių. Jeigu 
taip veiktų, kaip norėta, tai 
ištikro sujungtos slaviškų ir 
romaniškų tautų pajiegos 
galėjo vokiečių godumą su- 

laikyti net be Rusijos, kuri, 
turbut, dar r...greit susitvar- 
kys, o kol kas jos nėra, nes 

ji beveik visiškai sugriuvu- 
si. Bet praktikoj, gyveni- 
me pasirodo, kad slavai su 

slavais labiau nesikenčia ne 

gu su vokiečiais. Teisybė, 
lenkai su vokiečiais susikir- 
to, bet tą pagimdė lenkų go- 
dumas, troškimas žemės plo- 
tų, kurios kada tai buvo len- 
kiškos ir slaviškos, bet tapo 
suvokietintos ir slavų, ypač1 
lenkų, turi mažai. Lenkai 
nori Danzigo, kur lenkų be- 
veik nėra, svajoje net apie 
Karaliaučių, kur lenkų nei 

mieste, nei jo apielinkese 
visai nėra; nėra ten nei žen 
klo bnkų kulturos net kata- 
likų bažnyčioj. 

Dėl to siavų godumo jų 
su vokiečiais prasidėjo ko 

va, net pačių tarp savęs. 
Už Austrijos Sileziją prasi 
dėjo jau kruvina karė lenkų 
su cechais, taigi iš svetimc 
jungo talkininkų krauju iš 

liuosuotų slavų, su tokiai, 
jau buvusiais vokiečių ver 

gais lenkais, patekusiais vo 

kiečių verguvėn dėl štoko, 
politiško proto ir vaidų tarj 
pačių slavų; kurie ir buria 
mi sunkiame padėjime, nie- 
ko neužmiršo ir nieko ne- 

išmoko. Šiuom kartu kaą 
pradėjo ne lenkai, bet pei 
ilgus amžius buvę vokiečių 
verguvėj ir beveik suvisu 

jau suvokietinti, tik dabai 
tautiškai atsigriebę cechai 
Vaidai tarp lenkų ir čechi. 
užgimė už Austrijos Silezi- 
ją, kuri apgyventa cechų, 
lenkų ir vokiečtų, tai vis<x 
tos tautos norėtų tą Austri- 
jos provinciją gauti. Dėl tc 
tai ir prasidėjo karė pir- 
miausia tarp neramiausių, 
gyvenančių užgrobimam! 
slaviškų tautų, čechų ka- 
riumenė įsiveržė j parubeži- 
nius apskričius, kur nėra 
nei lenkų, nei čechų, bet 
vien vokiečiai ir po kruvi- 
nam su lenkais mušiui ap 
valdė miestą Oderberg, ku- 
rį pirma lenkai buvo užėmę 
Tuom karė nepasibaigė, be: 
kruvini susirėmimai tarp 
"buvusių brolių" vis pasi- 
taiko, nes abudu, "broliai' 
nori ypač Teschino apskrit 
gauti, o nei vienas nenor. 

jo išsižadėti, tai negalinu 
juos sutaikyti. 

Vokiečiai prie Čechijos 
rubežių sutraukė savo ^a 
riumenę, kaip sako, kad ka 
rės savo pusėn neleisti, be; 
ir jie nori iš peštynių pasi- 

naudoti: juk patarle sako: 
kur du pešasi, ten trečias, 
nesipešantis, naudojasi. 

Danzigo, kol kas, lenkai 
negavo ir gal nei negaus, 
jeigu talkininkai to vokiško 
porto neapvaldys lenkams. 

'Bet lenkai spėjo jau nužu- 
dyti jiems pripažintus tulus 
Vengrijos plotus—Spizo že- 
mę, gautą Jagielos kaipo 
kraitį savo pačios Jadvygos 

į ir Oravą. Plotus tuos už- 
lėmė slovakų ir rumunų ka- 
įriumenės. Kraštai tie keli 
| šimtmečiai atgal, teisybė, 
prigulėjo Lenkijai, bet da- 

ibar ten lenkų, turbut, jau 
nebuvo, o jeigu buvo, tai la- 
bai mažai, nors lenkai sten- 
giasi įkalbėti, kad tuose 
kraštuose gyveno vieni len- 
kai, tik nežinanti kuom jie 
yra. Tai matyt, kad jie ne 
tikri lenkai ir yra, bet grei- 
čiau slovakai, kurių kalba 

| yra artima lenkiškai, bet ne 
lenkiška. Abudu tie kraštai 

lyra Karpatų kalnuose, kur 
! Slovakija gyvena, tai neįsta- 
5 bu, kad jie nori tuos kraš- 
įtus prie savo žemės prijung- 
ti. 

Nesiseka narsiai lenkų ka 
riumenei ir su gelbėjimu 
Lietuvos nuo bolševikų. Len 
Kai drąsiai traukė ginti Vil- 
nių, kur gal bolševikų ne- 

į buvo, nes jie neina ten, kur 
gali atsirasti priešai. Ir Vil- 
nių, nepaisant lenkų pagel- 
bos, užėmė bolševikai. Tai- 
*[, matyt Lietuvai negelbė- 
jo nei pasidavimas lenkų ad 
ministracijai, ko prašė, ma- 

,yt, sulenkėję Lietuvos dvar 
poniai. , 

Latvijoj bolševikams nesi 
;eka. Jie tapo baisiai vo- 

kiečių supliekti prie Liepo-' 
aus. Bet gandas apie pa- 
:mimą mušyj prie Narvos, 
j]stonijoj, vieno iš svarbiau- 
ių jų organizatorių ir va- 

lovų, žydo Trocky, pasiro- 
lo neteisinga: rods mušįi 
>rie Narvos jis pralošė, bet 
jam pasisekė nuo priešų iš- 
trukti. Dabar jis vėi taip 
/eikia, kaip ir pirma, taigi 
lieko svarbesnio nuveikti ne 

Įstengia. 
Vokietijoj laike rinkimų 

partakams, stovintiems ar- 
i Rusijos bolševikų rods ne- 

)asisekė, gavo jie tik 169 
-tstovus. Rods tai tvirčiaU- 
ia bus Konstituantų parti- 
a, bet be kitų partijų pa- 
•amos ji negali kraštą val- 
lyti. Bet susidėję su kata- 
likais galėtų tai daryti, tik 
catalikai, nors ne kartą tai 
oadarė laike rinkimų, bet 
/isuomet negali krūvoj eiti 
su socialistais. 

Vokietijoj Eberto partija 
iek-tiek tvirčiau ant kojų 
itsistojo, bet tikro ramumo 

'r tvarkos dar nėra, nes kaip 
:ur, ypač Šiaur-Vakarinėj 
"/okietijoj įsigalėjo sparta- 
cai. 

Turintis spręsti apie atei- 
lantį Vokietijos likimą ir 
jos surėdymą "Tautos Susi- 
inkimas" atsibus mieste 
Veimar. Kad miestą ir su- 

irinkimą apsaugoti nuo ga- 
■ inčių kilti maištų, ten su- 

raukta valdžios kariumenė. 
'inoma, monarchija, sykį 
molusi, Vokietijon nebegrįž 
"/okietija bus respublika, 
7ieton pirmo jos prezidento 
brukama buvęs Vokietijos 
:ancleris, Badeno kunigaik- 
tis Maximilian. Kol nau- 

joji valdžia susidrutjs, Vo- 

kieti joj vaidų netruks dar. 
Užvakar Vokietijos cieso- 
riaus buvo 60 metų gimimo 
diena. Gelių rods jis ga- 
vo daugiau negu kitais me- 

tais, bet dėl neprielankumo 
jam Hollandijos gyventojų, 
koncerto nedrįsta surengti. 
Ir gėlių daugumas dar ne- 
rodo jam Vokietijos gyven- 
tojų prielankumą, bet yra 
vien sanjausmo ženklu puo- 
lusiai, dc.ug tikėjusiai didy- 
bei. 

Portugalijoj monarchistų 
revoliucija tuom tarpu ne- 

pasisekė. Karaliaus priešai 
paėmė viršų, tik nežinia ar 

ilgam. Portugalijoj revoliu 
cionierių vienas nepasiseki- 
mas nenugązdina labai: ne- 

pasisekus vienam mėgini- 
mui, jie paprastai mėginimą 
atnaujina. 

Pasirodo, kad tautų poli- 
tika, daugume atsitikimų 
yra išreiškimu valdonų, ne 
tautos geismų. Kuomet Bul 
garija susidėjo su vokiečiais 
ir šoko ant talkininkų, tikė- 
tasi, kad tai tautos noras 

gauti ką nuo talkininkų, 
ypač nuo su jais susidėjusių 
Serbijos, Grekijos ir Rumu- 
nijos. Kuomet vienok griu- 
vo vokiečių karaliaus sostas, 
tai pasirodo, kacl ir tautos 
norai nieko bendro neturi 
su vokiečių karaliaus norais. 
Dabar Bulgarai atsišaukė į 
Serbijos karalių su prašymu, 
kad jis paimtų ir Bulgariją 
valdyti. Pirma vienok tie 
du kraštai labiausiai nesi- 
kentė. Ir ant Montenegro 
pasirodo, kad tautų nesuti- 
kimuose valdonai nemenką 
lošia rolę. Montenegro, pra 
sišalinus karaliui, tapo Ser- 
bijai pavestas. Prieš Lai 
vienok su savo šalininkais 
jtojo detronizuotas karalius 
Nikita ir su ginklu priešino- 
si atėjusiai užimti kraštą 
serbų kariumenei, nors abu- 
du kraštu apgyvena ta pati 
3erbų tauta. 

Vokietijoj prasidėjo strei- 
kai, dėl ko pritruko jau ang 
lių. Valdžia su streikinin- 
kais didelių ceremonijų ne- 

daro, bet juos su kariumene 
malšina. 

Anglija su Ispanija apsi- 
mainys savo žemes plotais. 
Anglija atiduoda Ispanijai 
tvirtovę Gibraltar, o už tai 
Ispanija atiduoda savo val- 
dybas Morokko sultanate, o 
tam ir Ceutą, kuri turi tokią 
jau vertę, kaip ir Gibraltar, 
ik ten reikia tvirtovę pa- 
rengti, kuomet Gibraltar jau 
buvo anglų parengta tvirto- 
vė. 

Taikos Konferencijoj bu- 
vo jau svarstoma ir svarbes- 
ni už formališkus reikalus. 
r/ienu iš svarbesnių klausi- 
mų buvo likimas buvusių vo 

kiškų kolionijų, kurias nu- 
tarta Vokietijai negrąžinti. 
Prezidento Wilsono buvo 
jžmanyta buvusias vokiškas 
kolionijas padaryti tarptau- 
tiškomis, taigi, kad ja? tvar- 
kytų tarptautiška taryba. 
Bet tokia ne vienos tautos 
valdžia paprastai gimclo vai 
dus, yra tai vienas iš blo- 
giausių valdymo budų, nei 
tokių kraštų gyventojams ne 

Atgabena tokios naudos, ko- 
Kią atgabenti galėtų, nes pa- 
prastai gimdo varžytines 
tarp globėjų ir jie vieni ki- 
tų užmanymų jvykdinimą 
trukdo. Taip iki nesenai 
valde anglai ir francuzai 
Egyptą, bet tankiai ten kil 
davo vaidai tarp valdytojų 
kurie be mažo nepagimdy- 
davo karių. Taip buvo, ko1 
anglai francuzų neiškrapštė. 
pavesdami jiems Morokko. 

.fc Jį 

1 Atsišaukė taipgi kiti kraš- 
tai į Taikos Konferenciją su 
savo reikalavimais. Francu 
zija reikalauja sau vokiškų 
valdybų piet-vakarinės Af- j 
rikos, Portugalija vokiškų' 
valdybų prie savo kolionijų. 
Pietinės Afrikos angliška 
valdyba reikalauja sau vo- 

kiškų valdybų pietinėj Afri- 
koj. Australija reikalauja 
Naujos Guineos ir Bism?rck 
salų; Naujoji Zelandija rei- 
kalauja Samoa salų, o Ja- 
ponija likusių prigulėjusių 
Vokietijai salų. Bet kiti 
kraštai bijosi, kad taip pa- 
dalinus vokiškas kolionijas, 
didysis Okeanos (Pacifikas) 
nepavirstų į Japoniškas ir 
angliškas jūres. 

Anglija nuo turkų atėmė 
fculus jų žemės kraštus: Me- 
sopotamiją, Palestiną ir tū- 
lus Arabijos krarštus. Duo- 
da jiems neva neprigulmy- 
oę, bet po savo globa. Kaip 
mano, kiti talkininkai tiems 
Anglijos mieriams nesiprie- 
šįs. 

Anglija atsisakė išduoti 
pašportus Taiko? Konferen- 
jijon buvusiam burų vado- 
vui, generolui DeWet ir Pet- 
rui Grobley, kuriuodu kon- 
fernecijai norėjo paduoti rei 
talavimą neprigulmybes vi- 
soms buvusioms Pietinėj Af 
rikoj Hollandijos valdy- 
boms, kurias laike Napoleo- 
no karių Anglija sau paver- 
žė. I 

NAUJOS GELEŽINKELIUI 
RELIŲ PARAMOS. 

Geležinkeliai reikalauja 
labai daug medžio relių pa- 
ramoms, nes jų tiesiog ant 
žemės dėti negalima. Gi- 
rios gi visur nyksta, tai me- 
dinės paramos vis sunkiau 
yra gauti. Vien Suvienyto- 
je Valstijose 1917 m. gele- 
žinkeliai sunaudojo 135 mi- 
lijonus naujų paramų, nors 

naujų geležinkelių niekur 
nebuvo padirbta, tiek para- 
mų sunaudota vien seniems 
geležinkeliams, o 1918 me- 
tuose sunaudota jų nema- 

žiau, jeigu ne daugiau. Tuo 
tarpu spekuliantai girias jau 
taip išnaikino, kad geležin- 
keliams vis sunkiau gauti i 
medžius relių paramoms. | 
Mėginta jau surasti medžio 
užvaduotojus, bet iki šiol 
tinkamų nesurasta. Mėgin- 
ta relėms paramas dirbti iš 
plieno, bet tas nedavė lau- 
kiamo pasisekimo. Mėgina- 
ma tam sunaudoti betoną ir 
kretoną, bet iki šiol nei vie- 
nas neišdavė laukiamų vai- 
sių. Chicagoj mėginama 
medžio užvadavimui dirbti 
medį iš pjuvenų, gaminamų 
lentų pjovyklose, bet čia 
dirbama brangesnių medžių 
.ižvaduotojam, relių para- 
moms toks butų perbrangus. 
Todėl mėginimas daroma ir 
:oliau su konkretu. Nau- 
ios relių paramos susideda 
'š dviejų konreto blokų, su- 

jungtų su plienu ir juom su- 

drutintų. Abudu blokai iš- 
ilgai sujungti geležies štan- 

Milžiniškas BALIUS su Programų 
PAMINĖJIMUI 10 METU SUKAK^UVIU 

rengia 

Lieiuvių Politiškas ir Pašelpinis Kliubas : 

Ned, Vasario-Febr. 2,1939 
Pilsen Auditorium Svet. 

1655-59 B1.UE ISUANO AVE., ir 18tos gatvės 

j Durys at6idarsy 3 vai. po pietg. Programas prasidės 4:30 vai. p.p. 

j Minėtas kiiubas rengia vienų, iš geriausių, pasilinksminimų Chi* 
) cagiečiams. Bus puikiausias programas su Prakalbomis, dainomis I 

j ir mm: na. Pirmiausiai kalbės p. S. Šimkus ir A. Montvid. Toliaus 
sudainuos "Birutės" Choras ir Vyrų atskiras choras, taipgi bus ge- 
ru solistų. Ponus P. Stogi*, plė Marijona Uakauska, p-lė Viktoria 
Voltaraitė. Ir suskambys ant piano plė Bronislavo Butneraitė. Po 

programui bus kuopuikiausias p 3ilinksminimas su visokiais šokiai*. 
Grand Mareli, Gents* Rob, Lades' Itob, Moonlight V/altz, taipgi ir 

» 
kitokių šokių su Br<)]ių Bai pūlių Orchestra. Kviečia visus. 

L. P. ir P. KLIUBAS 

gėlėmis. Viduryj kiekvieno 
bloko yra po atidarą plyšį, į 
kurį įdėta po medinį bloką, 
iš plyšio išlendantį ant colio 
augščiau konkreto; prie jų 
patvirtina lėles. Išradėjas1, 
užtikrina, kad tos naujosios! 
relių paramos laikys 5—6j 
kartus ilgiau už medines, o 
jos yra daug pigesnės. 

Mėginimas su naujomis 
-relių paramomis pradėta 
prieš karę, bet paskui karė 
juos sulaikė; po karei, žino- 
ma, juos vėl pradės. Jeigu 
visi išradėjo žadėjimai išsi-; 
pildys, naujosios paramos 
pasirodys praktiškos ir ga- 
lės užvaduoti medines. Bet 
galutinam nusprendimui rei- 
kia palaukti tolesnių mėgi- 
nimų ir žiūrėti kokius jie iš-1 
duos vaisius. 

INDIJONŲ REGEJIMO 
GERUMAS. 

Indijonai tarp musų že- 
mės tautų priguli prie ge- 
riausiai matančių, o tarp to- 
kių gyvenanti Kanadoj gi- 
rių indijonai ne paskutinę 
užima vbtą. Vienas tyrinė- 
tojas apie tai sekančiai ra- 
šo: "Plaukiant mums Ko- 
puskusin upe musų indė- 
niški vedėjai kur tai tcli 
prieš mus pamatė paveik- 
slus upėj ir prie krante, ko- 
kių pamatyti baltspalviai 
nei sapnuoti negalėjo; matė 
indijonai tolimus paveikslus 

net prie tokių aplinkybių, , 

prie kokių tai matyti rodosi 
visai negalima. Vieną va- 

karą besileidžiant saulei 
plaukėme męs per ežerėlį, 
tuomet saulės spinduliai puo 
lė į vandenį ir nuo jų atsi-' 
mušdami, smarkiais spindu- 
liais apšvietė visą vandens 
paviršių taip, kad nieko ant 
jo paviršiaus matyti nebuvo 
gaiima. Buvo tyku, nebuvo 
nei mažiausio vėjo, bet.kuo- 
met musų valtis artinosi prie 
vandens sukurio, arba prie 
vandeninio akmens, indijo- 
nai tuoj kreipė valtį į prie- 
šingą pusę, nori: plaukianti 
europiečiai nei jokio tam pa 
mato nematė. Povandeni- 
nius akmenis jie per saulės 
šviesos spindulius ir per van 

denį ištolo pamatė. Kitą 
kartą pamačiau ištolo juodą 
ant vandens šlaką, nors jo 
pamatymui reikėjo labai ge- 
rų ir aštrių akių Ir paklau- 
sėm indi jono, kas tai yra? 
Jis, vos nukreipė ten akis, 
tuoj atsakė, kad tai yra šuo, 
jam nei tėmijimo nereikėjo. 

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, Princioal 
6205 S. lialstcd St., 1850 VVells St. 
2407 W. Madison St., Chicago 

DIENINE IR VAKARINE 

MOKYKLA 
Čia gati 'engvai ir greitai išmokti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Anglijos, 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografija. raSyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunando- 
kitę iiuosą laiką pasimokinimui, nesigailėsite. 

i American Coiiage Preparatory School 
! 310j SO. HALSTED Si., CHlvAGO, ILL. 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Ui $50 nu- 

pirksi didelę Ca'oinet Victrola su 

puikia pastata, 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 
dsa: 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. CHcago 

Pradėk Naujus Metus su tobulu aki'j r«s 

gijimu, taip. kad nieko n~praleistumei per V 
1 sus metus, kas tau gali .iuti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių :r 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
regystė prašalinama, pasitarkite su manim. ^ prieš einant kur kitur. Egzamlnacfja DYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SDEC1ALISTAS 

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

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

Yalar. ios: r.un ytos vai. ryto iki 8 vai. «ak. 
Ncd&>.jj; nso 9 vi'.. .,to iki 12 vaL diena. 

LIETUVOS MSIOTMO BERDUOVE 

Naujas Ofensyvas h 

Europoje kalbama apie Pabaltijos mažųjų tautų federaciją. Lietuva liko savistovė valstija. Lietuvai liekant savistovė valstija reikalinga 
tuojaus šalies atstatymui dideli pinigai. 

Reikia atstatyti: 
a) Lietuvos ukininkystę. 
b) Lietuvos pramonę. 
c) Lietuvos pirklybą. 
d) Tuojaus bus reikalinga finansuoti 

Lietuvos Valdžią. 
Kas skolins Lietuvai pinigus — tas bus Lie- 

tuvos šerininkas. 
Lietuviai, męs bukime savo šalies šėrininkais. 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE RŪPI- 
NASI DEL LIETUVOS ATSTATYMO TUOJ 

SURINKTI $1000,000. 
PIRKITE LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES SERUS!! 

Kreipkitės prie musų agentų arba tiesiog į L. A. Bendrovės raštinę ir klauskite paaiškinimų 
Lietuvos Atstatymo Bendrove 

(Lithuanian Developement Corporation) 
320 FIFTH AVE.. NEW YORK CIT S', 



NAMŲ DRAUGE. 
Mūsų šeimininkėms kampelis. 

POMJDORV SRIUliA. 
1 kvortinj keną |x>midorii' 

(tomeičiii). 
1 puskvortę vandens 
1 rėžei j svogūno 
Bapkos lapą 
1 šaukštuką druskos 
Žiupsniuką pipiru 
1 šaukštuką sumalto muska- 
» tinio žiedo (mace) 
2 šaukštu sviesto 
4 šaukstus miltų. 
Suvirinti pomidorus, van- 

denį, svogūną ir prismokus 
per penkiolika minučių. Pri- 
dėti tankini maišant, sutrintą 
sviestą su miltais ir pavirin- 
ti. Paskui persunkti per rie- 
ti ir vėl per virinti. 

KOPŪSTAI. 
1 galva kopūsto 

\J/2 puoduko pieno 
2 šaukštu sviesto 
3 šaukštus miltu 
Pipiru ir druskos pagal sko- 

nio.' 
Smulkiai sukapoti kopūstą. 

Virinti kol bus minkštas, pa- 
skui persunkti. Suvirinti 
sviestą, pieną ir miltus; pa- 
skui užpilti ant kopūstų ir 

valgyti šiltą. 

DUONOS KIMŠALAS. 
1 puoduką trupinių (duonos) 
Yą puoduko ištirpytų taukų. 
J4 šaukTtuko druskos 
Vs Šaukštuko salierių druskos 
% šaukštuko pipirų 
Kelis lašus svogūno sulties 

puoduko vandens. 
Mėsos Ritinys. 

1 svarą plonai nupjautos jau 
tienOs (round steak) 

2 arba 3 šmotukus jaučio 
taukų 

2 svogūnų 
1 puoduką morkų smulkiai 

supjaustytų 
2 puodukų čvstos sriubos ar- 

ba vandens. 

Duonos Kimšalas. 

Nušluostyti, apipjaustyti 
kraštus, sumušti gerai abi pu- 
si, aptepti su duonos kimšalu, 
suvynioti ;r surišti. Apibar- 
styti ritinį mėsos su druska 
ir pipirais. Apibarstyti mil- 
tais ir parudinti visas pusės 
į karstus taukus ir paguldyti 
ant svogūno ir morkų i kepa- 
ma indą su jaučio taukais ant 

viršaus, Užpilti sriubą arba 
vandenį, uždengti gerai ir 

kepti pečiuje pamažu apie pu- 
sė valandos arba daugiaus; 
paskui nuimti dangtį ir vėl 
kepti )/2 valandos. Duoti ant 

stalo su rudu sosu padarytu 
su ta pačia sriuba, kur kepė 
mėsa, sutirštinant tai džiuvė- 
sais (crackers). Galima pa- 
daryti taippat ir į mažesnius 
ritinius kožnai ypatai atskirai. 

VIRINTI SVOGUMAI. 
Sudėt svogunus Į šaltą van- 

denį, nuimti lubenas kol po 
vandenį. Nulašinti, įdėti į 
katiliuką, apipilti su virintu 
druskiniu vandeniu; virinti 
penkias minutes, nrfašinti, ir 
vėl apipilti virintu druskinu 
vandeniu. Virti vieną va- 

landą kol svogūnai bus mink- 
šti. Nulašinti, pridėti biškį 
pieno, virinti penkias minutes, 
įdėti sviestą, druskos ir pipi 
rų. 

GARDUS PIRAGAITIS 
(cAke). 

2 puoduku cukraus 
1 puoduką sviesto 
1 puoduką saldaus pieno 
3 šaukštus miltu 

šaukštukus kepimui miltu- 

čių (baking po\v(lcr) 
5 kiaušiniu baltinius 
1 šaukštuką vanilos. 
Sutrinti cukru ir sviesta, 

pridėti pieną, dadėti miltus 
persijotus su kepimui miltu- 
čiais. I -^plakti baltinius kiau- 
šiniu kol pradės putoti ir*už- 
pilti aut masos ir pridėti va- 

nilos ext rakto. 

Ištepti 2 arba 3 tam tikras 
dėl piragaičių skauradas (eake 
pans) su sviestu ir Įpilti ma- 

sa per pusė j skauradas ir dėti 
j karšta pečių kepti. Reikia 
dalyti kad nesutrenkus, nes 

gali sukristi piragaitis. Kad 
žinoti ar iškepęs piragaitis 
(abelnai reikia apie dešimts 
minučių), tai reikia įkišti Į pi- 

; ragai t j labai plona pn'/aliu- 
ką ir jei.gu iškepęs, tai nepri- 
kibs tešla. Kaip iškeps, tada 
aptepti viena piragatį su šit u 

Į mišiniu. 

-}i puoduko cukraus 
Vi puoduko niiTtų 
Žiupsniuką druskos 
2 kiaušiniu 
2 puoduku atkaitinto pieno 
1 šaukštuką vanilos. 

Sumaišyti sausuosius daly- 
kus pridėti kiaušinius, biškį iš- 
plaktus, ir įpilti i>o biškį kar- 
sta pieną. Virinti penkiolika 
minučių, maišant tankiai, kol c7 

sutirštės. Atšaldyti ir dadėti 
vanilos. Taškui uždėti antrą 
piragaitį ant virsaus to aptep- 
ti ir aptepti su šiuomi tepalu: 
1 /z puoduko cukraus 

puoduko pieno 
1 šaukštuką sviesto 
y2 šaukštuko vanilos 

Įdėti sviestą į katiliuką, 
kaip ištirps pridėti cukraus 
ir pieną. Maišyti gerai da- 
lijant, kad cukrus nepriliptų 
prie kataliuko ir užvirinti; 
paskui virinti nemaišant tris- 
dešimt minučių. Nuimti nuo 

ugnies ir plakti kol bus už- 
tektinai tirštas dėl ištepimo, 
pridėti vanilos ir užpilti ant 

piragaičio tepant lygiai. 

POMIDORŲ DŽIELE. 
12 pomidorų 
1 svogūną N 

2 čielų gvaizdikų (cloves) 
2 čielus juodus pipirus 
1 muskatinį žiedą (mace) 
1* šaukštą drebučių (gelatin) 
y2 puodukcTsalto vandens. 
Nuplauti ir virinti pomido- 

rus, gvaizdikus, pipirus ir tnu- 

škatinj žiedą. Tiktai virinti 
dvidešimts mimučių, arba kol 
bus užtektinai "išvirus dėl ]>er- 
sunkimo. 'Kol verdant turėti 
gatavai vieną šaukštą drebu- 
čių ištirpytą į pusę puoduko 
šalto vandes ir pridėti į po- 
midorus kol karšti paskui su- 

pilti j formas arba į mažus 
puodukus ir atšaldyti, kol bus 
visai tirštas. Uždėti ant Sa- 

ločių lapų kožnai ypatai atski- 
rai. 

BUN DŪKAI. 
2 puoduku miltų 
5 šaukštus kepimui miltučių 

f7)a1<Tng po\vder) 
1 šaukštuką druskos 
1 šaukštą taukų 
1 puoduką pieno ir vandens 

j lygias dalis 
1 šaukštą sviesto. 
Sumaišyti sausus dalykus 

ir persijoti du kartu. Įmai- 
šyti taukus ir sviestą; pridėti 
po fiisl<] skyščius, maišant tan- 
kiai su peiliu iki taps minkšta 
tešla. Sudaryti į bundukus 
ir kepti J labai karštą pečių, 
nuo dvylikos lyg penkiolikos 
■minučių. 

GERI PATARIMAI. 
3 šaukštukai yra lygus—1 

šaukštui. 
4 satiKsia! yra lygus—Vį 

puodukui. 
2 puodukai yra lygu—1 pus- 

kvortei. 
2 puskvortčs yra lygios—1 

kvortai. 
4 kvortos yra lygiai—1 ga- 

lionui. 
4 puodukai miltu lygus—1 

svarui. 

Iš Lietuvių Gyvep.imo Amerikoj. 
IŠ PITTSBURGH, PA. 
Sausio 22 d. Čia atsibuvo 

Liet. Socijalistų 6-tos kuopos 
prakalbos L. M. D-jos sve- 

tainėj. Dar reikia pažymėt, 
kad Pittsburge vis kairiejie 
socialistai; yra ir dešiniųjų, 
bet jie mažumoje ir turi ty- 
lėt. 

Kalbėto jum buvo J. Jukelis 
iš Nevv Yorko. Kalbėjo apie 
lietuvos buvusę kadaise gerą 
kultūrą, kada ją valakai valdė 
ir nebuvo ponų. Ponus, girdi, 
įvedė 1). L. Kunigaištis Vy- 
tautas, priimdamas Krikščio- 
nybę. Tai Vytautui daugiau- 
se ir teko; net jo paveikslą 
liepė išmest iš svetainės. 

Kalbėtojas stengėsi tik juo- 
kus krėsti, mat tada lengviau 
nesąmones pasakoti. Ir pri- 
pasakojo visko. Girdi, bolše- 
vikai puikiausi žmonės; jie 
ir carą su kaizeriu nuvertė 
nuo sostų su savo lapeliais. 
O išsidalinimą turtų bolševi- 
kai puikiai atlieka (mat koki 

"gabus"). 
Bolševikai, girdi, nieko ne- 

bijo ir rengiasi verst nuo so- 

sto daugiau karalių; pirmoj 
eilėj yra Švedijos karalius. 
Bet vėliau kalbėtojas pradėjo 
bijoti vyčių, kurie gali kartais 
pradėti mušti bolševikus (tai 
mat ir už bolševikus yra sti- 
presnių; stebuklai). 

Toliau davė vėjo tautinin- 
kams ir klerikalams kam jie, 
darbuojasi ~dėl Lietuvos ne- 

prigulmybės. Ant pabaigos j 
užreiškė, kad nėra reikalo nei 
darbuotis dėl Lietuvos nepri- 
gulmybės, nes Lietuvos iš ten, 
kur ji esą, niekas neišneš. Ma- 
tyt, kad to žmogelio makau- 
.ėjo ebtvarkė, nes sveiko proto 
žmogus taip nekalbėti apie 
likimą tautos. 

Taip išjuokti tautos, pasi- 
stengimą taipti laisva, gali tik 
beprotis, arba žmogus apie 
kurio dorą reiktų paabejoti. 

Prakalbose buvęs. 

IŠ WATERBURY, CONN.Į 
Maža recenzija. 

j Čia neseniai Dramatiška 
Draugija "Aušra" sulošė vei-; 
kalą "Užburti Turtai." Vei- 
kalas sulošta vidutiniai gerai, 
bet padaryta keletas klaidu 
kurias lengva butų prašalint. 

Nevykusiai sulošta Vladis- 
lovo rolė. Kur reikalaujame 
aktoriaus be rankos, tai mustt 

Vladislovai išėjęs ranką sle 
pia tai kišenėn, tai už pečiu. 
Tai "Klaida lengvai atitaisoma. 

Buvo ir daugiau klaidų, ku- 
rių prašalinimui nereikia, nei 
didelio gabumo, nei mokslo. 
Pavyzdin; atrodė, kad tėvai 
ir vaikai yra vienokio am- 

žiaus,—tai grimo kaltė; mer- 

ginos buvo "pasirėdžiusios 
amerikoniškai, gi vyrai lietu- 
viškai—sodietiškai; vieni pi- 
nigui vaclma rubliais, kiti do- 
liariais. 

Tai vis klaidos, kurias la- 
bai lengva prašalinti, tik rei- 
kia atkreipti į pasiimtą darbą 
daugiau domos. 

K. (jirkalniškis. 

2 puoduku cukraus lygus—j 
1 svarui. 

Audus čeverykus galima 
gražiai nuvalyti su terpeiinu. 
Užlašinti kelis lašus ant vil- 
nonio skuduro ir trinti. 

Geras plovimas akiu šiuo 
mišiniu: du granu borakso ir 
dvi unciji kamfarinio van- 
dens. Tas pagelbsti jeigu 
akįs paraudonavę, arba nuo 

stipraus vėjo užpustos. 

IŠ WESTF!ELD, MASS. 
Seredoje sausio 22 d. vie- 

tinis Taulo's' Fondo skyrius 
surengė protesto prakalbus ir 
išnešė prieš lenkus ir bolše- 
vikus atin tikra rezoliucija. 
Kalbėtojais buvo P. j. Karo- 
sas ir vietinis Kunigas K. Va- 
siliauskas. Karosas kalbėjo 
neperpraščausia, nuplėšdamas 
Lietuvos dabartini politikos 
stovį ir reikalingumą protes- 
tuoti prieš lenkų ir bolševikų 
šovinizmą. Žinoma neapsiėjo 
ir be šmeižimo tautininkų ir 
Liet. Neprigulniybės Fondo, 
nes kitaip negalėtų daryti biz- 
nio. 

Po jo kalbėjo kun. K. Vasi- 
liauskas. Kun'gėlis peikda- 
mas šovinizmą lenkų ir bolše- 

vikų pats y r?. didžiausiu šo- 
vinistų, gal didesnių už lenkus. 
Girdi, jeigu Lietuva bus lais- 
vamaniška tai jis, kun. K. Va- 
siliauskas, nerems ią — tik- 
rai katalikiška Lietuva yra 
remtina. 

Kunigėlis užmiršo tą pati 
šalį, kur jisai pats dabar gy- 
vena ir puikiai gyvena,—tai 
Amerika. Juk čia nėra nei 
speciališka katalikų šalis, nei 
protestorių, hėi žydų ar ko- 
kitų, bet visi ramiai sugyve- 
na. 

Ten buvęs. 

IŠ EL1ZABETH, N. J. 
Generolas Kalba Lietuvių 

Vakare. 
Lietuviai Elizabethe X- J. 

turėjo didelį ir iškilminga va- 

karą, pagerbimui sugrįžusių 
lietuvių kareivių. Tai bene 
pirmutinis šiame mieste toks 
vakaras. 

Choras susidedantis iš mer- 

ginų, apsirėdžiusių tautiškais 
rūbais, padainavo keletą liau- 
dies dainų. Jonas Butėnas, 
dainorius Metropolitan Opera 
House Nevv Yorke, irgi pa- 
dainavo rinktinas dainas. 
Taipgi buvo sudainuota Lic-| 
tuvo hymnas "Lietuva Tėvy- 
nė.". 

Žymiausiu kalbėtojumi bu- 
vo Generolas Dennis F. Col- 
lins. Generolas pagyrė ta 

dvasią su kuria lietuviai ka- 
reiviai ėjo kovoti anopus va- 

denyno dėl Demokratybės 
principų. Toliau kalbėtojas 
linkėjo, kad ta pati dvasia 
apimtų ir visus lietuvius, idant 
pasekmingiau galėtų veikti dč! 
labo savo tautas. Ir kad Lie- 
tuva sykiu "štTlatomis tauto- 
mis atsiektų tikslą, t. y. taptų 
laisva ir neprigulnvnga. Už- 
baigdamas pasakė, kad reikia 
tikėtis jog Taikos Konferen- 
cija suteiks Lietuvai tą ko ji 
trokšta- 

John J. Stamler, vietinis 
advokatas, kalbėdamas pasa- 
kė, kad yra užduotis visų lie- 
tuvių Suvienytose Valstijose 
remti visus sumanymus, kuris 
tik neš naudą Lietuvai. Jis 
taip pat pabriežė reikalingu- 
mą daugiau apšvietos tarp 
lietuvių, ypač moterims. 

Dar kalbėjo J. W. Liu<- 
kauskas. Jis pasakė susirin- 
kusiems, jog lietuviai Ameri- 
koje turi viltį, kad po Taikos 

Konferencijai Lietuva taps 
respublika maž-daug tokią, 
kaip Suvienytos Valstijos. 

\ akaras buvo rengiamas 
Elizabetlro Lietuvių Laisvės 
komiteto. Komitete yra Do- 
minkas Brazinskis. pirm.; Au- 
gustinas Liutvinas, kas.; A. 
J'. Zailskas, sekr.; ir Bro- 
nius Barkauskas, Sekr. pagel. 

Nuo ticd. Ši žinutė paimta 
(sutraukoje) iš Elizabetli 
Evening i imes, sausio 24. 

Matyti tenykščiai lietiniai su- 
maniai darbuojasi. 

LINKĖJIMAS. 
Labai linksma man buvo 

pasisveikinti su pirmu nu- 
meriu dienraščio "Lietuva," 
kuris atrado manę mieste 
Brcjst Francuzijoj. 

Linkiu dienraščiui "Lie- 
tuvai" ir jo bendradarbiams 
viso labo ir kad dienraštis 
"Lietuva" augtų žymiai kas 
dieną pakol išaugs į didžiau- 
si dienrašti Amerikoje. 

Linkiu, kad "Lietuva" at- 
rastų sau šiltą ir laukiama 
vietą kiekvieno Lietuvio šir- 
dyje, netiktai givenančių 
Amerikoje ir Lietuvoje, bet 
kiekvienoje po saulės spin- 
duliais. 

Kaip aš atvažiavau į Fran 
cuziją jau ėsmu šeštoje vie- 
toje, bet "Lietuva" nors ir 
be tikro adreso atraclo mane 

paskutinioje vietoje. "Lie- 
tuva" taip labai nustebino 
mano draugus Amerikonus 
(aš tik vienas lietuvis šiame 
regimente(, kad Jie pavadi- 
no "Lietuva" "Path Finder" 
— Tako Atradėjas (t. y. 
musų 8-tos Divizijos var- 

das. 
Linkiu, kad "Lietuva" pa- 

siliktų ant visados platinto- 
ja šviesos, dorybės, laisvės 
ir lygybės. 

Kad butų tako atradėja, 
kuriuom eidami atrastume 
Laisvą Neprigulmingą De- 
mokratišką Lietuvą ir užgie- 
dotume linksmai "Lietuva 
Tėvynė musų." 

Sergent. F. Zakareviče. 
Brest France. 

Co. "L" 8-th Inf. A. P. O. 
716 A. E. F. 

PJione Burnside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
A P T I E K A 

STEPHEN VILIMOVITZ, R. PH. 
...DRUGGiST... 

8924 Cotiage Grove Av. 
Chicago, 11.1 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽSISEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Utaininkais 
Ketvergais, 
Subatomis ir 
Nedėliomis 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 3 
vakarais. 

3393 SD. MORGAN STRfET 

Jeigu jusų akys perti arba skaudžios, 
j'.;s nereikalaujate eiti gydytis ir rao 
kšH augštas kainaa už tai. I'asiteirau 
kit su manim. Aš pritaikysiu jums 
akinius, kurie greitai prašalins jums 
visus akiu sakusmu?. Aš gvarantuojv 
lums geriauslg, patarnavimą, ir žemiau 
sias kainas. Turiu 8 metų patyrimu 

Peter A. Miller 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizgučių. Pui- 
kiai Taisoma Laikrodėlius 

2128 W. 22nd St. Chicago 
Phone Canal 5838 
490b W. i4th St CiccroJ 

BARGENAS 
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Piayer Pianų, vėliau- 
sios mados. Seklyčios tetij. valgo- 
mojo ir miegamojo kambarių Betuis, 
divonuR, pa' cikF^'ii-, parduosiu v/, bile 
teisingą iasiul!ji?ijy. Nepraleiskit* 
šio bargenc. P.czi.iuacija 
1922 S. Kedzie Avc., ChiCAGO 

Parsiduoda medinis namas 

ant vienų lubų, sn 5 ruimais; 
bučerne ir grosernė su ta voru 

ir t" j k j ceriais už $6.000. Pusę 
[r.V.keti tuojaus. Atsišaukite: 

6601 Ilonnitage Ave. 
Chicago, 111. 

"MOTINOS ŠIRDIS" SCENOJE 
STATO 

Keistučio PaseIp. KJiuhas 
NED., VASARIO (Feb.) 2 d., 1919 m. 

Pulaskio Svetaineje, 1715 so. ashland ave. 
Scenoje stato 3 aktų dramą 
"MOTINOS ŠIRDIS" 

Su dainomis. 
PARAŠĖ M. DUNDULIENĖ 

Svetainė atsidarys 4:30 vai. po pietų; Lošimas prisidės 5:30 vai. 
INŽANGA 35c IR AUGŠČIAU 

Po perstatymo linksmus balius iki vėlyvos nakties. 
Draugai ir draugės! Keistučio dramos skyrius deda visas pa- stangas, kad savo užduotį atlikus kuopuikiausiai, o Publika jau 

žino, kaip Keistučio dramos skyriaus lošėjai atlikdavo savo užduotis 
pirmiau, taip ir šį kart g. dedą visos pastangas ant "Motinos širdiec,' kad atlikus kuonogeriauBlal. Kviečia visus ats'lankyti. 

KEISTUČIO PAŠEL. KLIUBAS. 

ADOMAS a. KARAI.I AU3KAS 
SKKANCI AI RAŠAU: 

Aš lalni sirgau per 3 metus, nuslabnėjcs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėiiruas. 
Kraujo, inkstų. Nervų ir abelnas s; ėkų uustojimas 
>-iso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau s*vo 
-••'•ikatai pr.gelbos. 

liet kada pareikalavau Saltitaras vaistų, IMttcrio, 
Kraujo valytojo, Nervatoną, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po tuvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti. stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
ii-ivalė. Nfcrvai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas fianyko, diegliai nebebadė įk> krutino. 
Viuurių rėžimas išnyko po užmušimui visu ligų. Ilė- 
fui 3 tnėne<iij išgerdavau k^s savaitė po butelį Sa- 

lutaras, Hitteria, ir pn 3 mSn. Eavo paveiksle pamačiau t;kį skirtum) kaip tarp 
dienos ir nakties. Da-liar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju 
Sa luta ras mvlLiij geradSjlstei ir linkiu vi-siems savo draugams ir pažį tarr.ieais 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai k.ciptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baltrtnas, Prof. 
1707 So. halsted St. Phone Ccnal 64 7 Chicago, IU. 

Lietuviu Finansinis Verdunas 

DEPOZITŲ AUGIMAS 

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) $.16,754.95 
Rugpjučio 4, 19*7 288,556.89 
Gruodžio 31, 1917 418,661,63 
Liepos 2, 1918 600,079.07 
Lapkričio 2, 1918 765,523.56 
Gruodžio 31, 19x8 945,789.40 

Sausio 29, 1919 .... $1,020,093.8 7 

Dėkite savo pinigus į Univcrsal State Banką. Jeigu lai- 
kote kur kitur, tai palikite mums savo knygutę, o męs 
piniąus perkelsime — tamistai visai nereikės gaišti nuo 
darbo. Mokame 3 nuošimtįuž padėtus pinigus, kurį iš- 
mokame kas pusmetis Sausio ir Liepos mėnesiuose. 

Lietuviu Valstybinis Bankas taip sparčiai auga dėlto, 
kad yra STIPRUS IR SAUGUS bankas, po aštriausia 
valdžios priežiūra ir po nuolatine užžiura ištikimų di- 
rektorių, pasekmingų ir patyrusių banko valdininkų, turin 
čių platų i/- ilgametinį patvr imą bankinuiose reiktuose. 

Unversal State Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai 
apsaugoti ir niekad negali žuti, nes bankas turi gryną kapitalą ir perviršj. siekianti $225.000.00, o suvirs 400 šėrininkų savo turtu duoda depozitoriams dą didesnį už- 
tikrinimą—žodžiu sakant Universal State Bankas yra tai "lietuvių Finansinis Verdunas''. 
Univcsal State Bankas yra netik saugus bet ir labai pa- rankus bankas, nes yra atdaras Utarninko ir Subatos 
vakarais iki 8:30 valandai, duodant progą darbininkams 
atlikti savo bankinius reikalus be atsitraukimo nuo dar- 
bo ir be nuostolio. Šiame banke kiekvienas gali susikal- 
bėti savo prigimtoje kalboje be kitų tarpininkystės. 

BANKO VALDYBA: 
JOSEPK J. ELIAS, Prezidentas 

WM. M. ANTON1SEN, Vice-Prezidentas 
JOHN I. BAGDZIUNAS, Vice-Prez ir Kas. 

UNIVERSAL STATE BANK 
325.: S. HALSTED ST. Karop. 33. Ciucago, Dl. 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto 

iki 5 vai. po pietų; Subatoj nuo 9 vai. ryto iki 
12 pietų. TJtarniko ir Subatos vakarais iki 8:30. 



Prūsija—Mažoji Lietuva. 

Prūsų Lietuvių Reikalai. 

Peniai susitvėręsis Chica- 
• gos Prūsų Lietuvių Komite- 

tas nesiliauja veikęs ir ma- 

tosi, kacl iš jo veikimo bus 
kokia nauda lietuvių tautai. 
Jo tiksiu yra sujudinti ir su- 

organizuoti visus Chicagos 
ir kitų lietuviškų naujokynų 
Prūsų lietuvius, idant jie su- 

sivieniję pradėtų ištikro rū- 

pintis abelnais lietuvių tau- 
tos reikalais. Tam tikslui 
jis išsiuntinėjo kituose mies- 
tuose gyvenantiems Prusij 
lietuviams atsišaukimus, ra-, 
gindami, kad ir anie lietu- 
viai išsirinktų panašius ko- 
mitetus, kurie galėtų savo 

apielinkės lietuvius vesti pir 
myn. 

Kitos Kolionijos Pritaria. 

Ant tų Chicagos Prūsų lie 
tuvių atsišaukimų atsiliepė 
jau Brooklyno ir Collins- 
ville, Iii. lietuviai. 

Brooklyniečiai pranešė, 
kad jie esą išsirinkę jau ir 
vietinį Prūsų lietuvių ir lie- 
tuvių liuteronų komitetu. 
Komitetan išrinkti esą se- 

kanti asmenįs: Jurgis Kai- 
raitis, Simanas Titliu3, En- 
drikas Unguraitis ir Juozas 
Vosilius. Norint susinešti r,u 

jų komitetu reikia siųsti iaiš 
kus raštininko adresu: Geo. 
Kairath, 574 Rogei'3 Ave., 
Broklyn, N. Y. 

Collinsvillės Prūsų lietu- 
viai pusėtinai pritarė Chica- 
gos Prūsų lietuvių sumanu- 
mui, bet jie nedrįsta patįs 
organizuoti savo žmones. To 
dėl Chicagos Prūsų lietaviaį 
aprinko pp. J. Ilgaudą ir K. 
Gavėnę, kurie nuvažiavę ! 
Collinsvillėn prigelbėtų te-, 
naitiniams Prūsų lietuviams | 
surengti prakalbas ir juos 
sutraukti i krūvą. 

Tikimės, kad ir Philadel- 
phia, Naugatuck ir Biidge- 
port, Conn., ir kitų vietų, ne 

užilgo susižinos su chhagie- 
čiais ir r.eduos save prasi- 
lenkti tautiškame veikime. 

Idant supažindinus Prašų 
lietuvius su abelnais lietu- 
vių tautos reikalais ir su Pra 
sų lietuvių reikalais, Chi- 
cagos Prašų lietuvių komi- 
tetas yra nutaręs rengti tau- 
tiškas prakalbas ir moksliš- 
kas paskaitas, per kurias 
žmonės butų stumiami pir- 
myn. Tam tikslui jio yra 
parengę ir prakalbas bei 
koncertą, kuris Įvyks vasa- 

rio 8-tą d., subatos vakare, 
M. Meldažio svet., 2242 W. 
23rd PI. Minėtos prakalbos 
prasidės 7:30 vai. vakare. 
Geistina, kad ypač Prūsų lie 
tuviai, ne vien iš Chicagos, 
bet, jei galima, ir iš toliau, 
atkeliautų į minėtąsias pra- 
kalbas. 

Pmsų Lietuvių Judėjimas 
Suvienytose Valstijose. 
Amerikos lietuviai (ne 

protestonai) nedaug težino 
apie Prūsų lietuvius, gyve- 
nančius Amerikoje. Nekurie 
laiko juos vokiečiais. Kiti 
nėra nei girdėję apie juos. 
Taeiaus ištikro beviek kiek- 
vienoje didesnėje Amerikos 
lietuvių kolionijoi galima at- 
rasti po keletą Prūsų lietu- 
vių. Ir jie nėra taip labai 
suvokietėjusiai3, arba ištau- 

tejusiais, kaip daugelis ne- 

protestonų lietuvių mano. 

Ypatingai Collinsville, 111, 
Chicago, 111., Philadelphia, 
Pa., Naugatuck ir Bridge- 
port, Conn., ir Brooklyn, N. 

Y., yra jų tiek claug, kad jie 
įstengia palaikyti savo pa- 
rapijas ir bažnyčias, kurio- 
se lietuvių (ne vokiečių) 
kalba turi jie savo pamal- 
das. 

Prūsų lietuvių kunigai yra 
sekantieji: H. S. Brus- 
taitis, 870 N. Seventh St., 
Philad^lphia, Pa.; E. Korys, 
44 Central Ave., Naugatuck, 
Conn.; G. Matzaitis, 274 
Humboldt St., Brooklyn. N. 
Y.; M. Plonsit, 309 Collins- 
ville Ave., Collinsville, 111.: 
J. J, D, Razokas, 713 W. 17 
PI., Chicago, 111. ir F. Do- 
džuveit, 1123 N. 15ta St., 
Sheboygan, Wis. (Tas ne- 
turi lietuviškos pprapijos, 
bet atlieka pamaldas lietu- 
viškai Sheboygano Prūsų 
lietuviams. 

Prūsų lietuviai yra taipo- 
jau sutverę savo pašelpines 
draugijas. Chicagoje Col- 
linsville, Philadelphia, Wa- 
terbury, Conn., Brooklyn. 
ir kitose vietose. Daugelis 
Prūsų lietuvių priklauso prie 
SLA. ir prie kitų tautiškų 
draugijų, kuriose nėra mai- 
šomi tikybiniai dalykai. 

Keletas metų atgal kun. 
P. Drignaitis, išleido i' re- 

dagavo Prūsų lietuvių laik- 
raštį 'Tiesos Draugas.' Laik- 
raštis buvo pusėtinai gerai 
rėdomas. Bet redaktoriui- 
teidėjui susirgus turėjo su- 
stoti išeiciinėjęs. 

Dabartiniame laike išlei- 
džia kun. G. Matzaitis laik- 
raštėlį "Pasiuntinystės Pas- 
14." Išeina sykį į mėnesį 
ir praneša tikybinius straip- 
snelius. Kalba nepergeriau- 
sia. Todėl ypač Chicagos 
piotestonų parapija atsisąkė 
remti tą laikraštuką. Chi- 
c: gos Prūsų lietuviai jau 
yra gatavi užmesti senas vo- 
kiškas raides, o įvesti loty- 
niškai-lietuviškas ir gryną 
lietuvių kalbą į savo malda- 
knyges. 

Prūsų lietuvių gyvena 
Pittsburg, Pa., Dayton, O., 
Cleveland, O., Detroit, Mich. 
Elizabeth, N. J., bet tos vie- 
tos dar nėra suorganizuo- 
tos. 

Seranton, Pa., Boston, 
Mass., New Haven, Conn. 
jau yra įrengtos Prūsų lie- 
tuvių misijos. Gali buti ten 
neužilgo susitvers protesto- 
niškos Prūsų lietuvių para- 
pijos. 

Prūsų Lietuviai Kanadoje. 

Nemažai Prūsų lietuvių iš 
Klaipėdos ir Stalupėnų ap- 
skričių yra apsigyvenę Al- 
bertos ir Manitobos valstijo- 
se, Kanadoje. Vienas iš jų 
vardu Petereii ilgą laiką 
bendradarbiavo TilžGs "Nau 
jai Liet. Ceitungai," rašinė- 

j damas eiles ir tautiškus bei 
moksliškus straipsnelius. 

Apie 20 metų atgal kun. 
^empaitis laikydavo Kana- 
dos Prūsų lietuviams pamal- 
das lietuvių kalba. Vėliaus 
ten nukeliavo kitas lietuvis 
kunigas vardu Jokiu as Mo- 
zūras. Tas taipojau, kaip 

i kada, yra laikęs tenaiti- 
|niams Prūsų lietuviams pa- 
| maldas. O kun. V. Gaiga- 
laičio, Ph. I). redaguojama- 
me laikraštyje "Pagalboje" 
kun. Mozūras kartą, prane- 
še, kad tenaitiniai lietuviai 
mielai norėtų turėti savo kai 

j ba pamaldas. Jis buvo ma- 

nęs sutverti tenai ir lietu- 
višką parapiją. Bet lietu- 

viams ūkininkams šen ir ten 
išsimėčius nebuvo galima tai 

i padaryti. Šiądien jau ne- 

ateina apie Kanados Prūsų 
lietuvius jokių žinių, nes 
kun. Pempaitis persikėlė Į 
Suvienytas Valstijas, o kun. 
Mozūras užsiima dabar tik 
su vokiečiais. Jie turbut 
jau kaip ir išnyko. 

Stokime Darban! 

Dabartinis Chicagos Prū- 
sų Lietuvių Komitetas susi- 
deda iš sekamų asmenų: 
Pirmininkas—p. J. Iigaudas, 
220 So. State St.; Pirminin- 
ko Pagelbininkas—M. Nau- 
jokaitis, 3957 So. Rock\veli 
St.; Raštininkas—K. Gavė- 
ne, 3301 So. Kalsted St.; 

j Iždininkas — M. Matzaitis, 
4120 S. San Srancisco Ave. 
Iždo Globėjai — pp. Bendi- 
kas, 3723 Emerald Ave. ir 
Aleks. Paulikaitis, 831 Reacl 
Court. Patarėjai—p. G. Pa 
laitis, 2130 W. 21st PI. ir 
M. Jonaitis, 5137 So. Whip- 
ple St. Visi Chicagoje. No- 
rint susižinoti su Chicagos 
Prūsų lietuvių komiMu ga- 
lima siųsti laiškus raštinin- 
ko, K. Gavėnės, adresu, ar- 
ba galima atsišaukti ir pas 
bile vieną iš čionai minėto 
komiteto narių. Geistina i 

butų, kad kitų miestų Prūsų 
lietuvei kuo veikiausiai su- 

sineštų su Chicagos komite- 
tu, idant pradėtas darbas 
nuolatos eitų pirmyn. 

Chicagos Prūsų Lietuvių 
Komitetas nori rūpintis pirm 
visų daiktų Prūsų lietuvių 
reikalais čionai Amerikoje 
ir Mažojoje Lietuvoje. To- 
dėl jis ištikro nesusidės su 

jokįa dabar esančių tarybų, 
arba "sriovių." Tautiškuose 
reikaluose jis veiks su visais 
lietuviais išvien ant tiek, ant 
kiek Prūsų lietuviams ir lie- 
tuviams protestonams, bus 
galima išvien dirbti. 

Idant nesupainioti savo ti- 
kybą ir bažnyčią su tautos 
ir politikos reikalais, męs 
dabar vadinsimės paprastai 
"Prūsų lietuviais," o ne "liu- 
teronais," arba "protesto- 
nais," nes tikyba neturi nie- 
ko .bendro su tautos reika- 
lais. Męs reikalaujame, to- 
dėl, kad ir kiti lietuviai ne- 

kištų savo tikybos, kur ji ne- 

priklauso. J. J. D. R. 

Nuo Red. Perskaitęs šį 
straipsnį, leidžiant jį spau- 
don, negaliu skirtis su juo 
neišreiškus užuojautos gvil- 
denamam reikalui. Todėl 
aukauju Prūsų Lietuvių rei- 
kalams $5.00. Auką įteik-[ 
siu komitetui prie pirmos 
progos. R. Adžgis, 

Redakcijos Narys. 

Taupinimo Lekcijos Vaikams. 

Bet Tinka ir Dideliems. , 
Pradedant nuo ateinančios j 

savaitės visose Chicagos ir; 
Illinois valstijos mokyklose,j 
paiapijitvse ir viešose bus j 
j vestos taupinimo lekcijos. To 
sumanymo įvykdinimu rūpi- 
nasi Illinois vaLtijos karės 
Taupinimo Organizacija su 

parama Valstijos apšvielos 
Superintendento Mr. Francis 
C. Blair irgi remiant pavieto 
ir miesto -mokvklu superinten- 
dentams. -i 

Taupinimo progaganda po 
visa valstiją pasieksianti 1,- 
500,000 mokinių. Taupini 

mas yra labai reikalingas ne- 

tik karės metu, bot ir laike 
taikos, ypač dabartiniame lai į 
ke nuginklavimo kareivijos 
valdžiai yra reikalingi pini- 
gai. T>eto vaikai taupindami 
valdžiai pinigus pripras prie' 
pilietiškos atsakomybės lygi- 
nai, kaip ir suaugę žmonės, 
kurie šelpė valdžią pirkdami 
Laisvės piskolos bondsus. 

Karės taupinimo Organi- 
zacija parūpino ir isdalįs vi- 
soms mokykloms tam tikrus 
Įrankius dėl rinkimo ir tau- 

pinimo pinigų, kad mokiniai 
galėtų paskui nusipirkti Karės 
Taupinimo ženklelius "stamp." 

Visas instrukcijas vaikai 
gaus apie taupinimą nuo savų1 
mokytojų. Tėvai turėtų at-| 
kreipti atyda ir užinteresuoti 
savo vaikus prie taupinimo. 
tokiu budu vaikai išaugs ir 
tėvams ir savo kraštui nau- 

dingais piliečiais. Nevien 
vaikus reikia mokinti taupini- 
mo, suaugusiems trupinimo 
lekcijos i.^'i reikalingos. 

Kadangi Suvienytos Val- 
stijos perleido įstatymą, už- 
draudžianti s daiginančius, gė- 
rimus, tai ar nebūtų gerai kad 
ir suaugusieji, kurie praleis- 
davo pinigus gėrimams juos 
perkeistų į Karės Taupinimo 
ženklelius taip vadinamus— 
"\Var Saving Stamps." 

Sulyg apskaitliavinio žy- 
maus autoriteto ex-prezidento 
I'iirvardo Universiteto profe- 
soriaus Eliot paduodame su- 

rašą kiek męs praleidžiame 
pinigų bereikalingai. Jeigu 
tuos praleistus pinigus ap- 

vcstume i Karės Taupininio 
ženklelius, tai ir Valdžia ir 
męs pats daug naudotume. 

Suvienytose Valstijose žmo- 
nės pragerdavo §2,200,000,- 
000 j metus. 

John Barlcy corn padavė 
sumanymą apversti pinigus, 
kuriuos prakerdavome, kas 
metų į Karės Taupininio Žen- 
klelius. Jeigu tą įvvkdintumeį tai kiekviena ypata Suvieny-j 
tose Valstijose gautų $22 vtr-l 
tes Karės Tanpinimo Ženlc-t 
ielių. Štai yra surašas kitų' 
bereikalingai praleistų pinigų 
sulyg ex-Prezidento Eliot ap- 
skaitlavimo: 

Ant tabako, $1,200.000.000. 
Brangenybių, 800,000,000 
Automobilių, 500,000,000 

" Saldainių, 200,000,000. 
"NesvaigTnančių gėrimų, 

"120,000,000 
*' Arbatos ir Kavos, 

100,000,000 
" Chęwing Gum, 13,000,000 
Bereikalingai žmonės išlei- 

džia beveik tiek kiek jiems 
reikalinga maistui. 

Svaiginant iems gėrimams 
beveik dvigubai daugiau iš- 
leiz lavo negu apšvietai. 

Tai yra taktai apie ku- 
riuos žmonės turi pamąstyti. 

Jau laikas, kad sunkiai už- 
dirbtus pinigus protingai savo 
ir savo "šalies naudai suvar- 

totume. 

KOOPERACIJA ir ūki- 
ninkai. 

Dalis departmento darbo 
yra dedama, kad išauklėti ko- 
operacija .ir pasimainymą ūkės 
darbininkų.' Pav. nesenai bu- 
vo sudaryta .daugiau kai tūk- 
stantis kult*jn ratelių Ohio, 
Indianos, Illinois ir Michigano 
\ aistiiose. Tie rateliai inima, 
nuo trejų iki dvidešimt ūkių. 
ir susidėję jie netik kad nusi- 
perka kulamasias mašinas, be: 
pasideda kooperatyviai ir ktt- 
lant javus ir juos valant nuo 

laukų. 
Hari si i odė taip pasek- 

mingas, jog- jis plečiamas ant 

i kitų tikės darbų, kur tik rei- 
kia daugiau darbo rankų. 

DAUG REIKES DARBI- 
NINKŲ ANT ŪKIŲ 

Jei taikos tarybos ir užsi 
rengias prie darbo sutikti š 
ūkių darbininkų klausimu, 
baigtų prieš pjūtį, ūkės tlar 
bininkų klausimas 1919 m. dai 
skirsis prieš karės laikų pade 
jima. Taigi Suv. Valstijų 
žemdirbystės Department 

Departmento viršininką: 
spėja, jog ūkių darbininki 
klausimas 1919 m. bus tau: 
nnus, kaip ir 1()08 m., nes di- 
aelė dalis Amerikos armijos 
gali pasilikti Europoje per vi- 
sus metus. 

Žemdirbystės departamen- 
tas apskaitliavo, jog 1918 m. 

rudenį žieminiais kviečiais ap- 
sėta 49,027,000 akrų, t. y. 15.- 
9r/c daugiau, negu rudenį 
1917 m. 

Toks didelis plotas žiemi- 
nių kviečių nurodo kiek rei 
kės darbininkų prie ūkės dar- 
bų. Reikės trijų, ar kieturių 
vyrų suvalyti ką vienas vyras 
pasėjo, o niekur nebuvo sa 

koma, kad butų buvę perdaug 
darbininkų prie sėjimo. 

Žemdirbystės 1 )epartinenta 
mano palaikyti savo organi- 
zacija, kuri rūpinos ūkių dar- 
bininkais per 1918 metus. Rei- 
kiant darbininkų, departamen- 
tas stengsis išnaudoti kiekvie- 
ną šaltini i, kad aprūpinus ūkės 
darbininkais. 

Teeiau departmentas steng- 
sis, kad ūkių darbininkai tu- 

rėtų nuolatinį darbą. Yra 
manoma wjog vienas svarbiau- 
sių reikaV ant milijonų Ame- 
rikos uki\i, tai kad darbinin- 
kai butų vaikomi visus metus 
su geromis gyvenimo sąlygo- 
mis ir su gera alga. 

Daug kareivių ir vyrų, pali- 
kusiu ukes ir išėjusių i karės 
reikmenų darbus (o skaitmens 
rodo, jog karės reikmenų dar- 
bai atėmė daugiau darbininkų 
nuo ūkių, negu armija), ma- 

noma, sugįžš ant ūkių, jei 
jiems bus tinkamai apmoka- 
ma. 

Sakoma, daug vedusių žmo- 

nių turėtų dirbti ant ūkių. 
Kad juos gauti reikia turėti 
geresnius samdininkams butus 
ir suteikti darbo per visus me- 

tus. Kad ūkininkams padėti 
intaisant naujus samdinin- 
kams butus, departmentas tu 
ri sudaręs planų pavyzdiniems 
trobesiams. 

MOKSLINČIAUS "RECEP- 
TAS" PRIEŠ BOL- 

ŠEVIZMĄ. 
Prezidentas katalikų Uni- 

versiteto Notre Daine kuni- 
gas John Cavanaugh, C. S. 
C, D. D., kalbėdamas susi- 
važiavime brangių daigtų 
kupčių pasakė, kaip galima 
išgydyti nuo bolševizmo. 
Mokslinčius niaž-daug taip 
išsitarė: 

"Dėdė Šamas turi ištrauki 
iltis bolševizmui' panaikinda- 
mas sąlygas, kurios gelbsti 
platinimusi radikaliŠkoms idė- 

joms." 
"Paskutinis žodis politiško- 

je ekonomijoje apie radikališ- 
ką filosofioją taip sako:—pa- 
daugink draugus privatiškos 
nuosavybės su pagelba padau- 
ginimo nuosavybės valdyto- 
jų," y '•»: įftf I 

Menu žodžiu bolševizmas 

pats išnyks, kada visi turės 

privatiškas nuosavybės. 

WAR SAVINOS STAMFS 
ISSUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Po 50 metų Vokiečių priespaudos, paliuosuotas Strass- 
bur^as šventė talkininkų pergalę. 

Žmogaus Progresas Gaminime Maisto. < 

Buvo gadynė pasaulio istorijoje, kuomet žmogus buvo 
nedaug geresnis negu žvėris savo apsėjimė ir papročiuose. "Žmonija," sako Kynų šventraštis." per pirmus septynis tukstačius amžių jie valgė žalią mėsą, piešdami su nagais arba dantimis nuo gyvo žvėrių taip pat, kaip kak nesenai 
darė Abyssinijoje. 

Prilygindami šių dienų stovi išsivystimo ir mokėjimo 
virymo srityje, prie tų dienų, kuomet žmonės plėšdavo mė- 
są nuo kuno gyvo žvėrio, męs matome koki progresą žmo- 
gus padarė toje linkmėje/ Matydami tokius didelius kraš- 
tutinumus, męs pastebime dideli skirtumą. Tarpe tų kraš- 
tutinumų telpa visokios rūšies maistas ir visoki budai jo 
gaminimo ne civilizuotomis gentėmis ir pusiau civilizuo- 
tais žmonėmis* Pasakos apie tai surinktos tyrinėtojais yra ištiesti labai žingeidžios. Labai dažnai yra sakoma, jog žmonių civilizaciją galima nuspręsti iš charakteriaus jų mai- 
sto. Tas, abelnai kalbant, yra tiesa. 

Keliauninkai paskleidžia žinias apie naujus ir skaniu.3 
receptus, permainą valgimo ir sutaisymą valgimo, kurie 
skomis tiks daugumui žmonių. Skoniai yra išdirbami ir 
išvystomi. 

Išmintingas maisto išdirbtas, greitai pastebi, jog pa- taisymas kokybės, padidina ir paskatina pardavimą. Žmo- 
nės eina toli, kad pirkus skanius valgimo daigius, kuriu 
negali pirkti kitur. Tas veda prie pagerinimo toje linijoje. "Eik pas kepėjo, kuris vartoja geriausius sudėtinius/' 
pasakė galva lard departamento visiems gerai žinomos dirb- 
tavos \\ ilson ir Ko. prieš susirinkusius laikraštininkus, ku- 
rie buvo atėję pasižiūrėti maisto produktu, kurie yra iš- 
dirbami \Yilfon ir Ko. "Skalykite savo skaitytojus pirk- ! ti duonų, pinigėlius, douglinuts. keksus ir t. p. tik nuo tų kepėju, kurie vartoja geriausio.1; kokybės miltus, sviestą, tau- ^ 
kus ir t- p. Vistiek iš kokios pusės ji ši dalyką męs nežiu- 
rėtumėm, negalimas daigias padaryti gerą valgomą daig- 
ią iš pigiu sudėtiniu ir blogos kokybės. Kepėjai, kurie turi 
geriausi biznį, yra tie, kurie vartoja brangius ir gerus su- 
dėtinius./ Remdami šitus biznierius, jus ir jūsų skaitytojai 
privers ir kitus pripažinti, jog vartojanti publika atskiria 
gerą ir naudingą maistą nuo blogo. Tyrinėjimas produk- 
cijos metodos laikraštininkus pertikrino, jog \Vilson ir Ko. 
stropei prisilaiko dėsnio parinkdami gerbusią žalią mėsą 
ir kitus materiolus absoliutiškai švariu budu iš kurių po- 

liam darosi kiti maisto produktai. 
Užveizdėtojai įvairių departamentų, kiekvienas de- 

monstravo savo departamento maisto produktus. Jie išaiš- 
kino skirtingas kokybes ir kaip visokie pagerinimai buvo 
įvedami \\ ilson ir Ko. ir jie tai labai daug prisidėjo prie 
patobulinimo augštos kokybės maisto produkui. Kiekviena 
sudėtine dalis prieš vartojimą yra. analizuojama \Yilsono 

Į ir Ko. labalatorijoje, kurios už^eizda yra vienas iš gerai 
i žinomų maisto Chemikų. 

Visi maisto produktai, kurie siūlomi publikai, absa- 
liutiškai gvarantoja užganėdinimą. Jeigu koks nors pir- 
kėjas Imtu neužganėdintas tavoru, jis nėra suvaržytas jo- 
kia pareiga laikyti tavorą. Grąžįdamas juos pardavėjui 
jis gauna savo pinigus atgal. 

Tai yra stipriausi gvarancija, kokia kuomet nors buvo 
duodama maisto išdirbejais, tai yra davadas puikumo \Yil-' 
sono ir Ko. maisto produktu, nes 11110 laiko įvedimo šios 
gvarancijos nei vienas maisto daigtu nebuvo stgrąžįtas. 

ŠĮ gvarancija yra dunda.na ant visų maisto daigių 
kaip lai niekos, dešrų, kumpių, lašinių, valgių blekinėse; 
taukų; sviesto; kavos ir r. p. \\ ilsono ir Ko. išdirbinio. 

Dideliai atsargiai vra prižiūrima, idant tie daietai ge- 
rame stovyje pakliūtų i rankai vartotojų. Taukai, dėl pa- 
vyzdžio, yra leidžiami į blekinės po to kai]) yra surinkti ^ 

j plieninį indą moderniškais procesais. Šeimvninkės su- 

pras jog vartojimas taukų \\ ilsono ir Ko. geriau apsimo- 
ka, žiūrint iš kainos atžvilgio, negu kad namie juos tirpant, 
nes suroka.us visas išlaidas ir dar pridėjus darbą išeina 
brangiau negu pirkti. 

Laikraštininkai tuomet atsilankę, atvirai išsitarė, jog 
jų atsilankymas daug ko juos pamokino iš daugelio atžvilgių. 
Jie išeidami persitikrino, jog gvarancija \\ ilsono ir Ko. 
turi tikrą vertę. Išsireiškimas "W ilsono ženklas apsaugoja 
iusų stalą" turi dėl jų naują ir pilnesnį reiškimą, 

i * Apgarsinimas. 
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"Lietuva" eina kasdien, išskiriant nedidienlu®. 
Llfctuvoa DlenraSSlo BenrovS. Redaktorių: 

Acto. Bronius K. Balutis. Adreeaa visoms kar«0floir«len- 
eljbma: 

Llthuanian Publishlng Co. 
$263 3b. Morgan St, (Zblcftgo, IiL 

Telephonaa Bulcvard 1250 

Prenumeratos kaina apgarsinimų skyriuje Apgar- 
ginimu kaina suteikiama pareikalavus. 

Prisiųsti Redakcijon ir nesunaudotl rankraščiai gra- 
žinami atgal tik tada, kada jų gražinimo reikalaujama, 
rankrašti Redakcijon siunčiant, ir kuomet gražinimo lė- 

tos prie rankraščio yra prldžtos. 
Prenumeratos, apgarsinimų lr kitokio 'ilznio reika- 

lais reik kreiptis laiškais 1 Dienraščio Ad.nlnistaraciJ.?. 
Korespondencijas, žinias k' straipsnius reik adresuoti 
DlenraSčio Redakcijos vardu. 

Joki rafttal, be padavimo rašėjo tikro vardo-pavar- 
d§s (apart slapivardės) ir adreso, negali būti sunaudoti. 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti duo 11:30 H\ 
12-tai išryto ir nuo 5:30 iki c vakare. 

Muses. 
Pr«*tėgu sukinkytas ketvertas sartoku 

Šauniai keliu vežinų traukė. 
Tik ratų, pasagų ir okų 

Augstyn sukeltos dulkės plaukte-plaukė. 
Regėdama Musė, kas dedas 

(Matrji ant arklio sprando tuokart rados), 
Pasakė su didybe: 

— Ot, dulkių kokią sujudinau daugybę! 
Tos sakmės aiškinti visai neverta; 

Jug girdžiam, kaip nekartą 
Žmogus ant svieto yč' nieko gero 
Saviemsiems broliams nepadaro, 
Bet girtis nesibijo grieko. 

Z. DE AMICi Verte M. GRIGONIS 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) / 

GARRONE MOTINA. 

(irįzęs mokyklon, aš tuojau sužinojau 
liūdną naujiena. Jau bent kelias dienas Gar- 
rone ; :jo mokyklon, nes jo motina pavojingai 
sirgo. Pereita šeštadienį jinai mirė. Vakar 
rvtą mokytojas, inėjęs j klasę, mums pasakė: 

— Vargšui Garrone ištiko didžiausia vai- 
ko gyvenime nelaimė: jo motina mirė. Rvtoi 
jis griš mokyklon. Prašau, vaikučiai, gerbkite 

baisią nelaimę, jo širdį graužančią. Pasisvei- 
kinkite su juo meiliai ir rimtai, prie jo nejuo- 
kaukite, aš tai jus meldžiu. 

Šįryt, truputį už kitus vėliaus, inėjo Gar- 
rone. Jo veidas buvo išblyškęs, akis raudo- 
nors, ir jis vos pastovėjo ant kojų; atrodė, 
lyg jis butu ištisa mėnesį sirgęs; jį sunku bu- 
vo ir bepažinti. Jo visi drabužiai buvo juodi. 
Taip jo buvo gaila! Niekas ne žodžio nepasa- 
kė; visi į jį žiurėjo. J nėjęs ir pamatęs klasę, 
kur taip dažnai ateidavo motina jo pasitikti], 
pamatęs suolą, ant kurio jinai laike egzaminu 
rimojo ir savo sūnų mokino ir kame jinai tiek 
kartų apie ją mąstė, laukdamas, kad tiktai 
kreieiaus galėtų ją apkabinti, — jisai prodėjo 
labai verkti. 

Mokytojas pašaukė jį pas save, prispau- 
dė prie krutinės ir tarė: 

— Verk, verk, mano vargše berneli; bei 
nenustok vyriškumo. Tavo motinos čionai ne- 

ėra, bet jinai tave mato, tave myli, gyvena 
prie tavęs ir ateis diena, kada tu ją pamatysi, 
nes tavoji taip pat gera ir dora siela, kaip ir 

jos. Buk tvirtesnis. 
Tai taręs, jis palydėjo jį iki suuįo ir .',ale 

manęs pasodino. Aš nedrįsau į jį pasižiūrėti. 
Jis ištraukė savo knygas ir sąsiuvinius, kuriu 

ilgai jlj nebekilnojo; atvertęs skaitymo kny- 
gą, kanv jis pamatė paveikslėlį parodantį mo- 

tiną šuneliu vedina, jis vėl apsipylė ašaromis 
ir paguldė galvą ant ranku. 

I.'.okytojas mums akimis pasakė, kad pa- 
liktumėme jį ramybėje, ir pradėjo lekciją. 
Man norėjosi kas nors jam pasakyti, bet neži- 

nojau ką: Aš paliečiau jo ranką ir pasakiau 
jam ausin: 

— Nevtik, Garrone. 
Jis neatsakė ir, nepakeldamas nuo suolo 

galvos, indėjo savo ranką manojon ir taip 
bent kokį laiką turėjo. 

Išeinant niekas su juo nesikalbėjo, visi 
tyliai praeidavo pro šalį. Aš pamačiau mano 

mamą, kuri atėjo manęs pasitiktų, ir puoliau 
jos apkabintų; bet jinai mane pastūmėjo ir 

pasižiurėjo į Garrone. Iškarto aš nesupratu; 
paskiau pastebėjau, kad Garrone, nuošaliai 
stovįs, liūdai į mane žiuri, lyg norėdamas pa- 
sakyti: — tu apkabinai savo motiną, o aš sa- 

vosios niekados nebeapkabįsiu! Tu dar turi 
mamą, o manoji mirė! 

Tada aš supratau, kodėl mane mama pas- 
tūmėjo, ir išėjau, nepaėmęs jos už rankos. 

VU 

DŽl'ZEPPE MACCINI. 
Garrone ir šįryt atėjo išblyškęs ir sutinu 

siomjs nuo ašarų akimis; jis vos žvilgrerėjo 
j mažas dovanas, kurias męs ant jo suolo pa- 
dėjome, norėdami j j palinksminti. Mokytojas 
atsinešė lapelį, kad jam perskaičius ir ji nu- 

raminus. Prieš leki ią jis mums pasakė, kad 
męs rytoj nueitumėme Dūmon, kame vienam 
berniukui, išgelbėjusiam kūdikį iš Po, induosią 
medalių už drąsą ir kad pirmadienį vietoj 
mėnesinio apsakymėlio, jis mums diktuosiąs 
šventės aprašymą. Paskiau, kreipdamasis į 
Garror-e, kuris sėdėjo, nulenkęs galvą, tarė 
jam: 

— Gar.one, ir tu pasistengk parašyti tai. 
ką aš diktuosiu. 1 

Męs visi paėmėme plunksnas. Mokytojas 
pradėjo. 

"Džuzeppe Macc.ini gime Genuoje 180r 
m. ir mirė Pizoje 1872 m., jis buvo didelis 
tėvynainis, platus proto rašytojas, ir buvo pir- 
masai inkvėpėjas ir apaštalas Italijos revo- 

liucijos. Dėlei tėvynės meilės Jisai, ištremtas, 
keturiasdešimts metų vargo, tiesiog karžygiš- 
kai savo nuomonę gindamas. Dzuzeppe Mac- 

:ini, atsidavę savo motinai, nuo kurios paval 
:.lėjo visa, kas buvo jos sieloje prakilnu ir tyra, 
rašė savo ištikimam draugui, norėdamas ji 
nuraminti didžiausioje nelaimėje, maž-daug 
taip: 

"Drauge, tu ant žemės daugiaus nebepa- 
matysi savo motinos. Tai baisi, jausminga 
liesa. Aš neinu pas tave. ne y tavo liūdesys di- 
delis ir šventas, vienas tų, kuriuos reikia per- 
gyventi ir įveikti būnant vienų vienam. Ar tu 

supranti, ką aš noriu tais žodžais pasakyti: 
— reikia įveikti liūdesį — bedą, t. y. įveikti 
iri, kas bėdoje.mažiausia yra šventa, mažiau- 
sia tyru, visa tai, kas ne tvirtina ir ne aukš- 
tina, bet silpnina ir žemina siekį. Bet kita 
bėdos pusė dorinanti ir tvirtinanti sielą, gy- 
vens tavo širdyje ir niekados tavęs neapleis. 
Čia, ant žemės, niekas negali pavaduoti geros 
motinos. Nelaimėse, linksmybėse, kurios tave 
ištiks, tu visados ją atmįsi. P>eF*"tu privalai 
atsiminti ją, mylėti ją, jos mirties gailėti at- 
sakančiu jos atminčiai budu. C), drauge, pa- 
klausyk manęs. Mirties nėra, — jinai niekas. 
Jos dargi suprasti negalima. Gyvenimas yra 
gyvenimas ir seka savo įstatymą plėtojimosi. 
Vakar pas tave buvo motina ant žemės, šian- 

diena tu turi angelą danguje. Visa, kas yra 
dvasiškai-puiku, pergyvena žemės atsitikimus 
ir ingauna didesnę jiegą, didesnę galybę, taigi ir tavo motinos meilė. Jinai tave dabar dar 
labjaus myli. Ir tu atsakai prieš ja už savo 
elgimąsi (langiaus, nekaip pirma. Nuo tavęs 
paties, nuo tavo pasielgimų priklauso, ar pa- 
matysi tu ja antrame gyvenime. Todėl dėlei 
motinos meilės ir dėlei jos atminties pagarbos 
tu privalai likti geresnis r džuginti ja. Tau 
dabar reikės prieš kiekvieną darbą pasiklausti 
savęs: — ar pagirtų tai mano motina? — Po 
jos mirties tu ingavai pasaulyje angelą sargą, kuriam privalai atskaitą suteikti kiekvieno savo 
elgimosi. Buk geras ir tvirtas; rūpinkis įveik'i 
nelemtą žmogaus nusiminimą, ingauti ramybe 
didžio skausmo, kurį turi parinktos sielos — 

tai tavo motinos noras." 
— Garrone, — pridūrė mokytojas, kreip- 

damasis į berniuką — buk ramus ir tvirtas — 

tai tavo motinos noras. Supranti? 
Garrone patvirtinančiai palingavo galvą, 

tuo tarpu rupios ir tankios ašaros pradėjo var- 

jvėti ant jo rankų ir sąsiuvinio. 
( Bus daugiaus) 

A. MARTAUS MARŠRU- 
TAS LAISVĖS 

IŠGAVIMO REIKALE, 
p. A. Martaus vėl pasiryžo 

apkeliauti žemiaus nurody- 
tas kolionijas, kur aiškins 
žnionėme Lietuvos Laisvės 
reikalus ir kaip reikia veik-j 
ti, kad atsilaikius prieš už 
grobikus ir Lietuvos laisvės 
priešus. 

Todėl kolionijų veikėjai yra 
prašomi šaukti susirinkimus ir 
rengti prakalbas, susitarus 
tarpe savęs, kad butu kuc ge- 
riausios pasekmės. Toks vei- 
kėjų pasidarbavimas, rengiant 
prakalbas, bus nt dėl ko kito, 
bet dėl 1 .i- tv s T iic-vės. 

Rengėju prašo:r.d šitaip eiti 
prie darbo: Susirasite su j- 
žymesniais savp koiionijos lie- 
tuviais, sudarykite prakalbų 
rengimo komitetą, gaukite pa- 
skirtai dienai svetainę ir iš-1 
garsinkite prakalbų dienrĮ 
kuog'eriausiai. Dienos atmai- 
nyti negalima, bet jei artimos 
kolionijos galėtų apsikeisti 
dienomis, tai tą galima pa- 
daryti. tokių kolionijų veikė- 
jams pasitarus tarp savęs. 
A])ie tokia permainą reikia bū- 
tinai pranešti Centr. Komite- 
tui, žemiau paduotu adresu. 

Šį maršrutu rengia Lietu- 
vos NeprlgulmybSs Fondas ir 
Am. Liet. Tautine Samiam. 
Maršruto Rengimo Centralis 
Komitetas susideda iš šių as- 

menų : I'. Jurgeliute, S. E. 
Vitaitis ir j. Ambraziejus, Su 
sinešimui adresas: 

Mis s P. Jurgeliute, 
307 W. 30th St., 

Nczv York, N. Y. 
Prakalbos turi įvykti šiose 

kolionijose: 
Vasario vien.: 

Diena: 
27. St. Clair, Pa. 

11. Jersey City, N. T. 

2. Binghampton, N. Y. 
3. Forest Cily, Pa. 
4. Scranton, Pa. Hidc Park 
5. Scranton, Pa.. Pro- 

vidence. 
6. Pittston, Pa. 
7. Inkerman, Pa. 
11. Edwardsville, Pa. 
12. Plymouth, Pa. 

1 

15. Wanamie, Pa. 
16. Naiticoke, Pa. 
19. Mahanoy City, Pa. 
20. Frackville, Pa. 
21. Gilberton, Pa. 
24. Shamokin, Pa. 
28. Minersville, Pa. 
Kovo mėii.: 

Diena: 
1. Nevv Philadelphla, Pa. 
2. Tamaqua, Pa. (2 vai. 

popielų). 
2. Coaldale, Pa. (7 vai. va- 

kare). 
3. So. Bethlehem, Pa. ; 

4. Kaston, Pa. 
5. Port Chester, Pa. 
(). Philadelphia, (South 

Side), Pa. 
7. Camden, N. j. 
8. Bayone,N. J. 
9. Elizabeth, N. J. 
10. Harrison, X. 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. 
8. Plains, Pa. 
9. Yl'ilkes Bar re, Pa. 
10. Miners Mills, Pa. 
13. I lanuver, Pa. 
14. Sugar Nutch, Pa. 
17. Freeland. Pa. 
18. Hazelton, Pa. 
22. Girardville, Pa. 
23. Shenandoah, P? 
25. Kulpmont, Pa. 
26. M t. Carmcl, Pa. 
12. Yonkers, N. Y. 
15. Long Island City, N. \ 
23. Nevvark, N. J.' 

Linkėjimai. j 
Aš kaipo pirmininkas į Švento Jurgio Draugijos! 

sveikinu Tamistas su "Lietu- 
vos" Dienraščiu pranešda- 
mas, jogei aš jį skaitau su 
dideliu noru ir laukiu jo kas- 
dieną. j 

Linkiu ir 'rokštu, kad 
"Lietuvos" Dienraštis taptų 
vadovu musų visuomenės, 
visų musų draugijų, o tarpe 
jų ir musų šv. Jurgio Drau- 
gijos. Kad "Lietuvos" Dien- 
raštis butų vacicvu kaip ka- 
talikų taip ir tautiečių ves- 

damas visus prie taikos ir 
gražios vienybės. 

Antanas Meinikaitis, 
Pirm. S v. Jurgio Dr-jos 

Dearborn, Mich. 

! Pirmą numerį "Lietuvos" 
j Dienraščio gavau, vėliau ga- 
I vau tris ant sykio. 

Sunku yra musų krasą pa- 
siekti, nes męs gyvename 
tarp kalnų ir ežerų, tai kaip 
;gauname laikraštį tai krūva 
numerių ant sykio. Tai* pas- 
kui nemiegu per naktis iki 
neišskaitau visus numerius 
to prakilnaus Dienraščio, ku. 
ris šviečia musų tautai kaip 
saulė. Jeigu jau "Lietuvos" 
Dienraštis nesuves lietuvius 
į vienybę, tai apie kitų pa- 
kraipų laikraščius nėra ko 
nei kalbėti. Aš išsyk nes- 
kaičiau "Lietuvos" Dienraš- 
čio kas kieną, dabar kaip 
įpratau visai be jo negaliu 
apseiti. 

i Linkiu "Lietuvos" Dien- 
raščiui kucgeriausio pasise- 
kimo. 

Chas. Karskis, 
Discovery, B. C. 

Parsiduoda 
Automobilius 

Pirmos Kliasos Automobiliu8, 
vardu Mercer, 7 pasazierių; su 
juom galima važiuoti 72 mylias 
į valandą. Puikios spalvos. Su 
užmokesčiu priimu Liberty 
BondSus, arba W. S. S. Taipgi 
mainyčiau ant Real Estate. 
Naudokitės ii šitos progos, nes 
pavasaryje automobiliai bus U 
bai brangus. 

Kreipkitės į 
"LIETUVOS" OFISĄ 

3253 So. Moroan St. Chlcago 

Dr. C. W. Courtright 1 
1359 East 63rd St., 

\uris nuo Lapkričio mėnesio, sunkiai 
?irgo, dabar ganėtinai j asitalsė, taip 
kad vėl priima ligonius, galima 
matyti ofise įrba pasiekti telefonu. 

Pajieskau, savo pusbrolio, Vincen- 
to Bandžos, Paeina iš Kauno gub.,' 
Šiaulių Pavieto, Meškuičių, parapijos, 
Daugilaičių Kaimo. Taipgi ir drau- 
go, Pranči&kaua Liaudanskio iš Kai- 
rio Trumpatelių, ir' Juozapo Ban- 
duriaus. 

Malonėkite atsišaukti šiuomi ant- 
rašu: 

3. tu kis. 
4140 So. Maplewood Ave. 

Cbicago, IIL 

Tėvai pajicško Čalio Anta- 
navičės, 17 metų amžiaus. 
Išėję darbą 19 Gruodžio, 
1918 metų — negrįžo namo. 
Raito veido, balti garbiniuoti 
plaukai. 5 pėdų ir 2 colių aug- 
ščio. Meldžiame jo paties pa- 
reiti, nebusi baustas. Kas pir- 
mas praneš, tas gaus $10.00 
daliarių dovanų. 

Karolis Antanaviče 
8717 Commercial Ave. 

So. Chicago, II. 

Reikalingas: Dvidešimts 
penkių metų vyras, kuris 
moka lenkiškai, čekiškai ir 
lietuviškai kalbėti. Liuosu 
laiku gali uždirbti gerus pi- 
nigus. Turi buti inteligen- 
tas. Atsišaukite vakarais, 
tarp 7 ir 8:30 i Poszkas Ap- 
tiekę, 3101 S. Morgpn St., 
klauskite Mr. Briggs. 

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

ambicija, norinčiai turėti nuo- 

savos įplaukas. Išmokyčiau ir 
amato, jeigu prkėja to pagei- 
įdautų. Turi buti parduotas. 
[Apsivedžiau ir išvažiuoju iš 
[šio miesto. 

GRACE A. TOLEI K 
3129 S. Halsted St. 

Phone Drover 9685 
k 

Dr. Virpia Narbutt 
Physicien & Surgeon 

3001 West 2211d Street 
2111 Marshall Blv<L 

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

Tel. Lawndale 660 
Gyvenimas: 

Tel. Rockwell i681 

Piešė JONAS STANKUS 
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VIETINES ŽINIOS 
VAIKU ŽMOGŽUDYSTE 
SUJUDINO MOKSLIN- 

ČIUS. 
Užmušimas Viaduko Yidei 

kio () metu amžiaus vaiko pe 
jo draugą Stephen Duray K 
metu. apie ką jau buvo rašv 
ta užvakarykščiame "Lietu- 
vos" Dienraščio išleidime su 

judino Cliicagos mokslinčių; 
ir visuomenės veikėjus. 

Mrs. Joseph T. Eovven 
prezidente "Juvenile Protec 
t i ve Association—vaikų A p 
saugojimo Draugijos," kur 
pati tyrinėja ta relaiming;: 
atsitikima pranešė, kad viena 
tinė pagelba nuo panašių at- 

sitikimų tai yra vaikų žeidi 
mui centrai, kuriu miestą- 

turėtų daugiau parūpinti. 
Mrs. Bouen toliau sakė 

"MęS turime viena iš dviejii 
pasirinkti: žeidimų daržus ar- 
ba burius mažu kriminalistu.' 4 O 

Dr. \Villiam J. Hickson, 
psyehopa t i kos speci jai is tas 

spėja, kad priežastis užmušė 
jistės gal buvo liga praeeox. 

Daktaras neapsiirna nusprę- 
sti nei s e g z a m i n a vęs. Jis 
sakė, kad praktika parodžiusi 
jogei tokius vaikus mokinimas 
nuo papildymo prasižengimų 
nepagelbėja. Toki vaikai esą 
daugiausia nenormaliai ir iš- 
gydimas esąs be v'Įlies. T ė 
vai kartais mėgina tokius vai- 

kus suvaldyti, bet tai tik dėl 
savo nežinojimo, kad tai yra 
negalimas dalykas. 

Toliau daktaras sakė: "aš 
išegzaminuoju savo ofise kas- 
diena po 10 tokių vaikų. Jie 
jau dabar yra pavojingi, o 

kaip paaugs dar bus labiau 
pavojingesni. Ant nelaimės 
męs neturime kur tokius pa- 
dėti idant jie neturėtų progos 
papildyti piktauejistės. Butų 
geriausia, kad kas Įsteigtų to- 
kiems vaikams farmą, kur bu- 

tų galima juos atskirti nuo 

draugijos pirma negu jie pa- 
pildys žmogžudystę.'' 

į Užmušėjas Stephen Dilray, 
kuris randasi dabar uždarytas 
vaikų name No. 2 prie W. 
North Ave. apsišarvavęs su 

mezgamą špilka norėjo nu- 

durti kita tos pačios slaptos 
'draugijos draugą Joseph Ha- 
įsel už išdavimą užmušėjistės. 
jt žvdzdėtoja to riarno pama- 
čius, pasikėsinimą sulaikė. 

Tie vaikai prisipažino poli- 
cijai. kad jie papilde apie 40 

plėšimų. 
Užsiminus policijos virši- 

ninkui John J. Garrity apie 
\ vaikų užmusėjiste viršininkas 

pasakęs: 
"Toki apgailėtini atsitiki- 

mai aiškiai liudija stoką clis 

ciplinos namuose." 
Užmušėjas Steplien Dura\ 

permainė savo pasaka. Ji? 
Maxvvell policijos stoties ka 

pilonui YVilHani Russell pasa 
kė, sekančiai: kaip jis suda 

vęs Videikučiui į galva jai 
tas buvęs numiręs. Jis ma 

nęs, kad vaikas miegas ir no 

rėjas iį prikelti užtai ir mu 

šęs. Tada jis pamatęs, ka( 

kūnas jo buvęs susalęs." 
i Šeimynos vaikų yra netur 

tingos. Stephen yra viena 
iš septynių vaikų šeimynoje 
visi dar neturi 13 metų am 

žiaus. 

LIETUVIU KAREIVIU 
ORGANIZACIJA. 

Ateinantis susirinkimas i 
lavinimasi lietuvių kareivinė 

organizacijos bus nedėldiem 
jc, 2-rą diena vasario, lygi; 
tant 2-jų po pietų Didžio 
ĮMildos Svetainėje, 3142 i 
ITalsted gatvė. 

Svetainė atsidarys pusė ai 

tros valandos po pietų. 

V 

i Visi kareiviai būtinai tur 

Imti eilėse paskirtame laike 
Kurie nepribus į laiką, bu: 
paskirti j naujoku būrius, ne: 

formacija jau padaryta, Kvie 
) čiaini yra ir tie visi, kurie (lai 

neprisirašė ir kurie nori pra 
-ilavinti gimnastikoje, kad pa 
taisius savo sveikatą. 

> Kiekvieno sumanesnio lie- 
tini) prideryste yra bu t i s t 

mumis, nežiūrint savo politi- 
kos bei kitu pažiūrų. 

Taigi, vyrai, visi i mušu 

eiles. 
J 'aldyba. 

SLA. 129-tos KUOPOS 
NARIŲ DOMAI. 

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikos 12(>-ta kuopa nuo 

18-tos gatves ir apielinkes lai- 
kys savo mėnesinį susirinki- 
mą. Stanford Parko svetainė- 
je 2-ra diena vasario 2-ra va c c- t- 

landą |)o pietų. K » iečiame 
skaitlingai atsilankyti, nes 

.nauja valdyba užims savo vie- 
tas. 

Kilt. rast. l\ M. Akstinas 

PRŪSŲ LIETUVIU 
DOMAI. 

Vasario 8 d. Subatoj, 7:30 
vai. vakare, Meldažio svet., 
2242 \\\. 23 PI. įvyks pra- 
kybos-koncertas. Tame rei- 
ka'e plačiau rašoma straips- 
ivje: "Prūsų Lietuvių Rei 
reikalai"žiūrėk ant 4-to pusi- 

i 
! CICERIEČIŲ DOMAI. 
Cicero Lietuvių Liuosybės 
Namo Bendrovės visuotinas 
narių susirinkimas įvyks ne- 

dėldienyje 2-rą diena vasario 
10-tą valandą ryto, J. Neffo 
svetainėje prie 1500 So. 49- 
tos gatvės. 

isi nariai malonėkite pri- 
būti laiku, nes randasi naujų 
ir svarbių reikalų. 

Valdyba. 

TMD. 27-tos KUOPOS 
NARIŲ DOMAI. 

Tėvynės Mylėtojų Draugi 
jos 27-tos kuopos nedėldieny- 
je 2 dieną vasario 12 valan 
dn vidurdienyje, Pieržynskio 
svetainėje prie 4600 S. Pau- 
lina St. įvyks susirinkimas. 

Į šį susirinkimą visi nariai 
privalo laiku atsilankyti, nes 

urime daug svarbių apkalbė- 
jimui dalykų. Taipgi atsi- 
veskite ir naujų draugų, ku- 
rie norėtų į T. M. D-giją pri- 
sirašyti. Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 
Susirinkimai Jaunų Lietu- 

rių Amerikoje Tautiško Kliu 
bo likosi perkelti į pirmą kiek- 
vieno mėnesio nedėldienį. 

Ateinantis susirinkimas 
įvyks vasario 2 dieną 1 valan- 

bą po pietų Mildos svetainė- 
ė 3142 S. Halsted str. 

Teiksitės draugai pribūti 
)askirtu laiku, bus svarbus 

1 reikalai svarstomi. 
Valdyba. 

KEISTUČIO KLIUBO 
VAKARAS. 

Dramos skyriaus nariai. 
Keistučio kliubo nuo Brightoi: 
Park, sausio 2-rą dieną t. y 
ateinantį nedėldieni Pulaskic 
svetiineje 1715 S. Ashlanc 
a ve. los dramą 3se aktuos; 
"Motinos Širdis." 

Veikalas yra naujas ir la 
hai pamokinantis jaunimą. Lo 
Šimas prasidės 5:30 po pietų 

"Sirata." 
[Kodėl ne valdyba? "Liet.' 

Dien. Red.] 

IŠTEKEJUSI NENORI BU 
TI MOTINA. 

i-' Manedžierius Smith M 
Carthy Co. Mr. David t 

j Mallalieu turi šauktis :ios su 

; lies geriausiu teismu pa.^elbo: 
į išrišimui tarp jo ir jo pačior 

svarbaus klausimo. Mat i' 
i pa J po apsivedimui persimai 

nė, ji nenori luiti motina. \ y- 
ras nori bu t i paliuosuotas nin 

; jos. 
Mallalieu paduodamas per- 

siskyrimo bylą per savo advo- 

katą T. Fred. Laramie kal- 
tina savo pačią Ktbel už suk 

tybę ir apgavima kadangi 
prieš apsivedimą ji tankiai 

kalbėjusi apie šeimynišką gy- 
venimą, dabar ji nenori buii 
motina. 

Pernai Mrs. Etliel A. I»nt- 
!cr Mallalicu buvo mokytoje'1. 
Jersey City, N. J. Parėjusi 
iš mokyklos ji vi si d a Kalbė- 
davo jam apie vaikus. Jie 
apsivedė pernai sausio 21 die- 

ną ir nuo to sykio niekad ne- 

turėjęs pačios. M r. Mallalicu 

parodė nuo savo pačios ke- 

letą laiškų. 
Viename laiške ji rašo: 

'gali ateiti j pabaigą savaitės, 
bet nemėgink manę bučiuoti 
arba kalbėti man apie meilę, 
jau tą mudu a] kalbėjome ii* 
užtenka.'' 

Kitame laiške ji sako, kad 
jos mintys valdančios jos kū- 

ną ir negalint gyvent ilgiau 
u juom. Kitame laiške ji 

pasisako, kad ji įsimylėjusi 
i laukus, saulute, veja, me- 

džius ir gamtos vaizdus. 
Paskutiniame laiške jauna 

pati prisipažysta, kad ju mo- 

terystės ryšys esąs nepasek- 
mingas. Ji taip sako: 

'"Aš einu į bažnyčia kas 

dieną. Kuom daugiai aš ei- 
nu Į bažnyčia, tttom labiau* 
persitikrinu, kad mudu berei- 

kalingai apsivedėme." 

MERGINOS IR VEIDU 
TEPALAI. 

Kur dingo praeities mergi 
nos'f Penki, šeši ar ir dau- 
giau metu tam atgal mergai 
t ės keturiolikos, penkiolikos, 
ar šešiolikos metų amžiaus 
su užsiganėdininiu lankė mo- 

kyklas, nešdamos pundelį 
knygų su dirželių surištas; 
jų plaukusiai buvo supinti ir 
su kaspinėliu padabinti; joms 
užteko minkštos kepuraitės iv 

jų sijonai buvo neperilgi, o 

bateliai drūti su žemoms kul- 
koms. Kur dingo tos mergai- 
tės, kurių veidai žėrėjo nuo 

nusiprausimo tyru vandeniu, 
ir, abelnai, linksmo budo? Jos 
išnyko ir jų vieta užėmė visai 
kitokios merginos. 

Šiandieną, kad susitinkame 
i u penkiolikos, ar šešiolikos 
metų mergaitėmis, tai sunku 

jas atskirti nuo jų suaugu- 
-;ių seserų. Jų plaukai sušu- 
kuoti pagal vėliausią madą', 
sijonas taip siauras, kad siau- 
resnis nei negalėtų buti; jo< 
žemi bateliai su augštoms kur 

koms, o paneiakos taip plo- 
nytės, kad, ypatingai žiemos 
laike pažiurėjus, net. šiurpu- 
liai perbėga. 

Veidelis, kurs turėtų žė- 

rėti sveikata ir švarumu, yra 
tai]) nutepliotas, kad natu- 

rališkoji jaunystės grožė lie- 
ka visiškai užslėpta. Tokios, 
mergaitės, dažniausiai kalba- 
si apie vaikinus ir tam pana- 
šius dalykus. 

K agi motinos mano pavely- 
i damos savo mergaitėms taip 
: nepriderančiai elgties?—Ar gi 

motinos visai nesirūpina save 

kūdikių apredalais? 
Mergaitės privalo pasilikt 

mergaitėmis kaip ilgiausia 
galint; augančioms mergai 
tems nereikia pavelyti dėvėt 
ankštų drabužų, ypatingai gor 
setų; nei šiaurų, permažų ba 

telių, o apart visko jom ne 

pridera vartoti odos "pagra 
c žinimui" visokių proškų ir te 

[. palų, nes kas gali buti gražės 

f nio už jaunystės užaugus 
.| moterį, ji moterimi pasilik 

ir kartais net pasiilgs sav 

jaunystės dienu. Tat augin 
damos mergaitės motinos pri 

ivalo jas saugoti nuo perauk 
stvvo pasenimo. 

IŠGIJO. 
Dr. C. \V. Courtright tu 

ris ofisą prie 1359 Kast 63 
ėios gatvės paskutiniu laikt 
-linkiai sirgęs po sunkios ope 
racijos laimingai išgijo ir vė 

-ugryžo prie savo užsiėmimo 

VALYS MIESTĄ. 
Visuomeniškų darbų komi 

.ijonierius Francis pranešė 
kad 4000 darbininkų valys 
Chicaga- Darbas turėjo pra- 
sidėt vakar. Užmokestis m 

dienos darbą yra $4.50 t. y. 
$1.50 brangiau pereitų metų. 

Komisijonierius pagarsino, 
kad norintieji darbo gali at- 

sišaukti i bile ofisą "Depart- 
ment of Public Works." 

SIŪLYTA $50,000, 
SUTIKO ANT $30,000. 
Naujas prezidentas "North- 

\vestcrn Mutual Life Insuran- 
ce Co." Mr. \Villiani I). Yan 
Dvke nepriėmė jam pasiūlytą 
>50,000 algą, tokia algą kom- 
panija mokėdavo ir pirmiau 
buvusiems prezidentams. 

Vau Dvke apsiėmė dirbti 
•už $30,000 i metus. 

Kod ! jis taip padarė ne- 

paaiškino, bet yra žinoma, 
kad Van Dvke paeinąs iš tur- 

tingos šeimynos ir nereikalau- 
ja pragyventi iš algos. 

PLAUKUS RAUJASI, 
BET PO LAIKUI. 

Užvakar naktį penkiais šū- 
viais buvo užmuštas Louis 
Cappola prie 616 De Koven 
gatvės. Maxwell policijos 
stoties polieijantąi suareštavo 
burdingierių Cappolos namuo- 

se. Jis nieko nedaro ir ne- 

kalba, tik plaukus savo rau- 

jasi. 
Revolveris buvo surastas 

prie nušautojo ktino. 
Cappola lmvo vedęs paliko 

du vaikų. Jis buvo 49-nių 
metų amžiaus, o suareštuotas 
iš Carmeu Esposito 26-šių 

metų. 

AŠTUONIU VALANDŲ 
DARPO DIENA. 

Pradedant nuo vasario 3- 
čios dienos visi darbininkai 
Thilipsborn's Mail Order 
Mouse" pradės dirbti 8 valan- 
das Į dieną. Darbo valando 
bur nuo 8-nių iš ryto iki 4:45 
po pietų. Pietums bus išlei- 
sta 45 miuutos. Subatomis 
firma cfirBs tiktai pusę die- 
nos. 

TOLSTOI AKTORIUM. 
Grafas Uija folstoi sunus 

garsaus autoriaus grafo Leo- 
no Tolstojaus susimislijo tap- 
ti artistu—aktorium. Tam 
tikslui jis nusisamdę studiją 
Nevv Yorkc ir jau pradėjo 
apdirbineti scenerijos. Toi- 
stoi loš krutamiems paveik- 
slams. Tematus lošimams 
ims iš savo Tėvo raštų. 

{ 

> WHO ARE THE 
LITHUANIANS. 

Pilną atsakymą ant to klai 
simo duoda veikalėlis Juoze 
J. Hertmanavičiaus, tilpę* 
lapkritiniam numeryj žurnalė- 
lio: "The Fraternal Age." 

Išplatinimas to veikalo ame 

rikonų tarpe yra šventa prie 
derme lietuvių visuomenės 
Amerikiečiai šelpia belguf 
frmruzus ir lenkus jų nelai 
ineje. nes juos pažinojo. Lie 
tuviams neteko nei "trupinii 
nuo stalo" jų bado dienose 
nes lietuvius nieks nepažįsti 

i Pagarsinimui lietusių var- 
s do amerikonu tarpe yra pa- 
j švęstas visas numeris "The 

Fratcrnal Agc" 
Nusipirkite po kelias kny- 

gutes ko/.nas ir padalinkime 
amerikonams. 

"Th? Frcicmal Age" ka 
nuo ja ant vietos 10c. Per kic. 
są 15e. 
Parsiduoda "Lietui o.s" ofise 
3253 S. Morgan St. Chicago 

i JIEŠKANTIEMS DARBO. 
Čia paduodame surašiį tu dar- 

bo biurų, kurie neima pinigų už 

patarnavimu suradime jieikan- 
tiems darbo. 

Valdžios darbo biurą:: "Fe- 
deral-State Empioymrnt Office," 
nO North Dearborn Street, Cbi- 
cago> lil. 

Sekantieji biurą irgi patarnau- 
ja darbininkams veltu*. 

4531 South Ashland A v c. 

2? 75 \Ycst 22ę 1 Str. 
t-C East Randolph Sir. 
9004 Comerciol Avc. 
iState Council oi Defense, 120 

Wcst Adams St. 

105 S. Jefferson S t 
1327 Augusta St. 
3032 S. VVabash A*c 
673 South State S't.r. 
11441 South M:chigan A ve. 

Odd Fello\vs Leagtie and Re- 
licf Board, Masonic Temple. 

Masonic Employmcnt fiureau, 
Masonic Temple. 

336 \Vest Mailism St. (m.i 
tcrims), 29 South L r. Salle St. 
(engineering and edvration). 

3141 Lincoln St" 
Moterims. 

Women's Employmcnt Com- 
m'ttee, State Council of Defense 
room 228, Monadnock Block. 

DR.M.T.STRIKOL 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. -<7th St. 
OfisoTetefonis Boultvard 160 

OfitlViln.'os: 1 rytolki. 3 po piet. 7 iki 9 viLar 
Ncdtlicmis nuo 10 ryto iki 2 po pieto. 

Namai I 07 Oakley Blvd. 
Telefonas 5 cele y 420 

PRAKALBOS, DAINOS IR BALIUS 
surengta Prūsų Lietuvių Komiteto 

Subatoje, ¥asario-Feb. 8tą, 1919 
M. Meldašio Svetaineje 

2242 W. 23rd Place, Chicago i 
PRADŽIA LYGIAI 8 VAL.' VAK. INZANCA 25 CENTAI j 

Dalyvauja Didelis "Birutes" Choras i 
Kalbės: kompozitorius-muzikas St. šilkus, raštininkė Zermitė, ku- j 

nigts J. J. Razokas ir J. Ilgaudas. 
Atsilankykite! Išgirsite geriausia lietuviu cliorą, dainuojr.nt. pui- ] klausias dainas. Taipgi sužinosite labai daug nauju ir įdomiu dalyku j apie Prūsų Lietuvą.. Labiausiai užkviečiame Prūsų Lietuviu.-; ir lie- I 

t u ves protestonus. Daug ko pasimokysite ir smagiai prf.If'Ei' ]aiką. t 
Po prakalbu bus PUIKUS BALIUG. Ch. Prūsų Liet. Komitetas. \ 

Laikykite pinigus. Tvirtame, Išbandytame, Vals- 
tybiniame Banke ant Bridgeporto 

1112 W. 35th STREET CH1CAG0, ILL. 
(3 blokai nuo Halstecl St.) 

kuriame SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALD2IA 
laiko pinigus. 

Turtas ^5,000,000.oo 

Wm. N. darnagli 
Prezlden'as 

H, E. Poronlo 
Vics-Prezidentas 

John W, Gorby 
Vice-Prezidentas 

S. L. Fsbi'onas 
Lieiuv. Skyr. Vedejss 

Frank L. Wabb 
Kas'ninkas 

J. R. Rol!ey 
Pa i. Kasi'.i ika 

F. C. Hoebel 
Pag. kasmink) 

A. Pelralis 
Reai Estata ir ls. 

Skyr. Vsdejas 

Nors nebuvo pavojaus, vienok daug žmonių laike 
karės bijojo laikyti savo pinigus ant knygutės ban- 
ke, ir kavojo tankiai labai nesaugiose vietose. Tuomi 
trotijo procentus ir buvo pavojuje prarasti pinigus. 

KARE PASIBAIGĖ 
Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus i ŠIA 

VISIŠKAI SAUGIA VALSTYBINĘ BANKĄ. Moka 
3 proc. Pinigus (sumą) išmoka ant pareikalavimoo. 

Pas mus rasite mandagą patarnavimą Ir rop«3tln;ą atlikimą dalyku 
VALANDOS: nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdiena. 

Subatoje nuo 9 ryto iki i po pietų. VAKARAIS: Se- 
sedomis nuo iki 8 valandos. 

tjr\9 A • 

Tiesa Apie 
Mėsos Kaina. 

"Negalimas daigtas" jus sakote. Kodėl turgaus kainos rodo, jog gy- 
vos kiaulės svaras 1714 centų, o visgi aš moku 28 centus už svarą 
šonkalių arba porčiapo. 

Tas tiesa. Visgi tie brangesni šmotukai 
yra tik dalis gyvulio. Kaomet Arniour ir 

Kompanija perka kiaulę, jie moka 17 Vi c. 

už svari} gyvos kiaulės (20 sausio turgaus 
kainos) už visą gyvulj kaip stovi tvarte. 
17^0 už svarą mėsos, kaulu šeriu, vidurių 
ir net purvą, kuriuo apskretę; gyvulys, ši 
kaina už gyvą kiaulę išeina 2:> centai, po 
to kaip nvsn išgaruoja susitraukia pridė- 
jus darbą. 

Dabar žiūrėsime, kaip visokeriopos da- 
lys parsiduoda iš olselio, po to kaip kiau- 
lė užmušta, mėsa atskirta mm grobų ir 

ištaisyta, priskaitant čia darbo kainą. 
Už kojas, kurii^ svaras atsiėjo lTfac, ga- 

vome tik 6 centus už svarą: už nugar- 
kaulius ir nuvalytus sprandikaulius mums 

grjžo tik 5%c už svarą; ausĮs, kurių r>va- 

ras mums kainavo ITK-c c, pardoutos už 
7 centus; keponos atnešė tik 3%c už sva- 

rą; kiaulių smegenjs ir krumpliai atnešė 
tik 8c v.ž svarą: kiaulių galvos be lie- 

žuvių 10c svaras, su liežuviais lOVfcc sva- 

ras; snukių ir inkstų svaras po 8 centus. 
Trumpai sakani, 20 sausio olselio kainų 

surašė buvo paminėta apie trisdešimts sep- 

tynis šmotus, po ant gaiviu kiaulienos, ir 
is tų. penkiolika atnešė mažiau už svarą, 
negu buvo mokėta už gyvą. gyvulj, p hm 
iūtaieymo ir distribucijos išlaidos buvo 
nridėtos. 

T:»s m? t su aviena. 
Ant valgomos dalies jautienos visuomet 

yra nuostolis. Jautukas sveriantis .1,000 
svarų kainuoja nuo $160 iki $180. Tik apie 
koki 650 svaru yra valgomos mėsos, kuri 
•'* olselio parsiduoda už nuo $125 iki $115. 

Aišku, jog Armour ir Kompanija u/dir- 
ba mažą. pelną ant mėsos, pridėjus išlai- 
das užmušimo, nuvalymo ir distribucijos. 

Pelnas yra padaromas tik ant išdirbys- 
tės by-produktų tų gyvulio dailų, kurios 
keli metai atgal buvo išmetamos ir naiki- 
namos. Ant viso biznio praeitais metais, 
męs uždirbome tik 1.8c ant dolerio par- 
duodami By-produktai tikrai padaro mė- 

są pigesne dėl vartotojų ir atneša daugiau 
pelno gamintojams. Jų produkcija yra tai 
pasekmė daugelio metų uždarbių invez- 
dinimo, idant padarius šj mokslišką išvys- 
tlmą pasekmingu ir daugelio motų pasta-n 
gų parupiniinui turgaviečių dėl jų. 

AR MOUH C0MPANY 

Neparduok savo Liberty Bondsij 
Nes jie yra geriausis investmcntas pasaulyje. 
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