
LIETUVA 
UTHUANIAN DAILY 

KODlScl 2 C 
i'ublished and distributed under permit (No. 582) authorized by the Act oi Uctoberb, 011 iile at the Post Office of Chicago, llHnois. ^ ^ Bv order of the President, A. S. Burleson, Postmaster General. 

hffi* 4-*" Sav* X\V1 ftfflviai i>ieu. ii CHICAGO, ILL., PANEDELIS, VASARIO (February) 10, 1919 

Copy 2ę 

No. 34 

Kanuoles apsaugos 
Lygą Tautu. 

Anglijoj padėjimas neramus 

Talkininkai stumia bol- 
ševikus atgal. 

Dideli Streikai Butte. 

KANUOLES APSAUGOS 
LYGĄ TAUTŲ. 

Paryžius, vasario 8 d. — 

Pirma pasaulio konstitucija, 
praktiškai užbaigta šiądien, 
bus paskelbta viešai ateinan 
cioje sąvaitėjc. Ofieiališkas 
pranešimas likosi padarytas 
šiądien, kad komitetas su- 

tvėrimo Lygos Tautų priėmė 
visus dvidešimts du para- 
grafu ir perdavė konstituci- j 
ią sub-komitetui iš dalies ; 

pertaisymui. 
Vienas paragrafas, priim- 

tas yra tas, kad Lyga Tautų 
turi turėti tarptautišką ar- 

miją ir laivyną. 
Komitetas susirinks rytoj 

užb'iigti nekuriuos pertaisy- 
mus. Kiti klausimai dide- 
lės svarbos likosi nutarti šią 
dien Taikos Konferencijos. 
Jie gali buti sutraukti taip: 

Augščiausia ekonomiška 
Taryba, kuri turi kontroliuo 
ti visus klausimus, paliečian 
eius finansus, maistą, blo- 
.kadą, kontrolę siuntinėjimo, 
žalią medžiagą likosi sutver 
ta rekomenduojant Prezi- 
dentui Wilsonui. Nauja Ta 
ryba susidės iš penkių narių 
kiekvienos interesuojančios 
valdžios. Rekomenduojant 
Prezidentui VVilsonui, du ci- 
viliai atstovai kiekvienos 
valdžios likosi priskirti prie 
taikos sutarties komisijos. 
Tas turės pasekmę, kad pra 
šalins taikos sutarties išly- 
gas nuo absoliutiško milita- 
riško diktavimo per marša- 
lą Foch. 

PAVOJINGAS PADĖ- 
JIMAS ANGLIJOJ. 

Londonas, va3ario 8 d.— 
Valdžia užbaigė streiką po- 
žeminio geležinkelio išnau- 
jo anksti šiądien. Oficiališ- 
kas pranešimas likosi išleis- 
tas, kad likosi prieita prie 
susitarimo ir unija prisakė 
darbininkams grįžti darban. 
Bet tik keletas darbininkų 
sugrįžo. 

Nei viena iš "tubes" ne- 

bėgioja šiądien popietų. Se- 
redoje valdžia ir geležin- 
kelio unijos pradės derybas, 
kurios gali iššaukti visuoti- 
ną geležinkeliu streiką ir su 

stabdyti visą transportaciją. 
Atsargus skaitymas sutar- 

ties tarp valdžios ir unijos 
neparodo, kad darbininkai 
laimėj koki nors savo rei- 

kalavimą arba kad požemi- 
: nis geležinkelis kur nors nu- 

jsileiclo nors biskį. 
Viršininkai Electrical 

Workers unijos, kurių Lon- 

į dono streikas, kaip atrodo, 
nepasisekė, susirinks rytoj 
Mr.nchestere nutarti kas da- 
ryti, jeigu bus kas nors da- 
roma. 

Viršininkai anglies kasyk 
lų unijos susitiks su valdžia 
diskusuoti šešių valandų dar 
bo dieną, pugštesr.į užmo- 
kesti ir pasiulijimą, kad vai-1 
džia turi pa'mti savo kon- 
trolėn visas kasyklas šalyje. 

Dabartiniame laike val- 
džia vaitoja budus, kad iš- 
vengus toHmesni skelbimą 
bolševikiškų doktrinų šalyj. 

M. Soemus, rusas violinis- 
tas, skelbėjas bolševizmo, 
kuris važinėja po anglių ka- 
syklas Valijoj, likosi suareš- 
tuotas ir pasodintas Brixto- 
no kalėjiman. Jis bus iš- 
siųstas Rusijon °.ykiu 3U ki- 
tais negeistinais piliečiais. 

Yra daromi žingsniai už- 
ganėdinti darbininku:;. Su 
atidarymu parlamento pre- 
mieras Lloyd George pasa- 
kys svarbią kalbą, pašvęstą 
darbo klausimams. Beveik 
tuojaus — greičiausiai sere- 

doj—valdžia Įneš bilius su- 

tvėrimui naujo departamen- 
to sveikatos, paskirs fondus 

statymui tūkstančių namų ir 
kitokių dalykų laike rekon- 
strukcijos periodo. 

TALKININKAI STUMIA 
BOLŠEVIKUS ATGAL. 

Archangelskas, vasario 9. 
Talkininkų kariumenė pasi- 
varė vakar pirmyn penkias 
mylias ant Petrogrado kelio 
nuo Kadišo. Dvi bolševikų 
kanuolės likosi paimtos tal- 
kininkais laike mūšio. 

DIDELIS STREIKAS 
BUTTE. 

Butte, Mont., vasario 8 d. 
Butte kasyklų distriktas yra 
ramus šiądien, jokių betvar- 
kių neištiko. Apskaitliuoja 
ma, kad apie 8,000 kasėjų 
streikuoja. Jie sustreikavo 
kaipo protestuodami uz nu- 

mušimą algų po $1.00 į die- 
ną Butte dic^rikto kasyklo- 
se. Sulyg parnešimo vieti- 
nio I. W. W. sekretoriaus, 

I streikieriai reikalauja šešių 
'valandų darbo dienos su už- 

Ei, kelkis, miegali! 

% 

Nelaisvės naktis jau praėjo! Laisves diena jau senai prašvito. Kelkis lietuvi, niiegali, 
ir stok darban už Lietuvos laisvę, kad nelaisvės lovoj visai nesutrunėtum!... 

mokesčiu po $1.00 Į valan- 
dą ir panaikinimo "rustling 
card" systemos. 

Kareiviai 44 pėstininkų 
divizijos, kurie daboja ka- 
syklų distriktą, sutvėrė 
"dead line" už kurios jie 
užgynė piketuoti streikie- 
riams. 

Daug ypatų likosi suaręs 

tuota, priskaitant du, kurie 
nešioja Suvienytų Valstijų 
kariumenės uniformas ir ku- 
rie sakosi, kad jie yra pa-1 
liuosuoti kareiviai. 

St'-'^ikieriai užpuolė ant 
gatvekarių tarp Butte ir Cen 
terville ir išdaužė langus ak 
menimis, lengvai sužeisda- 
mi keletą ypatų. Streiko 
komitetas išleido šiądien 
pranešimą, kuriame nurodo, 
kad nei viena kasykla šioje 
apielinkėje neturi užtektinai 
pajiegų pradėti darbą ir pra 
nešdami, kad generališkas 
sreikas bus iššauktas. 

PRANEŠIMAS MAYORO. 

Seattle, Wash., vasario 8. 
Miesto mayoras Ole Hanson 
išleido šiądien pranešimą' 
apie genįrališką Seattle 
streiką: 

"Du metai tam atgal 15,-, 
000 darbininkų dirbo indus-i 
trijose Seattle. Dabar jų yra 
65,000. Unijos įsileido į sa 

vo eiles spaudžiant kariško- 
mis sąlygomis kiekvieną bol 
ševiką ir I.W.W., kuris tik 
norėjo jstoti. Šie žmonės 

paėmė kontrolę daugelio dar 
bo organizacijų. Kons^rva- 
tyviški nariai parodė savo 

geltoną dryžą (yellow 
streak) pavelydami prie- 
šams organizuotos valdžios 
vadovauti jų unijomis ir jų 
reikalais. 

Kada prieplaukos streikas 
buvo šaukiamas, darbinin- 
kai daugumoje atsitikimų 
nenoromis išėjo ant streiko, 
nors yra jausmas, kad ma- 

] žiaus apmokami darbiniu- 

kai negauna užtektinai al- 
gos, kada sulyginama su da 
bartiniu prekiavimu pragy- ! 
venimo. 

Tada radikalai, prisiskai- 
tę apie revoliuciją Petrogra- 
do, bandė atkartoti tokį pat 
iniciatyvos žingsni čionai. 
Jie norėjo valdyti musų švie 
sos dirbtuvę ir visas indus-į 
trijas, tikėdami, kad mes pa 
siduosime iš priežasties eko- 
nomiško spaudimo ir kentė- 
jimo musų žmonių. Jie už- 
miršo lekciją, kokią Vokie- 
tija įgijo, kada ji bandė po- 
litika žvėriškumo. 

Iviiesto valdžia pasakė 
jiems eiti peklon—kad visi 
dalykai bus valdomi taip il- į 
gai, pakol bus valdžia ir ne- 

padarė jokių koncesijų re- 

voliucijonieriams. Jie uždą-j 
r§ laikraščių spaustuves ir 
baimės, kad nebūtų sužeisti 
darbininkai spaustuvių. 

Prekyba, visados baigšti, . 

sustojo ant trumpo laiko, pa 
kol aš pranešiau, kad visi 
žmonės bus apsaugoti iki 
paskutinio žmogaus ir kad 
męs turime 1,500 apginkluo- 
tų žmonių su šaudyklėmis 
užmušti ant pamatymo bile 
ką, kas surengs betvarkes. 

Vakar aš pranešiau strei- 
ko komitetui, kad ant 8 vai. 
ši rytą viskas operuos. Vis- 
kas juda Seattle šį rytą. 
Kiekvienas municipališkas 
gatvekaris bėgioja. Musų 
šviesos dirbtuvė nebuvo už- 

daryti nei ant vienos minu- 
tės. Taipgi ir vandens. 

Čionai randasi pagarsėjęs 
J. Etton iš Lavvrence, Mass., 
Muckv McDonald ir žmonės 

jo rūšies iš visų kraštų uni- 
jos. Susirinkę čionai yra 
šimtai tūkstančių Rusų bol- 
ševikų, kurie nribuvo čionai 
laike paskutinių dviejų me- 

tų. 
Šie nenaudėliai nori pa- 

imti posesiją musų Ameri- 
kos valdžios ir atkartoti Ru- 
sijos anarchiją. 

"Vieta valdžios yra mies- 
to salėje. Męs prisiekdino- 
me 1,000 ekstra policistų ir 
laikome rezerve piliečius, 
apginkluotus šaudyklėmis ir 
revolveriais. Aš išdaviau 
prisakymus šauti ant pama- 
tymo kiekvieną ardytoją ra- 
mumo. 

Jie žino iš patyrimo, koki 
jie turėjo laike riaušių ke- 
letas sąvaičiu atgal, kad męs 
manėme dalyką. 

Jeigu yra dauguma tokių 
žmonių Suvienytose Valsti- 
jose, aš nenoriu čionai gy- 
venti. Jie pasakė man, kad 
kareiviai yra neištikimi ir 
nepagelbės dėl musų. Aš pa 
sakiau jieris,.kad tas yra 
melas, bet, jeigu ir butų taip 
męs kariausime pakol busi- 
me negyvi pirm negu męs 
pavelysime jiems užsekti 
nors vieną lemputę šviesos. 

"Policijos viršininkas 
Warren yra tikras žmogus, 
kmis myli savo šalį. Męs 
nutarėme nešaukti federališ 
ką kareivių. Jdgu jie tu- 
rės buti pašaukti numalšin- 
ti betvarkes, kas nors kitas 
turi juos pašaukti. Męs ne- 

busime čicnai. Dauguma 
unijistų pamatė šviesą, oią- 
dien jie apmaudą rodo pHeš 
neteisngus savo vadus ir jie 
nuvers savo viršininkus dau- 
gelyje unijų. 

Tas yra bandymas unijo- 
nizmo ir I.W.W.izmo. Jei- 
gu bile vienas turi didesnį 
prisirisimą prie bile kckios 
organizacijos, negu turi prie 
savo šlaies, jis yra išdavi- 
mas. 

Šis yra laikas, kada kiek- 
vienas Amerikonas turi už- 
miršti visus kitus prisiriši- 
mus ir palaikyti valdžią. 

Unijos tautos yra ant teis- 
mo. Jos yra arba Amerikos 
Darbo Federacija loyališka 
arba bolševikiški išdavikai, 

i fc>į rytą streikai yra su- 

l laužytas. Prekyba atsinau- 

jina. Streikieriai grįžta dar 
ban. 

Musų miestas nėra dau- 
giaus parpuolęs. 

Devynias dešimts procen- 
tų Seattle gyventojų stovi už 
Amerikonizmą. Kiti dešimts 
bus išvaryti iš šios draugys- 
tės." 

LENKAI SUMUŠĖ 
BOLŠEVIKUS. 

Varšava, vasario 5 d. (su- 
vėlinta). Lenkų kariumenė 
užėmė miestą Bialystok, ku- 
ris randasi apie 115 mylių 

j j šiaur-vakarius nuo Varša- 
vos ir pavojus bolševikų su- 
simažina prie Lenkų rube- 
žių. Čecho-Slovakai tęsia 
savo žengimą Galicijoj. 

DAVID IŠRINKTAS 
PREZIDENTU. 

Weimar, vasario 7 d. — 

Dr. Echvard David, per dau- 
gelį metų vienas iš vadų vo- 

kiečių Social-Demokratų 
partijos, šiądien beveik vien 
balsiai likosi išrinktas pre- 
zidentu Vokiečių Steigiamo- 
jo Susirinkimo. 

Dr. David yra vienu iš pa- 
gelbininkų užrubežinų rei- 
kalų sekretoriaus. Jis gavo 
374 balsus iš viso skaičiaus 
399. Neprigulmingi socia- 
listai susilaikė nuo balsavi- 
mo. Jo kalba buvo biskį 
daugiaus negu atkartojimas 
žodžių kanclerio Eberto ket 
verge, ypatingai kada jis 
kalbėjo apie Alzasą ir Lor- 
rainą ir apie susivienijimą 
Austrijos su Vokietija. 

Jis pasakė, kad sena Vo- 
kiečių struktura likosi su- 

naikinta ir atsišaukė i Stei- 
giamąjį Susirinkimą pabu- 
davoti naują ir geresni na- 

mą vietoj senojo. 
Jam smarkia1' plojo, kada 

jis pasakė, kad Steigiamasis 
Susirinkimas turi buti vy- 
riausia stovykla liuoso pa- 
saulio. Vokietija buvo ša- 
lis pribrendus prie demokra 
tijos, jis tęsia, bet jis per- 
sergėjo Steigiamąjį Susirin- 
kimą,, sakydamas, kad mili- 
jonų žmonių akis pasaulio 
yra atkreiptos į šį susirin- 
kimą. Vokietija, jis pasa- 
kė, gali gauti užsitikėjimą 
šio pasaulio tiktai greitu 
konstruktyvišku darbu. 

Atrodo, kad sutvėrimas 
kabineto yra pirmutinė už- 
duotis Steigiamojo Susirin- 
kimo. Originališkas pasiu- 
lijimas buvo sutverti minis- 
teriją iš penkiolikos narių, 
septyni iš kurių turi buti iš 

daugumos socialistų, keturi 
centristai ir keturi demo- 
kratai. 

LENKAI AČIUOJA 
WILSONU. 

Paryžius, vasario 8 d. — 

Prezidentas Wlisonas ši va- 

karą priėmė komitetą Susi- 
vienijimo dėl Apsaugos Len 
kiškų aukų, kui's įteikė jam 
manifestą išreiškiantį dėkin 
gumą. Jis taipgi priėmė de 

legatus nuo Krakovo ir Atė- 
nų universitetų, kurie sutei- 
kė jam garbės laipsnius. 

BOLŠEVIKAI APLEIDO 
VILNIŲ. 

Basle, vasario 9 d. —Ži- 
nios iš Kauno praneša, kad 
kaipo pasekmė pasisekimų 
Lietuvių armijos ir žengimo 
pirmyn Finų ir Estonų ka- 
riumenių, bolševikai aplei- 
do Vilnių. 

SPARTAKAI 
DARBUOJASI. 

Berlinas, vasario 8 d. — 

Vidurinis Vokietijos padėji-. 
mas randasi dideliame pa- 
vojuje Spartakų sukilimais, 
kurie kįla įvairiose Vokieti- 
jos dalyse, ypatingai por- 
tiniuose miestuose. Laikraš 
čių išleidimai kariškų biule- 
tinų apie atsitikimus ant Vo 
kiečių-Lenkų ir Vokiečių- 
bolševikų naujų frontu pri- 
sideda prie tautos nesmagu- 
mų. 

Tuom laiku, kada Sparta- 
kai likosi sumušti Bremene, 
jie surengė naujas betvar- 
kes Hamburge, Kiel ir Lu- 
becke ir smarkiai darbuoja- 
si Dusseldorfe, Gotha, Jena- 
je, Erfurte ir Eisenache. 

Berline valdžios kareiviai 
atnaujino savo kratas, jieš- 
kodami paslėptų ginklų ir 
amunicijos, todėl, kad buvo 
padaryti atviri grūmojimai 
Spartakų, kad yra organi- 
zuojama nauji sukilimai. 

Laike riaušių seredoje 
Kiele daug likosi užmušta 
ir sužeista. 

SOCIALISTŲ KONFEREN- 
CIJA PRITARIA 
PLEBISCITUI. 

Berne, vasario 7 d. (su- 
vėlinta "rancuzijos ir Vo- 
kietijos delegatai Tarptau- 
tiskoj Socialistų Konferen- 
cijoj sutiko šiądien patvir- 
tindami plebiscitą dėl Al- 
zaso ir Lorraino nutarimui 
ar šių kolionijų gyventojai 
nori pasilikti po Vokietijos 
globa ar prisidėti prie Pran- 
cūzijos. 

M. Mistral, Prancūzijos 
delegatas, pasakė, kad Fran 
cuzijos socialistai visados 
pritarią plebiscitui. 

M. Grumbach, delegatas 
iš Alzaso, užreiškė, kad ple- 
biscitas gyventojų negalės 
duoti "teisingą atsakymą 
Vokietijai." 

LLOYD GEORGF 
LONDONE. 

Londonas, vasario 8 d. 
Premieras Llovd George pri 
buvo Londonan iš Paryžiaus 
šį vakarą. Reporteriams, 
kurie paklausė, kaip daly- 
kai einasi Paryžiuje, pre- 
mieras atsakė glūdžiai "Ge- 
rai." 

ORAS. 
Chicagoj ir apielinkėje: 
Panedėlvje: Giedra, kilan 

ti temperatūra. 
Utarninke: Ūkanota. 
Vidutiniški vėjai pietų pu 

sės. Saulėtekis 6:53; Saulė 
leidis 5:14. Mėnulis nusi- 
leis 4:22 rytmetyj. 



Žinios iš Lietuvos. 
DEL SOCIALDEMOKRA- 

TŲ DALYVAVIMO 
VALST. TARYBOJE. 

I žsienio M misterijos Spau 
dos biuras. 1(M8—XI—18. iš 
tikrų baltinių patiriame, jog L.. 
\ Tarybos narys Mykolas 
biržiška, kurs laikinai del š. m. 

liepos mčMi. 11 d. nutarimo bu- 
vo atsisakęs bendradarbiauti 
su i.. Y. Taryba, dabar, iiepos 
mėn. 11 d. nutarimo, pačios 
Tarybos sprendimu nevykdant 
ir pačiai Tarybai sutikus šauk- 
ti Lietuves konferencija, iš- 

randa (/aliniu ir reikalingu da- 
lyku dalyvauti bendram V. 
't arybos valstybės kuriamąją 
)ae darbe. M. Biržiška jau šią 
Tarybos sesija dalyvaus Tary- 
bos posėdžiuose ir pateiks ata- 

tinkama j į savo pareiškimą, 
kaipo ne partinis~socialdc mo- 
kratu sriovčs veikėjas. Iš pa-1 
sikalbėjimu su M. Biržiška ir' 

atsakomą Lietuvos ir Lietuvių 
tautos valandą, kiekvieno lie- 
tuvio demokrato pareiga laiko 
aktyvu dalyvavimą benaram 
valstybės sutvarkymo darbe ir 
jo demokratinimą. Visos srio- 
vės, kurios prinažįsta visuome- 
nes istorinio plėtojimosi dės- 
nius ii kovoje tvarkos princi- 
pus savo siekiniams vykdyti— 
M. Biržiškos įsitikinimu— 
šiandien privalo Lietuvoje im -į 
tis tokiu darbo iornni, kurios 
jau yra sukurtos atsirėmus 
Vilniaus konferencijos (i917į 
m.) pagrindais, iš kurios, kad 
ir tobulintinos, bet neišmuša 

kuriamojo darbo ir nustatytos 
vienus bendros visSs. M. Bir-, 
žiška išranda, jog, būdamas] 
socialdemokratas, kurs savo 

„i 
socialinę ideologiją ankštai ri-j 
ša su tautine ideologija. jis 
datu? rimčiau ir vaisingiau gaii 
įįį 

eiti prie savo siekiniu, dirbda- 
mas ne greta ar prieš Tarybą, 
bet L. Valstybės Taryboje, ku- 
ri turi sudaryti viena bendra 
Lietuvos valstybės darbo apa- 
ratą su normalinės socialines 
kovos laisve ir tvarkingo plėto- 
jimosi garantijomis. Jisai ma- 

no, jog jo dalyvavimas L. Y. 
Tarybos darbe gali taipo pat 
kiek nusverti socialdemokratu 
ir apskritai tų kairiųjų sriovių 
nusistatymo reikalui, kurios 
dar nesideda prie L. Y. Tary- 
lx>s. het kurios, jo nuomone, 

privalo Y. Tarybos t jos 
įsteigtosios Yyriausybės dar- 
be ne tik dalyvauti, bet ir turėt 
jame reikiamos įtakos. Tos 
įtakos M. Biržiškai leidžia 
laukti tiek žinomos žymios kai- 
riųjų sriovių intelektualines 
pajėgos, tiek ir bręstas šių die- 
nų politikos aplinkybėse Lietu- 
vos visuomenės nusistatymas. 

Kiek teko mums tikrai suži- 
noti. L. V. Tarybos narys P. 
Klimas, kurs nėra prisidėjęs 
prie jokios partijos, bet savo 

idealogija yra taip-pat sočiai 
demokratu sriovės čia solida- 
rizuoja su M. Biržiška, ir, kai- 
po nepartinis social-dcmokra- 
ias, ligi šiol dalyvavo ir daly- 
vaus L. V. Tarybos ir josios 
sukurosios Vyriausybės darbe. 
Be aukščiau minėtų M. Biržiš- 
kos motyvų, P. Klimas savo 

dalyvavima ir darbi: remia dar J 4* O 

ir paprastąją visuomenine pa- 
reiga, kurią yra uždėjusi Tary- 
bos nariams lietuvių atstovybė 
per Vilniaus Konferenciją, bū- 
tent, taip pat visiems lietu- 
viams bendra i^reiga—savo 
išgalėjimu ir sąžine, kad ir 
sunkiausiose mūsų kovos 
sąlygose, neapleisti darbo lais- 
vai ir nepriklausomai lietuvių 

tautus valstybinei bučiai kuri i 
i ligi pat Steigiamąjį Seimą su- 

renkant. 
Tokio tikslo darbas, P. Kli- 

mo įsitikinimu, niekuomet nė- 
ra ir negali Imti nc-i priešingas 
nei svetimas rinito ir šviesaus 
socialdemokrato ideologijai, 
net aplinkybėse, kur visuome- 
nės pajėgų santykiai dar visaip 
karpytų ir trukdytų sklandų 
socialinės demokratijos užda- 
rinių rcalizavŲiia. 

LENKŲ MIINGAS 
VILNIUJE. 

Lapkričio m. 17 d. įvyko 
Vilniuje didelis lenkų liaudies 
mitingas, sušauktas lenku de- 
mokratu partijos. 

Mitingas buvo gana suma- 
niai inscenizuotas. Pirmieji 
kalbėtojai išsitarė prieš prijun- 
gimą prie Lenkijos tujų Lietu- 
vos dalių, kur esanti lenkų 
dauguma. Jie reikalavo suda- 
ryti atskirą Lietuvos valstybę 
dviem vienatais—lenkų 'Įaugu 
mos gyvenamas kraštas priva- 
lą> turėti atskirą sutvarkymą 
—paskui gi sujungti Lietuvą 
su Lenkija. I »et juo toliau, juo 
aiškiau lindo lyg yla iŠ maišo 
tikrasis šio mitingo tikslas. 
Kalbėtojai nuo estrados žėrė 

kaupinomis rieškučiomis ne- 

apykantos nuodus prieš 1 ie- 
t u vos Tarybą, prieš lietuvių 

pastangas sudaryt savo nepri- 
klausomą valstybę. Kada gi 
upas salėje buvo pritvinkęs 
tautinio isicicginu) atmosfera 

Į ligi 90 nuoš., k&da salėje pasi- 
girdo šauksmai "Preez z Tary- 
bą" "Taryby niema, niema," 

I tuomet kalbėtojas svečias iš 
Daugpilio (Dvinsko), atvežes 
su savimi Vilniaus lenkams 
"20 tūkstančių lenku širdies 
plakimą," pareiškė, jo;.;- vienin- 
telis obalsis ir siekimas ji pa- 
siuntusiujŲ "fnflant polskieh" 
yra tai—didžioji suvienyta 

"Rzeczpospolita Polska," ir... 
mitingas jam pritarė. 

ka gi naujo tai j jis šiame 
svarbiame momente, kad visas 
gyvenimas verda kunkuliuoja, 
kada piliečiai visų pirmiau pa- 
vergiu kraštų stengiasi susi- 
burti vienan vienatan, susipra- 
stų tarpusavy ir atsistatyti vėl 
savo valstybę. Šio pirmojo 
Yilni ius lenkų mitingo obal- 
siai, jo išneštoji rezoliucija yra 
ta pati senoji daina—prijungti 
Lietuvą prie Lenkijos. gi 
gali kita pasakyti buris sufana- 
tizuotų Vilniaus miestiečių, ku 
ric per lenkiškai tautinį įsi- 
karšeiavima užmiršta ir gre- 
siančią miestui bado šmėkla ir 
savuosius ekonominius intere- 
sus? Jų norai mums senai ži- 
nomi ir mūsų nebaugina: kad 
ištarti viešai šiame momente 

jie tampa dvikovio pirštine, 
metama lietuvių tautai. Čion 
stojama kovon jau ne su Lie- 
tuvos Valstybės Taryb'i, ne su 

mažu lietuvių buriu, bet su 

visa lietuvių tauta. Ir 
męs, lietuviai, beabejo nenu- 

Isigąsinie" tojo kovos šauksmo. 
Igrūdinta ilgų metų kovoje dėl 
savo tautinės būties, lietuvių 
tauta nenusimins girdėdama, 
kad dalis piliečių išgamų siun- 
čia savo "širdies plakimą" j ki- 
ta valstybę. Lietuvių tauta 

tikisi, kad endekiško, o ne de- 
mokratiško mitingo mestieji 
obalsiai nesuklaidins sveikai 
protaujančių lenkų Vilniečių ir 
jie stos drauge su lietuviais at- 

statomajam Lietuvos valstybės 
darban. * K i t i gi, kuriems vai- 
dijasi "\vielka zjednoczona 
P :eczpospolita Polska" priva- 
lo atsiminti, kad jų nejy i valgy- 
dins ne tik 20 tūkstančių bet 
ir 20 milijonų plakančių šir- 
džių. tiktai gausingoji Lietu-1 
vos žemelė, 

("Lietuvos Aidas") 

Laikai legionu+ai. 
i Vilnių beveik kasdien šio- 

kiu ar lokiu budu vis daugiau 
atvažiuoja lenku afiejerių ir 
šiaip jau kareivių; net su gink- 
lais. Girdime pačiame mieste, 
žinoma paslapčiomis, daroma 
lenkų legionai. Tam tikri žmo- 
nės surašinėja jaunikaičius, 
darą muštrą tam tikrose vieto- 
se ir supažindiną su ginklais, 
kaip su jais apsieiti, išardyti 
ir rudėti, kaip >auti. Legionis- 
tai giriasi, jie tiek jau esa stin- 
rus, jog lietuvius įveiksiu, vo- 

kiečiams išėjus; visas lietuviu 
įstaigas uždarysią. Taryba iš- 
vaikysią arba į kalėjimą suki- 
šią, gi Vilnių sau pasiliksiu. 
Lenkai turį -savo sandėlius 
ginklu; giriasi 50—7(> tūkstan- 
čiu šautuvų ir po 300 kiekvie- 
nam šovinių ir keletą kulkas- 
vaidžių. Dalis tų šautuvų su- 

krauta pas viena turtinga cliž- 
pone Vilniuje. Gi pačių gink- 
luotų legionistų lenkų esą Lie- 
tuvoje apie 5,000 žmonių. 
Kaimo dvarininku delegacija. 

(jauname patirti, jog 191S 
lapkričio 14 d. L. V. T. Prezi- 
diumas priėmė šiuos Kauno 
dvarininkų deputatus: Meči- 
slovą Jaloveckį, Edvvardą Ku- 
drevičių ir Jurgį Gruževskį, 
kurie pareiškė Kaunu dvari- 
ninkų suvažiavimo vardu, jog 
jie vienu balsu esą palaikę nu- 

sistatymą stovėti ant Lietuvos 
nepriklausomybės pamato ir 
esą nusprendę dėtis kartu su 

lietuviais bendran darban, ypač 
konferencija šaukiant. 

Kauno dvarininkų komitetas 
Vilniuje sudarytas esąs iš šiij 
žmonių: pirmininkas—grapa^ 
Kosakovskis, vice-pirm.—M 
faloveckis. nariai:—St. Mont- 
vila, Jurgis Gruževskis, Kibar- 
tas, grapas Lubenskis; kandi- 
datai: Marion gr. Flateris, St 
Kognovskis. 

sllytus. Lapkr. 10 d. buvo 
| Blaivininkų susirinkimas, taip 
senai laukiamas. Į atnaujintą 
valdybą išrinkti: pirm. K. Pau- 
laučius, jo padėjėju P. Roža- 
nauskas, ižd. P. Zanbrauskas, 

.sekr. A. Matukonis, rev. J. 
Maudeika, P. Katėlinas ir O. 
Tunilaitė. 

Gervėčiai, Švenčionių apskr. 
Gervėčiai, sl^vų Vilnimis už- 
liejant, daužonii, it llelgolan- 
rlo sala. Čia beliko 1(> sodžių, 
tebekalbančiu lietuviškai, vi- 
si kili gudais virto. Yra dar 
ir pusiau virtusių, kur seniai 
tebekalba lietuviškai, gi jaunie- 
ji jau ne; tai Sakalaičiai, Pu- 
gavičiai, Cerniškiai,. Bezdo- 
niai. Jas atgauti tegalės lie- 
tuviu mokyklos, kaip dauge- 
li vietų ir Varnėnų pa»apijos. 
Lenkai čia veikė per dvarus ir 
bažnyčias: ir dėlto lenkiškai 
žmonių neišmokė, tik sugudi- 
no. Užtat jų dvasia padarė 
tikrai lenkišką: stoja už Len- 
kiją, nebe už Lietuvą, laukia 
ateinant iegionistų. 

Gervėčiai butų ir visai po- 
liakais virtę, kad ne milžiniš- 
kas tautmis darbas knn. Ani- 
brazejaus Jukovanio; jis savo 

lėšomis skleidė lietuvių raštus, 
j bažnyčią Įvedė pamaldas lie- 

j tuviskai. Jo rupesniu Į Gervė- 
čius šiądien eina "L. Aido'' 20 
; egz., "Pavasario," 'Tėvynės 
Sargo."' Yra dvi mokykli. 

Kainos pudui rugių 25 rub.. 
avižų 20 rub., bulbių 4 rub.. v c. 

sviesto 45 rub., 1 kiaušiniui 30 
tap. 

Žydai ir čia šeimyninkauja 
po miškus. Parduoda ir dva- 
rininkai savo miškus, Pugavis- 
kiu, Chomičienė ir k. 

Lošos ir Ašmenos upės la- 
bai žuvingos. 

Zuikin, vilku, lapių pilni įni- 
kai. • 

Fronto linija už 25—30 var- 

stų; ji užtverta dygliuotų vie- 
lų tvora. 

GUDAI IR LIETUVIAI. 
"Homan" Nr. Susako: ''Yra 

tautų, kaip lietuviai ir latviai, 
su kuriomis n: norėtume drau 
ge valstybę steigti. Bet jiems 
apie tai tylint, gudai vieni pa- 
tįs turi tuo rūpintis. 

Pskovo gildai reikalauja ar- 

ba nepriklausomos Gudijos, ar 

ba drauge su Lietuva. Sąjun- 
ga su Maskolija pavojinga: ii 
su Gudija padarytų taip, kaip 
yra padariusi Smolensko kras- 

VJRBALAJ, Utenos apskr. 
Virbalų kaimas beveik visas 
serga kruvinąja. Ši liga pra- 
sidėjo platintis nuo liepos mė- 
nesio. Tš karto pasirodė lik* 

vienoje šeimynoje, o paskui to- 

lydžio liga platinosi, ir apsirgo 
visas kaimas. Tai vis daro 
žmonių nesusipratimas. Iš kar- 
to ji: nenumanė jokio pavo- 
jaus: kai žmonės pradėjo sirg- 
ti, tai visu—ir sveikų, ir ligo- 
nių—skalbinius nešė ežeran ir 
plovė. O tasai ežeras yra vi- 
duryj kaimo. Tai ir apsikrėtė 
liga visas kaimas. Jau mirė 3 
žmones. ('Liet. Aidas') 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandu ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet 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 
dsro bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė 
liomis iki 4 valandai. 

WE3TERN SICfcAGE 
2810 Harrison St. Ci icago 

■ r"'" •^"•|-["ui...;....Miiiuiiiiiniiiiiiminiiiiiiiiiiiillilllllll"iiiini[i[lll"IHimilllJIHHHIIIII1ll!!IIHl| 

1 "Lietuvos" Kalendorius V 

* Sį metą dienraštis "Lietuva" išleidžia Sieninį Kalendorių, kuris, kaip ir 
pirmiaus buvo, yra pritaikytas kasdieniniam gyvenimui. Apart paprastų mėnesi- 
nių dienų šis kalendorius pažymi Amerikoniškas šventes, paduoda Lietuvos svar * 

bias istoriškas datas ir katalikiškas šventes. 
Kas užsirašys dienrašti "Lietuva" nemažiaus, kaip ant 3 mene-sių ir jau 

pirmiau užsirašiusiems, prisiusime šitą kalendorių Dykai. i 

Del brangumo popierio ir paties darbo, šių kalendorių spausdinsime apri 
buotą skaitlių, todėl jų ant il£o neužteksime. Užsirašykite "LIETUVĄ", 

Užsisakykami "Lietuvą", adresuokite taip; 

"LIETUVA" 
, 3253 S. Morgan St, CHICAGO, 1LL 

Dienraščio "LIETUVA 
amuos 

*9 

CHTCAG0.5E Metams $6,00 
,, Rusei metų 3.50CJ 

Iii Kitus Suv. Valstijų Miestus 
Metams $5.00 

• HuseiMetų 3.00 

> In Kanadą Metams 7.00 ] 
( In Kitas Šalis Metams 8.00 į 
m 

ViSKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

Fitą kuponą išpildyk, nukirp* ir drauge »u Money Orderiu, čekiu, 
arba pinigais prisiusk mums. 

j "LIETUVA" 3253 So. Morgan St., Chciago, UI. 
| GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 
i 

Į dienraštį "Lietuvą" per .. met. 
(aut kiek laiko) 

Mano adresae: 

Vardas Pravarde 

Stubos numeris Gatvė 
(arbabox) % 

Miestas Valstija 



Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoj. 
NORTIl.l \fl'T()X, M. ISS. 

Tai nedelis miesčiukas ir lie- 

ii- pavienių 
abiejų lyčių, žymesnio judė- 
jimo pas mus nėra, mat nėra 

daugiau prasilavinusių lietu- 
vių. kurie galėtų daugiau su- 

judinti ('jonykščius lietuvius. 
Bet abelnai paėmus j>;is mus 

lietuviai yra c^eri tėvynainiai 
ir mvli Lietuvą ir nori l>uti lie- 
tuviais. Tą liudija kad ir tas, 
jog t<ki'.)j mažoj kolionijoj yr i 
dvi pašelpinės draugystes. \ ie- 
na 1). f.. K. Mindaugo drau- 
gystė ir kita S. J. katalikiška 
draugystė. 

Kada laikraščiai pradėjo 
skelbti apie Lietuvos vargusj*- 
ios reikalus, tai ir mus mies- 
čiuko lietuviai nepasiliko kurti 
ir išgirdo mūsų brolių Lietu- 
voje šauk.šmą, kad juos s^elbč- 
tume. Męs irgi, neatstlickanl 
iuki kitų. s u lyg išgalies prisidė- 
jome judėjime kovoje už Lie- 
tuvos neprigulmybę. /Kiname 

M pagelbą mūsų tėvynei, idant 
rieleiflus suimti ja i prapulti, 
ką stengiasi daryti Lietuvos 
priešai. 

Viename susirinkime dran- 
gas Viktoras Kundrotas paaiš- 
kino apie Amerikos lietuviu 
darbavimasi f 101 Lietuvos lais- 
vės ir taipgi paragino, kad ir 
šio miestelin lietuviai pasidar- 
buotu kiek dėl išgavimo Lietu- 
vai neprigulmyl>es. Visi su rito 

sutiko ir išrinko šiam darbui 
sekančias ypatas: V. Kundro- 
tą, Juozą Kubilių ir Juozą 
Naudžių. 

išrinkri kolektoriai parėję 
per lietuvių stubas surinko 
$207.50. Vėliau p. Martaus 
prakalbose, surinkta še m clolia- 
riai su centais, taigi viso— 
$213.50. Padengus iškašeius 
—$7.50, liko $206.00. Štai au- 

kavusių vardai: 
Adomas Subocius $25.00 

Po $10.00: 
AI ag dal cn a Krikščioni u t ė, 

Adomas Gasevičius, V iktoras 
Kundrotas ir Piįušas Zaleske- 
vičius. 

>Po $5.00: 
Bamasins Senuta, Kastan- 

tas Nanartonis, Antonina Bu- 
cinskiute, lgna.s (Jasevičius, 
Pranas Juzupa Ičius, Bolius 
Rinkevičius Kazimieras Zales- 
kevičius, Jonas Prabulis, Mo- 
ticjus Buinickas, Vincas Bie- 
uis, V incas Buinickas, Šimas 
Eruševičius, Šimas Mortunas, 
Kazimieras Vaičiulis, Domini- 
kas Karaviackas ir Tarese Su 
bočienė. 

Jonas Gudelevičius $3 00 
Po $2.00: 

M ag. Kairiutč, Senuta, Per. 
Eskevičius, Pov. Mortunas, Y. 
Mortunas, J. Benis, J. Marti- 
šiunas, S. Gudaitis, Br. Vesz- 
nis, 15. Dastikas, Bl. Senuta, 
M. Klimašinskiute, J. Krokitii- 
kas, J. Kubilius ir j. Naudžius. 
Po $1.00: 

Br. Dudinskiutė,- M. ^ovi- 
laitienė, Ag. Trilinka, A. Plu- 
tulevičiene, J. Maliosiskas, P. 
Eniševičius, M. Buinickas, J. 

į Kairis, J..Povilaitis, A. Sadau 
skas, K. Šerpenska9, R. Vit- 

kauskas, J. Martišius, P. Tup- 
čiauskienė, J. Žitkus, T., Monc- 
vila, Š. Martunas". J. Benis, A. 
Noreikiutė, A. Ezkevičitts, V. 
Visgirdą, M. Kandrotas, V. 
Senuta, J. Kic-tiu^, T. Strakia- 
vičius, F. Burkauskas ir M1. 
Kučka. 

A. Prabulis ,50c. 
Garbė šios kolionijos lietu- 

viams, nes neturėdami c.ideliu 
dvasinių spėkų, bet žino kaip 
reikta gelbėti vargstančiai T.i<^- 

jtuvai. Matyt, jiems jų lietu- 
viška irdis pataria ko trokšta 

i Liet m a. 

Į //. V. Suhoiius. 

{ .Yno Red. N'orthaniptonicčui 
auka $206.00 priėmėme; palių 
dijiniai bus išsiųsta, kaip tik 
bus priruošti. 

ll'sITIiRIlUKV, COXN. 

"1'arpo" Teatras. 

Vasario 2 diena, šių metų 
>vetainėje 48 Green st., Lietu- 
viu Dramatiška Draugija 

J "Varpas" statė scenoje trijų 
veiksmų iragediją: "Kerštinga 

j meilė" ir vienaveiksmę kome- 
jdija: "Knarkia paliepus." 

Publikos i minėtą lošimą at- 
silankė gana daug net sėdynių 
pritruko; kitiems prisiėjo sto- 

vėti. I/išimas nusisekė gana 
gerai, ką liudija atsilankusių 
atvda, su kuria jie sekė lošimą. 

l'ertraukoje p-lė A. Sešto- 
k i 111 C- padeklamavo eiles: "Vie 
iii metai tik praėjo." Dekla- 
mavimas atlikta puikiai ir pub- 
lika gardžiai pasijuokė. Xo- 
1/iu sakant, teatras gerai pa- 
vyko ir linkėtina, kad varpie 
čiai nenuilstančiai darbuotųsi 
toliau. 

K. Cirkeli n i skis. 

THOMPSONVILLE, CONN 
Veikli Sandaros kuopa. 
Čia neseniai susitvėrė A. L. 

T. Sandaros kuopa. Nors ši 
kuopa dar jaunutė, bet jau mo- 

ka atlikti žymius darbus. 
Sausio 12 d. ji sušaukė vi- 

suomeninį susirinkimą išneši- 
mui protesto prieš lenku ir kitų 

i užgriebimo siekius. Susirin- 
kimas pagal niusų nedidelę ko- 
lionija savo skaitlingas, nes 

prisirinko i 300 ypatų. Mat 
isiems rupi ši ta išgirsti apie 

| Lietuvos reikalus. 
1 

Susirinkimo vedėjas p. K. 
Miglinas, paaiškinęs apie susi 
rinkimo tikslą ir Lietuvos bė- 
das, pakvietė kalbėti vietos vei- 
kėją J. F. > fcikoveeką, kurs 

jplaėaiu apipiešė mušu tėvynės 
j reikalus. 

Kalbėtojas nurodė, kad šio 
susirinkimo tikslu yra užpro- 
testuoti prieš visus, kurie to- 
kiu nr kitokiu bttdu nori pa- 
vergti Lietuvą. Taipgi šio su- 

sirinkimo tikslu yra prašyti pas 
\tnerikos valdžią, kad ji už- 
artu už Lietuvą ir neduotų ja 

skriausti plėšikams lenkams ir 
kitiems. 

Taipgi nurodė, kad lietuviai 
iižsitarnauja idant'juos užtar- 
tu, nes lietuviai yra daug pri- 
sidėję kovoje už demokratiją. 
Lietuvą, girdi, buvo skriau- 
džiama carų ir kaizeriu ir vi- 
sai neteisingai, taigi dabar jai 
uri but suteikta pasilsis, kurs 

jai, kaipo tautai, ])riklauso. 
Nors jau carų ir kaizerių 

*alč puolė, bet jų vieton ran- 

dasi kiti, kurie nori pavergti 
ramią lietuvių tautą ir vėl iš- 
naudoti ja, kaip kad pirmiau 
išnaudodavęs lietuvius cariz- 
mas. 

Po prakalbų susirinkimo ve- 

dėjas perskaitę protesto rezo- 

liuciją, kuri buvo priimta vien- 
balsiai. 

Rezoliucijos kopijos pasių- 
sta Prez. 'Yilsonui, Valstybes 
sekr. Lansingui, Kongresui. 
Connecticut Senatoriams ir 
Connecticut gubernatoriui. 
Taipgi buvo perduota ir anglų 
laikraščiams, kurie suteikė lie- 
tuvių reikalui savo skiltyse žy- 
mią vietą. 

Karolis Miglinas, pirm. 
A titanas Bražinskas, Sckr. 

r-' * 
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\ artinu Prancūzijos. Prezidentas Poineare prikabino prie krtiiines (»en. I'ersh- 
ing Grancl Gross Legiono Garbes. 

IŠ BROCKTON, MASS. 

Naujas Klebor.as— 
Maskaradas. 

Vietine lietuvių parapija 
gavo naują kleboną ypato- 
je kun. Andriaus Daugio, 
kuris čia atvyko iš Norvvood, 
Mass. Pirmiaus čia buvusis 
klebonu kun. Kazys Urba- 
navičius tapo perkeltas į šv. 
Petro lietuvių parapiją So. 
Bostone. 

Kun. Daugis yra šioje ša- 
Įlyje apie 6 metai. Pirmiaus 
Į jis buvo klebonu Patersone, 
N. J. 

Vietinė Lietuvių moterių 
'draugija Birutė turėjo nese- 
nai maskaradini balių lie- 

' tuvių Tautiškoj svetainėj. 
Už geriausius kostiumus iš- 
dalinta 12 dovanų. Teisė- 
jais, kurie pripažino dova- 
nas, buvo pp. Beržinienė, 
Stirblienė, Dikčienė, Šamun 
nkienė ir Baroniene. 

Tarp dovanas gavusių yra 
Ona Vaitiekūnienė, Vincen- 
ta Takauskas, Stefanija Puo 
džiunas, R. Lalas, M. Mati- 
kanis ir keletas kitų pasi- 
davusiu savo pravardes ang- 
liškai. B. T. 

A. MARTAUS 
MARŠRUTAS. 

Žinomas veikėjas p. Mar- 
tus šiuo laiku važinėja po 
lietuviškus naujokynus, kad 
geriau supažindinus lietu- 
vius su Lietuvos reikalais. 
Kolionijų veikėjai privalėtų 
pasirūpinti surengimu šiam 
veikėjui prakalbų. j 

Šį maršrutą rengia Lietu- 
vos Neprigulmybčs Fondas 
ir Amerikos Lietuvių Tauti- 
ne Sandara. Maršruto Ren- 
gimo Centralis Komitetas su 
sideda iš šių asmenų: T.1 

Jurgeliutė, S. E. Vitaitis ir 
J. Ambraziejus. Susi nešimui 
adresas: 

Miss P. Jurgeliutė, 
307 W. 30th St., 
New York, N. Y. 

Prakalbos turi įvykti šiose 
kolioni jose: 

Vasario mėn.\ 

Diena: 
10. Miners Mills, Pa. 
11. Edwardsville, Pa. 
12. Plymouth, Pa. 
13. Hanover, Pa. 
14. Sugar Nutcli, Pa. 
15. Wanamie, Pa. 
16. Nanticoke, Pa. 
17. Freeland, Pa. 
18. Ilazelton, Pa. 
19. Mahanoy City, Pa. 
20. Frackville, Pa. 
21. Gilberton, Pa. 
22. Girardville, Pa. 
23. Shenandoah, Pa. 

! 24. Shamokin, Pa. 
25. Kulpmont, Pa. 
26. Mt. Carmel. Pa. 

i 27. St. Clair, Pa. 

j 28. Minersville, Pa. 
i 
I Kovo men.i 

Diena: 
1. Ne\v Philadelphia, Pa. 
2. Tamanua, Pa. (2 vai. Į 

popietti). i 

j 2. Coaldale, Pa. (7 vai. va- 

kare). 
3. So. Bethlehem, Pa. 
4. Easton, Pa. 
5. Port Chester, Pa. 
6. Philadelphia, (South 

Side), Pa. 
į 7. Camden, N. J. 

8. Bayone,N. J. 
9 Elizabeth, N. J. 
10. Harrison, N. J. 
11. Jersey City, N. J. 
12. Yonkers, N. Y. 
13. New York Ciiy, 

(P»ronx) 

Phone Armitage 3209 Valandos: Po piet nuo 2 iki 6. Va- 
karais nuo 7 ikiO. Ned. nuo 10 iki 1 

DR. H. A. BROAD 
SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABE/" NAS CHIRURGAS 

1326 MILVVAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 
Kttnmntttt«»"»»»»""'wwwwwww» — 

NEAPLEISTI NA PROGA 
Tiems, kurie perka arba budavoja Namus 
Šiuomi turime už garbę pranešti, jogiai 

Keistuto Pask. ir Budavojjmo Dr-ja No, 1 
i Skolina pinigus be K O M I Š IN O perkantiems arba budavojantiem namus. Todėl šios PROGOS 
i NEAPLEISKITE, nes ši proga tik yra ant 
i trumpo laiko. Reikalaujant paskolos atsišaukite į 
į Draugijos ofisą Ketvergais ir Pėtnyčiomis, 8tą vai. 
į vakaro. Susirinkimai atsibuna Petro Wodmano Sa- 

lėje, 3251 Lime Si, kampas 33čios gatvės, minė- 
tais vakarairs. Reikale atsišaukite pas mus, o męs iš savo; pusės užtikriname kožną vieną užganėdinti 

Su pagarba Valdyba ir Direktoriai 
Keistuto Paskolinimo ir Budavojimo Dr-ja No. 1 

j 14, So. Brooklyn, N. Y. 
15. Long Jsland City, N. N'. Į 
16. Bleesville, N. Y. 
18. Great Neck, N. Y. 
19. C Brooklyn, N. Y. 
23. Ne\vark. N. J. 

IŠ WESTFIELD. MASS. 

Čia ne^.ai buvo surengta 
fėrai, kurie tesėsi visą sa- 

vaitę nuo 25 d. sausio iki 
1 d. vasario. Fėrai papras-1 
tas apsireiškimas pas Ame-1 
rikos lietuvius, bet ne visuo- 
met juos reiktų girti. Prie 
negirtinų fėrų ir šiuos pri- 
skaityti vertėtų. 

Nors juos rengė, ar bent 
kontroliavo, kun. Vasiliaus- 
kas, bet ir jiems galima ši- 
tą užmesti. Ypač negeisti- 
nu apsireiškimu yra parda- 
vinėjimas fėruose svaiginan- 
čių gėralų. 

Nors iš sakyklos nuolatai 
skelbiama kova prieš svai^ 
ginančius gėralus, bet išga- 
vimui nuo žmonių doliario 
( jei tik jis eina kunigo kon- 
trolon), tai ir pats kunigas 
nėra priešingas pardavinėji- 
mui svaigalų. 

Toks elgimąsi negali buti 
giriamas. Jei męs ką nu- 

peikiame, tai privalome rei 
kalauti ne tik kad kiti elg- 
tųsi sulyg musų patarimo, j 

Ofiso Telffonts Boulcvr.l 

DR. M. T. Stflkol'ls 
LIETUVIS 

Gydytojas ir CI/ -rgas 
1757 W. 47tli St 

Ofiio Viljn os: 1 rvtPlVI. 3 po plit. 7 iki S) »«Vare 
Ncdtlicmls nuo S ryto iki 2 po pietų. 

Namai I 07 Oakley Blvd. 
Telefonas Setlty 420 

I bet ir patįs turime elgtis su- 

lyg savojo patarimo. Kitaip 
mūsų pamokinimai lieka be- 
verčiais, nes mums niekas 
nenori tikėtis. Keporteris. 

VĮETC )JE VAISTO* 
— Man neišpasakytai skauda: 
dantis. Reikia ka nors darym 
su jais. nes nedaliu skaudėj i 
mo išlaikyti, keiks eit vaistų 
pirkti. 

Kam dar <■ eikvoti 
pinigus vaistams, tyčiojasi 
drangas, tni visai bereikalinga. 
Manvakar skaudėjo dantis, tai 
tik pasisknndžiaii savo gražia- 
jai pačiutei, o ii mane pabučia 
vo. na ir tai]; nuramino, kad 
skaudėjimas tuoj perėjo. Pa- 
bandyk ir tu panašų triksa. Xe- 
si^ailėsi. — Tai ištikro neblo- 
gas triksas, reikėtų išbandyti, 
t \ ar tavo pati namie? 

— Kaip tau tas gali patikli? 
S t a i kareivis rašo laiške, kad 
apsivcšėiau su juo. o aš nega 
liti. 

— \a kai ne-gi dalyki.-, nier 

gvt ? 
— Cenzorius išbraukė kare I 

vio vardą. 

Nep-itemyti Gamtos 

Męs matome šviesių, giedrią, dienų, 
•imatome tamsių nalitj, m; tom 

labui giedras atmainas — Iš giedro* 
j lietų, audrų, sniegų, matome dangv 
braižančuis žaibus, girdime gyvybe 
drebinanti griausmų. Kas tų viai;ij 
atlieka, daugeliui žmonių yra nez.i 
noma, o žinoti privalo kiekviena 
yl gamtos visokeriopų atmainų laba 
trumpai ir aiškiai yra aprašyta 

paveikslais išrody;a, knygelėje 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Sviete 
KAINA 25 CENTĄ! 

Pinigus siųskite 

'LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO. ILL. 

l'hone Drover 7027 
K. iVI 1 Ch ALOWSKI 

daktaras 
OV-TIKAS 

Egzaminuoja .tkis 
0 ir pi i. k 11 i;i itkliiius 

Dideli .-jiin!■ Sis v;, (.kiii uu':: o duigl:j. 
lies taipp.i inisomo visokius aukso ir 
idabro dpi«tux. Kainas žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STRF.ET 

BARGENAS 
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už 
Taipgi puikų Player Pianų, vėliau- 
sios mados. Seklyčios setų valgo- 
mojo ir miegamojo kambarių setus, 
divonus, pa-eikslu?, parduosiu biie 
teisingų raaluMjirpų. Nepraleiskite 
šio bargeno. HerKUnciJa 
1922 S. Kedzie Avc., CHICAGO 

Pajicskaii pavienės cr vedu- 
sios moters, kad galėtu mane 
su 3 vaikais apžiūrėti. 1—5 ni 

1—7 m., 3—13vm. Iš priežas- 
ties mano moters mirties. AŠ 
duodu stuba, anglis ir šviesą. 
Adresas: 3952 S. Rock\vell St. 

Cliicaog, 111. 

Reikaliiujas patyręs bučeri?, 
ab-i::u:kiie tuo jaus pas: 

A. Lcksą S nei'.!; 
8706 l Iouston Avc. 

S o. Chicago, TH. 

Vyrai ir Moterįs mokin- 
kitčs Barberysies amato. 
Atsilankykite ypatiškai ar- 

ba rašykite. Mokiname die- 
nomis ir vakarais. 

TRICITY BARBER 
COLLEGE 

819 So. State St. 
Chicago, 111. 

Parsiduoda Širdingas 
Kampas 6601 So. Hermi- 

tage A ve., kampinis storas, 
5 ruimai i rgeradžius. Parsi- 
duoda kartu su groseriu, 
mėsa ir visais fikčeriais; 
viskas už $6.$$$. Reikia pu- 
sę Įmokėti tuojaus. Klaus- 
kite pas Michael Kiras. 

3339 S. Halsted St. 
Chicago, 111. 

Reikalaujame moterų del 
sortavimo poperio. Atsišau- 
kite. I. Sandrovitz, 1451 So» 
Pecria St., Chicago, 111. 

Telcphone Drova c 167 

J. F. BUDRI K 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausiu Gramafonų ir Lfctuviškų Rekorcu. 
Auksiniu Laikrodėlių, Žiedu, ir t. t. Krautuvėje, randasi 
didžiausis pasirinkimas visokių Lietuviškų Knygų. Ka- 
talogą siunčiame Dykai. 

J. F. Rudrik 
3343 SO, HALSTEO SI. CHiCAGO, ILL. 

Skaitytojas žino. 

Kad jis užsimokėjo už dieni 
raštj "Lietuvą," jis žino, kad Į 
jo pinigus priėmėme, nes jis! 
mato ant laikraščio "Lietuva" 
užklijuotą geltoną popierą, jis į 
mato ant popierėlis savo ant-j 
rašą ir dešiniame kamputyje j 
—tris numerius, kurie parodo 
iki kuriam mėnesiui, kuriai 
dienai ir iki kurių metų jis 
yra apsimokėjęs už laikraštį. 

Žiūrėkite, kad jusų numeris 

butų didesnis, negu 12-30-18, 
nes kitaip laikraštis gali bu t 
sulaikytas, kadangi numeriai 
reiškia, jog apmokėtasis už 
prenumeratą laikas pasibaigė, 
o neapmokėtą laikrašti kra- 
sa draudžia siuntinėti. 

Permainant antrašą, aiškiai 
išpildykite šitą blanką ir pri- 
siųskite ją mums, tuomet bus 
Tamstoms suteiktas greitas ir 
teisingas pnir -"vrnas. 

Mainant antrašą, teiksitės išpil-dyti sekančią blanką. 
Pirmkiui- mar i va" ėjo sekai.čiu antrašu: 

Vardas Pavardė 
Numeris Gatvė 

Miestas — Valstija 
Dabar siutinėkite sekančiu antrašu: 

Numeris Gatvė 

Miestas Valstija llllll!llllll!lllllllllllnlllllll^lllUlllllllIllH!^lIl^llUll,||ll,,|I|,||1|,||1,|1,1,,,,l,,,,,,,1,,l,,, 



The Llthuanlan D«lly 

LIETUVA 
•uWlah«ts oaily. exccpt Oundaya, by tho 

Llthuanlan ^ubilshlng Co., Ine, 

«»» 80 Morgan St. CHlCAGO, ILLlNOli. 

'«<ophone; Boulvarci 

tatered ae decond-Claas Matter July 13th, 1893, at the 

*ost ."Office at Chtcago, 111., onder act of Mareli Žrd. 1897. 

EOlTOft B. K. BALUTIS. 

•UB8CH1PTIČN PHICE. 

u onicago. by mali — 

One year _____ $6.00 

dla inontha —— 3.60 

T\r®e montbc — L85 

to Ohleago, Dy carriar— 

One copy $ .02 

Per week 12 j 
Per raontb »if 

•u tbe United Staleu, by mali— 

One year — .. $f»-00 | 
8U montha 

Three montbfl ■■■ -— L65 
m Canada, one year ..... — $7.00 
tu all otber countres, per year — $3.00 

"Lietuva" eina kasdien, LšaklilanT nedėldieniua. 

Leidajai; Lietuvos Dienraščio Beurovo. Redaktorius. 
Adv Bronius K. Baluti*. Adresas visom* k*retjpon«lea 
«Jjotn»: 

Lithuanlan Publishfnfl Co. 

*i5&3 So. Jaorgan St, Chlcasc, 11L 

leiepfconas Bulevard 4;.6(J 
Prenumeratos Kama apgarsinimu skyriuje. Apgar- 

tinimu kaina nuteikiama pareikalavus. 
Prisiųsti Redakcijon lr nesunaudoti rankraščiai gre- 

tinami atgal tik tada, kada jų gražinimo roikalaujama. 
rankrašt) Redakcijon siunčiant, ir kuomet gražinimo ifr 

«w prie rankraščic yra pridėtos. 
Prenumeratos, apgarsinime lr kitokio biznio reika- 

lais reik kreiptis laiškai* i JL/ioarašclo AdminlstaraciJ*. 

Korespondencijas, ziniac k' 3traip3ui.ua reik adresuoti 

Dienraščio R«4akcijoa varau. 

Joki v aš tai, De puoavimo rašėjo tikro vardo-pravar 

dos (apart, slapivardfs) ir adreso, negali butl sunaudoti, j 
Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 lk> j 

12-tal iSryto lr nuo 5:30 lkl * vakare. 

Dar apie sulenkėjusius 
Lietuvius. 

An^ dien "Lietuva" pakele taip vadina- 
mą "lenkiškų lietuvių klausimą, atkreipda- 
ma atydą į tai, kad galima butų suorga- 
nizuoti Amerikoj gyvenančius sulenkėju- 
sius lietuvius, kurie viešai galėtų užreikšti: 
kad jie nepritaria lenkų užmačioms, kad 
jie yra priešingi prijungimui Lietu vus prie 
Lenkijos, ir kad jie, nors ir vartoja (ne iš 
savo kaltės) tuo tarpu lenkų kaibą, bet 
jaučiasi iš kraujo ir kaulų lietuviais ir stoja 
už Lietuvos pilną neprigulmybę. 

Berods, visai nereik buti dideliu gal- 
vočium, kad suprasti, jog toks judėjimasf 
tinkamai suorganizuotas, butų didelė pa- 
gelba prie išgavimo Lietuvai neprigulmy-; 
bes. 

Kodėl? Todėl, kad šiądien didžiausia- 
Lietuvos neprigulmybei pavojus gręsia iš 

pusės lenkų, kurie savinasi sau Lietuvą, pa- 
siremdami tuomi, kad lenkiškai kalbantieji 
Lietuvos gyventojai esą lenkai ir ypatingai, 
kad jie patįs—tie menamieji Lietuvos len- 
kai—nori ir prašosi prie Lenkijos. 

Juk ne kitokiu tikslu atvyko Paryžiun 
l Taikos Konferenciją ir specialė taip va- 

dinamų Lietuvos lenkų delegacija, kuri mė- 

gins jtikrinti Taikos Konferenciją, jog "len- 

kų" Lietuvoje yra kuone didžiuma ir kad 
jie nori prisidėti prie Lenkijos. 

Pakėlimas stipraus balso iš tarpo to- 

kių menamų "lenkų," t.y. aplenkėjusių lie- 
tuvių, jų energiškas užreiškimas, kad jie 
nenori dėtis su Lenkija, bet reikalauja pil- 
nai neprigulmingos Lietuvos, kurios sunais 
jie jaučiasi, išmuštų iš-po lenkiškų politi- 
kierių kojų paskutinę lentą, ant kurios jie 
savo pretensijas linkui Lietuvos stato. 

Kaip jau sakėme, nereik buti kokiu 
ypatingu gudruoliu, idant suprasti, jog toks 
sulenkėjusių lietuvių balsas butų vienas iš 
"kazyrinių tuzų" lietuvių rankose—prieš 
lenkus. 

O vienok,—nor3 tas ištikro net navat- 
nai šrodo,—atsiranda tokių "gabių politi- 
kų" tarp mūsų, kurie, ir akinius užsidėję, 
viršminėtos teisybės nemato. Kas aršiau— 
jie, savo tikrai pastebėtinoj trumparegys- 
tėje, mėgina skleisti nuomonę, kad esą 
"Lietuva" pradeda, girdi, lošti lenkiškosna 
rarikosna; pradeda esą krypti ton pačion 
lenkiškon pusėn, kaio kad andai ir "Drau- 
gas" esą pakrypo, pasigerėdamas lenkų su- 

kalbumu. 
Akyvaizdoje to, kas viršuj yra, ir pir- 

miaus buvo pasakyta, tolimesni komenta- 
rai sulyg tokių užmeti ne j imu yra visai be- 
reikalingi. Jeigu kas reikalinga, tai til< 
reikalinga butų pasiklausti, ar toks sulen- 
kėjusių lietuvių suorganizavimas butų ga 
limas,—ar čia, Amerikoj, atsirastų tokii 
sulenkėjusių lietuvių, kurie organizuotai 
galėtų tokį balsą pakelti? 

Męs manome, kad taip. Ir savo nuo- 
monės iš piršto neišlaužėme. 

Aną dien pas mus reclakcijon atsilan- 
kė viens tokių sulenkėjusių bajorų—iš Kau- 
no gubernijos paeinantis, vos-vos lietuvis- 

, kai kalbantis. Bet reikėjo pasiklausyti jo 
beveik su ašaromis akyse pasakojimo apie 
tai, kaip jis "atsivertė," kuomet išgirdo, 
kad lenkai tikrai, ne baikomis, sau Vil- 
niaus ir Lietuvos reikalauja. 

"Buvau aš prielankus lenkams,—pasa- 
kojo jis,—nes nuo mažens lenkiškai kalbė- 
jau—kaip ir dauguma mano laikų bajorų 
Lietuvoje. Bet kuomet aš tą žinią per- 
skaičiau, kaip lenkai sau Vilnių, Lietuvos 
sostinę, savinas!—tai man tarsi peilį širdin 
smeigė.." 

Ir ne jis vienas toks esąs, tokių esą 
daug, bet jie negalėdami lietuviškų laik- 
raščių skaityti, o lenkiškuose* nieko doro 
apie lietuvių tautinį judėjimą nerasdami, 
negalį esą nieko rimtesnio padaryti. Spe- 
cialistu jo atsilankymo redakcrfon tikslu 
esą pakelbėti apie tuos dalykus,—ar lie- 
tuviai negalėtų išleidinėti laikraščio, pa- 
vyzdžiui, kaip anuometinė "Litwa," arba 
dar geriaus—laikraščio pusiau lietuviško, 
pusiau lenkiško, kad toki sulenkėjusie lie- 
tuviai galėtų ne tik su tikru lietuvių tauti- 
niu judėjimu susipažinti, bet podraug ir 
lietuvių kalbą prisiminti? Ir tai ne viena- 
tinis pavyzdis. 

Taigi štai yra dirva, kurion męs, Ame- 
tikos lietuviai, iki šiolei nei norago neiki- 
ome. Dirva apleista, ienkų galutinam iš- 

naudojimui pavesta. 
O jeigu butų apsižiūrėta, jeigu butu 

pagelbėta panašiems gaivalams susiorga- 
nizuoti,—koks puikus ginklas butų nukir- 
timui lenkiškų imperialistų nagų, siekian- 
čių prie Lietuvos? 

Vienok, kaip minėjome, ir dabar dai 
nėra visai pervėlu, ir dabar gal dar galinu 
butų tai i laiką padaryti. 

oo 

Svetimoj Spaudoj apie 
Lietuvius. 

; / 

SAKO, UETUVIAI VYKTŲ I PRINCES 
SALAS. 

Sekantį kablegramą paduoda Neu [ 
Yorko laikraštis Sun, vasario 3 d.: 

Paryžius, vasario 2 d.—Čia esantieji1 
atstovai Baltiškųjų Rusijos provincijų1 
parodo didelį norą sueiti bile kokion 
federacijon Rusijoj, kokią tik Taikom 
Konferencija patartų. Latviai, Lietu-; 
viai ir Estai—visi, matomai, nėra prie- 
šingi dalyvavimui sumanytoj konferen-i 
cijoj ant Princes salų ir yra noriai pa-> 
si vyžę padaryti bile žingsnius, kurie 
padarytų galą bolševikų agresijai iii 
sugrąžintų tvarką. į 

šios provincijos, sakoma, net susi-į 
federuotų [susijungtų] su Finliandija' 
po valdžia visiškai atskira nuo Rusi-1 
jos, jeigu Taikos Konferencija taip pa- 
tartų, bet šitokiam padavadijimui ne- 
labai pritaria Latviai ir Lietuviai, ku- 
rie turi daug mažiaus užuojautos lin- 
kui finų, negu estai, kurie turi rasinius 
sąryšius su finais. Nors lietuviai išsi- 
platino į lenkišką teritoriją daugelyj 
vietų. [Tas yra klaidinga, nes ne lie 
tuviai išsiplatino į lenkų teritoriją, bet 
lenkai į lietuvių teritoriją. Verte jas], 
bet skirtingumas kalboje, krauje ir ti- 
kyboje [?] yra taip pažymėtini, kad 
lietuviai sako, jog jie nenori prisidėti 
prie Lenkijos, bet jieško unijos su ki- 
tomis Baltiko provincijomis. 
— Iš Thte Sun, New York, N. Y. 

Vasario 3 d. 1919 m. 

* * 

LIETUVOS DIDUMAS. 
Specialis kablegramas Bostoniškio 

aikraščio "The Christian Science Moni- 
.or," išsiųstas iš Berno, Šveicarijoj, vasario 
1 d., pasakoja štai ką: 

"Berne, Šveicarijoj.—Profesorius 
Valdemaras, lietuvių Užrubežio rei- 
kalų Ministeris ir M. Yčas, Lietuvos 
finansų ministeris, sakoma, gavo pri- 
sakymą nuo Lietuvos Laikinosios val- 
džios reikalauti Taikos Konferencijoj, 
kad Lietuva susidėtų iš sekančių teri- 
torijų [žemių]: iš visos Kauno guber- 
nijos; iš dalies Kuršo gubernijos, kur 
yra jūrių pakraštys su Palangos miestu 
ir Ilukštos pavietu; iš visos Vilniaus 
gubernijos, išskyrus mažą plotą rytuo- 
se; iš Gardino gubernijos net iki Uk- 
rajinos rubežiaus; iš Suvalkų guberni- 
jos, išskyrus pietinį Augustavo pavie- 
tą, ir iš tulų dalių Rytines Prūsijos, 
kaip jau pirmiau buvo kablegramuo- 
j.,, >> 
ia. 
— Iš Ch. Sc. Monitor, Boston, Mass 

Vasario 4 d. 1919 m. 

Ką Flldomąsis Komitetas Yeike. i 
KaŠO Inž. T. Naruševičius. 

(Pabaiga) 
Susinėsimai Su Šveicarijos 

Komitetu. 
Pargrįžus lapkričio 29 d. 

Naruševičiui, Šliupui ir ži- 
liui Washingtonan, buvo 
gauta telegrama nuo Švei- 
carijos Komiteto sekančios 
prasmės: 

"American Govern- 
ment's recognition of Su- 
preme National Council 
Lausanne imperatively ne 

cessary and urgent. Please 
act energetically. Pakštas 

(Amerikos Valdžios pri 
pažinimas Augščiausios 
Tarybas Lausannoje būti- 
nai. reikalingas ir skubus. 
Meldžiame veikti energiš- 
kai... Pakštas). 
Šita žinia buvo mums ne- 

:ikėta ir stebėtina juo la- 
biau, kad Pilei. Komitetas 
,ie kartą anksčiau telegra- 
favo jiems apie tai, kokios 
jolitikos męs, Amerikos lie- 
tuviai, prisilaikom ir kokioj 
pakraipoj jie turėtų veikti. 

Apsvarstę keblumą musų 
iadėjimo, iššaukto visai kl- 
iniška akcija Šveicarijos 
Komiteto, negu kad buvo 
nustatyta Amerikos lietuvių,/ 
nusų Prezidijumas atsakė j jiems taip: 

"Lithuanian National 1 

Council held Convention 
and adopted resoiution 
re(|uesting American Gov- 
ernment to recognize Pro- 
visional Government in 
Vilnius. You raust co- 

opevate and assist Lithua- 
nia's government which 
cnly can be recognized. 

T. Naruševičius.3 

(Lietuvių Nacionalė Ta 
^ryba laikė susivažiavimą 

ir priėmė rezoliuciją, pra- 
šydama Amerikos Val- 
džios, idant pripažintų 
Laikinąją Valdžią Vilniu- 
je. Jus turite ko-operuo- 
tis ir prigelbėti Lietuvos 
valdžiai, kuri tik viena 'Le- 
gali but pripažinta. 

T. Naruševičius). 
Dėl aiškumo ir geresnio 

supratimo bėgio dalykų, ran 

:lu reikalingu paskelbti 
dar tris telegramas lJre- 
zidijumo pasiųstas anksčiau, 
būtent lapkričio 14 d., lap- 
kričio 23 d. ir lapkričio 2Gd. 

Iš teksto tų telegramų aiš- 
ku turėjo buti Šveicarijos lie 
tuviams, kokios politikos 
Amerikos lietuviai prisilai- 
ko kaslink s u v e r e n ė s 

Lietuvių įstaigos. 
Kadangi Šveicarijos Ko- 

mitetas susideda tik iš žmo- 
nių katalikiškos partijos, tai 
aš prašiau p. Česnulio ir ku- 
nigo žilio, kaipo žmonių tos 
pačios sriovės, patiems pa- 

siųsti tokią pat telegramą, 
nes telegramai su parašu Na 
ruševičiaus galėju priduoti 
.jiems partyvinę pažvalgą. 
Taipos-gi buvo atkreipta aty 
da, kad jie išaiškint i bent 
tai, iš ko susideda toj1 Švei- 
carijos Taryba. 

P-as česnulis sakosi, kad 
jis važiuoja į New York<j 
pas ]). Kaupą pasitarti ii 
kad jie esą pasiuntę tele- 

gramą, bet Pildomojo Ko- 
miteto Prezidijumas nežinc 
iki šiam laikui nei teksto to; 

i telegramos, nei koks buve 
1 atsakymas. Tik atkeliavus 
sausio 2 d. Washingionan 
kun. Kemešiui,-męs dasiži 
nojom, kad Šveicarijos Aių 
ščiausia Taryba susideda i: 
p. Pakšto, p. Mastausko 

Dobužio, Gabrio, Bartuškos 
ir kun ? 

Ta patį paskui patvirtino 
ir p. Kaupas. Tuo pat lai- 
ku buvo pagarsintas kuri. 
Vilimavičiaus laiškas "Dar- 
bininke" ir atvyko p. Gab- 
rio laiškas, pasmerkiantis p. 
Pakštą ir kun. Dobuži. Ma- 
tyt iš to, kad katalikų va- 
dai žinojo seniau apie vei- 
kimą savo pasiuntinių ir ati- 
dengė užuodangą tik tuo- 
met, kada Gabrys pasiuntė 
i visus laikraščius savo kri- 
tiką p. Pakšto ir kun. Dobu- 
žio. 

Po naujų metų pirmą kar- 
tą gauta telegramas p. Mas- 
tausko per Public Informa- 
tion Bureau tokios įtalpos, 
kad susitvėrė Paryžiuje Ko- 
mitetas su pirm. p. Galva- 
nauskiu, ir kad londai (pi- 
nigai) butų siunčiami jam 
(Mastauskui), o jis užlaiky- 
siąs Vilimavičių tuomet, jei- 
gu atras ji naudingu. 

Kadangi sulyg gautų ži- 
nių katalikai jau buvo pa- 
siuntę 20 tūkstančių dolia- 
rių Šveicarijos Komitetui 
per Dobuži, o kun. Vilima- 
vičius buvo žinomas mums, 
kaipo tikras lietuvis-patrio- 
tas, tai per Public lnf. Bu- 
reau buvo atsakyta taip: 

"Funds sent to Dobu- 
žis, Vilimovič known Li- 
thuanian Democrat and 
pro-Ally." 

(Pinigai pasiųsti Dobu- 
'' žiui, Vilimavičius žino- 

mas kaipo lietuvis demo- 
kratas ir talkininkų bali- 
ninkas). 
Netrukus buvo gautas lait 

kas p. Mastausko, kurio ko- 
pija čia pridedama [Redak- 
cija jo neturi. Rei?.]. Atsa- 
kymas buvo duotas tokioj 
prasmėj, kad lietuviai tvir- 
tai stovi už principus, pa- 
garsintus Prezidento VVood- 
row Wilsono ir už Tautų 
Lyga ir visomis jiegomis už 
tuos principus kovos. Kvie- 
čiama p. Mastauską protes- 
tuoti prieš priskyrimą Lie- 
tuvos prie Lenkijos, o sau- 

sio 1 d. (?) gauta dar tele- 
gramras, kad p. Mastauskas 
laukia atvykimo >). Kaupo 
ir Česnulio Paryžiun... 

Nuo Redakcijos.—šito ra- 

porto škicas, gautas jau po 
p. Naruševičiaus išvažiavi- 
mo, matyt, nėra pilnai už- 
baigtas, ir nutruksta augš- 
čiau pažymėtoj vietoj. Se- 
kančiuose numeriuose tilps 
kitas p. Naruševičiaus straip 
snis, kuris sąryšyje su šituo 
mes dikčiai šviesos ant Ame 
rikos lietuvių veikimo ir tų 
sąlygų, kuriose veikti prisi- 
ėjo. 

TAUTU LYGA 
CHICAGOJ. 

Pradedant nuo šiądien t. 

y. vasario 10-tiį ii 1 i-ta die- 
nas, Chicagoj įvyks Tautu 
Lygos Kongresas įkunijimui 
taikos ir apkalbejimui Tau- 
tu Lygos reikalu.—Dabarti- 
niu laiku loki Tautu Lygos 
Kongresai yra laikomi po vi 
sas Suvienytas Valstijas. 

Chicagos Kongrese, arba 
kai}) ji angliškai vadina 
"The Great Lakęs Division" 

dalyvaus sekančibs valsti- 
jos: Illinois, Indiana, Ohio, 
Michigan, Wisconsin ir Ken 

i,' tucky. Piliečiai siu valstijų 
i yra kvLčiami .Kongrese cla- 
, lyvauti. 

Daktarai: G. H. Washburn, J. L. Barton ir W. W. 
Peet yra vadais Amerikos komisijos, kuri vyksta gel- 
bėti badaujančias Armėii i ją ii* Syriją. 
Buvęs prezidentas Taft 

bus Kongreso pirmsėdžiu. 
Buvęs ambasadorius Gerarc! 
Henry Van Dyke, Harvard 
Universiteto prezid. Lo- 
well ir kiti žymus Amerikos 
veikejai užims balsą šiame | 
pasaulio reikale. 

Dieniniai susirinkimą/' bus. 
laikomi "Goki Room" Con- 
gress hotelyje. Utarninkc 
vakare, t.y. rytoj, milžiniš- 
kas viešas mass-mitingas 
publikai Įvyks Orchestra 
Hali svetainėj. 
Panašus kongresai Suvieny 

tose Valstijose įvyks devyni. 
Tikslas jų perkratyti ir -luo- 
i patarimus, kokią poziciją 

si šalis turi užimti Tautų 
uygo.je, idant Įvykinti taiką 
ir palaikyti demokratiją vi- 
sam pasaulyj. 

Yra geistinu dalyku supa- 
žindinti ir sujungti žmones 
prie palaikymo to progiamo 
Tautą Lygos, kurio Prezi- 
dentas laikosi, dirbdamas 
Taikos Konferencijoje. 

Programas Tautų Lygos 
ivykdinimui Taikos buvo 
tuojaus priimtas po paskel- 
bimui taikos su vokiečiais. 

Ekzekutyvis Komitetas pa 
skelbė, kad Laisvų Tautų 
Lyga turi buti sudaryta tuo- 
met, kuomet pastovi taika 
bus Įvykdinta,—kitaip pro- 
ga gali buti prarasta ant vi- 
-acoc. Komitetas pagami- 
no "Peijales Programą," ku 
viame talpinasi sekantieji 
paragrafai: 

Teismas turi išrišti teis- 
mines rūšies klausimus tarp 
tautu, Arbitracijos (trečių- 
jų teismo) Taryba turi'ap- 
spręsti neteisminės rųšies 
dau.simus. 

Taryba turi priu^boti ne- 

ganėtinai išsivysčiusias tau- 
tas ir internacionalizuotas 
vietas. 

Kongresas turi suvesti i 
kodeksą internacijonales tei 
ses. 

Ekzekutyvis Komitetas tu 
ri turėti galę tuojaus veikti 
greitam pavojui atsitikus. 

Tikimasi, — ir yra labai 
geistina,—kad visi šios ša- 
lies svetinižemiai, priėmę 
šios šalies pilie lystę, būda- 
mi giliai užinteresuotais 
šiuomi dideliu sumanymu, 
galės atsilankyti ant visų su 

sirinkimų ir tuomi parems i 
tuos garsius principus. 

PRANCŪZIJOS AUDEK- 
LU MAŠINOS LIETU- 

VOJE? 
! Amerikonų savaitiniame 
i laikra -tyje '"The Saturday 
Kvenin-/ Pn.->" (ntii i. 13-mc) 

I 

|\Yill Irv.in, aprašinėdamas 
apie Vokietijos nedorybes. pa- 
daryta*. Prancūzijoje, paž;';ii, 

(kad W»kietiios valdžia esa i:- 

j vežė linu, audeklu dirbtuvių 
!mašinerijas iŠ Franciui jos i' 

Į l" nia>ii erijn i'- rv. žO i Kur- 
Isa ir i Lietuva. 
\ 0 c u 

į Kiekvienas lietinis žiliu, 

j kaip L'jerai dera linai Lietuvo- 
je. Ta faktą vokįečiu vald;;ia, 

matomai, greitai patyrė. Ka- 
da Vokiečių utilitarizmas įsi- 
griovė Į Prancūzija, tai linų 
dirbtuvės tapo išgriautos ir 
Lietuvon pervežtos, nes tada 
Vokietija tikrai tikėjosi, kad 
jai pasiseks nužudyti lietuvių 
tautos troškinta. Ji manė jau 
tikrai pavergusi lietuvių tauta 
ir ant visados ja prie Vokieti- 
jos 'prijungs. Bet tik tas jų 
troškimas neišsipildo.. 

Dabar Franeuzijos valdžiai 
nusprendusi persigabenti tas 

linu ir audeklų mašinerijas at- 
Lral iš Lietuvos. 

Čia susitinkame su gana 
garbiu Lietuvos ekonominiu 
Niausimu. Lietuvoje linai de- 
ra ir linų bus auginama Lie- 
tuvoje ateityje nemažai. 
Lietuvoj yra pageidaujama la- 
ui, kacU butų audeklų dirbtu 

vės. Dabar yra klausimas prieš 
nus, ar neužsimokėtų lietu- 
viams atpirkti mašinas nuo 

Franeuzijos Valdžios, arba 
nuo tų mašinerijų savininkų, 
.'uome!: visą linų išdirbystė 
ietm'oje iškarto atsistotų ant ) 
irtų kojų. Taigi palaikimas \ 

•i audeklų mašinerijos Lietu- 
\ 'jo butų geistinu ir brangiu i 

: įlyku Lietuvai. 
Todėl ar nevertėtų Ameri- 

kos Lietuvių Tautos Taryboms 
Ui* jaus Šiito reikalu susižinoti 
su Paryžium, idant lietuvių at- 
stovai tenai ištirtų dalyką kas 

nk tų mašinerijų atpirkimo \ 
nuo Francuzijos valdžios. 

Amerikos Lietuviai aiškiai 
.'pranta tokius dalykus ir jų^t 

\\rte. Užtai čionai netruktu ^ 
\ 

susiorganizuoti reikalingas ka- 
pitalas. Retai butų tokias lie- 
tuvi-, kuris atsisakytų pirkti 

Tą nors už S10. idant prie 
t<>kii> reikalo, prisidėjus. 

Kaip tenai nebūtų, bet yra 
s\arbus dalykas, kuriuo vertė- 

tų pasirūpinti; gal butų gera 
proga padaryti dikčįai labo 
I ietuvai. 

D. 13. Pratapas. 
Agronomas. 

GIMINES ANTANO VI- 
DRAIČIO, ATSI ŠAUKIT! 

'pony \\ idrovieh, o£ Gran- 
(1 i\va, Anusyski, \"ilna. Rus- 
sia. \vlio \vas drafted at Madi- 
s(»n 111.. on June 23rd, 191«S: 
died «>i pneumonia at Camp 
Taylor, Kentuekv, on October 
lOth, 1918. 11c is burried iti 
Cave Hill Cemetary, Ky. 

Toks pranešimas buvo pa- 
s':c-li>ia i- kempis. 

T. T. \ idravičiaus gimine 
!)viu: bus Vilniaus (iub., Tra- 

i pav., Anuši>kiu Gniiuo, 
randavos Kaimo. 
T. Yidravieius atvyko Į St.^ 

I oui .M". D15 m. SakO tu- 
r giminiu rytinė >e valstijose. 
!'» kareiviuko ; apdraudos palių 
dijimas vra al: instas is kempės 
ant $10,000, ant jo motinos 
vardo. 

Jeigu randasi kur jo giminiu, 
malonėkite atsiliepti, jo moti- 
ro> vardą paminint. 

J. V. Klaslaitis, 
i 3707 Dclmcr Bl., 

St. Louis, Mo. 



PASISKAITYKITE! P 
ATSITRAUK! 

Atsitrauk nuo manęs tu toliau, 
Nes širdis jau senai užimta! 
Ak, negundyk, nejudink jausmų, 
Pamylėjo tėvynę širdis! 
Aš tik kryžių turiu su savim. 
Jis man lengvas, nes kantriai neša... 
Atsitrauk, juk kartu su manim 
Tu to kryžiaus neneši tyliai! 
Atsitrauk, pasislėpk iš akių! 
Lietuva — ta prabočių šalis, — 

Tik jinai man tikra mylima, 
Nes tur kryžių ir kenčia tyliai. 

—oo< i 

E. DE AMICI Verte M. GKIGONIg 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 
Berniukas pusvalandį nusnusdavo ir 

nubudus vėl tą patį reginį matė. Gelžkelio 
stotįs, kaip atsiskyrėlių grytelės, stovėjo. 
Sustojus traukiniui, nesigirdėjo nė vieno 

s balso; jam rodėsi, kad jis važiuoja pakly- 
dusiu tyrumoje traukinių. 

Kiekvienoje stotyje manė: 
— Tai paskutinė, o toliaus prasidės 

baisi laukinių žmonių šalis. 
Šaltas vėjas jį purtė. Sodindami lai- 

van Genuoje, giminės nedasiprotėjo, kad 
jisai Amerikoje, antroje ekvatoriro pusėje 
ras žiemą, ir jj vasaros drabužias aprėdė. 
Tuo tarpu jam greit liko šal'a, o kartu su 

šalčiu labiaus pajautė didelį nuvargimą pa- 
skutinių neramių ir nemiegotų nakčių. 

Jis užmigo ir iigai miegojo. Nubudo 
nuo šalčio beveik sustingęs, ligotas. Tada 
jį apėmė baimė, kad jis apsirgsiąs ir pake- 
liui numirsixs ir jį pakelėj išmesią*, o kūną 
sudrasrkysiąs šunis ir arai. 

Dabar dar baisesnės mintįs jį kankino. 
Ar jis tikras, kad atras savo motiną Kordo- 
voje? O jeigu jos ten nėra! O jei tasai po- 
nas kuris gyvena Los Artos gatvėje, apsi- 
riko? O jei jinai numirė? 

Šitokių minčių kankinamas jis vėl už- 
migo ir sapnavo, kad atvažiavęs Kordovon 
naktį ir iš visų langų ir durų jam saką: 

— Jos čia nėra! Jos čia nėra! 
Jis nubudo ir išsigandęs atsistojo. Ant- 

rame vagono gale sėdėjo tris barzdoti vy- 
rai, apsisiautę margomis skaromis. Jie į jį 
žiurėjo ir tyliai tarp savęs kalbėjosi. Jam 
staiga atėjo mintis, kad tai galvažudžiai, 
kurie j; norį užmušti ir atimti iš jo maiše- 
lį. Prie šalčio ir nesveikatos dar prisidėjo 

ir baimė. 
Tuo tarpu nepažįstami barzdočiai vis į 

į jį žiurėjo, o vienas jų atsistojo ir ėjo prie į 
jo. Tada berniukas visiškai nusigando. Iš- 
plėstomis rankomis jis bėgo priešais ir su- 

riko : 
— Aš nieko neturiu! Aš, vargšas, at- 

važiavau iš Italijos savo motinos jieškotų. 
Aš vienų-vienas, nedarykite man nieko 
pykta! 

Žmpnės tuojau ji suprato. Jiems pa- 
gailo berniuko, jie pradėjo jį raminti ir 
meilinti nesuprantama jam kalba. Paskiau, 
pamatę, kad jo tiantįs iš šalčio terška, ap- 
supo jį skara ir paguldė. Kada jį nubudino, 
jau buvo Kordovoje. 

Berniukas gerai pamiegojo ir akimirks- 
niu iššoko iš vagono. Stoties viršininko jis 
paklausė, kame gyvenąs inžinierius Moki- 
nes. Tasai įvardijo jam kok'ą-tai bažnyčią 
ir pasakė, kad inžinieriaus namas esąs ša- 
lę bažnyčios. Jis nuėjo miestan, ir jam pa- 
sirodė, kad jis vėl pakliuvo, į Rozario: to- 
kios pat tiesios, ilgos gatvės ir tokie pat 
balti nameliai. Bet žmonių buvo nedaug, 
nes buvo naktis. Jis pasiklausė ėjusiojo 
kunigo, atrado nurodytąją bažnyčią, o šals 

jos namus, ir paskambinęs, jis pridėjo pria 
krutinės ranką, tarytum, norėdamas sulai- 
kyti didį širdies plakimą. Duris atidarė 
senutė, žvake nešina. Berniukas iškarto ne- 

galėjo žodžio ištarti. 
— Ko tau reikia? — paklausė senutė 

ispaniškai. 
— Inžinieriaus Mekines, — atsako 

Marko. 
Senute išplėtė rankas ir palingavo gal- 

vą. 
— Viešpatie! ir jam reikalingas inži- 

nierius Mekines! Kada p,i ši komedija baig- 
sis? Jau tereiąs mėnuo man ateiviai ramy- 
bes neduoda. Nepakanka jiems, kad laik- 
raščiuose buvo apskelbta, jie dar nori, kad 
visose gatvėse butų pranešimai išlipdyti, 
kad p. Mekines išvažiavo gyventų į Tuku- 
maną! 

Nepasitenkinimo žodžiai išsiskverbėj 
pro berniuko lupas: 

— Juk tai prakeikimas! Aš turėsiu pa' 
keliui, motinos neatradęs, numirti! Aš pro-j 
to nustosiu! Aš užmušiu save- Viešpatie, 
Dieve! kaip gi toji vieta vadinasi? Kame 
jinai? ar toli? 

— Vargše! — užjaučiamai sušuko'se- 
nele. — čia bus bent penki šimtai mylių! 

Berniukas rankomis užsidengė akis; 
verkdamas paklausė: 

— Tai kas gi man... kas gi man da- 
bar daryt? 

— Kas gi tau pasakyti, vargše berneli? 
— tęsė toliaus senelė — ir aš pati nežinau. 

Bet tuojau jinai kii-tai atsiminė ir pa- 
sakė: 

Klausyk: štai ką tu gali padaryti. 
Pasuk dešinėn pusėn, ten trečiuose vartuo- 
se atrasi kiemą. Tame kieme yra 'Catapaz,' 
grudų pirklys; jis su savo vežimais ir jau- 
čiais rytoj iškeliauna i Tukumaną, papra- 
šyk; kad jis tave paimtu, pažadėk tarnauti. 

' Gal jis tau ir užleis kertelę savo vežimuo- 
Ise. Bėgk. 

Berniukas sučiupo savo maišeli, pa- 
dėkavojo ir nubėgo. Neužilgo jis jau sto- 
vėjo dideliame, lempomis apšviestame kie- 
me. čia darbininkai jau krovė kviečių mai- 
šus didžiausiosna vežimuosna. Augštas bar. 
zdotas vyras davė paliepimus. Berniukas 
)rie jo priėjo ir bailiai paprašė vietos, pasa- 
vęs, kad jis čionai atvažiavęs iš Italijos 
savo motinos jieškotų. "Catapaz," t. y. ve- 

žimų viršininkas, apžiurėjo ji nuo galvo. 
iki kojų ir sausai atsakė: 

— Vietos nėra. 
— Aš turiu penkiolika lirų, — mel- 

džiančių balsu tarė Marko, — aš jums vis 
.-cą atiduosiu, o pakeliui dirbsiu:: vandens 
lęšiu, jaučius šeršių, visus darbus atliksiu 
r/Ian tiktai trupučio duonos reikia ir mažu- 
lės vietelės, sinjore! 

"Catapaz"' i ji vėl pasižiurėjo ir ja1. 
3velniaus atsakė: 

— Vietos nėra... o ir męs važiuojame 
ae Į Tukumaną, bet kitan miestan — San- 
^aige del Estero ir tave priseitų pakeliui 
•alikti, o iš ten tau dar toli reiktų pėsčiam 
eiti. 

— O, aš galiu eiti! — sušuko Marko, 
kaip nors nueisiu, tiktai paimkite mane. 

iėl Dievo meilės nepalikite! 
— Pamąstyk, juk reikės dvjdešimts iienų važiuoti! 
— Niekis. 
— Kelionė varginga! 
— Aš viską iškęsiu. 
— Tau paskiau priesis vienam eiti! 
— Aš nieko nebijau, b y tik atrasčiau 

motiną. Pasigailėkite, binjore! 
"Catapaz" tarė: 
— Gerai! 
Berniukas pabučiavo jo ranką. 

CITRINOS. 

Visiems žmonėms, sergantiems ar svei- 
kiems lemonadas yra tinkamu gėralu. Jis 
pataiso vidurius. Jis yra tikru vaistu nuo 

Kirmėlių ir odos ligų. Citrinų onuka iš visų 
žinomų vaistų yra geriausiu vaistu nuo 
skorbuto. Ji ne tik išgydo ligą, bet ir ap- 
saugoja nuo jos. Jūreiviai kasdien vartoja 
jas tam tikslui. Gydytojas pataria trinti 
dantų smegenis citrinų sunka, kad jos butų 
sveikos. Rankos ir nagai taipgi yra užlaiko- 
ma švariai, baltai ir minkštai kasdien var- 

tojant citrinos sunką vietoje muilo. Citri- 
nos sunka taipgi neduoda nušalti. Citrinos 
yra vartojama nuo drugio sumaišius su stip- 
ria, karšta juoda arbata, ar kava be cuk- 
raus. Neuralgiją galima išgydyti patrinant 
skaudamas dalis citrina. Citrina taipgi yra 
nugydymui karpų, išnaikinimui' pleiskanų 
galvoje intrinant ją i plaukų šaknie 

CEMENTAS SU KLIJAIS ABELNA1 
VARTONEI. 

Geriausių baltų klijų 1 svaras;, šelia^o 
sakų (gumshellac) 1 uncija; alkoholio 4 
uncijos; amonijos vandenio 1 uncija; 
minkšto vandens 11 kvortos; sauso balto 
.nalto švino (white lead) 4 uncijas. — Iš- 
tirpink šeliaką alkoholyj, kad butų sureng- 
ta; paskui sudek klijus Į vandenį, biude, 
kur į galima butų indėti į kit?j indą su van- 
deniu ant krosnies, kari ištarpinti klijus ne- 

sudeginus; kaip klijai bus ištirpę ir dar 
karšti, įmaišyk juosna švino miltelius ir 
i stipintą šeliaką; paskui pridėk amoniją, 
kad laikytų skystame ir pilk Į bonką. Ši- 
tie klijai yra geri visa kam, išskiriant tuos 
dalykus, kur baltumas netinka. Klijuojant 
]*• lijais reikia kraštus pašildyti, bet čia to 
nereikia. Vienok visuomet suklyjavus rei- 
l-.ia palaikyti suspaudus, kol sudžiusta. 
šikšninius diržius ar audeklą reikia suslėg- 
ti kol išdžiūsta. 

Amerikos kariški belaisviai, paliuosuoti iš Vokietijos sulyg sutarties, pri- buna Bernan, Šveicarijoj. 

GARBINGAI KRITO 
UŽ LAISVĘ. 

Oficialiuose valdžios praneši 
.juos*,, išleistuose AmerlKos Ka 
H Departamento VVashingtone 

-andame .sekančias .lietu/iškas 
>ravardes pas- ^tas: 

Pattmljinrs«. Imame tll 
tRB pravardes, kurios yra neabe 
Jotlnai l5dtUflfckos, _rba kuriof 
mtmiB ISroflo lietuviškos. Tie, kurit 
nusiduoda kariumenfij, aroa la»«e 
Mglstraeijoa, pavo pravardes sc 

fcki,^ arba ku "wlcz," ant galo, 
y; a irtinaSŲi; j lenktis ir jų męs 
ui'.gaiime atskirti; todėl tankiai' 
siai toklvj ir nepaduodamo. Lie- 
tuviai privalo ('".vo pravarde Sai- 
ke* tfisi registravimo, arba jau ir 
kariumenčj, paduoti vieton "eki' 

—"skns," vieton "wlcz"—"vičlus. 
pavyzdžiui: vieton "RutU<JW(fl;'' 
orlvalo paduoti "Itolkauelrfia," vie- 
ton "JacGwlez"—"Jcnevlclufl." Tuo 
mert bus lengv juOu >>aiintL 

\ 

S u r a s u o s e v a s.a.r.i.o 
> d. 1919 

John Indntlailis, Korpora- 
as, i> Chieago, 1023 S. Canal 
si.'. — sužeistas, laipsnis nepa- 
žymėtas. 

ljolcstaw Jakithutskas, iš Lili 
:ag< i, -4407 S. \\ ootl sl. — Iciiįl;- 
.ai sužeistas. 

Ma.vimiliau Kicias, (gal gre 
<as) /iš Chicago:-, 1:26 ])ick- 
'011 str.—lengvai sužeistas. 

CliaHcs Donis, iš Chieago, 
205 Mol.iawk gatvė.—lengvai 
sužeistas. 

Sarašuose vasariu 6-t;< .• '■'19 
Joseph Evanoskis, ts Chicag 

2414 \\ esi 25-ta gatvė.—leng- 
vai sužeistas. 

S u r a suos e v a s.a.r.i.o 7 
rl. 1919. 

Joseph U u Irimus, i s Chiea- 
go, 1828 \\. Kenihvortli, 
lengvai sužeistas. 

Frank C. )'csia, iš Chicago. 
13?6 S Moyne ave.—lengvai 

# v sužeistas. #jįį 

PERLU MOLIUSKU ' 
AUGINIMAS. 

Perlų moliuskai vieni gy-: 
vena jūrėse, kiti gi prėskuo-l 
se vandenynuose. Gyvenau-' 
čiu jūrėse prėskuose vande-j 
nys-" auginti negalima, nors 

šilumos jiems užtektų, nes 

vanduo jūrėse ir prėskų van 

denų upėse ir ežeruose yra 
kitoks. Prėskų vandenų mo-j 
liuskai tverianti perlus arba 
žemčiūgus, vadinami mar- 

garitama, Marganitifera yra 
tūlose upėse lygiai Europoj, 
kaip ir Amevikoj, bet Lietu- 
vos upėse jų nėra. Gražu- 
mu jūriniai ir prėskų vande- 
nų perlai beveik nesiskiria, 
tovlel už juos moka brangiai 
kaip ir už rytinių jūrių per- 
lus. Perlus tverianti molius 
kai randasi tūlose upėse, i 
{puolančiose Į Šiaurines Lc-j dines jūres Rusijoj, kaip an-j 
ti upėj Mezen, Šiaurinėj Dvi 
no j ir kitose. Yra jų ir tū- 
lose mažesnėse upėse, ipuo- 
lančiose į Elbą. čechijoj, 
dvaruose kunigaikščio 
Schwerzenberg pradėta juos 
auginti ir kaip rodosi gana 
pasekmingai, nes be nuo 

! stolių. Perlų moliuskai .gy- 
vena ir Amerikoj upėse, 
įpuolančiose Į Mississippi ii 
Colorado. Sekdami kuni- 
gaikšti Schvvarzi'iibergą ir 
amerikonai griebi i perliniu 
moliuskų auginimo. Ame' i- 
konai mėgsta ir moka kiių 
darbą pagerinti, bet jie ne- 

mėgsta ypač. moksliškuose 
dalykuose d.vbn pats pra- 
dėti, kol jo kiti nepradeda; 
bet pradėję, kitų darbą pa- 
gerina. Tas atsitiko ir su 

perlų moliuskų auginimu. 
Dabar Amerikoj yra jau ne 
viena perlų moliuskų augyk- 
la. Amerikonai patemijo, 
kad išsiperėjęs perlinis mo- 

liuskas galutinai išsivysto 
prisikabinęs prie vienos ma- 

žų žuvyčių veislės todėl tas 
žuvytes augina drauge su 

perliniais moliuskais. Au- 
gykla duoda gerą pelną. 

Lietuvos upės tinka tu mo 

liuskų auginimui, nes Lie- 
tuvos klimatas yra toks jau, 
kaip ir tuose kraštuose, kur 
tie moliuskai veisiasi. Gali- 
ma but juos ir Lietuvoj au- 

ginti, arba bent jos upėse 
priveisti, o is to butų geras 
pelnas ir lietuviams, reiktų 
tik jų, iš kitur parsigabe- 
nus, į Lietuvos upes prileis- 
ti; paskui gal atsirastų ir 
augyklos. Pradėti išmėgin- 
ta kitų darbą ir lietuviai 
mėgsta. 

AMERIKONAI ARCHAN- 
GELSKE. 

IrcIiaiHjclskas. Rusijoje, — 

Amerikos kareiviai, kariau- 
jamieji Įvairiose vietose šioje 
šalyje, ntiulatai gauna Įvairios 
pašalros ir kasdieniniu reikme- 4 C 

nu per Raudonojo Kryžiaus 
i'irpininkystę. Raudonasis Kry- 
žius Įsisteigė nuolatinius susi- 
nėsimus rogėmis i- savo eentra- 
lės sUnyklos su visomis vieto- 
mis kame randas uiumį karei- 
viai. Ledų laužytojai prašalina 
ledus iŠ uosio, kad ko tik rei- 
kiant butu kalima greitai gau- 
ti ir palengvinti susinėsimus. 

Amerikos Raudonojo Kry- 
žiaus ligoni;iitis, kuogeriausiai 
Įrengtas dirba puikų darbą. Ja- 
me darbuojas Amcri- 
kns geriausi gydytojai, o Rau- 
donojo Kryžiaus darbininkės 
padeda užlaikyti viską tvarko- 
je.' 

Gauta žiniu is Raudonojo 
Kryžiaus darbininku delegaei 
jos, kurin vadovauja Majoras 

r. > 

C. 'J'. \\ iltims is Iikdtimorcs 
lis yra galva Raudonojo Krv 
žiiaus Archangelske, kurio da- 
lis is via iškeliavo j įvairias s to 

vykias prie 1 »altii ji i Jūrių. Jie 
keliavo 350 myliu r angliškų) 
i-. jtI langei.sko į Keui rogėmis 
<> iiotam iki. Murmansko gele- 
žinkelio. Rogių traukinys va- 

žiavo sn vaistais, pienu, maistu 
ir kitokiais dalykais, kurie rei 
kalingi gyventojams t6se užmir 
lose Šalyse, kurių daugumas 
negavo tinkamo maisto per pa 

siaruosius dvejus metus. Ma- 
joras \\ illiams praneša, kad 
daugel vietų rasta, kur taip la- 
imi kenčia gyventojai, kad* nei 
aprašyti negaliama. Žmonės 
visur labai už tai dėkinga. 

MAlDYKLES SUŽEIS- 
TIEMS. 

/ ichy, France, Sausio 28 d. 
1(>>11) — Aplamai imant 7.000 
Amerikos sužeistų ir ligotų ka- 
reivių naudojas karštomis mi- 
neralinėmis maudyklėmis kas 
savaitę. I tas maudykįes prieš 
karę daugel turistų keliaudavo 
sveikatos jieškotų. C'ia dabar 

įgydos apie 13,000 Amerikos 
kareivių. l>e sveikatą teikian- 
čiu maudyklių, kareiviai dar 
gauna ir kitos pagelbos iš Ame- 
rikos Raudonojo kryžiaus: pra 

įdėjus nuo šiltų ėokoladų įr ti- 
kru Amerikos piragu ir bai- 

Į T 
... 

*! i a n t kasdieniniais teatrais 

j vaidinimais Raudonojo Kry- 
1 žiaus kambariuose: tiems, ku- 

jrie negali paeiti. Raudonojo 
Kryžiaus darhiirkai 'suteikia 

.laikraščių ir dienraščių. Sun- 
kiau sergantiems suteikia net 
ir šaltakošes fice ereani) ir 
gėlių. 
Pirmas Leitenantas, Tiiomas 
L. Casey, iš Springfield, Mass. 
prižiūri didžiules maudykles, 
ir jam pasisekė taip sutvarky- 
ti nr'udyklių sistemą, jog kas 
valanda gali jomis naudotis du 
šimtu septyniasdešimt penki 
kareiviai, kiekvienas kareivis 
eidamas Į maudyklę gauna ru- 

blis permainoms ir po išsmiau- 
dimo gauna karštos ėokolados 
ir užkandų, kuriuos jiems su- 

teikia Raudonojo kryžiaus dar 
bininkčs. 

(ivdantįs kareiviai sykį sa- 

\ aitėje maudos minaralėsc man 

dyklėse. pagal reikalavimą, bet 
tie. kurie nori gali mauditis to- 

maudyklėse kas dieną. Spc- 
eijalės maudyklės teikiamos pa- 
kareivio reikalavimą ir pagla 
jo sveikatos. 

Ir tas visa teikiama Ameri- 
ikos kareiviams uždyka. i J * 

KAD NESUPRASTŲ 
KLAIDINGAI. 

Graborius.— Kaip tamis- 
! tyte norėtumėt pranešti apie 
i mirtį jųsų vyro? Koris butu 
į geriause pranešus taip: 
! "Mirė visiems gerai žinomas 
jBautrus Karkinis;.palik sa- 

vo pačią amžiname nuliucli- 
me." 

Našlė.— O, ne! Taip 
negalima. Paskui visi ir 
manys, kad manės nieks ne- 

galės pralinksminti. 

NJKKO H1-: l'RIKŽASTIES 
Man stebėtina, kad I\U- 

Į4T1 i<iai turi kiek daug draugu. 
Tik pasižiūrėk kiek prisirinko 
žmonių į jų varduvių prokilj 
— Nieko stebėtino, juk dabar 

k brangus pragyvenimas. 

sias kainas. Turiu 3 metų patyrimu 
Jeigu jusų akys perši arba skaudžios, 
jųs nereikalaujate eiti gydytis ir mo 
kžti augštas kainau už tai. Paaiteirau 
kit su manim. Aš pritaikysiu jum* 
akinius, kurie greitai prašalins jums 
visus akių bakusmue. Aš gvarantuojc 
lums geriausių p tarnavimų ir žemiau 

Peter A, Miller 

BAIGĘS MOKSLĄ 
EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizgučių. Pui- 
kiai Taisoma Laikrodėlius 

2128 W 22nd St. Chicago 
Phone Car.al 5838 
4906 W. iąth St Cicero 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S.HalstedSt. 
praijdcd* 7 raUnd* fcu nlvu 

Subatoai ir r.evlSliotal 2 n!, po pict* 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

\ Č.a prirokuojama ir kares mokestį 
1 

Oi. Virginia Naibutt 
Physician & Surgeon 

3coi West 22nd Street 
2iii Marsnall Blvd- 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po piet 
7 iki 0 vakare 

iTel. 
Lavvndale 660 

Gyvenimas: 
įeL Rockwell 1681 

P/tonc Burnside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

STEPHEfi V1LIM0VITZ, R.FH, 
...DRUGGIST... 

8924 Cottage Grove Av. 
Chicago, ii.l 

DIE KINE IR VAKARINE 

MOKYKLA 

ICia 
eta lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 

Lietuvių kalba.:, aritmetiką. S. V., Anglies, Lieturos ir abv-lncj įstsr.Įas, scigrafija. rašyti Ulilra:. ir tt Taipę*. tu-'ae Granimar ir Ri,'.i School'ių skyriai Lietuviai mokytojai. Sunaudo- kite liuosp laika ęas'niokiaiūni, nesigailėsite. 
ji American Go.;:i?į Prepargtory School 
121C3 so ha;.:ted s, caiuac. ill 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desiąaiug 
dienomis ir vakarais dėl biznio :r 

namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
los parūpinamos dykai. Atsilankykite 
xrba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halstcd St., 1850 Wells St. 
2407 \V. Madison St., Chicago 

"Lietviškas 
Išradėjas". 

šituo vadru išdaviame nauja 
knygute dėl išradėjų, talpinanti 
20 paveikclųir iliustracijų, vi- 
sokių išradėjų Ir išradimų, bu 
aprašimais ir paveikslais miestų 
New York'o ir Wasbingtcn'o. 

šią brangią knygutę, męs iš- 
siunčiame kiekvienam ant pa- 
reikalavimo. 

DYKAI 
Jeigu .Tus norite žinoti kiek 

turto žmonas prasigyveno ir 
kiek dar galima prasigyventi 
su pngelba naudingų išradimų, 
tai rašykite tuojaus reikalauda- 
mi tos naudingos knygute#. 
Kaipo žinovai (ekspertai) >a- 
tentų, — bandame išradimus 
D Y K A. I. Rašykito: 

American Europsan Patert 
Oifices Inc. 

256 Broadvvay (LA.) 
NEVY YOKK, N. Y. 



Įs VIETINES ŽINIOS « 

TELEGRAMAS iŠ 
PARYŽIAUS. 

Komitetas parengęs Nau- 
jų Metų protestą prieš len- 
kų pasikėsinimu užgriebti 
Vilnių, gavo nuo Preziden- 
to Wilsono iš Paryžiaus, te- 
legramą pranešančią, kad 
lietuvių rezoliucijos tapo pri 
imtos. 

šitas dalykas bus plačiau 
paaiškintas visuomenei Lin- 
coln'o Dienos vakare, kuris 
įvyks šv. Jurgio parapijos 
svetainėj, seredoj, vasario 
12, 1919, 8 valandą vakaro. 

Dabar yra laikas darbuo- 
tis Lietuvos labui! Ateikite 
visi į rergiamą Lincoln'o 
Dienos vakarą. 

PRŪSŲ LIETUVIU 
VAKARAS 

Vasario 8 d., Meldažio 
svetainėj atsibuvo Prūsų Lie 
tuvių vakaras; u: visų at- 
žvilgių šis vakaras nusisekė 
puikiai. 

Eidamas vakaran spėlio- 
jau kaip atrodys šis vaka- 
ras (mat pirmu syk atsilan- 
kiau prūsų vakaran). Ma- 
niau, kad pamatysiu ir iš- 
girsiu kalbėtojus, kurie var- 

toja ne tikrą lietuvių kalbą 
bet kokį tai žargonu, bet 
apsirikau. 

Pradedant nuo tikietų pai 
davėjo, tvarkdarių, vakaro 
vedėjo ir kalbėtojų — visui 
girdėjosi gryna lietuvių kai i 
ba; visur matėsi tik lietuviš- 
ki typai. Ir esu tikras, kac 
Vilniuje daugiau rastum len 
kiškumo bei .rusiškumo, ne- 

gu čia buvo vokiskumo. Bet 
męs Vilniaus uz jokią kainą 
neatiduotume nei lenkams, 
nei rusams. Ir pasauli 
mums tą tiesą pripažįsta, t 
y. kad Vilnius priklauso lie 
tuvių tautai ir kitaip but 
negali. Bet eisime prie va 

įkaro. 
Žmonių atsilankė keli šin 

;ai (apie porai šimtu netekc 
įėdynių), kurie, įeikia tike 
;is, buvo pilnai patenkint 
!>rogramo įvairumu. Buvo 
:isa eilė kalbėtojų: pp. II- 

.pūdas (sykiu ir vakaro ve- 

dėjas), St. Š imkis. Rašyto 
a Žemaiti; (skaitė iš rank 
jfiščio) ir kun. Razokas. 

Birutės" choras puikia 
;udainavo visą eilę dainų 

|ik šiam chorui scena yr, 
^ažoka. i: tūlas juokdary 
julošė mažą veikaliuką, ma 

t io paties sugalvotą. 
Taipgi rinkta aukos, k u 

ių surinkta apie $90.00 
} fiską užbaigė šokiai. 

Daryti programo didesnę 
r pžvalgą nėra galima—vie 

a neleidžia, bet turime pa 
ymėti nors tai, kad vakare 
ikslas buvo tik lietuviška 

i (--tautiškas, o ne kitoks. T; 
: iškiai liudija kun. Pazokf 

odžiai, kurs, kaipo liutero- 
.as, užreiškė: "Męs nor 

same skirtingo tikėjimo si 

.idžiuma lietuvių Didžiosio 
Lietuvos, bet susirinkome 
ia ne gyrimui ar platinimu 
avo tikybinių pažiūrų, be 

, žreikšti, kad Lietuva tur 
uti tik lietuviams, ir už- 
tikšti, kad kiekvienas lieti* 

is, nežiūrint kokio jis ti 

ėjimo, ar kokių pažiūrų — 

ra musų brolis, todėl mę? 
■ni3i] lietuviai, tautiškuose 
•Jausimuose norime eiti sy 
iu su Didžiąją Lietuva.' 
Tai džiuginantis apsireik- 

imas, nes tik tokio obalsic 
edini lietuviai gali tikėti.4 
nksmesnės ateities. 

Dzūkas. 

LIAUDIES UNIVERSI- 
TETO DARBAI. 

Pereitos pėtnyčios vakare 
"Birutes" svetainėje įvyko 
Liaudies Universiteto susi- 
linkimas. Kadangi steigėjas 
to Universiteto, Dr. A. L. 
Gi\ !čunas, kvietė per '"Lie- 
tuvos" dienrašti prisidėti 
prio veikimo visokiu pažiū- 
rų ir partijų žmones, taigi j 
minėtą susirinkimą ir suėjo 
apie pusė šimto visokių pa- 
kraipų žmonių, žingeidau- 
jan susipažinti su L. U. ii 
jo veikimu. 

Dr. A. Graiėunas, atida-, 
ręs susirinkimą paaiškino, 
jog šis susirinkimas yra su- 

šauktas r.e prelekcijos klau- 
simui, bot draugiškam pasi- 
tarimui ir diskusijoms, ar to- 
kia įstaiga, kaip L. U., yra 
reikalinga musų žmonėms. 
Po išdalinimui susirinku- 
siems L. U. cirkuliorių, Dr 
Graičunas aiškiai išdėstė tik 
slą I,. U., skatindamas tobu- 
l'nti proto ir fiziškas jiegas. 

L. U.—sakė Dr. Graiču- 
nas, — rūpinsis sutvarkymu 
prelekcijų tarpe musų žmo- 
nių, taipgi ir parengs pre 
lekcijas, kur jos bus reika- 
lingos. Prelegentai tų pre 
lekcijų busią specijalistai sa 
vo šakose apie ką jie skai- 
tys ir busią už savo darbą 
apmokami. 

P-as C. Kasputis maž 
daug sutikdamas su Dr. A 
Gnačuno nuomone, ragino 
sujungti visas lietuviu inte- 
iektuališkas spėkas, idan 
parengus -.usų žmonėms įir. 
camas prelekcijas. Už ji; 
darbą turėtų buti apmokėta 
kalbėtojas kaipo atsakyda- 
mas i Dr. Graieuno prane 
;imjį priminė, kad tarp par 
ijii-partijėlių išsidirbę mu- 

,ų politikieriai, kurie dirbs 
le iš meilės savo žmpnių 
Tėvynės, bet savo politiš- 
kiems partijų tikslams. P-at 
J. Kasputis padavė pavyzd, 
*erų Tėvynainių, — pirmus 
ietuvių pionierius, kurie n( 

irupinę savo "aš," bet dir- 
oo savo artimųjų labui i» 
,avo gyvast] paaukavę. 

Antra atveju Dr. Graiču- 
įas pranešė, kad tik Chica- 
;*oje į metus lietuviai sude- 
da vienoms bažnyčiom. 
^200,000, o savo apšvieti- 
nui nieko. 

Paskui priminė, idant L 
J. galėtų apmokėti prele- 

1 ;entams už darbą, tai jis 
urįs turėti tam tikrą suim 

)inigų. L. U. jau turįs ka 
oje apie $100. Dr. Grai 

5unas kvietė užsirašyti į L 
J. narius ir prigelbėti vary 
i apšvietos darbą. L. U. 
gvildensiąs sekančias mok- 
slo šhkas: abelną apšvietą 
)ilietybę, sveikatą ir apdrai 
dą. 

P-as R. Adžgis, pritarda 
nas L. U. privedė iš Vi 
luno raštų labai gražų pa- 
yzdi apie labdarybę, kur- 
cartais nėra labdarybė, jei- 
u męs ją darome išmaldos 

/ietoje. 
P-as Adomas Misevičius 

šsireiškė prieš L. U., aiš- 
kindamas, kad neturėsiąs 
)asisekimo. Musų liaudis 
lenoroms lankosi ant pre- 
ekcijų, kadangi taikiai ji; 

i r net nesuprantanti, ką pre 
egentas norįs pasakyti. C 
eigu dar busianti Įžanga, 
ai ir visai į jas neisianti 
Raudžiai prieinamesnės yri 
nygos, taip kaip Tėvynes 

Vlylėtojų Draugijos knygos. 
P-as M. Šilius manė kaip 

cik priešingai p. Misevičiaus 
Šilius sakė, kad žmonės lan 

kysis i prelekcijas, tik reikia 
j jas žmonėms duoti. Prida- 
vė, kaipo pavyzdi, Biblijos 
studijuotoji^, jie buk noriai 

, lankosi ir dar iš toli atva- 
žiuoja, nors ir tankiai nesu- 

pranta, apie k {i. jiems kal- 
bama. 

Buvo visokių nuomonių, 
bet visi kalbėjo už reikalin- 
gumą tokios įstaigos. 

P-as C. Kasputis atsaki- 
nėjo diskusantams, darodi- 
nėdamas ant klek męs atsi- 
likome nuo kulturiškų tautų, 
tik dėlto, kad neišnaudoja- 
mo savo spėkas, kurias mes 

turime ir nuo kurių galėtu- 
me daug pasimokyti. 

P-as Adžgis padrąsino im 
; tis už darbo, nors pradžia 
ir busianti sunki, bet viską 

■ su gerais norais galima per- 
galėti. Krutamu paveikslų 
aparatą, jeigu prelekeijoms 
reikalinga butų, visada esą 
galima gauti \eitui nuo Y. 
M. C. A., reikia tik dirbti. 

Dr. A. L. Graičuiias, už- 
baigdamas susirinkimą, pa- 
aiškino, kad prelegentai jau 
yra pasižadėję ir prelekci- 
jos neužilgo prasidėsiančios. 

Susirinkimas svarstė koks 
tematas butų dabar žingei- 
džiausias prelegentams iš- 
gvildenti. Kaž-kas pasakė: 
"Bolševizmas," paskui pasi- 
girdo "I secčnd tho motion, 
ir vėl diskusijos prasidCjo. 
Po diskusijų pasirodė, kad 
susirinkimas tam nepritarė. 

Ateinančiai prelekcijai bu 
vo vienbalsiai priimta rekan 
tis tematas: "Kokią naudą 
lietuviai turėjo iš susivieni- 
jimo su lenkais." 

Tas pats. 

1,500 UŽSIRAŠĖ J T AUTI 
LYGOS KONGRESĄ. 

Šiądien atsidaro Chicago 
je Tautu Lygos Kongresas. 
3ėgy;je tik vieno's dienos už- 
irašė 1,500 delegatų. 
Gubernatorius Lowden pa 

kvrė apie 500 žymių Illi- 
įois valstijos piliečių atsto- 
/auti gubernatorius ii val- 
Ižias kitų penkių valstijų. 

Utarninjco vakare įvyks 
/iešas mass-mitingas dėl 
publikos ir delegatams Or- 
chestra Hali svetainėj, vi- 
lui m iestyj, prie Michigan 
ave., netoli Adams st. 

Delegatai visi gaus tikie- 
;us prieš 8-tą valandą vak. 
3askai pulTlika galės užimti 
/įetas, kas liks nuo delega- 
tų. Kas pirmiau ateis, tas 
jaus geresnę vietą. 

TEISINGAS AUTOMO- 
BILISTAS. 

Mrs. II. \\. S1ia\v is Paxton, 
,111. atvažiavo užvakar naktį i 

Chicaga. Prie L'ninn gclžkc- 
lio stoties ją pasitiko Dr. S. 
Fuller su savo žmona i> Rivcr- 
side. Jis pasisamdė "taxicab' 

--geltoną automobili nuvažia- 
vi) i l'oucrs teatru. 

! Atsisėdus jiems teatre Mrs. 
Sha\v pasijuto, kad ji neturi 

į savu fortnianetkos su pinigais, 
'kurioje buvo kvitą nuo val- 
džios "seeurities" vertės $75,- 

5 000. 
|i patelefonavo polieijai. 

kuri p'> visą miestą sujudo jie 
škoti "taxiea1>" vežėjo. 

liet velt n, automobilisto su- 

rasti jokiu btidu negalėjo. Ant 
ra!o kompanija, prie kurios 
tas teisingas vežėjas dirbo 
iranesė, kad fortmanetlcą ve- 

'.ėjas sugražino j kompanijos! 
ofisą. ) į 

Fortmanetkoje a])art tu! 

brangiu popierų buvo SI7 pi- 
nigais. \ iską atrado, kaip 
M rs. Sba\v buvo palikusi. 

NUOTAKA UŽMUŠTA, 
VUOŠVE PAŠAUTA. 
Mrs. Cecelia Hensel, 18 

metu amžiaus ant praeitų 
kalėdų ištekėjusi, užvakar, 
naktį pasimirė ligonbutyje 
nuo šūvio žaizdų. Savo pra- 
nešime prieš myri ji kaltina 
savo vyrą, Arthur'ą Hen- 
sel'į, 25 metų amžiaus, bu- 
vusi kareivį. Vyras neprisi- 
pažįsta pri. ^Itės. Mrs. 
•Julia Lenaiv , 39 metų 
amžiaus, motina užmušto- 
sios irgi pavojingai sužeista. 
Ji pasakė policijai, kad 
Hensel'is peršovęs. Stanley 
Seislek 14-kos metų vaikiš- 
čis, gyvenantis tame pačia- 
me name, kur moteris gy- 
veno, pripažino, kad Hen- 
sel'is esas tuom užmušėju, 
šaudymas atsitiko n&nvaose 

Mrs. Lenarczak, prie 524 
North Ashland avenue. Vi- 
sa šeimyna, matyt, yra len- 
kai. 

Pats pasidavė policijai. 
Kuomet policija Hensel'- 

io jieškojo,.jis nuvėjo j Cen- 
tral policijos stotį ir pasida- 
vė, sakydamas: 

"Aš tik-ką perskaičiau, 
kad m y no pati tapo peršau- 
ta. Laikraščiai sako, kad 
manęs reikalaujama. Aš nie- 
ko nežinau apie tai, kadan- 
gi šiądien visai nebuvau nei 
arti namu,—aš esu nekaltas. 
Sužinojęs, kad jus jieškote 
manęs, nusprendžiau jums 
apie tai raportuoti." 

Hensel'is buvo nugaben- 
tas i ligonbutį prie pašau- 
tos jo pačios. Pati, pama- 
čius jį apalpo. Kada ligo- 
nė atsigavo, tai taip išsita- 
rė: "Veskite ji šalin. Jis 
mane nušovė. Veskite ša- 
lin. jis ir vėl i mane šaus." 

"Jis tai padarė. Tikiuo- 
si, kad jis užtai bus nakar- 
tas,"—sakė jaunosios moti- 
na, pamačius Henselį. 
Gyveno drauge tik 8 dienas.' 

Sulyg policijos praneši-1 
mo, Hensel'is iš kariumenšsj 
buvo paleistas 15-tą dieną 

Gruodžio, o už dienos prieš 
Kalėdas su ta mergina apsi- 
vedė. Pagyvenęs (S dienas 
drauge, susipyko ir persi- 
skyrė. 

Sulyg moterių kalbų, jie 
.susipyko už pinigus, kuriuos 
vyras gavo kaipo kareivis už 
"insurance." 

Policija praneša, kad 
merginos namuose surado 
mažiausiai šimtą laiškų nuo 

įvairiausių kareivių ir jūrei- 
vių. 

UŽPUOLIKAI SUMUŠĘ. 
MERGINAS, AThMA $1000 

I '/.vakar šeši banditai išplė- 
šė ofisus "American Cutlery 
Co." prie 7(A Matter gaivūs, 
paimdami 81,000. Ta diena bu- 
vo (larl)ininkams užmokešėi > 

dienn ir plėšikai tikėjosi pa* 
gru-bti 810,000, bot t rupuli pa 
siskubino. 

l'žpuolę oi i mis plėšikai ma 

nė, kad kompanija jau atssiuntė 
darbininkams išmokėjimui pi- 
nigus; jie revolveriu galais 
daužė ir kojomis spardė vyrus 
ofiso tarnautojus, o merginom 
per veidus pleškino. 

Kuomet plėšikai vertė Jo- 
sepli Kohn, skaitliniu vedėją, 
atidaryti banką, tas su kruvi- 
nu žandu paspruko i skiepą ir 

y" 
pranese m/mieruu kas virsuju 
dedasi, liepdamas jam paleisti 
visas dirbtuvės švilpynės išgąs 
dimi plėšikai prasišalino. 
Miss I )unne, giminaitė buvusio 
gub. rnatoriaus Dunne, tarnau- 

ji ja loj kompanijoj, mėgino per 
telefoną pašaukti policiją; plė- 
šikai ragriebę ją. žiauriai nuo 

tė j kambari, kur jie laiko ir ki 
tus tarnautojus uždarę. Miss 
Dunne apalpo. 

Kuomet plėšikai darbovosi- 
»t ise. kiti S 10.000. po priežiūra! 

sargu jau buvo kelionėje j ofi- 
są. 

P.anditai atėmė ntto vyru ir 
nuo merginų pinigus ir brango! 
nybes. Kad trk kiek vėliau, bu-! 
tų ir SI0.000. nutvėrę. 

PRADE 10 D] R P/H 12-TOS 
f,AVĖS TILTĄ. 

Komisijonierius vesujų dar- 
bų. M r. Francis, užvakar pra- 
lėjo dirbti 12-tos gatvės via- 
[luktą—liltą. Kuomet komisi 
jonierius Francis metė pirmą1 
^patą žemių atsisukęs Į stovin- 
tus aplink ji vvrus jis paklau- 
sė : 

— Kas iš jus nori darbo? 
Atsišaukė apie 50 žmonių ir 
visi tuojatis gavo darbą. 

Naujas viaduktas eis nuo 

\Yabasb avenue iki Canal gat- 
vės. 

aitomobtuits užmuš fc 
VAiKA. c 

Mrs Sa\vat/.ske. gyvenanti 
prie 3402 Lo\vc ave. užvakar 
nuėjo su savo 5 metų vaiku 
Juozuku i krantinę nusipirkti 
valgiui provizijos. Juozukas su 

kitais vaikais pasiliko lauke 
ties krautuve, ka'la molina 
išėjo iš krautuvės, vaiko jau \v: 

buvo. Ji manydama, kad jos 
vaikas žaidžia kur nors su kt 
tais vaikais, rainiai parėjo na 

nio gaminti vakarienę. 
I'o dviejų valandų polirijan 

las pranešė motinai, kad jos 
vaiką automobilius suvažinėjo 
ir kad ji eitu j I)r. O, L. Mi'~ 
cliell prie 35 l< s ir 1 lalsted gat 
viu ofisą, nes čia buvo nuneš 
tas jos vaikas. Motinai atėjus, 
vaikas jau buvo mirę-. 

Juozukas mėgino pareiti sker 
sai I lalsted gatvę. Jis už s i 
bėgo ant bėgančio automobi- 
liatis, "tr'ucko," prigulinčio 
"I'eoples gas Ligln ;md Coke 
C'o." Aatoiuobiliu važiavo 
Charles K 1<»]»] >. gyvenantis 
prie 3001 Logan boulevard. 

Ta pačią durną žinomo J e 

romiiio 7 metu amžiaus vaikas 
1)iivo irgi automobiliaus "triu- 
ko"' užmuštas prie 44 t<»> ir 
W\,nl\V(>rih gatvių. A ulonu bi- 
lius prigulėjo \\ hite Motor C<>. 
\ažinetoia automobiliu "Doe" d ^ 

I lartmvo policija suareštavo. 

PRAPUOLĘ VAIKAI. 
Tėvai Kjhvardo l»<»ehlkc 1 i 

metu amžiaus, gyvenantieji 
prie 4357 S. Francisco a ve. 

prašė polieijos surasti ju vai- 
ką. Kduardas nepareina na- 

mo jau nuo 3 dienos vasario. 
Artliur Y. Yurgerich, (tur- 

būt Yurgevieb) gyvenusio prie ■ 

1448 S. I'eoria gal ve praptto 
U iŠ namu 1-tą dieną vasario.j 

ATSKAITA AUKU IŠ ! 
WEST SIDES. 

Wost S i dės aukos išgavi- 
mui Lietuvai Laisves surink- 
tos ant Lutkausko prakalbų i 
atsibuvusių gruodžio 16 d.J 
1918, M. Meldažio Svetai-j nė j, sekančios: 

[Kurie aukavot viršmine-! 
tose prakalbose ir dar ne-| 
esate gavę paliudijimų, ma-1 

lonėkit nueiti i }). J. I. Bag- 
džiuno Banką ir pasiimti 
paliudijimą savo aukos R.; 
Zaura]. 
Po $100.00 aukavo: 

Antanas Bachas, Mathew| 
T. Kezes, Joseph Saunoras,! 
ir Helena Bagdžiunienė. 
Po $50.00 aukavo: 

Vincas Duoba ir Juozas i 
Juzėnas. 

Povilas Smitas, 25.00 
Po $20.00 aukavo: 

Jonas Kuchinskas, Ona 
Gabraitė. 

Po $10.00: Zof. Servaitė, 
Vincas Morkūnas, Vincas 
Spirauskis, Vincas Grigalu- 
nas, Mike Motkur, Konstan- 
tas Kontautas, Antanas Lu- 
kauskis, Rafolas Zaura, -Jo- 
nas Matusevičius, Jonas Ja- 
sunas, Vincas Brusokas, 
Petronėlė Petruške\ ičlenė, 
Antanas Kazlauskas, Anta- 
nas Vaičiulis, Aniele Skais- 
giriene, Juozapas čilinskas, 
Petras Kraujalis, Petronėle 
Bakučiutė, Antanas Ado- 
maitis, Juozas Glebauskas. 
Petras Gribas, Vincas Dajo- 
ras, Jonas Krūmas, Antanas 
Paunksnis, Jonas Shilingis, 

^niele Meklažienė, $7.00 
Po $5.00 aukavo: 

Kazimieras Želnis, Ale\- 
andra Šnaukas, Povilas 
Kruopis, Stanislovas Povra- 
zas, Ignacas Povrazas, Ka- 
zimieras Saunoras, Frank 
Rakauskas, Kazimieras Ma- 
žeika, Antanas Narbutas, 
Povilas Pranckunas, Miesci- 
slovas Paliunas, Steponas 
Rokas, Adomas Valauskas, 
Stanislovas Barbuška, Juo- 
zapas Vilniškis, Antanas 
Virbitskis, Ste])onas Bru- 
chas, Antanas Staneviče 
•Kazimieras Ruchas, Marijo- 
na Jakubaitienė, Ignacas 
Levickis, Kazimieras Ver- 
tei xa ir Juozas Raugeviče. 
Po $2.00 aukavo: 

A. Stankus, J. Mikaliu- 
nas, J. Vebas, Dr. Drange- 
lis, J. Soskas, M. Kanapei. 
kas, Adomas Rinkimas. 

Po $1.00 aukavo: P. Bag- 
donas, Antanas Ruzas, 
E. Beržanskis, M. Lengau- 
skis, A. Juškevičiūtė, A. Si- 
monaiti, J. Jesiun^s, J. Fe- 
raviee, M. Marcinkievice, S. 
Geležaitė, Ona Palonis, K. 
Waičiulis, F. Lukošienė, V. 
Pravalauskas, J. Kulikau- 
skis, K. Yueius, J. Virbit- 
skienė, J. Daczola, A. 
Pranckunas, T. Laminas, B. 
Kazanauskas, J. žilis, K. 
Kulbis, A. Linkus, J. Dra- 
gūnas, J. Gudreikis, J. Kuo- 
dis, N. Danunas, S. Nc dva- 
ras, Jurgis Dombrauskas, J. 
Strasdas, K. Pranckunas, S. 
Rervaite, Vladislovas Belu- 
kis. 
Salėj smulkiu surinkta $9.28 

$9.2S 
Kiti smulkus sumesti 13.72 

Smulkiu 5.98 
Viso $1013.98 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bunkeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sufė- 

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

Naujas ir truputėlį dėvėtas kelines nuo $1.00 ir branginus. 
Vaikij siutai $2.60 iki $7.50: Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HAL5TED STREET CHICAC-O. II L. 
Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki H vai. Subatomis es(i 

atdaras iki 11 vai. vakaro. Nedcldieniais—iki 9 vai. vakare. 

Metinė Tyro Maisto Paroda 
Utarninke ir Seredoj Vasario 11 ir 12 
Po daugel menesių prisiruošimo, męs pasiūlome musų Metini Vaikomąjį Atsitikimą šics žiemos sezono. Išdirbėjai ko-operavo 
su mumis, idant padaryti šį vieną iš didžiausių ir geriausių parodų kuomet nors laikomų, Jųs užsiinteresuosite paragavimu dau- 
gelio Įvairių valgių ten demonstruotų, ir busite labai užganėdinti su musų dideliu pasiulymu visoj šalyj garsintų tavorų už labai 
sumažintas kainas. Ateikite, atsiveskite savo kaimynus, kur maišiai yrar užlaikomi sanitariškai. 

Pradedant Utarninko f 
vakare, Kovo 6, ši krau | 
tuvi bus uždaryta Kei~ į 
vergo vakarais—atdara f 
vien tiktai Subatos va- | 
karais. s 

E 

of Greater Yatuez 

Ccr, Askland Ave. and 4?i 

Jeigu jus norėtumėt gau 
ii musu apgarsinimus re 

guliariai, mes maloniai 
prisiųstumėm juos ant 

iusų pareikalavimo, pa- 
likto pas bile kurį iš mu 
gu pardavėjų. 
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