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Bavarijos premieras nu- 
šautas-sykiu ir 4 kiti. 

Kaizerio sunus įmaišytas suokalbin. 
-"-.r'!!** 

Lenkija turėsianti rekrutavimą, 
Negrų Kongresas Paryžiuje 

Bolševikai pavasarį pradės 
naujus užpnolimus. 

ŠAUDYMAI BAVARUOS 
PARLAMENTE. 

Muenchenas, vasario 21d. 
Apart premiero Eisner, dar 
keturi Bavarijos vadai tapo 
užmušti šiądien. 

Herr Auer, Bavarijos vi- 
daus reikalų ministeris, ta- 
po nušautas parlamente, kuo 
met jis paminėjo apie Kurt 
Eisnerio nušovimą. Sužeis- 
tas į kairį jį šoną, jis nugriu- 
vo nuo estrados. Atstovas 
Osel ir du kiti valdininkai 
tapo pavojingai sužeisti. 

Šūviai tapo paleisti iŠ ga- 
lerijos, pavestos publikai ir 
padarė paniką tarp parla- 
mento atstovų. 

UŽMUŠĖ BAVARIJOS 
PREMIERĄ. 

Londonas, vasario 21 d. 
Kurt Eisner, Bavarijos pre- 
mieras tapo nušautas šią- 
dien išryto, kaip apie tai 
praneša žinia iš Bavarijos 
sostinės Muencheno į Am- 
sterdamą. Jo užmušėju yra 
Leitenantas grafas Arco- 
Valley. Patsai užmūšėjas 
buvo sunkiai prie to sužeis- 
tas, nes sargyba jį sumušė, 
ir sakoma, kad jis mirštąs. 

Kurt Eisner užgriebė Ba- 
varijos valdžią į savo ran- 

kas tuojaus po to, kaip pe- 
reitą lapkričio iriėnesi kilo 
revoliucija visoj Vokietijoj, 
o podraug ir Bavarijoj. Ba- 
varijos karalius tuomet bu- 
vo nuverstas nuo sosto sy- 

kiu su kitais vokiškais kara- 
liais ir kunigaikščiais. 

Kurt Eisner buvo socia- 
listas ir radikališkos pakrai- 
pos; sakoma, kad jis buvo 
vadu bavariški] spartakų 
(bolševikų) prieš ramesnes 

ir konservatyviškas partijas. 
Kuii; Eisner buvo žydas, 

gimusis Galicijoj ir tulą lai- 
ką yra buvęs vyriausiu re- 

daktorium garsaus vokiškų 
socialistų laikraščio V o r 

w a e r t s. Jis buvo priešas 
Vokietijos dabartinio prezi- 
dento Eberto ir Scheideman 
no, kuriuos jis skaitė per- 
menkais socialistais. Šio 
mėnesio pradžioj jis specia- 
lišku traukiniu, lydimas sar- 

gybos, jis nuvyko į Berną, 
Šveicarijoj, j tą tarptauti- 
nių socialistų kongresą, kur 
jis labai smarkiai užsipuo- 
lė ant vokiškų socialdemo- 

kratų ir užreiškė, kad kai- 
'zeris yra kaltas už kares iš- 
šaukimą. 

Grafas Arco-Valley, Eis- 
nerio užmušėjas, paeina iš 
senos ir žymios vokiškos 
aristokratiškos šeimynos. 

1 Kaizerio Sunus įmaišytas. 
Basei, Šveicarijoj, vasario 

21 d.—Sulyg pranešimo laik 
'raščio Frankfort Z e i- 
t u n g, Muenchene kilo at- 

žagareivių revoliucija perei- 
'tą seredą vakare. Paleisti 
jūreiviai užpuolė parlamen- 
to butą ir užėmė telegrafo 
ofisus ir policijos vyriausius 

į ofisus, bet vėliaus ^aidžios 
kariumenė juos iš ten išmu- 

1 šė lauk. šioje vietoje tapo 
[suareštuotas Princas Joachi- 
; mas, šeštasai kaizerio sunus, 
•nes, sakoma, jis turėjo ko- 
'kius nors ryšius su kontr- 
'revoliucijiniu judėjimu. Mu 
enche jis gyveno po vardu 
grafo Merz. Valdžia pra- 

l'nešė, kad ji apsaugos atei- 
jtyje parlamentą nuo pana-i 
I šių užpuolimų ir kad kontr- 
revoliucijos vadai bus nu- 
bausti. 

Žinia iš Kopenhageno pra 
neša, kad Princas Joachi- 
mas neturėjęs jokių ryšių su 
kilusia Muenchene kontr- 
'revoilucija ir kad jis grįžtąs 
su savo žmona atgal į Pru- 
|siją. 

LENKIJA PASILIKS 
REKRUTAVIMĄ. 

Trijestas, Austrijoj, vasa- 
rio 21 d.—Gen. Pilsudzkis, 
Lenkijos diktatorius, turėjo 
pasikalbėjimą su Sig. Mar- 
grini, redaktorium italų laik 
raščio Milan II Seclo, buvu- 
sio Varšavoj ir dabar atvy- 
kusio į miestą Triest. Šia- 
me pasikalbėjime gen. Pil- 
sudzki atvirai prisipažino, 
kad Lenkija už ves priver- 
stiną kareiviavimą savo gy- 
ventojams, nes esą stipri mi- 
iitariška organizacija yra 
Lenkijai reikalinga. Ji esą 
yra iš visų pusių apsupta 
priešų ir todėl jeigu jau pri- 
eitų prie nusiginklavimo vi- 
sų tautų, tai Lenkija 

1 

atų 
paskutinė tauta, kuri nusi- 
ginkluotų. 

Lenkija tikisi ęauti Dan- 
zigo uostą,—sakė tcliaus 

1 

gen. Pilsuęizkį—ir gavus jį, 

Vainikas Pasauliui, 

Jurgis Washingtonas suteiki demokratišką laisvę Amerikai. Tautų Lyga gal suteiks ją visam pasauliui. 

Lenkija sutvers savo kariš- 
ką laivyną. Tuo tikslu len- 
kai jau renka visus lenkus 
jureivius, pirmiaus tarnavu- 
sius Rusijos ir Austrijos lai- 
/ynuose. Tam laivynui jau 
ir admirolas esąs išrinkta?, 
sakė Pilsuclzkis. Apart to, 
Lenkija esą reikalaus Tai- 
kos Konferencijoj, kad jai 
butų duota dalis Rusijos, 
Austrijos ir Vokietijos lai- 
vynų. 

AR NEGRAI GALI 
APSISPRĘSTI. 

Paryžius, vasario 21 d.— 
Kuomet prezidentas Wilso- 
nas paskelbė principą apie 
tautų apsisprendimą, tai ar 
tas turėjo palytėti tiktai bal- 
tų žmonių rasę, ar taipgi ir 
"spalvuotų" žmonių (neg- 
rų) rasę? Tokį klausimą 
mėgins išrišti Afrikos juo- 
dukų tautų kongresas; kurs 
dabar yra susirinkęs Pary- 
žiuje. 

Afrikos juodukų kongre- 
sas paduos Taikos Konfe- 
rencijai prašymą, kad ir Af 
rikos juodoms tautoms butų 
leista savo tautinį gyvenimą 
nustatyti be baltųjų tautų ki 
simosi. 

Kongrese dalyvauja ir at- 
stovai nuo Amerikos negru, 
kurių Amerikoj yra apie 12 
milijonų. 

Iki šiolei vienatinė savi- 
stovi negrų viešpatija yra 
Liberija, Afrikoj. 

BOLŠEVIKAI PLIANUO 
JA NAUJĄ UŽPUOLIMĄ. 

Londonąs, vasario 21 d. 
Rusų bolševikai dabar esą 
turi armiją iš 750,000 ka- 
reivių, iš kurių 250,000 yra 
geri k/.reiviai. 

Bolševikai šį pavasarį ža- 
da pradėti naują smarkų už 
puolimą ant Lenkijo,s Lie- 
tuvos ir Austro-Vengrijos, 
kaip apie tai ateina gandai 
iš Stockholmo. Tuo tarpu 
bolševikai siunčia savo agi- 

tatorius į Angliją, idant te- 
nai jie setų bolševizmą. 
VOKIETIJOJ TOKIA PAT 
BIUROKRATINE VAL- I 

DŽIA 

Paryžius, vasario 21 d.— 
Dr. A. E. Taylor, kurs ką 
tik sugrįžo, iš Vokietijos, 
kur buvo nuvykęs kaipo 

maisto specialistas, praneša, 
kad šiuo laiku Vokietijoje 
esą tokia pat biurokratinė 
valdžia, kaip kad buvo ir 

į prie kaizerio. Mat, žmonės, 
| įbauginti „betvarkėmis Rusi- 
| joje, bijosi pavesti valdymą 
į šalies neišbandytiems žmo- 
'nėms in paveda ją daugiau 
dešiniems elementams, ku- 
rie, gal, niekuo nesiskiria 
nuo kaizerinės valdžios. 

Bedarbių Vokietijoje yra 
gana daug, ypač jais pasi- 
žymi Berlinas, kur bedar- 
biams mokama pašelpa $2. 
jl dieną, gi gatvių šlavėjai 
; gauna $1.50 į dieną, to- 
dėl daugelis net stengiasi 
tapti bedarbiais. Vagystės 
Vokietijoje šiuo laiku yra 
tankios. 

Maisto situacija Vokieti- 
joje yra labai sunki ir šalis 
sunkiai galės išsimaityti iki 
sekančiai pjutei, jei nebus, 
iš kitur pagelbos, ypač nuo 
stokos maisto kenčia vaikai 
nuo 5 iki 15 metų. Geriau- 
yra su vaikais iki 2 metų, 
kurių gyvybę palaiko moti- 
nos savo pasišventimu. 

PREZIDENTAS GREIT 
GRIŽ FRANCUZIJON. 

Washington, D. C., vasa- 
rio 21 d.—Laivyno Depar- 
tamente šiądien pranešta, 
kad Prezidentas Wilsonas 
išvažiuos atgal Taikos Kon- 
ferencijon apie 5 d. kovo 
mėnesio. Sakoma, kad pre- 
zidentas Wilsonas davė lai-j 

j vynui prisakymą, kad jis tu- j 
;retu laivą gatavą kelionei] į apie tą dieną. 

UKRAJINIEČIAI ŠAUDĘ 
: I TALKININKŲ ATSTO- 

VUs/ 
Varšava, vasario 20 d.— 

Šiądien į talkininkų komi- 
sijos narius, keliaujančius 
po Lenkiją ant lenkiško šar- 
vuoto traukinio, važiuojant 
'jiems iš Krokavos į Lem- 
'bergą, ukrajiniečių kareiviai 
šovė. 

Delegacija, kurioje daly- 
vauja vienas Amerikos mi- 
sijos narys, prof. Lord, su- 

grįžo j Krokavą. 
Ši delegacija važiavo į 

Lembergą, idant sutaikinti 
lenkus su ukrajiniečiais. 
Septyni lenkai, buvusie trau 
Tunyje, likosi sužeisti ukra- 
jiniečių kulkomis. 

Delegacija dar kartą mė- 
gins pasiekti Lembergą, bet 
žada pranešti apie tai ukra- 
jimečiams iškalno, kad tie 
nešaudytų, idant tarukinis 
galėtų saugiai pasiekti Lem- 
bergo. 

FRANCUZIJA IR ANGLI- 
JA NEISILEISIĄ 
PAKELEIVIŲ. 

Washington, vasario 21d. 
Sulyg prašymų Francuzijos 
ir Anglijos valdžių, nuo šio 
laiko Suvienytų Valstijų vai 
džia neišduos keliaujan- 
tiems į tas šalis pašpartų, 
išimant tik tokias ypatas, ku 
rių reikalai būtinai juos ver- 

čia tenai keliauti. 
Anglija ir Francuzija ne- 

senai formališkai pareikala 
vo, kad išdavimas pašpartų 
butų labai aprubežiuotas, 
nes dėlei nenormalių sąly- 
gų ir blogumo transportaci- 
jos esą norima išvengti be- 
reikalingų pakeleivių. 

Valdžia vakar užginčijo 
pasklydusius gandus, buk 
Anglija reikalavusi neišduo 
ti pašpartų blaivybės agita- 
toriams. 

SU RUSIJA VIS BEDA. 
Paryžius, vasario 21 d.— 

Rusijos klausimas vėl yra 
iškilęs viršun Taikos Konfe- 
rencijom Talkininkų suma- 

nymas, idant įvyktų konfe- 
rencija su rusiškų valdžių 
atstovais ant Princes salų, 
neįvyko. Bolševikai, nors 

sutiko dalyvauti toj konfe- 
rencijoj, bet matomai nesu- 

tiko pertraukti musių ant 
įvairių frontų Rusijoj, kaip 

j to talkininkai reikalavo, o 

prieš-bolševikškos rusiškos 
valdžios atsisakė toj konfe- 
rencijoj dalyvauti sykiu su 

bolševikais. Taigi Rusijos 
klausimas stovi beveik taip 
pat, kaip jis stovėjo mėnuo 
tam atgai. 

Francuzija dar vis yra pa 
linkusi stovėti už tai, kad 
Rusijoj reik padalyti inter- 
ninkų armijas tiesiog Mask- 
von ir "paduyti tvaiką " 
nes sulyg jos manymo viso- 
ki kitoki budai busią tik lai- 
ko gaišinimas. 

Amerika vienok mano, 
kad suvedimas visų rusiSkų 
partijų ir valdžių krūvon ir 
bendras apkalbėjimas galė- 
tų išrišti Rusijos klausimą ir 
be svetimų armijų. 

Anglija užima vidurinę 
vietą tarp Francuzijos ir 
Amerikos ir sutiktų gal ant 
bile kokio žingsnio, jeigu 
Francuzija ir Amerika pri- 
eitų prie vieno pliano. Fran 
cuzija prirodinėja, kad iš 
pasikalbėjimų pliano nieko 
neišėjo ir todėl reikia kito- 
kį budą pavartoti, o Ameri- 

| kos delegatai mano, kad rei 
kia dar sykį jų budą pa- 

| mėginti. 

SPARTAKAI GERAI 

j APSIGINKLAVĘ. 
Berlinas, vasario 21 d.— 

Dėl Ruhr distrikto streikų 
Vokietijos valdžia yra labai 
susirupinusi. Spartakų vy- 
riausioji stovykla yra Es- 
sene, kur, sakoma, yra daug 
gerai apginkluotos kariume- 
nės ir spartakai stipriai ga- 
lės laikytis prieš valdišką 
kariumenę, kuri vis artinasi 
j spartakų užimtas vietas. 

Neprigulmingi socialistai 
ir komunistai, kurie buvo 
viešpačiais distrikto karei- 
vių ir darbininkų konferen- 
cijoje, suorganizavo tam tik 
rą parlamentą ir nutarė 
streiką tęsti tol, kol nepereis 
angliasyklos ir dirbtuvės į 
Visuomenės rankas. Ir steng 
sis, kad šis užmanymas Įsi- 
kūnytų nors Reino ir West- 
phalijos provincijose. 

Anglies iškasimas, kaip 
pranešama, nupuolęs net iki 
10% normaliai iškasamų. 
Bochum distrikte, kur strei- 
kuoja j 120,000, buvo daug 
susirėmimų policijos su strei 
kieriais. 
Vokietijos Nauja Vėliava. 

Weimar pranešama, kad 
Steigiamojo Susirinkimo 
specialė komisija svarstė 
apie busimą Vokietijos vė- 

liavą. Dauguma komisijos 
narių pritarė šioms trims 
spalvoms: juoda, raudona ir 
auksinė. Bet tas pakol kas 
nėra užtvirtinta. 

j CLEMENCEAU JAUČIASI 
GERIAU. 

Paryžius, vasario 21 d.— 
•Premieras Clemenceau, pa- 
šautas anądien, šiądien jau 
pats galėjo apsirengti, ne- 

valgė pusryčius, ir išėjo sa- 
vo darželin pasivaikščioti. 
Jo/ daktaras pasakė, kad 
jeigu dar per 48 valandas 
laiko viskas dus gerai, tai 
premierui nebus jokio pavo- 
jaus. Pats premieras pasa- 
kė, kad Į 4 ar 5 dienas jis 
tikisi vėl sugrįžti prie savo 

darbo Taikos Konferenci- 
joj. 

JAPONIJA ATMETA CHI- 
NIJOS REIKALAVIMUS. 

Tokyo, vasario 21 d. — 

'Japonijos Kongresas šiądien 
užklausė premireo Hara, 
kaip valdžia žiuri į Chini- 
jos išstatytus reikalavimus. 
Premieras atsakė, kad Chi- 
nija neturi jokio pamato rei 
'kalauti sugrąžinimo jai 
Tsingtao. Atsakydamas gi 
Į antrą panašų užklausimą 
premieras Hara užreiškė, 
Ttad į rasės problemas vi- 
suomet bus atkreipta atyda 
augščiausiame laipsnyje. 

WALES-YOLANDO VES- 
TUVEMS KLIŪTIS. 

Paryžius, vasario 21 d.— 
Nesenai buvo pranešta, kad 
Anglijos karalaitis, Walijos 
princas, sutaręs vesti Itali- 
jos karalaitę Yolando, bet 
dabar laikraščiai pradeda 
nurodinėti, kad judviejų 

j vestuvės gali ir neįvykti. 
Laikraštis "L'oeuvre" sa- 

ko, kad, sulyg Anglijos įsta- 
tymų, Anglijos karališkoji 
šeimyna turi buti tik protes- 
tonai. Jei busimoji narė ka 
rališkos šeimynos yra kata- 
likė, tai ji pirm jungtuvių 
turi atsisakyti nuo katali- 
kystės ir tapti protestone. 

Permatoma, kad Itailjos 
karalaitei Yolandai nebus 
leista mainyti tikėjimą. Jos 
motina, Italijos karalienė, 
yra Juodkalnietė — buvusi 
stačiatikė, tai ji žinoma ne- 

sipriešintų tikėjimo permai- 
nai; taipgi ir pats karalius, 
tikimasi, tam nesipriešins. 
Bet karaliaus motina, tiki- 
masi, bus priešinga permai- 
nymui katalikiško tikėjimo 
ant protestoniško; jos pusę 
palaikys ir kiti karališkos 
šeimynos nariai, ypač kara- 
liaus dėdė kunigaikštis Aos 
ta. Ir, manoma, kad ši€ 
paskutinie nusvers karalai- 
tės likimą, nes karalius, pa- 
prastai, neina priešais moti- 
nos tikybinius jausmus. 

ORAS. 
** -.rr 

Chicagoj ir apielinkej: 
Debesiuota subatoj su lie 

tum ar sniegu po piet, ai 

vakare; tas pats gal ir ne 

dėlioj, vidutiniškas vėjas. 
Saulėtekis 6:36; Saulelei 

dis 5:31. Mėnulio tekėji- 
mas 12:27 nakčia. 



SAVAITINĖ KARES APŽVALGA ! 
Rašo L. šernas. j 

Pasibaigus karei ir krau- 
ti praliejimams laukuose, 

jrasidecla pasikėsinimai ant 
ryvasties žymesniu politiškų 
'eikėjų. Kaip taikraščfci 
)raneša, Rusijos bolševikai, 
itkeršydami už užmušimą 
Berline savo partijos vado-į 
7o, Dro Kari Liebknechto ir 
•evoliucijonierės rusiškos žy 
lelkaites Rožės Luxemburg, 
Rusijoj nužudė keturis di- 
lžiuosius kunigaikščius. 
Vardai nužudytu kunigaikš- 
čių nepaminėti, bet jie, tur- 
Dut, neprigulėjo prie veik- 
esnių ir įtekmingesnių, jei- 
įu juos bolševikai paimti 
galėjo. Matyt jie nieko ne- 

veikė, tai ir užpuolimo poli- 
tiškų priešų nesitikėjo, to- 
iėl nei nesisaugojo; visa ^ų 
kaltė buvo tame, kad jie bu- 
vo-kunigaikščiai. Nežinojo 
mat, kad užsitraukimui boi- 
seviKų oausme^ ne visuomet 

reikia net jiems kuom nors 

nusidėti. Liebknecht ir Ro- 
žė Luxemburg užmušti Ber- 
žine vokiečių ir tai gal tokių, 
Vjrie nieko bendro su Ru- 
sijos bolševikais neturėjo. 
Jeigu jau keršyti už atsiti- 
kimus Berliae, tai priderėjo 
kreipti kerštą prieš pasislė- 
gusį Hollandijoj Vokietijos 
kaizer*], bet nekreipti kerštą 
pieš nekaltus žmones, kurie 
iprie užmušystės Bcrline nie- 
kuom neprisidėjo. Prie kai- 
zerio Hollandijoj prieiti 
taipgi daug lengviau negu 
.jam buvaiic Berline-, kur jį 
jsaugojo šimtai r^oli^istų ir 
•kateWių. Bet bolševikai, ma 

tyt, nemesta nei mažiausio 
sau pavojaus, todėl griebia 
visa: nekaltus žmones, jeigu 
tik gali be pavojaus juos į 
savo rankas gauti. 

Paryžiuj atlikta pasikėsi- 
nimas ant gyvasties vieno iš 
svarbiausių Fjancuzijos po- 
litiškų veikėjų—jos ministe- 
rijos pirmininko, 77 metų 
penelio George Ciemenceau, 
(kuomet jis važiavo pasitarti 
įsu Anglijos užsienių minis- 
trių. Vasario 19 d., lipant 
Ciemenceau į automobilių, 
jaunas 25 metų užpuolikas 
paleido iš arti į jį penkis 
■šuviu •, iš kurių 3 šūviai pa- 
luikė, nors tik nepavojingai 
Clemenceau sužeidė: dvi re- 

volverio kulkos vein nugram 
cie odą ant rankos, tik tre- 
čioji pataikė iš užpakalio į 
nugarą, bet, kaip daktarai 
^ako, niekur neužgavo svar- 

bių kuno dalių; jeigu ne ži- 
la Clemenceau senatvė, pa- 
šovimas jo butų visai nepa- 
vojingas. Užpuoliką suėmė 
p to vė jusi gatvėj žmonių mi- 
įia ir gerai apdaužubi, ati- 
lavė policijai. Ten jis pa- 
sisakė esą Emile Cottin, gi- 
nęs mieste Craiiy, bet poli-' 
•ija mano, kad jis ne tikrą1 
savo pravardę padavė, kad 
jis greičiausiai yra rusas, 
apie ką sprendžia iš jo kal- 
bos. Paklaustas apie prie- 
žastis savo užpuolimo, jis 
įitsakė, kad norėjo Clemen- 
ceau nušauti, nes buk jis yra 
žmonijai vodingas, buk jis 
įiorėjo atnaujinti karę. 

Bet jei užpuolikui ir bu- 
ų pasisekę savo mierį at-j 
iekti ir nudėti senelį Cle-į1 
nenceau, kui io gal labjau- j 
iai nekenčia Francuzijos ku j: 
Ugiia, jis nebūtų atsiekęs L 

•olitikos permainos, nes ji j 
enai ne vienos Francuzijos >: 

Nustatyta, tai permaina vie- 

,o, ar kito ją vedančio as-į 

mens jos perkeisti negalėtų, 
persikeistų vien politiką ve- 
danti žmonės. 

Suvienytų Vatstijų prezi- 
dentas iškeliavo iš Bresto, 
bet taikos tarybos be jo ei- 
na savo keliu. Taikos tary- 
ba svarstė jau gana svar- 
bius klausimus, bet kol kas, 
svarbiausių dar neišrišo, 
nors to reikalauja lygiai per 
galėti vokiečiai, kaip ir tie, j 
kurie nuo tos konferencijos 
laukia sau didelių dovanų. 
Daugiausiai tikisi dovaną 
gauti lenkai, bet konferen- 
cija nesiskubina jų norus iš- 
pildyti. Ji paskyrė vien ru- 

bežius, kurių nei lenkų, nei 
vokiečių kariumenė perženg 
ti negali. Talkininkai nie- 
ko nemini apie Danzigą, ku 
rio lenkai labjausiai trokšta. 
Miestą tą valdo, kol kas, vo- 

kiečiai, tai leista jiems jj gin 
ti nuo lenkų, kas lenkams 
nelabai patinka, nes paverž- 
ti jį nelengva, o talkininkai 
lenkus užvaduoti visai nesi- 
skubina. Kaip rodosi, len- 
kai jau nei nesitiki sau Dan- 
zigą gauti, nes miestas yra 
visai nelenkiškas, bet vokiš- 
kas, taipjau kaip ir Kara- 
liaučius, kuriame lenku dar 
mažiau negu Danzige. 

Talkininkai paskyrė taip- 
gi rubežius lenkams ir ce- 

chams, kuriuos uždrausta 
peržengti kariumenėms abie 
jų kraštų. Rubežiai tie vie-, 
nok lenkų nenžganedina, to- 
dėl jų laikraščiai pradeda 
jau ant talkininkų rugoti, 
kad jie už ]enkų reikalus 
nesiskubina savo kareivių 
kraują lieti. 

Paryžiun atkako Lietuvos 
lenkų deputacija, kurion įei- 
na ne krašto atstovai, bet 
vien atstovai Lietuvos lenkų 
aristokratų. Jie, žinoma, no 

ri, kad Lietuva butų prie 
Lenkijos priskirta. Bet, kaip 
rodosi, talkininkai jau pažį- 
sta begėdišką lenkų godu- 
mą. Esanti Paryžiuj lietu- 
viai tenykščiuose laikraščiuo 
se mėgina teisingiau negu 
per lenkr. tarpininkystę tal- 
kininkus infcmuoti. Kaip 
rodosi, tarp talkininkų ma- 

žinasi pasitikėjimas lenkų 
teisingumui. 

Lenkai džiaugiasi, kad 
jiem;; užėmus Thorną (Tora 
nių), talkininkai neliepė 
jiems iš ten trauktieji, tai 
jų nuomone tas reiškia, kad 
jiems jie ir Danzigą atiduo 
da, nes jis yra prie tos pa- 
čios upės, ką ir Thorn. Bet 
pasiremiant lenkų logika, , 

lietuviai turėtų tiesą sau rei-1 
kalauti Varšavos ir broka- 
vo, kaipo miestų, gulinčių 
prie Vislos, o ji per Augus- 
tavo kanalą juk jungiasi su 
Lietuvos Nemunu. 

Apie bolševikų veikimą 
Rusijoj prieštaraujančios at- 
eina žinios, sulyg kurių juos į 
vi3i muša, tai rodosi jie se- 
nai turėjo išnykti, bet kol- 
kas, jie visgi kur nors pla- 
čio) Rusijoj laikosi ir ra- 
mius žmones kankina ir! 
jiems ramiai darbą dirbti 
neleidžia. Sumušė juos ea- 
;ai ir lietuviai, bet dabar jie 
/ėl ton jsibriovė, rods ne su 
iidelėmis pajiegomis, nes 
nurinkti didelių pajiegų ne- 

dali. Sumušė juos Lietuvoj 'i 
/okiečių kariumenė ii atėmė; 
niestelį Muravjevo (Pažei- 
dus), prie Liepojaus gele- 
žinkelio, nuo kur dvarponių i 

companija gavo dar savo 
/aidžios leidimą nuvesti ge- 

ležinkelio alkūnę į Palangą. 
Taigi pasirodo, kad ir vo- 

viškoji kariumenė yra dar 
Lietuvoj ir ji ne visur išvien 
eina su bolševikais ir kad 
Rusijos kraštuose prie Bal- 
tiko yra dar bolševikai, nuo 

jų dar Lietuva neišvalyta. 
Atsiradimas bolševikų ir 

vokiečių kariumenės Balti- 
no pajur'uose labjausiai ne- 

patinka lenkams, nes jie, 
matyt, tikisi iš talkininkų 
sau išderėti ne tik Lenkiją, 
Vakarinių Prūsų provinciją, 
kur lenkų yra vos 10 nuoš., 
bet ir visus prie Baltiko bu- 
vusios Rusijos kraštus. Len- 
kiški laikraščiai už bolševi- 
kų ir vokiečių veikimą Lie- 
tuvos pajuriuose ir Latvijoj 
(gal ir Estijoj?) labai talki- 
ninkams nusiskundžia, ir 
stengiasi juos pertikrinti, 
kad tie kraštai neprigulmin- 
gai Lenkijai būtinai esą rei- 
kalingi, nors ten lenkų visai 
nėra, o ten gyvenanti lietu- 
viai ir latviai lenkų globos 
visai nepageidauja. 

Lenkai džiaugiasi, kad 
jiems talkininkai jau dabar, 
nelaukdami galutinos tai- 
kos, atiduoda Poznaniaus 
provinciją. JBet Poznaniaus 
provincija susideda iš dvie- 
jų dalių—iš Poznaniaus ii' 
Brombergo apskričių. Rods 
abudu prigulėjo Lenkijai ir 
buvo tikrai lenkiški, bet 
Brombergo apskritį vokie- 
čiai spėjo suvokietinti ir da- 
bar ten ne lenkų, bet vo- 

kiečių yra dauguma. Len- 
kai dabar sau reikalauja 
daug ne lenkiškų kraštų, ku- 
rių gyventojai nuo lenk:^ glo 
bos smarkiausiai purtosi. 
Tai, suprantama, kad talki- 
ninkai lenkams visus jų pa- 
geidaujamus Kraštus ne tvoj 
jLms atiduos; gali jie Brona 
bergo apskričio negauti. Vr 
apie Danzigo likimą dar tal- 
kininkai nešsitarė, tai gai 
nei jo lenkai negauti. Dau- 
geno manoma neatiduoti 
lenkams visai vo'kiško mies- 
to, bet padaryti jį tarptau- 
tišku; iš jo lygiai lenkai, bet 
ir kiti kraštai liuosai lygio- 
mis su lenkais tiesomis ga- 
lėtų naudotiesi. Toks vie- 
nok išrišimas likimo vokiško 
porto, nors jis kada tai Len- 
kijai prigulėjo, o ji iš jo 
naudotiesi nemokėjo, žino- 
ma, lenkų neužganėdįs. Bet 
talkininkų karės tikslai tur- 
but yra svarbesni, negu 
stengtiesi vien lenkų didžius 
troškimus užganėdinti. 

Vokietijoj tikro ramumo 
ir tvarkos dar vis nėra. Spar 
takų maištai didesniuose 
miestuose dar vis pasilaiko. 

Pašovimas Francuzijos m i 
nisterių pirmininko Clemen- 
ceau netrukdė darbo Taikos 
Konferencijos, nes pašauta- 
sis buvo konferencijos pir- 
mininku. Jo vietą, kaip'ma 
noma, konferencijoj užims 
Suvienytų Valstijų užsienių 
ministeris Lansing. 

Lenkijoj atsibuvo jos pre- 
zidento rinkimai. Visi tikė- 
jo, kad bus išrinktas Pada- 
rewski, bet jį pervaryti jo 
draugams nepasisekė. Ma- 
žu l alsų daugumu išrinko 
Trąb 'zynskį. Pagarsėjęs or 

ganizatorius lenkiškų legijo- 
nų ir dabartinis Lenkijos dik 
talerius Pilsudzki pasitraukė 
nuo vietok. Kas jo vietą už- 
ims. dar nežinia. Ministe- 
rijoj Padarewski pasilieka. 

Lenkiški laikraščiai prane, 
sė, buk užėmę Vilnių, bol-i 
ievikai sutvėrė kelias naujas 
respublikas, o tame ir lietu- 
višką, kurios turi but ryšyj 
.u federatyviška Rusijos ros 

publika. Lietuviškos respub- 
ikos prezidentu paskyrė, tai 

gi neleido patiems žmonėms 
išsirinkti, koki ten Mickevi- 
čių Kapicinką (matyt Kap- 
suką). Bet tvėrimas clabar 
naujų respublikų nesvarbus, 
kol nėra dar tikros taikos. 
Be abejonės ne vieną iš tų 
naujų respublikų Taikos 
Konferencija panaikys, ypač 
iš susitvėrusių be jos žihios 
ir pritarimo. 

"LIETUVOS" ŠERININ- 
KAI. 

Kurie esate persikraustę iš 
savo senų gyvenimo vietų į 
naujas, prašome pranešti savo 

naujus antrašus. 
Sekančių šerininkų norėtu* 

me gauti jų tikrus dabartinius 
antrašus: 

J. Andreliunas, 
2325 W. 23 St. Chicago 

A. Garmus, 1711 N. Ash 
land, Ave., J. Petraitis, 2028 
Canalport Ave., Skalandžiu- 
nas, 6347 Maryland ave., P 
Zdankus, 3239 Emerald ave; 

| visi iš Chicago. 
Vladas Jucius, nežinomas 

antrašas. 

KETVIRTAS DIDELIS 

Balius 
Rengia 

fl-ste Visu Šventu 
Ned, Vasario 23,1919 

Šv, Jurgio Parap. Svet. 
32ras PI. ir Auburn Ave. 

Pradžia 5 vai u'n. Inžanga 25c Ypata 
Lietuviai ir Lietuvaitės nepamirš- 

kite šio Puikaus ir Didelio 4-to Ba- 
liaus, nes Dr-stė Visų šventų su- 
rengia šį bailu vifcuį iš puikiausiu 
balių, kokis atsibuvo kada nors šio- 
je apielinkėje. Bus puikiausia •mu- 
zika, kuri gros visokius 1!'?tuviš- 
l'us ir angliškus š^Uius. Todėl visi, 
kas tik sveikas atsilankykite ir sa- 
vo draugams bei draugėms patarki- 
te atsilankyti ant šio Iškilmingo ba- 
linus, Kviečia visus, KOMITETAS. 

Vladas Šurna, nežinomas 
antrašas. 

Jonas Dambrauskas nežino- 
mas antrašas. 

A. Burba, c-o Skodis ne- 

žinomas antrašas. 
Abam Buker, nežinomas 

antrašas. 
S. Jurša, nežinomas antra- 

šas. 

Laurinaitis, nežinomas ant- 
rašas. i 

P. Ramoška, nežinomas 
antrašas. 

Jonas Strumskis, nežinomas 
D. Rupšis, 'nežinomas ant- 

rašas. 
Z. Grigaitis, 3308 Auburn 

A ve., City. 
J. Kairis, 3027 Auburn 

.Avė., City. 
! jMiss Veronika Kebaite. 
! 1713 N. Ashland Ave., City į 
j J. Petraitis, 2028 Ganalporl 
Į Ave., City. 

F. Skalandžiunas, 6347 Ma- 
ryland Ave., City. 

S. \ ii artas, 2152 Coulter 
St., City. 

V. Kevelaitis, R. F. I7. 3 
Erie, Pa. 

K. Kvedras, Box 334, Bar- 
ncyvillc, Oliio. 

Ignas Noreika, Rockford, 111." 
Vincas Petrauskas, 4310— 

9th Ave., Seattle, \Yash. 
A. Tamolaitiene, 1947 E. 

13th St., Lorain, Oliio. 

J. Jugis, R. T. Box 68, Rock- 
field, Conn. 

S. Laurinavičius, 366 Sa- 
ratoga Su, Baltimore, Md. 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

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

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted St,e 1&50 Wells St 
2407 W. Mauiaon St., Chicag' 

U A I N A BE GALO 
TEATRAS IR BALIUS 

rengia 

Drangyetė Sv. Kazimiero Vyrų ir Moterų 
SUBAI OJE, VA5ARIO-FEB 22, 1919 
MELDAŽIO SVET., 2242*2244 W. 23rd Place Prasidės 7:30 vakare. 1NZANGA 35c. iki 75 CENTŲ. Visur, senus ir jaunus, lietuvius ir lietuvaites širdingai už- kviečiame ant šio linksmo ir puikaus pasilinksminimo. 

Kviečia KOMITETAS. 

"PAVOGTAS KUDI KIS" 
TRIJŲ AKTU DRAMA Parašyta M. Dundulienės 

Pareugtas 
LIET. MOT. APŠVIETOS DR-JOS 

Ned., Vasario 23, 1919 
M. A.Ei.DAZIO -VET. 

2242 W. 23rd Place 
Svet. atsidarys 4:30 va. Perstatymas pras. 5:30 vai. 

TIKIETU KAINOS 35c IR AUGŠČIAU 

Gerbiamieji, šis veikalas yra statomas dar pirma 
kartu Chicagoje. nes šio veikalo rašytoja yra P M. 
Dundulienė. Todėl nėra reikalo kalbėti apie veikalo 
žingeidumą, nes jo vardas pats už save kalba, šio 
vakro visas pelnas skiriamas Lietmos Laisvės reika- 
lams. Taigi gerbiamieji ir gerbiamosios, paremkite 
jį, nes šis vak-ras visij lietuvių vakaras. Kviečia vi- 
sus skaitlingai atsilankyti. Režisieriauja M. Dundu- 
lienė. L. M. APŠVIETOS DRAUGI TA 
Po perstatymui bus linksmi šokiai prie puikios muzik. 

200 Dovanu Pinigas 
bus išdalinta ant 

Dešimto Maskinio Baliaus 
Parengto 

Dr-stes Palaimintos Lietuvos 
Kovo-March 1, 1918 
PULASKI SVETAINEJ 

1709—1R SO. ASHLAND AVE. arti 18tos gatvės 

Pradžia 7-ta valanda vakarė 

įžapga 35c. ypatai 

Minėtas bulius yra skirtingas nuo ki- 

tų, nes Dr-stė Palaimintos Lietuvos 

dovanas duos pinigais už jvalrius ru- 

bus. Kviečiame visuomenę skaitlingai 

atsilankyti ant šio Pinigiško vakaro 

muzika bronių Sarpąlių. 
Kviečia visus Dr-stė P. L. 

Visiems 

"LIETUVOS" 
Skaitytojams 

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS: 

CHICAGOJE Metams $6.00 
Pusei Metų $3.50 

Į Kitus Suv. Valst. Miestus: 
Metams $5.0€ 
Pusei Metų $3.00 

I Kanadą Metams $7.00 
Į Kitas Šalis Metams $8.00 

Užsisakydami "Lietuvą" ad 
resuokite taip: 

'LIETUVA' 
3253 S. MORGAN ST. 

CHICAGO, ILL. 

Jau išsiunteme Sieninį Kalendorių. Tie, kurie jo negavo 

ikišiolei, teiksis atsišaukti tuojaus, tai męs prisiusime. 

Kurie nera musų laikraščio .skaitytojai, ir nori gauti 

musų Sieninį Kalendorių dykai, lai užsisako "Lietu- 

vos" Dienraštį. 

Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drąuge su Money Or- 
deriu, Čekiu arba pinigais prisiųsk mums. 

»« 

"LIETUVA," 3253 So. Morgan St., Chicago, III. 
į 

GERBIAMIEJI: 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau 
siuatiijėti dienraštį "Lietuvą" p«r met. 

Vardas Pravardė 

S tūbos num Gatvė 

Miestas Valstija 
*♦♦1 jfttltM 
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Amerikos Belais- 
viai Vokietijoj. 
i ichy, Franeuzijoj, \ asa- 

rio niėn.—Seržantas Kdgar 
Al. Halyburton yra skaitomas 
žinovu Amerikos karės nelais- 
vi ų gyvenimo Vokietijoj. Jis 
per ilgą laiką kovojo, kad su 

nelaimiais butų žmoniškai ap 
sieinanui. Jis paeina is Stony 
Point, X. ('. Vokiečių kalė- 
jimo stovykl ;'j prie Rastatto 

jis buvo 2,4'O savo draugu 
amerikiečiu išrinktas už ka- 

mandantą. Seržentas ilaly- 
burton sako. nors kaikurias 
liesas ir iškovojo belaisviai iš 
vokiečiu kalėjimu prižiūrėtojų, 
tačiau daug1 prisieidavo ir nu- 

kentėti. Ypatingai vokiečiai 
labai skriaudė nelaisvius. nuo 

latos vogdami Amerikos Rau- 

donojo Kryžiaus maistą ir 
drabužius, kurie buvo siunčia- 
mi amerikiečiams. 

Seržantas Ilalyburnton iš- 
buvo Amerikos kariumenėje 

pį>er devynerius metus ir vokie- 
čiu nelaisvėje per trylika mė- 
nesiu. Jis buvo paimtas į ne 

laisvę iš apaksų lapkričio mė- 

nesį V)\7 m.'neilgai trukus, po 
to, kaip jo regimentas pasiekė 
frontą. Jis prigulėjo prie še- 

šioliktojo pėstininku regimen- 
to, vieno iš pirmųjų Amerikos 

regimentų, inėjusių i apkasus. 
Jo darbas link kitų amerikie- 
čių belaisvių pridarė taip gerą 
įspūdi Į l'ulkininką \V. T,, H. 

Godson, Amerikos militarj n;*- 

siuntinį T'.crne, jog jis prižn- 
dėjo patarti seržantą pakelti i 
aficierius. 

Seržantas Halvburton pir- 
miausiai buvo paskirtas Į ne- 

laisvių stovyklą ties Tushcl, 
Vokietijoje, kuomet Amerikos 
nelaisviams buvo draudžiama 
susinešti su Amerikos Raudo- į 
nojo Kryžiaus atstovais Ber-! 
ne, Sausio 25 d. Į'^IK m. vo-Į 
kiečiu kamandatas gavo laišką 
iŠ Raudonojo Kryžiaus, reika- 
laujantį vardų sujimtujų ame- 

rikiečių ir Serž. Halvburton 
surinkti vardai buvo pasiųsti.| 

»« Pp mėnesio nuo to laiko," 
—sako seržentas "—Ameri- 
kos Raudonojo Kryžiaus siun- 
tiniai pradėjo ateidinėti regu- 
liariai kas savaitę. Rodos, jog 
vokiečiai po kelius siuntinius 
pavogdavo kiekvieną kartą, 
nes vis kelių trukdavo, ir kiek- 
vieną kartą trukdavo vis kitų 
žmonių. Vienį kartą iš Rau- 
donojo Kryžiaus siųstų šimtol 
porų čeverykų, devynios de- 
šimt porų buvo pavogtą, ir 
Amerikos kareiviai galėjo pri- 
radyti', jog vokiečių kareiviai 
tą padarė/' 

"Amerikos Raudonasis Kry- 
žius vra pastebėtina įstaiga"— 
staigiai tarė seržan.as. "Jis 
mums tiek siuntiniu suteikda- 
vo, jog nelaisviai, kurie-gau- 
davo kas savaitę siuntinius, vi- 
sai apsieidavo be vokiečiu tei- 
kiamųjų dalykų." 

Prieš išsiuntimą iš Tushel i 

Rastattą, seržantas sako, jis ir 
kiti amerikiečiai buvo verčia- 
mi traukti vežimus su medžiai? 
vietoj arklių ar mulų, kurių 

plovykloje nebuvo. 

VOKIETIJA BAIGS MAIS: 
TĄ BALANDYJ. 

Berlinas, vasario 20 d. — 

Vokietija turi tik tiek mais- 
to, kad jai užteks iki pusei 
balandžio mėnesio. Taigi 
daug maisto truks iki atei- 
nančiai rugiapjutei. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje, t 

\voki:ci':sTRR. mass. , 

Sausio 2() dieną čia buvo 
prakallvos Lietuvos Atstatymo 
I i-v ės ir Progresso Avalu P* 
vės. Kalbėjo p. Karuža ir i t■ 

žini-rius-elektrikas Žuris. 
l'-nas R. Karuža aiškino 

apie L. IJ-ve ir jos reikalu? 
ir darbus, kuriuos ji yra užsi- 
briežusi atlikti Lietuvos atbu 
davojime. Toliau ragino lie- 
tinius dėtis prie minėtos ben- 
drovės -u Šerais. 

Paskui kalbėjo inž. Žuris 
Progresso Avalu B-vės reika- 
le. Jis nurodė, kad &arbė y r r. 

lietuviams, jei jie pradeda 
gvildenti pramonės reikalus ir 

pradeda rupntis lietuviška pra- 
mone. 

Progresso Avalu-H-vė yra 
pirmutinė šios rūšies lietuviu 
įstaiga ii* todėl lietuviams rei- 
kia ja remti. IJe to ši bendro- J c 

vė yra demokratiškai sutvar- 

kyta; joje nei vienas šėrinin- 
kas negali Įsigyti sau daug še- 
rti ir todėl vra užtikrinimas, 
kad viena' ypata negalės turė- 
ti kontrolės ant bendrovės rei- 
kalu. 

Prakalbos nusisekė neblo- 
gai, ir abi bendrovi gavo čia 

šėrininkų. 
/. Galictuskas. 

F,IXGHAMPTOX, N. V. 
/ lolse? ikiskn teisybe. 

Mūsų bolševikai buvo su- 

rengę prakalbas vas. 2 d., kad 

paagitavus už revoliucijos pa- 
laikymą. Buvo raginama rem- 

ti tik Rusijos bolševikus, nes, 
girdi, tik bolševikai suteiks 
Lietuvai laisvę. Lietuviams gi 
apie savo reikalus nereikia nė 
rūpintis, nes bolševikai jiems 
viską parūpins, tik reikia pasi- 
duoti bolševikų globon. 

Labai smerkė tautininkus ir 
katalikus, kurie darbuojasi dėl 
Lietuvos Xeprigulmybės. ("ii 
žmonės, aukavusius išgavimui 
Lietuvai laisves, prilygino prie 
žmogžudžių, nes, girdi, už tuos 

pinigus nupirks žmogžudžius, 
kurie muš Ijolševikus.. 

Tikrai atrodo, kad mūsų 
bolševikai dar neišsivystę iŠ 

'monkių," nes jie tik kartoja 
tą, ką jiems kas kitas liepia. 
Jei žmogaus butan įsiveržia 
plėšikai, tai jis poroms neroms 

turi gintis, bolševikai kaip 
tik ir elgiasi lyg tie plėšikai. 
Xors jie neva pripažįsta lais- 

ve, lygybę, bet patįs begėdiš- 
kai veržiasi Lietuvon, kur jų 
nieks neprašo. 

Taigi jei lietuviai ir išpers 
kailį bolševikams, tai ne su tik- 
slu ką nors užmušinėti, bet kad 

atsigynus nuo nepiasytų "gas- 
padorių." Bet musų socialis- 
tams, išpažįstantiems laisvė*, 
principus, tur but, nesupran- 
tama pamatinė laisvės tiesa:— 
Nieks neturi tiesos antmesti 
kitiems to, ko jie patįs nenori. 
Bet bolševikai, kaip matosi pri- 
pažįsta šią tiesą tik link savęs. 

J. K. 

LA SALLE, ILL. 
Reikalauja I 7i e u vbčs. 

La Salle, 111. yra D-stė Šv. 
Kazimiero, kuri turi tik 18 na- 

riu, 1>et ižde net Į $1,300.00. 
Tai gal stipriausia draugystė 
lietuvių Amerikoje (sulyginus 
narių skaičių ir iždą). Ši drau- 
gystė savo metiniame susirin- 
kime užmanė paaukauti kiek 
nors Lietuvos reikalams; buvo 
patarta aukauti $200.00, bei 
nesutikimai tarpe sriovių at- 

šaldė narių upą ir paaukauta 
tik $50.Q0-V 

Vienok atsižvelgiant į mūsų 
partijų nesutikimus bendrame 
darbe, nutarta tų pinigų nesių- 

,sti nei vieniui londan, pakol jie 
įnesuveis j vienybę. Mums iš- 
tolo žiūrint niekaip nesupran- 
tama, kodėl nesuveinama Į 
vienybę ir nušaukiama Lietu-1 
viu Seimo/ 

Daugiau pamąsčius apie 
Lietuvos vargus ir reikalus 
pradeda skverbtis galvon min- 
tis ar i M ikro nekuric musu ku- 
nigai tik nemano dėtis su "ka- 
talicka polska." Gal jie besi- 
mokindami lenkiškose semina- 
rijose ir prisigėrė "unaravos 
palskos vieros." Xes ko-gi jie 
taip spardytusi nuo lietuviško 
seimo. Mums reikia kiškį dau- 
giau tėmyti musu vadu dar- 
bus, o ne žodžius, kad, kartais, 
jie nenuvažiuotu kur bereika- 
lingai su LietuVos reikalais. 

1 'ozet'iaiis. 

CLOQUET, MINN. 
Spiria mokytis lenkiškai 
Šis nedidelis miestas tu- 

rįs apie 10,000 gyventojų, 
spalio 12 d. 1918 m. kuone 
visas išdegė, liko tik kelios 
dirbtuves, žmonės atsidūrė 
be pastogės, bet Raudona- 
sai Kryžius ėmė rūpintis gy- 
ventojais, na ir daugeli iš- 
gelbėjo gal ir nuo mirties, 

į Dabar gi miestelis pradeda 
biškį' statytis. 

Čia 'lietuvių nedaug ir tie 
patįs tautiškai mažai susi- 
pratę. Todėl lenkai vaikščio- 
ja net po stubas ir ragina 
lietuvius mokytis lenkų kal- 
bos, taipgi ir vaikus mokyti 
lenkiškai. Girdi,, nemokant 
lenkiškai tuoj bus sunku gy- 
venti Amerikoje. Lietuvės! 
parodykit tiems šlėktoms, 
kaip Lietuvoje moterįs šlėk- 
tas vaišina. Pasivilgykit 
šluotas ir išprašykite juos 
lauk, lai beldžiasi Vaišavon 
su savo poniška kalba, męs 
Minnesotos valstijoje apsiei- 
sime ir be jos. 

T. T. Keleivis. 

A. MARTAUS 
MARŠRUTAS. 

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

Šį maršrutą rengia Lietu- 
ir Amerikos Lietuvių Tauti- 
nė Sandara. Maršruto Ren- 
gimo Centralis Komitetas su 

susideda iš šių asmenų: P. 
Jurgeliutė, S. E. Vitąitis ir 
J. Ambraziejus. Susineši- 
mui adresas: 

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

Prakalbos turi Įvykti šiose 
kolionijose: 
Vasario men.: 

Diena: 
21. Gilberton ,Pa. 
22. Girardville,. Pa. 
23. Shenandoah, Pa. 
24. Shamokin, Pa. 
25. Kulpmont, Pa. 
26. Mt. Carinei, Pa. 

vos Neprigulmybes Fondas 
Kovo men.: 

Diena: 
1. New Philadelphia, Pa. 
27. St. Clair, Pa. 
28. Minersville, Pa. 
2. Tamanua, Pa. (2 vai. po- 

pieti]). 
2. Coaldale, Pa. (7 vai. va- 

kare). 
3. So. Bethlehem, Pa. 
4. Kaston, Pa. 
5. Port Chester, Pa. 

• 6. Philadelphia, (South 
(South Side), Pa. 

7. Camden, N. J. 
8. Bayone, N. J. 

Aeroplianas nusileidęs ant namo stogo; sogas tik ! 

50 pėdų plicio ir 75 pėdos ilgio. Orlaivininkas už tai ■ 

gavo 25,000 frankus dovanų. 4 

Elizabetli, N. J. 
10. Harrison, N. J. 
11. Jersey Citv, X. J. 
12. Yonkers, N. Y. 
13. Kew York City, 

(Bronx). 
14. So. Brooklyn, N. Y. 
15. Long Island Citv, N. Y. 
16. P.lcesville, N. Y" 
18. Grcat Neck, N. Y. 
19. C. Brooklvn, N. Y. 
23. Ne\vark, N. [. 

Viršininkai Draugystes Šv. 
Antano iš Padvos 

South Side, Omaha, Nebr. 
Petras Kirdeikis, Pirmininkas. 

2634 Y Street, 
Jenas Armoška, Vlce-Pirmininkas, 

311(5 T Street, 
Antanas Akromavičiuc, Fin. Rast., 

5328 So. 33rd Street. 
Jonas Bazaras, Prot.^ Rašt., 

3437 U Street. 
Bernardas JVInsiauckas. Iždininkas, 

6107 So. 39th Street, 
Kaz. Alekonis, 5317 So. 33rd St. 
Pr. Versiackas, 5311 So. 33rd Si., 
Juoz. Aleksa, 5309 Sft. 33rd St., 

Kasos Globėjai 
Pr. Reibikis. 3105 X Street, 
St. Butkus, 4218 So. 36tli Street, 

Maršalkos 

Viršininkai Dr-stės Šv. Vin- 
cento Fererušos, 

Town of Lake, Chicago 
Kazimieras Makaras, Pirmininkas, 

5137 So. Paulina Street, 
Jurgis Brazaus'-.įs. Vice-Pirmininkai-., 

4551 So. Hermitage Ave., 
Juozapas Legnugnris, Prot. Rašt., 

1730 W. 47th Street, 
M-k. Klimašauskis, Finansų Rašt., 

4441 So. Waslitenaw Ave., 
Jonas Viskontas, Iždininkas, 

1809 W. 46tli Street, 
Jonas Jucius, Iždo Globėjas, 

4403 So. \Vood Street, 
Aleksandras Sadauskis, 

4346 So. Wood Street., 
Juozapas Rimkeviče, Maršalka, 

1736 W. 47th Street. 

Viršininkai Lietuvių 
Pilietinio Kliubo, 

Detroit, Mich. 
Povilas Lapeikis, Pirmininkas, 

1075 Fisher A*e., 
B. Sugentas, Vlce-Pirmininkas, 

748 Hendrie Street, 
Jos. Velioniškis, Nutur. Rašt., 

625 Livernios Street, 
Wm. Leščinskis, Finansų Rašt., 

204 Cardoni Ave., 
Vladas Milkevičius, Iždininkas, 

2163 RusSell Street, 
"Lietuvos'' Dienraščio organo užra- 
šėjas Kliubo nariams John Naujokas, 

217 Cardoni Avenue. 
Lietuviu Pilietinio Kliubo susirin- 

kimai laikomi kiekvieno mėnesio ant- 
ri}. nedėldienj, 2:30 vai. po pietų, 
273 Gratiot Ave., Scliulte svetainėj. 

Viršininkai 'Birutės' Drujos. 
Kenosha, Wis. 

P. Beišys, Pirmininkas, 
182 N. Howland Ave., 

A. Kvedaras, Prot. Rašt., 
021 Jenne Street, 

H. Labanauskas, Finansų Rast., 
813 Albers Street, 

A. Tunkeviče, Iždininkas, 
367 Broad Street, 

Lietuvai laisvės išgavimui M. Kas- 
paraitė ir M. Lukdšiulė. 

PARSIDUODA. 2 Pakard Automobi- 
liai. Vienas llL.ozinas 1912 m., fu 
sodinėmis, C roberiais,, naujai mate 
votas, atrodo lcaip naujas, parsiduoda 
labai pigiai. Norintieji pirkti, atsišau- 
kite tuojaus, res tokia proga retai 
pasitaiko. 

K. Stančikas, 
3200 So. Halsted St. 

Telefonas Drover 4123 

Ant pardavimo dviejų lubų, akmenų | 
frontas, muro namas, pritaikytas 2 Į 
pagyvenimais po G ruimus, vanos, [ 
gazas ir t. p. Pilno didžio lotas,' gera | 
šviesa iš visu pifsių. Taip par 4 rui-1 
mų mažas plytų namas 5š užpakalio, j 
Savininkė našio yra priversta par- > 

duoti. Arti 31-mos ir Lo\vo A v o. Tik 
?n5on.oo. 

IGNATIUS CHAF & CO., i 
3 Įsi & Wallace Sts. 

Exclusive Agents 
NEMOKE K IT JI RANDOS. 

Parsiduoda namai ant lengvų mė 
nosiniu išmokėjimu, taip kaip įv.nda. 
Namai yra lietuvių apielinkėje. Vie- 
nas namas su ■> ir ."> kambariais, ant- 
kis su Ir 5 kambariais; ant pirmo 
reikiu jmokėti $200., o ant antro $30'i. 
likusiu; ant lengvu nu-nežinią išmoko 
jinių, tai'p kaip randa. Kreip ;ito:t pas: 

A. GRIGAS <£. CO. 
3111 So. Halsted Street, Ch'cago, II!. 

RETAI ATSITINKANTI PROGA! 
Parsiduoda p nkiti pagyvenimų nau- 

jas trijų metų. medinis namas, aut pa 
mūryto pudamento, su augs tu ir i- 
cimentuotų beitementu; 3 pagyveni- 
mai po 5 kambarius, 2 po 4 kamba- 
rius su guzu, elektra, maudynės ir 

I kitais parankamais. Neša virš 15-tą 
nuošimtj. Namas randasi Cicero i i e- 

tuvių apiolinkėje. Atsišaukite pas 
A. GRIGAS & CO. 

3114 So. Halsted Street, Cli'cngo. II!. 

TIKRAI GERAS PASIŪLYMAS! 
Priimsime lotą už pirmų {mokėjimo j 

mainais ant gero --jų pagyvenimu | 
mūrinio namo po 5 i" G kambarius.' 
Kurie turite lotą ir norėtumėte i Į 
mainyti ant minėto namo, kreipkitės 
pas: 

A. GRIGAS & CO. 
3114 So. Halsted Street, Clrcago. III. 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Viciorolų. Ui $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pa s ta ta, taipgi $12 vertū-> 

rekordų mokėjusiu $200 Męs tu- 

rime keletį $150 tikros skaros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymų 
Atsiunčiama užd>ka. Libe.ty Bor. 
dsai bus priimti už inokestj. Atsi; 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien: 
nuo o ryto iki 9 vakare. Nedė 
liomis iki 4 valandų. 

WESTEKN STCRAGE 
2810 Harrison St. C 'caec 

FARMOS. 
Eikime visi aut ūkių ir turė- 

sime liuosybę ir uiekas mušti 

nebosaus, o antra i^atiklėsim^ 
savo vaikučius gerais tėvynai- 
niais, sveiku protu. Turime ke-1 
lėta ūkių tinkančių dėl lietuvivj 
netoli lietuviškos kolionijos 84- 
60, 40-200 akrų su gyvuliais ii 
be gyvulių. Dėl biznierių labai 
gerų ūkių ir krautuvių. Tos vi- 
sos ūkės yra ekstra geros ir pi 
gins. Yra Ūkininkų Draugija, 
kuri gelbsti kožną nauiai apsi- 
pirkusi. Dabar yra laikas. Rn 
švkite laiškus, gausite daugiai- 
žinių 

Pirmininkas T,. U. D. A. 
P. A. MAŽEIKA 

R. F. D. 34 
Campbell sport, \Yis 

i Musų Vaikams ir Mergaitėms 
Ar osato kuomet nors mėginę didžio sviestu užtepti* Buttrr-Nut 

[ duonos riekę, parojo iš mol yklos? 
J< igu nemėginote, 'ai nežinote kokias vaišes pralaimėjote. 
V ra i p skanu, kad jums neužteks vienos riekės, jus norėsit» l daugiaus ir (langiaus. 

j M.-; padėjome daug melu padarymui tokios skanios, priimnos, 
[ puikios duonos, jog 1.1 inžome kaip jųs jausitžs suvalgę pirmą riek"?. 

Paprašyk savo motinos idant parneštu tau vien«ą arba dvi bulk»> | les nuo uavo ?;rosorninko 'ir padėtu d< I tavęs ant stalo. Juo daugiau 
» valgai--juo daugiau nori. Ir kiekvienas trupinis yra tlnk:is tau. Kiek- l vien; :-, trupinis priduoda tau sveikatos, stiprumo ir priduoda žibt'jn.-a [ akli;. 

PAPRASKITE VALGYTI 
1 

) BUTTER-NUT DUONA 
iškepta švariausioje keptuveje 

VISOSE VALSTIJOSE 

ATYDAI VAIKU IR MERGAIČIŲ. 
n Klauskit savo grpserninko pamokinimu, kaip jįjs galite uždirbti S 

; oo arba dau;.iiu kitu nn.žesniy suiny liuosamt laiko. Lengvas ir c 
» malonu- clu:-b;i Jei^u k;- tai.-- atsitiktų, kad lygu.t skaitlius rastųsi dėl | » kokios: M'jM dovanos, tuoim 1 toki;; pat suma bus duota kiokvieonan.. * 

ę i Pradėkite givitai ir nueiki: pi 1 iii .••» -avo groserninku—kuo grei- r 
♦ 13 ; Piau, 11 i o i-.'Tiau. šita lenktynes tr i:- iki Gegužės Pirmos. t 

NEAPLEISTI NA PROGA 
iems, koris nerka arba šiudavoia Namus 

« 

Šiucmi turime už garbę pranešti, jogiai 

Keistuto Pask. ir Butiavojjmo Or-ja No. 11 
Skolina pinigus be K C M I Š I N O perkantiems l 
arba budavojantiem namus. Todėl šios PROGOS t 

NEAPLEISKITE, nes ši proga tik yra ant j trumpo Įniko. Reikalaujant paskolos atsišaukite į | 
Draugijos ofisą Ketveriais ir Pėtnyčiomis, 8tą vai. I 
vakaro. Susirinkimai atsibuna Petro "VVodmano Sa- [ lėje, 32 11 Lime St., kampas 33eios gatves, minė- | 
toi vak rairs. Reikale atsišaukite pas mus, o męs \ iš savo,puses užtikriname kožną vieną užganėdinti \ 

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

ADOMAS. A. K A R A LIAUS KAS 
SEKANČIAI KASAI.": 

Aš melus. inislabnėjęs pilvelis 
Iiiim. I-ija, initnas pilvelio, nuslabnėiiroas. 
K ujo, l".l:sni, Nervu ir abclnas s; ėkų nustejimas 

l<ir\ ir buvau nu"! ;>.* vilties, kad begyven- 
siu. \:r jii jkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Vr.' -ikoj ir ui rubezitj. bet niekur negavau savo 

s-.-. ;..!iai pa;;elbo«. 
; kada | arukalav: Salutaras vaistų, Hitterio. 

o valyt. Nctvaton:}, Inkilų ir Reumatizmo 
-.įduoles, tai p") fuvnrtojimui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
-iv.ile. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 

Ui "fatizmas i ranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. lie- 
pi tr."'iii sių iv cidavar, i...s savaitė po buteli Sa- 

lulv, i-, r.itt iii, ir | 3 čt.. iav<> paveiksle pama mti kj skirtumu kaip tarp į dieno> ir rakties. I'a :• jaučiu ■- įai ir esu linksmas ir 1000 sykių di k "j u j 
.ialutarr.s :-'.yli:=tų ■ ra lčjl-ui iv '.'tikiu v!--i.-tr<i savo J- u-rvusi ir pašį tatr.icrns S 
su tokiais at Iti'ūiu >-s patariu nu 'irdžiai kreiptis prie Salutaras: j 

Salutaras Chemical Institutiorr J. Baltrenas, Prnf. 
1707 S i.Halsted St. Plione CcnaI 6417 Ch<cago, III. \ 

Laikykite pin i gus. Tv r'.ame. Išbandytame, Vals 
tybiniarne Banke :int Bridgeporto 

STATE 
BANK 

A STATE 
BANK 

1212 W. 35th STREET CHICAGO, 1LL. 
(3 blokai nuo Halsted St.) 

kuriame SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA 
laiko pinigus. 

Turtas $5,000,000.oo 

| Wr, N. darnagln 
i rrczldentas 

j H. E, Poronio 
į V'JO-PrPZiilnn'as 

j 
| iIoimW, Gorby 
į Vice-Ftezidcir.as 

| 
į S, L. Fabi'onas 
j Lietu*. Skyr. vcilsjas 

Frank L. Webb 
Kas'nlnkas 

C, R. Ro!!ey 
PaS. Kssininko 

F. C. Hosbel 
Pag. kssinink] | 

A. Peiraris 
Rea! Ejtata ir I-s. ! 

Skyr. Vedėjas ) 
* i 

Nors nebūvu* pavojaus, vienok daug žmonių laike 
karės bijojo laikyti 'savepini us ant knygutes ban-j 
ke, ir kavojo tankiai labainešaugiose vietose. Tuomi! 
trotijo procentus ir buvo pavojuje prarasti pinigus, j KARE P A S i B A i G E 

Pradekite dėti arba perkelkite savo pinigus i ŠIA į 
VISIŠKAI SAUGIĄ VALSTYBINĘ BANKĄ. Moka! 
3 pro c. "Pinigus (suri°) išmoka ant pareikalavimoo. t 

Pas mus rasite mandsgų patarnavimą ir rūpestingą atlikimą dalyHu 
VALANDOS: nuo 9 ryto iki 3 po pi u kasdiena, j Subatoje nuo !'■ ryto iki i po pietų. VAKARAIS: Se-j sėdomis n::o C "ki 8 valandos. t 
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8UBSCFUPTI0N PRICS; 
m Chlcago, by mali —- ; 

Ooe ysar W.o> 
81* months 3.6' 

Threo monlhi L*- 

m Chlcago. by earri*r— 

Oe« copy I .u 

Per week .1: 

Per monfch ■■■■■■ ' 

(a the United States, bj mali— 
One year J6.0< 
8il month» 2.0« 

Three months 1 #; 

In Canada, one year $7.0' 
(n all oth«r ronntreB. per y**r t#.A 

"Lietuva" eiaa kasdien įSuMrtu.»♦ Tiodoldlenln* 

LfildSfelr Lletuvo? Dienraščio KenrovS. Radaktorto* 
4dr Broniui* K Baluti*. Adresas 7laomn kareKpona*' 
•IjOftiA! 

Lltbuanlan PubUshln® Co. 

82 >3 Bo. Morgan St., Chicfisc, 11L 

Teiep'nonas Bulevard 42S0 

Prenumeratos kaina apgarsinimų skyriuje. Apga 

•laimu kaina suteikiama pareikalavus. 
Priklysti Redakcljon ir nosuuaudotl rankraščiai gn 

draml acgaJ tik tada, kada Jų gražinimo reikalaujam; 

rankraSti Redakcljon siunčiant, ir kuomet gražinimo i» 

*o« prie rankraščio yra pridėtos. 
Prenumeratos, apgarsinimu ir kitokio biznio relių 

lala reik kreiptis laiškais J Dienraščio AdminlstaraciJ* 

Korespondencijas, žinia? ir straipsnius reik adresuoi 

Dienraščio RecMkc.įos vardu. 

Joki raštai, be pu,uavlmo raššjo tikro vardo-prava> 

dės (apart slapivardos) ir adreso, negali butl sunaudot' 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 n 

12-taJ iftryto ir nuo 5:30 iki * vakare. 

Latviai Skundžiasi ant 

Lietuvių, 
Beveik nuo to laiko, kaip pasirodė pa- 

girtinas ir savo principe visai sveikas poli- 
tiškas o balsis apie "Lietuviškai-Latvišką 
respubliką," sykiu pasigirdo ir balsai, kad 
šitas reikalas gali privesti prie visai kito- 
kių pasekmių negu tikimasi. 

Taip ir išeina. Juo labjau pradedama 
iš lietuvių puses spausti ant Lietuviškai- 
Latviškos respublikos, juo griežtesnis apsi- 
reiškia pasipriešinimas iš latvių pusės. 

Jau pirmiaus susitikdavom Amerikos 
presoj su latvių balsais, kurie visai buvo 
lietuviams nemalonus. Juose buvo nurodi- 
nėjama, kad lietuviai, skelbdami pa- 
našius klausimus, kaip Lietuviškai-Latviš- 
ka respublika, daro tai sauvališkai, latvių 
nesiklausę, jų sutikimo negavę. 

Bet štai pagalios susilaukiame aiSKaus i 

protesto iš pusės p. C. Ozolso, įgalioto kai-) 
bėti Amerikos latvių vardu (Protestas yra 
tilpęs šiame "Lietuvos" numeryj). Šita- 
me proteste męs, lietuviai, matome savo 

jau net "Lietuviškais imperialistais/' no- 

rinčiais "užgriebti" kitos tautos laisvę ir 
teisę prie apsisprendimo." Taip dalykams 
einant, kokioj gi šviesoj lietuviai pasirodo 
Amerikos visuomenės akyse? Męs pasi- 
rodome tokioj pat šviesoj, kaip kad pasi- 
rodo lenkai, kurie dar patįs negavę sau 

laisvės, jau griebiasi svetimų tautų. 
Tas kenkia Lietuvos laisvės išgavimui. 

P-as Ozols aiškiai pabriežia, kad lietuviai 
taip elgdamiesi, tuomi parodo, kad jie nesą 
dar užtektinai politiškai pribrendę. Tas 
jau tiesioginė agitacija prieš Lietuvos ne- 

prigvilmybę; tuomi lietuviai pasigamina sau 

priešus ir kaip sykis tarp tų, kuriuos lietu- 
viai stato pasauliui, kaipo savo brolius. 

P-o Ozolso nurodymai ir kaltinimai nė- 
ra pamatuoti, nes lietuvai neprisidėjo nei 
vienu krislu prie to, kad telegrafinės agen- 
tūros sumaišo lietuvių vardus, neigi prie to, 
kad amerikoniški laikraščiai nupiešia klai- 
dingus Lietuvos žemlapius. Bet nei p-as 
Ozols nei kiti latviai neturėtų progos abe- 
joti ir nužiurėti lietuviuose blogus norus su- 

lyg latvių jeigu lietuviai "švelniau butų tą 
klausimą kėlę. 

Susiartinimas su latyiais yra geistinas 
ir reikalingas. Prie to prieis ateityje, nes 

nei lietuviai, nei latviai kitokio išėjimo ne- 

turės,—to reikalaus jų pats tautinis ir eko- 
nominis gyvenimas. 

Męs galime pasakyti dar daugiau: męs 
neabejojame, kad kaip lietuviuose, taip ii 
latviuose yra sveikas, instinktyvis palinki- 
mas vienų prie kitų. Bet reikia saugotis, 
idant męs vieni kitų klaidingai nesupras- 
tum ; idant nei pas vienus, nei pas kitas ne- 

kiltų abejonių ir nužiurėjimų, kad viena ai 
kita pusė nori kitą išnaudoti. 

Tos abejonės kįla todėl, kad męs vie- 
ni kitus permažai pažįstame. Prie to susi- 
pažinimo męs privalome kuogreičiausiai 
eiti, koi ijenaturalis plyšis, kuris pradeda 

D apsireikšti panašuose protestuose, kaip kad 
p. Ozolso protestas, dar nėra perdaug iš- 
augęs. 

Jie ne tik Kovoja... 
Civilis žmogus perka laisvės bondsus, 

gelbsti Raudonam jam Kryžiui, duoda au- 

kų karės nukentėjusiems, gelbsti kitais bu- 
dais, namie sėdėdamas — idant kova butų 
laimėta, idant laisvė butų užtikrinta, arba 
išgauta. Ir tankiai net stenėdamas rugoja, 
kad jis baisiai daug pasišvenčia dėlei tautos 
labo. 

Kareivis paprastai viso to nedaro. Jis 
laro daug daugiau. Jis pašvenčia savo jau- 
nystę, savo sveikatą, savo ateitį; eina badą, 
vargus kęsti; eina, žinodamas, kad jis ir sa- 
vo kraują praleis, ir savo gyvastį pašvęs 
tam pačiam tikslui. Ir paprastai jis mažiau 
rugoja už civilistą. 

Bet tankiai ir daug daugiau net negu 
.ai padaro. Jis tankiai atlieka ne tik savo 

careivinę priedermę, bet podraug ir prie- 
lermę civilisto, nekareivio. 

Pavyzdį tam turime kad ir štai kokį: 
leitenantas Dr. Steponas Biežis (čikagie- 
,is) jau senai yra Europoj ir parako nema- 
nai yra uostęs. Štai šiuomis dienomis jis 
Drisiuntė "Lietuvos" Redakcijon Šimtą do- 
iarių, aukaudamas juos Lietuvos laisvės 
.šgavimui. 

Štai tokios dvasios vyrus męs ir vadi- 
įame tikrais kovotojais už Lietuvos laisvę. 

O, kad jų Lietuva kuodaugiausia turė- 
tų!... 

Jurgis Washingtonas. 
Šiądien išpuola Jurgio Washingtono 

liena, kuri yra tautiška šventė Amerikoj. 
Šiądien visa Amerika su pagarba mi- 

.11 ir švenčia atmintį didžiausio Amerikos 
istorijoj vyro. Nes juk Washingtonas bu- 
vo tuo didžiu Amerikos žmonių vadu, kuris 
t)aliuosavo juos nuo svetimo viešpatavimo, 
.rivedė šalį prie laisvės, buvo pirmu Su- 
vienytų Valstijų prezidentu ir už savo di- 
džius nuopelnus įgijo sau vardą "Musų Šalies Tėvo." 

Didžiausis Washingtono nuopelnas bu- 
vo bene tas, kad jis mokėjo sutraukti krū- 
von ir palaikyti vienybėje visus Amerikos 
icolicnistus, kovojusius tuomet už savo lais- 
vę. Su didžiausiu pasišventimu, su tvir- 
čiausiu pasiryžimu jis vedė savo žmones, niekados neabejodamas, kad jie, nepaisant 
jokių kliūčių, turi laimėti. Ir jie laimėjo, 
nors buvo tokių valandų, kuomet kova už 
laisvę išrodė jau visai be vilties. 

Męs, lietuviai, pagerbdami šiądien jo atminti, nenorams užklausiame: "Ar turė- 
jime męs šioje valandoje tokį vyrą, kuris 
Lietuvą privestų prie laisvės taip, kaip Washingtonas privedė Ameriką?" 

AA 

tris draugai. 
Parašė Pr. Bajoras. 

Pas francuzą užu stalo 
Trįs kareiviai jauni sėdi, 
Geria vyną šnekučiuoja, 
Apie praeitį jie kalbas: 
Kaip kariavo, kaip kovojo, 
Lauke mušiu ką laimėjo, 
Kurs narsesnis, kurs gabesnis, 
Daugiau priešų kurs padėjo. 
"Na, vyručiai," — vienas taria, — 

"Duokim žodį, pažadėkim, c 

"Jog ant amžių draugais busim, 
"Už visu draugais geriausiais." 

Ir užbaigę gerti vyną, 
Trįs kareiviai laukan eina; 
Trįs draugai visų-geriausi, 
Savo širdžiai artimiausi. 
Pas francuzą užu stalo 
Du kareiviai jauni sėdi, 
Geria vyną, šekučiuoja 
Apie praeitį jie kalbas: 
Kaip kariavo, kaip kovojo, 
Kurs narsesnis, kurs gabesnis. 
Lauke mušiu ką laimėjo, 
Kaip jų draugas tenai žuvo, 
Savo galvą kaip padėjo. 
"Na, brolyti,"—vienas taria,— 
"Duokm žodį, p 'ižadėkim, 
"Jok ant amžių draugais busim, 
"Už (visų daugais geriausiais." 
Ir užbaigę gerti vyną, 
Du kareiviai laukan eina. 
Du draugu visų geriausi, 
Savo širdžiai artimiausi. 
Pas francuzą užu stalo 
Vien's kareivis jaunas sėdi. 
Nė jis geria, nė jis valgo, 
Nė ką kalba, šnekučiuoja. 
Tik nuleidęs žemyn galvą, 
Jisai migliną, nuliudęs: 
Lauke musių ką laimėjo, 
Kaip kariavo, kaip kovojo 
Ir kaip mušiui užsibaigus, 
Savo draugą palaidojo... 

XI—81918 
Buzancy, Franci j a 

Latviai Skundžiasi ant Lietuvių. 
Ncw York laikraštyj Time:. 

latvių oficialis atstovas, Char- 
les Ozols, talpina sekantį laiš- 
ką apie santikius tarp lietuvi t; 
ir latvių. Laiško turinys yni 
visai nedžiuginantis ir parodo, 
kad lietuvių politika sulvg lai 
vių atneša visai priešingus vai- 
sius negu kad nekurie lietuviai 
tikėjosi. Štai tasai laiškas išti- 
sai : 

Ozols o laiškus. 
Xe\v Yorkas, vasario 7 d. 1919 

N e vv Y o r k T i m e's'o Re- 
daktoriau:— 

"Juodaugiai studijuoji da- 
bartine kovą įvairiu tautu už. w c v v t, 

savo neprigulmybę ir laisvę, 
juo labiaus aiškėja, kaip kom- 
plikuotas yra šis reikalas ir 

kaip didelė atsakomybė yra tų, 
kurie tapo išrinkti nusprendi- 
mui įvairių tautų linkimo: jų 
nusprendimuose padarytos 
klaidos neišvengiamai turi tn- 

į reti didžią įtekmę ant ekono- 
minio, kaip ligiai ir dvasinio 
palytėtų tautų gyvenimo. 

"Galimybė padarymui klai- 
dų yra didžiai padidinta tuomi 
faktu, kad daugelis atskirų as- 

menų, draugijų ir politiškų par- 
tijų, vardan laisvės ir teisybės 
savo locnoms tautoms, yra pa- 
linkę ignoruoti kitų tautų 
teises. 

"Visuomet buvo, pavyzdžiui, 
Baltiko klausimas, o dabarti- 
niu laiku šitas klausimas pra-l 
deda darytis beveik aštroku, 
bent tiek, kiek tas palyti lat- 
vius ir lietuvius. 

"Paskutiniais metais ėjo at- 
kaklus gandai, kad kur tik mu- 

šimasi ėjo Rusijoj, tai latviai 
visados ten dalyvauja; latviai 
tuo pačiu laiku buvo skelbiami 
Murmano pakraštyj, Petro- 
grade, Maskvoj, ant Volgos, 
Siberijoj ir daugely j kitų vie- 
lų. 

Mano, kad lietuvių pro- 
paganda. 

"Jeigu jus paimsite atydon 
tolumą tarp tų įvairių vietų, 
tai šitie gandai išrodo beveik 
pernavatni, ir jie išrodo beveik 
daromi, jeigu jųs atkreipsite 
atyda dar ir i tai, kad latviai 
yra paprastai vadinami lietu- 
viais, kuomet žinios praneša 
apie pagirtinus darbus, bet 
kuomet apie juoda prasižengi- 
mą yra pranešama, tai iis vi- 
suomet yra primetamas lat- 
viams, kaipo pavyzdys viršmi- 
nėto tvirtinimo parėmimui ga 
li būti kableeramas, išsiųstas o <■» 

iš Kopenhageno sausio 22 d., 
kuriame Latviu Laikinoji Vai- 
džia yra vadinama Lietuviška. 

"Nedaroma jokio paminėji- 
mo apie latvius, kurie kovoja 
prieš bolševizmą; nedaroma 
jokio paminėjimo apie tuos lat- 
vių batalijomis, kurie pei visą 
metą be pašalinės paramos ir 
su diaelėmis aukomis laikė Ry- 
'j'os frontą prieš vokiečius ir 
tokiu budu gvnė tiesų kelią i 

o- c c 

milžiniškas a.munięijos sankro- 
vas Archangelske. 

"Aš atkarlotinai aiškinau, 
kad latviai, kaipo tauta nieka- 
dos negali stoti bolševikų pu- 
iėn, nes latviu tauta susideda 
daugiausiai iš kaimiečiu, kurie 
:">rivatiska nuosavybę skaito 
būtinai reikalinga išlyga pa- 
sekmingam žemdirbystes sy- 
itemui; latvių kaimietis, žemes 

sąvininkas liki i kooperaciją, 
bet yra priešingas bile kokios 
rūšies komunizmui. 

Latviai darbšti tauta. I 
"Tas, kas keliavo llaltikc 

provincijose, niekados nega1i 
užmiršti švariu ir gerai ap- 
dirbtų mažų farmų, kurios per 

,igentkarčių—gentkartes pri-i 
klausė tai pačiai kaimiečio Šei- 

mynai; daugelis bitų farmų 
yra išdirbta ant žemių išplėštų 
baloms, o vienok, nepaisant to, 
jie išvystė savistovias farmas; 
latvio kaimiečio marškiniai yra 
padaryti iš linų, kurie buvo iš- 
auginti ir suverpti ant jo 1<to- 
nos fanuos; tas pats yra su vil- 
nomis ja drabužiams; lajų jis 
vartoja muilo darymui; šykš- 
nas savo gyvulių, išdubinus jas 
pas artimiausį dubininką, jis 
suvartoja kaimiečio batams ir 

arklių pakinkams; net didelė 
dalis kaimiečio vaistų susideda 
iŠ žolių, šaknų ir uogų nuo jo 
loenų pievų. 

."Nežiūrint to viso Ameri- 
kos visuomenė šiuo laiku, kaip 
rodosi, yra nuomonės, kad visi 
latviai yra anarchistai, terro- 
rstai ir žmonijos priešai. 

Kultiną Lietuvius. 
"Tuo tarpu lietuvių propa- 

gandistai Amerikoj nupiešė 
žemlapius savo busiančios Lie- 
tuvos, kurion jie priskyrė ir 
didelę dalį plotų, apgyventų 
latviais. 

Savo pretensijas jie paremia, 
ant to fak+o, kad šimtus metų 
tam atgal lietuviai turėjo už- 

ėmę tiuys plotus; jie taip gerai 
gali turėti pretensija ir prie 
lygumų anapus Himalajų kal- 
nų, iš kurių jų pratėviai yra at- 

keliavę į Europa. 
"Savo skaitlium lietuviai ne- 

perviršija latvių, jeigu atme- 
site tuos lietuvius, kurie pa- 
virto j lenkus arba Rusus. Yra 
labai gerai žinoma, kad inte- 
lektuališkai (protiškai) ir eko- 
nomiškai latviai yra toli prie- 
šakyj už" Lietuvius: 

"Aš tikiu, kad šitas lietuvių 
mėginimas užgriebt (to en-Į 
croach) laisvę ir teritorijas ki- 
tų, užtektinai prirodys, kad po- 
litiškai jie yra dar perdaug ne- 

pribrendę valdyti kitomis tau- 
tomis ir kad lietuviai, kaip 1*0 

dosi, nepaiso visiškai pamati- 
nių principų apie tautų apsi- 
sprendimą. 

Charles Ozols, 
Įgaliotas atstovas j Europa 

11110 Latviu Tautines Lvęos t, o 

Amerikoj. 

ĮŽYMUS LIETUVIS. 

Paryžiaus laikraščiai daug 
rašo apie musų viengenčio 
p. Miloš-Liubičo tragediją 
Mephiboseth, kurią nesenai 
lošė Paryžiaus dailės teatre 
"Odeoii." 

Visuose laikraščiuose kri- 
tikai pastebi p. Miloš-Liu- 
bičo didelę poetišką dova- 
ną. "Le Journal" patėmija, 
jog p. Miloš-Liubič nors ra- 

šąs franeuzų kalboje, bet 
yra didelis Lietuvos mylėto- 
jas ir jos užtarytojas Pary- 
žiuje. 

Malonu girdėti, kad apie 
musų vientautį Paryžius gė- 
risi, dar maloniau, kad p. 
Miloš-Liubič energingai vei- 
kia, triūsia išvien su kitais 
dabar Paryžiuje esančiais 
lietuviais musų šalies lais- 
vei ięgauti. 

P-o Miloš-Liubičo vardas, 
kaip skaitytojai galėjo pa- 
tėmyti, yra tankiai minimas 
pranešimuose iš Paryžiaus 
apie veikimą lietuvių dele- 
gacijos. 

WAR SAVINGS SX4MP£ 
I5SUED HY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

'jKą žmones sako. 
Siaira skyriuje talpinsime prisius 

tas žmonių nuomones — daugiausiai 
apie bėgančius dienos klausimus 
Straipsneliai privalo uut trumpi. Ra- 
šytojas turi padėti po straipsniu sa_ 

ii.rašiį, arba paduoti jj Redakci- 
jos žiniai. 

Rodukcija talpins jvairias nuomo- 
nes, nei. jeigu kartais su jomis ir 
nesutiktų jeigu tik jos bus tinkama" 
išreikštos. 

AR REIKIA SEIMO? 
Chicagos veikėjų būrelis 

susirinko apkalbėti svarbiau 
sią klausimą tarpe Amerikos 
lietuvių klausimą Amerikos 
Lietuvių Seimo. Susirinki- 
me dalyvavo žymus veikė- 
jai nuo Chicagos draugysčių 
sąryšių. Apsvarstyta daug 
įvairių reikalų, kuriuos rei- 
kėtų Amerikos lietuviams at 
likti. Buvo išreikšta daug 
gražių minčių, su kuriomis, 
rodos, bus vietoj supažin- 
dinti ir plačiąją visuomenę. 

1. Suraminkime mūsų brc 
!ius Lietuvoje. 

Per keturis metus sunųs 
Lietuva nešė sunkią karės 
naštą. 

Per keturis metus sunųs 
vargo apkasuose, o motinos 
verkė namuose. 

Per keturis metus tėvai 
nešė ant savo pečių visas 
sunkenybes, kokias tik gali 
kai iškasai despotizmas už- 
krauti ant žmogaus, ir per 
l'eturis metus vaikučiai ken- 
te alki. 

Per keturis metus dejavi- 
mai mirštančių lietuvių rai- 
žė kiekvieno lietuvio širdį 
ir sielą, ir per keturis metus 
vis didinosi ir didinosi skai- 
čius našlių ir našlaičių Lie- 
tuvoje, vis didinosi skaičius 
senelių, nustojusių paskuti- 
nę paramą savo senatvėje. 

Taigi per keturis metus 
Lietuvoje dėjosi baisiausi 
reginiai, kokius žmogaus 
protas gali įsivaizdinti. Gy- 
ventojai vis puolė didesniu 
ir didesnin skurdą n. 

Ir, štai po ilgo kentėjimo, 
Europos padangėje suskam- 
bėjo ramybės balsas. Ir 
Lietuvos padangėje suspin- 
dėjo, nors mažas, bet tik- 
ras spindulėlis, nešantis Lie- 
tuvai šviesesnę ateitį. 

Nušvito lietuvio akis; nu- 

džiugo siela. Bet ar išsipil- 
dys jo svajonė-viltis? 

Bet prie šviesaus spindu- 
lėlio vilties, ant Lietuvos pa- 
dangės vis renkasi iv didi- 
nasi tamsus juodi debesiai, 
kurie nori vėl padengti Lie- 
iuvą tamsa, vėl antmesti 
lietuviams nelaimes, kurias 
iššaukia kitų klaidos. 

Ir čia lietuvis iš niekui 
nemato, negirdi sau paspir- 
ties. 

Rusai bolševikai, it t' v'o 

ras, tyko pagauti niekuo ne- 

kaltą Lietuvą ir Įvelti ją 
anarchizmo verpetan. 

Šovinistai lenkai, čia pat, 
Lietuvos širdyje Vilniuje, 01 

ganizuoja lenkiškus legijo- 
nus ir rengiasi, su pagelba 
durtuvų, imti Lietuvą savo 

globon. 
Baisus padėjimas! Nelai 

me ant nelaimės! 
Vienintelė Lietuvos viltis, 

tai jos sunųs ir dukterįs, ku- 
rie iškeliavo į tolimus kraš- 
tas sau laimės jieškotų. Vie- 
nintelė Lietuvos viltis, tai 
ęmęs, amerikiečiai. 

Tik męs galime ir priva- 
lome suraminti beviJčią mū- 

sų Tėvynę-Lietavą; tik męs 
galime sustiprinti musų bro- 
lių Lietuvoje jiegas kovoje 
už laisvę, prižadant ir tei- 
giant jiems visokiariopą pa- 
ramą. 

Nors męs ir bandome rem 
ti Lietuvą, bet labai netobu- 

lai ir, gal, neatsiekiame to, 
ką privalome ir galme at- 
siekt. 

i Taigi, ar reikia Seimo? 
Spaudos Komisija. 

P. S. Šekit kitas nuom 

nes iš minėto susirinkimo, 
kurios tilps sekančiuose 

i "Lietuvos" numeriuose. 

KIĮ LIETUMI Df.R0 
PARYŽIUJE. 

i Liečia lis Kabiegramas N. Y. 
Herald korsepondento Burr 
Pnce apie Lietuvos klausi- 
mą Taikos Konferencijoj. 
Paryžius, vasario 6 d. — 

Lietuvių atstovai šiądien 
prašė Augščiausios Tarybos 
komisijos, paskirtos Lenki- 
jos klausimui, pripažinimo 
Lietuvos, kaipo neprigulmin 
gos viešpatijos. Jie' užreiš- 
kė, kad, kuomet talkininkai 
jau pripažino arba užtikri- 
no neprigulmybę Ukrajinos, 

: Finliandijos, Čecho-Slovaki- 
jos, Jugo-Slavijos ir Lenki- 
jos,—Lietuva ir Estonija,^ 
taip vadinamos Baltiko Pro- 
vincijos, nebuvo iki šiolei 
panašiai pripažintos. 

Šitie Lietuvos atstovai sa- 

kė, kad Lietuva turi dau- 
giaus negu 6,000,000 gyven- 
tojų. Prie galo 18-tojo 
šimtmečio šalis tapo pada- 
linta tarp Rusijos ir Prūsi- 
jos; didesnė dalis, sykiu su 

sostapiliu Vilnium, pateko 
maskoliams. Nuo to laiko, 
sakė lietuvių atstovai, Lie- 
tuva tapo spaudžiama visais 
Vutališkais budais, kokius 
liktai Rusija ir Vokietija ga 
Įėjo surasti. 

Jie praneš'ė, kad rašymas 
ir net kalbėjimas Lietuvių 
kalboje ir leidimas laikraš- 
čių toje kalboje buvo už- 
drausta ir leista tai atnau- 
j'nti tik 1904 metais. Gi- 
rios, žemės ir daugelis nuo- 

savybės, Rusų valdžios tapo 
konfiskuota ir parduota ar- 

ba atiduota turtingiems len- 
kų dvarponiams. Lietuviai 
buvo išstumti iš savo miestų 
per vokiečius ir kitas tautas, 
kurios tapo pasiųsta per Ru- 
sijos valdžią, štai kodėl to- \ 
kiu budu, Lietuviai turėjo 
pasilikti mažuose miesteliuo 
sc ir kaimuose. 

Jie sako, kad Lietuva ne 

ra slaviško paėjimo, bet yra 
šaka Indo-Europėjiškos tau- 
tų šeimynos. 

Nuo pat pirh os karės die- 
nos, sakė lietuvių atstovai, 
Lietuva pasidarė scena kru- 
vinų mušiu ir tapo sunaikin- 
ta per atkarto tinus ofensy- 
vus rusų ir vokiečių armijų. 
Per visą tą laiką ji neturėjo 
progos susinešti su pasau- 
liu. 

Vokiečiai, sakė jie, konfis 
kavo šalies nacionalius tur- 
tus ri suteikė jai "neprigul- 
mybę" po aštria savo prie- 
žiūra. Laikraščiai tapo už 
daryti, laikraščiai ir tele- 
grafai tapo paimti, komel- 
ei alis išsivystymas tapo su- 

paraližuotas ir augštos tak- 
sis tapo uždėtos. 

Jie tvirtina, kad 700,000 
lietuvių Suvienytose Valsti- 
jose prisidėjo prie talkinin- 
ku laimėjimo. 

Priimant atydon Lietuvosv 
aukas (pasišventimą) nuo > 

pat pirmos karės dienos ir 
dabartinį dalykų stovi te- 
nai, turint bolševikų įsiver- 
žinią, ji turi teisę prie apgy- 
nimo ir moralio padrąsini- 
mo. Jie [lietuvių atstovai] 
stipriai reikalavo pilnos ne- 

prigulmybėr Lietuvai, idant 
ji galėtų pastoti vertu ir dė- 
kingu Tautų Lygos nariu. 
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1. SVAJONĖLĖ. 

Svajonėlę rutytelę 
I vainiką pinsiu 

Ir jausmų švelnutę gėlę 
Nuo padangių skinsiu. 

Svajonėlės žiedužėliais 
Apkaišysiu mintį, 

N Ir tekės upeliai smėliais, 
Ims gyvybę pinti. 

lio upeliai čiurlionėliai 
Mus vilios mylėtų; 

Jie kuštės prabočių vėlei 
Vargti mums padėtų.... 

Ir nuneš bangelės vargą, 
Nusklanduos j tolį, 

Ir užmiršim Juodą Sargą, 
Kurs kankina broli. 

Adomas Juodasis. 

F. DE AM1CI Vertė M. GRiGON^ 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

) 

(Taaą) 

Ir jis pakėlė augštyn kaušą-taurę. Męs 
prie jos savo stiklus pridėjome ir išgėrė- 
me paskutinį gurkšnį! 

— Tegyvuoja 49-tasai būrys!—pabai- 
gė Koretti-tėvas, atsistodamas.—Ir jei jums 
vaikučiai, prisieis kada nors eilesna stoti, 
stovėkite tiesiai, kaip męs stovėjome! 

Jau buvo vėlu. Męs dainuodami nubė- 

gome nuo kalno ir susitvėrę ėjome iki Po 

upės. Temo. Atsisveikinome męs tiktai sta- 
tuto plečiųje, susitarę sekmadieni etii Į 
Viktaro Emmanuilo teatrą žiūrėtų, kaip da- 

ijs dovanas mokiniams vakarinių kursų. 
Kokia puiki diena! Kaip linksmas aš 

bučiau grįžęs namo, jei nebueiau sutikus 
savo vargšės mokytojos! Jinai lipo nuo 

musų laiptų; buvo beveik tamsu, bet jinai 
mane pažino, paėmė mane už rankų ir ty- 
liai pasakė: 

— Sudiev, Enriko—neužmiršk ma- 

nęs. 
Aš pastebėjau, kad jinai verkia, ir na- 

mo atėjęs, pasakiau mamai: 
— A 5 buvau savo mokytoją susitikęs. 
— 

c nai serga ir nutarė patalan gulti, 
—atsakė apsiašarojusi mama—vargšė, la- 
bai sunyko! 

HįpVANŲ DALINIMAS DARBININKAMS 

Kaip jau buvome susitarę, męs nuėjo- 
me Viktaro Emmamuilo teatran žiūrėti kaip 
darbininkams dovanas dalįs. Teatras pa- 
puoštas ir daug jame žmonių, kaip ir 14 d. 
kovo. Beveik visa publika—tai darbininkų 
šeimynos, o partere buvo mokiniai ir moki- 
nės dainavimo mokyklos. Jie padainavo 
himną garbei musų kareivių, užmuštųjų 
Krymo karėje—puikų himną, kuris, publi- 
kai prašant, prisiėjo atkartoti. Po to gau- 
nantieji dovani* pradėjo eiti pro miesto 

galvą, prefektą ir dar kitus viršininkus; 
jiems dalino knygas, fliplomus, medalius ir 
taupomosios kasos knygutes. 

Partere aš pamačiau mažąjį mūrinin- 
ką su motina, o greta jų direktorių, o už jo 
stigsojo galva musų antrosios klasės moky- 
tojo. 

.Pirmiausia pradetilirpvo moKimai va- 

karinių piešimo kursų: auksakaliai, lito- 
grafai, dailydės ir mūrininkai. Piskiau pra- 
ėjo muzikos mokyklos mokiniai jų tarpe 
bent kelios mokinės-darbininkės, pasipuo- 
šusios—joms labai ratavo, o jos šypsojo- 
si. 

Pagaliaus pradėjo eiti pradedamųjų 
mokyklų vakarinių kursų mokiniai, ir tai 
buvo žingeidžiausia. Ejo žmonės įvairaus 
amžiaus ir užsiėmimo, įvairiuose drabu- 
žiuose: žili vyrai, fabrikų berniukai, barz- 
doti darbininkai. Mažutėliai liuosai laikė- 
si, užaugusieji gėdinosi; publika ratavo jau 
gausiems ir seniausiems. Bet čia netaip, 
JJSp buvo musų šventėje, čia niekas nesi- 
juokė: visi rimtai žiurėjo. Daugelio apdo- 
vanotųjų buvo publikoje žmonos ir vaikai 
ir Učii-kurie vaikai, pamatę scenoje savo tė- 
vą, šaukė ji ir, juokdamiesi, rodė į jį pir- 
štu. 

Praėjo valstiečiai, nešėjai Bonkom- 
panjos mokyklos. Citadėlinės mokyklos pra; 
ėjo batų valytojas, kurį mano tėvas pažį- 
sta—prefektas jam diplomą padavė. Paskui 
jo matau eina milžinas—kurio veidas mani 

pasirodė pažįstamas. Tai buvo mažojo mū- 

rininko tėvas, kuris gavo antrąją dovaną. 
Aš atsiminiau, kad esmių ji matęs pas jo 
sergantį sunų, ir tuojau akimis atradau 
partere Antonio. Jis žiurėjo į tėvą blizgan- 
čiomis akimis. Tąją valandėlę pasigirdo 
delnų plojimas; žiuri, scenoje stovi mažas 
kaminakrėtys, nusiprausęs, bet kaminakrė- 
čio drabužiais apsirėdęs. Miesto galva spau- 
dė jo ranką ir kaž-ką jam kalbėjo. Po ka- 
minakrečio atėjo virėjas. Paskiau gavo 
medalių Rainero mokyklos mokinys—gat- 
vės šlavėjas. 

Mano širdis buvo pilna meilės ir pa- 
garbos; 2,š maniau: kaip ta* sunku buvo 
mokyties šitiems darbininkams, šeimynų 
ėvams! Kiek tai nuovargio prie jų sunkaus 

darbo prisidėdavo, kiek čia valandų, atimtų 
įuo miego, kuris visiems reikalingas, o tai- 
oogi kaip sunku buvo protui, nepratusiam 
mokyties; rankoms, sukietėjusioms nuo 

mukaus darbo. Tulą fabrikos berniuką tė- 
vas dėlei iškilmės apvilko savo švarku, ran- 
govės plevėsavo ir berniukui prisiėjo jos 
atsiraityti, kai jis dovoną ėmė. Daug kas 
oradėjo juokties, bet tuojau, smarkiai ra- 
uojant, juoko nebebuvo girdėties. Paskiau 
įtėjo plikas ir žilas senelis, praėjo artile- 
'istai kareiviai, v kuriuos męs matėme musų 
nokyklos vakariniuose kursuose; paskui jų 
muitinės ir municipalinės sargybos karei- 
viai. 

Pagaliaus choras vėl padainavo himną 
buvusiems Kryme kareiviams; bet dabar 
"aip jausmingai dainavo, kad publika jau 
įebeplojo, bet sujudinta tyliai išsiskirstė. 

Bežiūrint gatvė žmonėmis paplūdo. 
Prie teatro prieangio stovėjo mažasai ka- 
minakrėtys ir rodė ponams savo dovaną— 
raudonu viršeliu knygutę.—Mano antrosios 
'dasės mokytojas išėjo su dviem kareiviais. 
*ia irgi buvo darbininkų žmonos, kurios 
ant rankus vaikus nešė. Mažutėliai laikė 
ankutėse tėvų dovanas ir didžiuodamiesi 

jas praeiviams rodė. 

MOKYTOJOS MIRTIS. 
Mums būnant Viktaro Emmamuilo te- 

itre, mano vargšė mokytoja mirė. Jinai mi- 
:ė antrą valandą, praslinkus savaitei nuo 
jos pas mano mamą atsilankymo. 

Direktorius pranešė tai mokykloje va- 
•far rytą. 

Jis pasakė: 
— Tie, kurie buvote jos mokiniai, ži- 

note, kaip jinai buvo gera, kaip mylėjt) vai- 
rus: jinai fruvo jų motina. Jos nebėra. Be- 
irclė liga senai jos sveikatą čiulpė. Jei jai 
lebutų reikėjusi duona uždarbiauti, jinai 
jutų galėjusi gydyties ir gal butu pasveiku- 
i; jinai butų galėjusi pratęsti savo gyve- 
iymą nors bent kelems mėnesiams, jei bu- 
,ų pasiliuosavusi atostogoms. Bet jinai no- 

•ėjo su savo mokiniais pasilikti iki pasku- 
iniosios dienos, šeštadieni, 17-tąją dieną, 
jinai su jais atsisveikino, žinodama, kad jų 
nebepamatys. Atsisveikindama jinai jiems 
>erus patarimus davė, visus juos pabučia- 
/o ir išėjo apsiašarojusi. Dabar jos niekas 
nebepamatys. Atminkite ją, vaikučiai! 

Prekossi, jos buvusis pirmosios klasės 
noKinys, verke, paguldęs galvą ant suolo. 

Vakar vakarą, pasibaigus lekcijoms, 
nęs visi nuėjome velionės bažnyčion lyde- 
,ų. Kieme jau stovėjo gedulingas vežimas, 
Dora arklių pakinkytas, ir buvo ten daugy- 
bė žmonių. Visi pusbalsiai šnekučiavo, čia 
mvo: direktorius, visi mokytojai ir moky- 
ojcr, musų ir kitų mokyklų, kuriose jinai 

mokytojavo, buvo beveik visi mažučiai jos 
klasės mokiniai, kuriuos j-ų motinos, žvake 
įešinos, vedė ir daug kitų' klasių mokinių, 
ęal bent penkiasdešimts žmonių Baretti 
mokyklos, vieni vainikus nešė, antri rožių bukietus. Daug gėlių jau buvo ant vežimo 
:r ten buvo pakabintas didelis baltųjų aka- 
cijų vainikas su parašu: "Musų mokytojai 
buvusieji mokiniai ketvirtosios k.asės". O 
ipačioj jo kabėjo mažutis vainikas jos kla- 
ės vaikų: Visi prie durų susipietė. Daugu- 

ma mergaičių verk". Visi tylėdami laukė. 
(Toliaus bus.) 

MIEGAS, KIEK JO REIKIA. 
— Yra ištirta, kad augštas ir dužas 

žmogus reikalauja daugiau miego negu lie- 
sas ir vidutiniškų papročių. Sveikam, abel- 
nai, reikia nuo 6 iki 8 valandų miego at- 
naujinimas sųeikvotos nerviškos pajiegos 
dienos darbu. Guldamas, visuomet gulk ant 
dešinio šono, kad lengviau ir greičiau sa- 
gromuliotas maistas pereitų iš skilvio; ir 
ypatingai nevalgyk nieko bunkaus sugro- 
muliojimui ant vakarienes — lengva vaka- 
riene yra daug geresnė ir visiškai reikalin- 
ga turėjimui geros sveikatos. Jei esi pusiau 
sergančių, ar ligotu, miegok 9 valandas, 
tas bus geriaus. 

I Šis-Tas iš Chioagos. 
EVANSTGNO DŽIANITO- 

RIAI BUSIĄ DIPLIO- 
MUOTI. 

Aldermanas Charles 1>. Idcn 
įnešė j Evanstono miesto tary- 
ba sumanymą, kad visi džiani- 
toriai, norintieji gauti šiame 
mieste darbą, turi išsiimti lais- 
nius ir pereiti tam tikrus eg- 
zaminus. Aldermanas savo 

sumanymą remia tuo, buk 
Evanstonas esąs suodžiais ap- 
krekėjas tik del to, kad džia- 
nitoriai neturi patyrimo savo 

profesijoj. 

MEILINASI PRIE GRAŽIŲ 
TARNAIČIŲ. 

\\'ilnictt'c» gražios tarnaitės 
negalinčios išsikavoti nuo mei 
linimosi vyrų Paskutiniu lai- 
ku gražioms tarnaitėms taip 
esą jgriso toks vurų pasielgi 
mas, kad policija, gavusi pasi- 
skundimus, priversta yra už- 
stoti už merginas. 

Vėliausią pasiskundimą poli- 
cija gavo nuo Mrs. Paul \Y. 
Fo\vler, gyvenančios prie 925 
Linden Ave., kurios tarnaitė 
net kelis kartus nukentėjusi 
nuo panašių vyrų erzinimo. 

POLICISTAI JI GAUDO, 
O JIS POLIČISTUS. 

Užvakar naktį policistai 
poromis vaikščiojo, jieškoda 
mi pabėgusio kriminalisto 
Joseph Schraiikei'io, kuris 
nesenai išbėgo iš Chester ka 
Įėjimo, Deering policijos dis 
trikte. 

Policija pasakoja, kad 
Schrankelis serga manija už 
mušinėjimo policistų. Už- 
vakar Schrenkel'is išplėšęs 
saliuną, paimdamas $100 
nuo saliuno savininko Jas. 
O'Brien, prie 3265 S. Hal- 
sted gatvės. Plėšikas, išsi- 
ėmęs net tris revolverius, 
anot bartenderio Edward 
Doyle žodžių, grąsino užmu 
Šimu kiekvienam policistui, 
kuris tik čionai ateitų. 

NEGAVO PILIETYBES 
POPIERŲ. 

Keturiosdešimts trįs svetii.i- 

žemiai, kurie laike ėmimo vyru 
1 kariumenę reikalavo paliuo- 
savimo nuo kariumenės del to, 
kad jie buvę neutralių šalin 
piliečiais, užvakar teisėjo De- 
nis K. Sullivan Superior teis- 
me išgirdo, kad jie negali Imi i! 
piliečiais. 

Išviso buvo: 30 švedų, 6 ho-j 
landiečiai, 2 persai, 2 ispanai,] 
2 norvegai ir 1 mexikonas. 

SUAREŠTAVO UŽ MĖTY- 
MĄ BOLŠEVIKIŠKOS 

LITERATŪROS. 
Artliur Gaede, 19-kos metų 

amžiaus, gyvenantis prie 3961 
\Y. Eric gal vės ir Frederick 
Clausen 17~kos metų amžiau?, i 
nuo 1831 X. Kimball ave., bu- 
vo užvakar suareštuoti už mė- 

tymą bolševikų literatūros. Iš- 
syk jie buvo pasiųsti j slaptos 
policijos departmentą, bet vė- 
liau buvo perduoti j policijos! 
:ankas ir turės atsakyti už mė- 

tymą apgarsinimų be daleidl-1 
tuo. 

SPARTAKAI JAU 
KARIAUJA. 

Kopcnhagenas, Vas, 21. 

Spartakų spėkos bombarduo- 
ja miestelį Rotterop, \Vest- 
tphalijoje. IŠ Muenster pra- 
| r esama, kad Spartakai varto- 

ja prieš minėtą miestelį ir ka- 
nttoles.. Iš Muenster skubinai 
siunčiama apginejams Rotte- 
rop'o pagelba. Taigi Vokieti 
joje jau prasideda formalė na- 

minė karė. 
Berlynas, Vas. 20. Sulyg 

pranešimu, Gdsenkirchen'e 

vietos milicija ir policija suki- 
lo prieš spartakus, kurie lai- 
kėsi mieste jau nuo savaitės 
laiko, ir išvyjo spartakus is 

viešųjų įstaigų. 
kitos žinios iš įviuenster 

praneša, kad apielinkėje Dor- 
sten buvo susirėmimas tarp 
spartakų ir valdžios kariume- 
nės. Valdiška kariumenė nu- 

stojo keturis užmuštais, ig spar 
takai 20 užmuštais ir 100 ne-i 

laisviais. 

GERA FARM A. 
Parsiduoda labai pigiai 160| 

akrų geros žemes. 40 akrų 
dirbamos, o kita ganykla, taip- 
gi grtlima išdirbti. Randasi 3 
mylios nuo gražio miesto, ant 

ijero cimentuoto kelio tiktai 
puse mylios nuo mokyklos; kiti 
visi parankumai ant vietos, Ge- 
ra stuba ir bariie ant farmos; 
Parsiduoda už $4,000 ant 

lengvų išmokėjimų. 
Norėdami geros farmos 

kreipkitės prie: 
U DURT Y LA S D & 

INVESTMENT CO. 
3301 So. Halsted St. j 

Chieago, IV. 

PARSIDUODA ant 2-ju 
pagyvenimu naujas murins na- 

mas, elektro ir gazo šviesa, sn 

maudinetnis ir geru cimentinių 
beismentų itz $4.200 ant leng- 
vų išmokėjimų. 

PARSIDUODA ant 3-ju 
pagyvenimų mūrinis namas. 
Neša 14',. Parsiduoda 1iž 
$6,000. 

PARSIDUODA namas su 4 
pagyvenimais po 4 ruimus ant 
muro fundamento, namas vi- 
suomet išrandavotas ir geroj 
vietoj. Kaina $3,800, $1,000 
įmokėti, o likusią sumą raudo- 
mis išmokėti. 

I yA RSIDOI) A nauja medi 
ne stuba su 6 lotais, geroj vie 
toj arti prie karu linijos ir >u 
<itais parankumais ant vietos. 
Kas myli laikyti karves ir vis- 
as tai yra geriausia vieta. Par- 
siduoda pjgiai. 

LIBERTY L. IXD & 

1NVHSTMENT CO. 
3301 So. Halsted Si. 

Chieago, 111. 

Reikalaujama 2-jų gerų kriaučių prie 
moteriškų darbų. Atsišaukite tuojaus. 

J. M. LOCAITIS 
306 So. Western Avenue Chicago 

GR.EITAI REIKALINGAS KAMBA- 
RYS ŠEIMYNOJE. ATSIŠAUKITE 
"LIETUVOS" OFISAN. 

DIENINE IR VA U'ARI NE 

MOKYKLA Į čia gali lengvai ir greitai iSmokt' Arglų if. Lietuvių kalbas, aritm.'tiką £. % > Aaglilos, ■' 

Lietuvos ir abelną istorijas, Geografių, rašyti i 
laiškus, ir tt Taipe', turime Grammar ir High I 
Schorl'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo- kite liuosą laiką pas'.nokinimui, nesigailėsite. 

American Coi-e?e Preparatorj Sohool j 
3103 ?0 HALSTED S*., CHIlAGd, ILL. 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra gauti sau tinkamą, vit; 
lę. Niekuomet nebuvo toks di<V„- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užsiėmiij. 
kiekvienam nabaigusiam kursus 
rausų mokyklcje. Mokinime pa< 
ainaudojame individinėmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliaK 
visokių rųšių. Prityrę mašinistai 
pamokins tamstą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Mušu mokyklai netrūksta geriau- 
siu automobilių irkitų prietaisų. 
Užtikriname tamistai, kad tuojaus 
gausi leidimg,. Dieniniai it* va- 
kariniai kursai Visas kursas 
$25.00, Federal Ass'n of Auto 
Engineers, 1214-16 Jackson Blvd. 
(Inc.) 

Oflio Telefonas Raalevird 160 

DR. M. T. Sirikofls 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 w. 47tli St. 

OfljtVtlia (t: II rrtolki. 3 pa plt 7Ul9r«lm 
Nedeiionls nuo 8 rft# Iki 2 p pietį. 

Namai 1007 Oakley liivd. 
Tt'efcusj Setley 420 

Pitone Bitritside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

STEPHEN VILiMOVITZ, R.PK. 
...DRUGGIST... 

8924 Cotiagc Grovc A v* 

Chicago, III. 

naSTES SY5TEI1 J v— «=-■■■ v 1 ———V 
Męs mokiname šj puiku, gerai 

apsimokanti amatą j trumpą, lai- 
ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dieną ar vakare. 
Master Cutting School 

J. F. KASNICKA, 
118 N. LaSa'le St., 4 augštas 

(Prieš City Hali) 
».. ...... 

PAMEG1NK.ITE 

0LSZEWSK10 JR. ORCHESTRA 
BALIAMS, ŠOKIAMS IR TEATRAMS. 

j ŠAUKITE: STEWART 3041 po 7 vai. vakare. 

Pranešimas Depozitoriams 
% 

buvusio A, Olszevvskio Banko 
Pagal kompozicijos santaiką, padarytą iar- 
pe Siuvusio A. Olszewskio banko ir pagal 
teismo paliepimą, A. 01szewskio banko de- 
pozitoriai gavo už vieną pusę savo pinigų 
Universal State Banko knygutę, arba pi- 
nigais, o už kitą pusę savo pinigų trustiso 
certifikatą, išduotą per Chicago Title & 
Trust Co. Daugumas A. Olszewskio banko 
depoziiorių jau atsiėmė Universal State 
Banko knygutes ir trustiso certifikatus, bet 
aaugel'.s iki siol to dar nepadarė. Užtaigi 
šiuomi pranešame, kad tie A. Glszewskio 
banko depozitoriai, kurie iki šiol neatsi- 
šaukė pasiimti Universal State Banko kny- 
gutės ir trustiso certifikato, kad tą pada- 
rytų nevėliau kaip kovo 31, 1919, kitaip 
puse jų pinigą pagal kontraktą bus atiduo- 
ti A. 01szewskiui, o kita pusė, paveiksle 
trustiso certifikatų, bus atiduota irustisui 
pakasavojimui. Todėl tie, kurie dar tebe- 
laiko A. 01szewskio banko knygutes, iuri 
atsišaukti i Universal State Banką prieš kovo 31, 1919. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 South Halsted Street. 

TELEPHOflE: 
YAKDS 159 

YARDS SS! 

Rei. Phone Drover 7781 

LIETUVIŠKA APTIEKA 
F. A. JUDZAPAITIS, B. PU. 

DRUG STORE 
Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kampas 38t*i Gatves 

CHICAGO 

PJionc Boulevard 2160 

Dr. f\. J. Karalius 
UŽSTSENĖJUSICS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 ir i Iki 3 
vakarais. 

S3C3 SO MORGU STREET 

Or. Vipiia Narbut) 
Physician & Surgeon 

3001 West 2211d Street 
2111 Marshall Blvd. 

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

Tel. Lavvndale 660 
Gyvenimas: 

i'el Rockvvell 1681 

Phonc Drove? 7027 

K. MICHALOVVSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akla 
1 ir priskiria akiniua 

uiaeiis sandelis visokių aukso daigtą 
Męs taipgi taisoma visokius aukso ir 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 £0. MORGAN STREET 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

Ofisas: 
1149 S. Morgan St., kertė 32 St. 

Chicago. III. 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Valikli ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. 6—8 vale., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

PradCk Naujus Metus su tobulu akių 
gčjimu, taip. kati sieko n;pralei»tumei per v* 
sus metus, kas tau galt outi naudinga. 

C rai pritaikinti akiniai prašalins akių 'r 
ęalvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
regysto prašalinama, pasitarkite su manim, 
priei einant kur kitur. Eg^omlnacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 S. Ashland Ave., Chi;ajr» 

Kampas 16tcs Gatvės. 
3čios luboj, virš FIstt'o aptieki.?. Tėnivk"' 

« mano para?p 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. va 

N'cdėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. diftno 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

Net Gydytojai 
Jas Pataria 

Parsiduoda 
visoje 

Amerikoje 
Kaina 25c. 

JOHN NOVAK CO. 

1G24 S Ashland Av. 

Chlcago, 111. 

DEL 
KOŽNO 



■ VIETINES ŽINIOS s Į 
CHICAGIEČIAMS. 

PRANEŠIMAS 

Veikėjų pasikalbėjime nu- 

spręsta saukti Chicagos ir 

apielinkės draugijų atstovų 
konferenciją. Spaudos komi- 
sija ant 4 pusi. '"Lietuvos" per- 
duoda mintis i-reikštis veikė- 
jų susirinkime; tėmvkit jas ir 

ruoškitės prie konferencijos. 
Konfcrcncijos orejanizatyvr 

komisija. 

CHICAGOS LIETUVIU 
KAREIVUA. 

Sekantis lavinimasi Ims ne- 

dėldienyje 23-čią vasai io., ly- 
giai ant 2-jų po pietų Mildos 
sevtainėje, ant Rridgeporto. 

Pilis tveriami nauji būriai, 
tcdel kviečiami yra vis:, kūne 
nori pristoti. Jau yra gauti 
dichlė aptverta vieta—ir, šil-į 
tesniam orui atėjus, visi lavi j 
nimaisi ir mikiinimaisi atsiims 
lauke. 

Kareiviai, kurie neateis į 
ateinanti susirinkimą bus pa- 
skirti i nauj.'kų burius, nes dėl 

kelių nemokančių, negalima i 
laiko gailinti. 

C. Kasputis. 
Organizatorius. 

SVARBUS SUSIRIN- 
KIMAS. 

įvyks Siisivienijin.'C Drau- 

gijų Bridgeporto koiionijos va 

.sario 24-ta diena, <X-tą valanaą 
vakare, I*. VVoodmano svetai- 

nėje, prie 3251 Lime St. 
I šį susirinkitjią privalo at- 

silankyti visų Draugysčių val- 
dybos, arba delegatai, nes yra 
labai svarbus reikalai, kuriuos 
reikės apsvarstyti. Šis reika- 

las, kurj susirinkir.ias svarstys, 
lytis i visų i lietuviu, be to t si 
susirinkimą atvyks du delega- 
tai iš kitos organizacijos, ku 
ric paaiškins apie dabartinius 
nmsų reikalus ir ką mes turime 
veikti. 

Nepamirškite atsilankyti. 
* Valdyba. 

i 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Susivienijimas. Rymo-Kata 

Ūkiškų pašelpimų Draugijų 
j\"aistijos Illinois, nedeldienvio: 
sausio 26-tą diena, turėjo savo 

anetinį susirinkimą. 
I Po visokių apsvarstymų !i- 
<ko?i vienbalsiai nutarta laikyti 
savo susirinkimus kas trečias 
irnėnesis. Taigi sekantis susi 
rinkimas atsibus kovo 30-tą 
dierą šiuose metuose \Vood- 
niano svetainėje, prie 3251 So. 
Litne str. 

Taipgi tapo nutarta prane- 
šti visoms draugystėms per 
aikraščius, prašant draugyŠ- 
;ių prisiųsti savų sekretorių ir 

delegatų adresus Susivicniji- 
ii to Draugijų valdybai. 

U* //. S t u i kis, piru. Mis. 
K. Frutskunas, Rast. 

3326 S. Auburn a ve. 

Chicago 

ELAIME ANT BRIDGE- 
PORTO. 

Medelio j butų buvę vestuves— 

Vakar užsimušė. 
P-lė Ona Macaitė, apie l'J 

netų amžiaus, gyvenanti prie 
->22—\Vest 33-čios gatvės, atif 

f ridgeporto vakar apie 11 -tn 

a landa 30 mirutų prie? pic- 
itis, bemazgodama langus, iš- 

vkrito nuo trečių lubų per lang? 
auka n. 

Dr. A. J. Karalius, turinti? 

>fis-į orie 3303 S. Morgan, 
ribttvęs i vieta atsitikimo ii 

[ur.ai apžiūrėjęs merginą, a* 

rado dešinę ranką sulaužytą i: 

užeisiu galvos kaukuolę. 
Nuspręsta sužeistą mergin; 

siųsti Į JcUer;on Pa r k ligon 

Uiti j iri c Monroc ir Looinis ga; 
viu. I :čjns l)rt Karaliui na 

mo, nutoniobilius iš minėto li- 
gonbuėin tuojaus pribuvo pa- 
imti ligones. Tuom tarpu na 

miškCs moterįs sumanė neduo- 
ti ligonės Į tą ligonbutį, buk 
jis neapsieinąs gerai su ligo- 
niais ir aiiibulanso minėto li 
gonbučio nepriėmė. 

Mergina sunkiai sužeista; i 
d\i valandas po sužeidimui po- 
licijos vežimas nugabeno į Mer 
cy ligonbutį prie 2(i-tos ir Ca- 
lumet gatvių, anot moterių kai 
nų "prie garsaus profe>oriaus 
Dr. ^ "orgen." 

Padėjimas merginos esąs h- 
bai pavojingas. 

Kad ne ta baisi nelaimė, at- 
einanti nedėldienį p-lė Ona Mr. 
c a i t ė butu istekjėusi už p-o R ra 

žvuskio. Viskas vestuvėms jau 
buvo prirengta. R. 

dainininkas a. Sodei- 
ka CHICAGOJE. 

Lietuviu dainininkas A. So- 
deika, kuris žadąs surengti vi- 
są eile koncertų' Chicagoje ir 

apielinkėse, jau atvažiavo i 
Chicagą. 

P-as A. Sodeika jaučiasi gc- 
rai ii stropiai rengiasi prie 
koncertų, kurie Įvyksią sekan- 
čiose v'etose: 

Nedeldienyje Grand Rapids, 
VLii.; Chicagojc, seredoje anl 
V\ est Sidės; ketverge Rose- 
landc: pėtnyčioje ant P>ridge- 
oorto ir Subatoje Cicero. Korc 
•ertai atsibus ateinančią savai 
tę. 

A. P. 

SVIESTAS PAKILO IKI 
63c UŽ SVARĄ. 

Kali i na 'laikiniu k us. 

Miestas smarkiai pabrango. 
Tik -avaitė laiko atgal svies- 
tas parsidavinėjo po 47 centus 
už sv'ara, o dabar nekuriose 
Chicagos vi<,fnse jau pakilo iki 
63 centų. 

Pabrangimui sviesto esan- 

čios sekančios prieža?.tįs: 
1. Brangumas pieno. 
2. Panaikinimas maisto ap 

ruLežiavimo. 
3. Nesusitaikimas tarp pir 

kliu nustatyme vienokios svie- 
sto kainos (?). 

4. Paskutne priežastis esau 

t' ši: Pirmiau Talkininkai bu- 
vo pranešę, kad jiems sviesto 
nereikia, dabar savo prane- 

šimą atšaukė, pareikalaudami 
is Amerikos 3,000,000 svarų 
sviesto. 

ATIMA $4,000. 
Keturi plėšikai, apsišarvavo 

revolveriais, užpuolė Saul I. 
Ginsburg'a, prezidentą ir Fred 

I C (ienge prezidento pagelbi- 
ninka "Marshall VentilateJ, 
Mattress" kompanijos prie 
1454 S. Sangamon gatvės at- 

ėmė nuo jų $4000. Pinigai 
buvo vežami apmokėjimui 
kompanijos drabininkų algas. 

Ginsburg pranešė,- kad plė- 
šikai |>abėgo su "Pr.ige" auto- 

mobiliu, kurio numeris buvęs 
7023 ar 7028. Policija sako, 
kad tokio numerio nebuvo iš- 
duota "Paige" automobilių sa- 

vininkams. 

'MOTOR-BUSAI" VAŽI- 
NES IR PO SOUTH SIDE. 

Tlliiiois viešų reikalu komi- 
sija buvo užgynusi Motor-Bu- 

■ su kompanijai operuoti ant 
South Sirie, tuom pačiu kartu 
išdavė leidimą Chicacfo Stagc 
kompanijai, kuri buk esanti 
turtingesnė kompanija ir ge- 
riau žmonėms patarnaujanti. 

l Užvakar vyriausis teismas 
"Supreme court" daleido Chi 

VYRII ŽIEMINIU OVERKOTII 
NEPAPRASTAS PARDAVIMO NUOTIKIS 

Išsirinkit Pati Geriausi iš Visu 
[Nei vieno neišskiriant 

uz 

Pirma parsidavinejo po 
$27.50, $30, $35, 
ir net $45 

O TAKAS susideda iš 312 puikiausių žieminių vyrų ir vai- 
w 

kinų Vėliausios Mados Overkotų. Puikus Rankų darbas 
ant abiejų pusių segama, su juostomis, pritaikomi formai mo- 

deliai ir skrininės stailos. Materija yra visa iš melton vilnų 
storo ir šiurkštaus audimo.. Ateikite ir pasirinkite sau kokį 
tiktai norite overkotą uz stebetinai 

žemą kainą, už 22 JHHm II nirmiitnn 

-. ,o*- tisi 
The Housč į of Greatcr Valuos 
^ ^ jfl ̂  ~ ~ 

Ashland Ave. and 4? tk S t 
* 

-SS-. 

:agos "Motor Bus" kompani- 
jai iHsti savo automobilius ir 

į)o South Side .. 

IŠ MELROSE PARK. 

Nors jau visokių turėjome 
vakarų — pašelpimų ir ki- 
tokių, — bet štai lietuvių 
bažnytinis parapijos choras 
rengia gražų, dar pirmą to- 

kį gražų balių, kuri? 
Įvyks ateinančiuje Subatoje. 
t. y. 22-rą dieną vasario I. 
Vaičiulio svetainėje, prie 
Lake ir 21-mos gatvių. Pra: 

džią baliaus 7:30 valandą 
vakare. 

Parapijos choristai labai 
darbuojasi, kad tik užganė- 
dinti visus svečius — lietu- 
vius ir lietuvaites, atsilan- 
kiusius Į jų pirmutinį balių, 
kurių pribunant, maloniai 
laukia netik iš Melrose Park 
bet ir iš kitų apielinkės ko- 
lionijų. 

P. Valuckas 
Choro pirm. 

GESLAVAS KOMSKIS 0. D 

SPECIALISTAS AKIŲ IR KYLOS 
Saugokite savo AKIS 

Skaudėjimas galvos ir užtemimas 

akių skaitant ar dirbant yra pavojin- 
gu ženklu regėjimui. Gerai priskirti 
akiniai suteikia kiekvienam greitą pa^ 

lengvinimą. 
CZESLAVAS KOVALSKIS, O. D. 1 

1034 Milwaukee ave. kam. Noble,.2 lub.j 
Valandos: nuo 10 iš ryto iki 9 vakare. 

Susivienijimo Lietuvių A D AC 
Amerikoje 122 Kuopos w 

Scenoje statoma trijų veiksmių ką-tik parašy/a Jono J Zolp'o veikalą 

"KĄLViO DUKTĖ" 

Nedelioje, Kovo-Marsh 2,19l9r 7 vai. vak. 
COLUMBIA SVETAINEJE 

48ta ir Paulina gatvių 

Pastaba: Sugrįžus iš kariumenės J. J. Zolp'ui, Susivienijimo Lie- 
tuvių Amerikoje 122 kuupp, pak 'ietė j} surengti viršnvinėtąj} vakarq. 
Kaip žinoma yra CbicaigieČiams, jogei vakarai rengiami per Zolp. yra 
pavyzdingi, o labjausiai. kad šiame veikale ir jis pats prisižadėjo da- 

lyvauti, ir prižadėo surinti gabiausius Lietuviškus Mėgėjus, kokius ga- 

lima rasti Chicagoje. 
Vršminėtas veikalas yra parašytas iš atsitikimų iš didžiosios k» 

rės, pradedant keturi metai prieš karę ir iki tam laikui kada Rusų ka- 
riumene tapo sumušta po Tannenburgu, traukėsi atgal, o vokiečiai vy- 
dami juos per Lietuviškus kaimus ir miestelius, kas buvo galima, iš- 

plėšė ir išvežė j vokietijfj, o kas nebuvo galima, tai sudeginta, šitame 
veikale parodoma, kiek skriaudų ir skurdo musų viengenčiai turėjo 
nukentėti. Pasibaigus lošimui, bus šokiai iki vėlyvam 1 ikui. 

Kviečia S .L. Amerikoje 122 Kuopa. 

SPECIALIS 
VALYMO IŠPARDAVIMAS. 

TRIJŲ SUBDIVIZIJŲ. 
Kur randasi Namai, Mokyklos, Biznio 

Vietos ir ari didelių fabrikų. 
35 MINUTOS IŠ MIESTO 

30 pėdų lotai po -200 kiekvienas, $20 iškalno. o likusius po $5 j 
mėnesį. Biznivi lotai ant Archer Av»., Cravvford ir 47-t06 gatvės. Pir- 
mais metais nupirkus nereikės mokėti, nei pricento nei jokių taksų. 

KREDITO $10. 
Ant jusu pirk..iio. jeigu atsineši šitą pagarsinimą j musų ofisą 

Nedėlioje išryta nuo 9 iki 6 vakare. 

4970 ARCHER AVE., ARBA 5143 ARCHE.i AVE 

Klauskite Mr. J. N. Zewert, Sales Manager 
Galima susikalbėti Lietuviškai. 

WM M. MURDOCK & CO. 
17 N. LaSnlle St., Tel. Franklin 253 

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES 

Priklauso ne vienai kokiai sektai, bet jos yra savastis Chicagos 
ir apielinkės Lietuvių. Jomis galima naudotis, reikalui esant visi be 
skirtumo lietuviai norėdami laidoti savo mirusius artimus ar pažįsta- 
mus; patarnavimas yra suteikiamas visiems lygiai ir patarimų nt* 
reikia krieiptls niekur, kaip tiesiog j kapines. Lotai parsiduoda nuo ?50. 
dol. ir augščiau. Jos randasi prie Keen Ave., vienas bliokas j pietus 
nuo Archer Ave. Su reikalais meldžiame kreipties prie kapinių užveiz- 
dos ypatiškai arba telefonu 

WILLOW SPRINGS 20 R. 

LINKSMAS VAKARAS 
Su Dainomis ir Kitokiais pamarginimais. 

renkamas 

SUSIVIENIJIMO LltT. AMER. t76 KUOP. 

5ubatoje, Vasario=February 22, 1919 
T. Maženio Svetainėje, 3834 S. Kedzie Ave* 

Kviečia visus Komitetas. 

PEŪPLES"fHEATRE! 
ASHLAND AVE. IR 47-tA GATVE. 

Gražiausias ir Puikiausias 

Didmiesčio Teatras 
Vienas Perstatymas 

Lošia Big Time Vodevilius į Vakarą. 

Atsidarys Sekantį Panedelį v8akare 
INžANGA 25c, 35c ir 50c. 

PRISKAITANT KARES TAKSAS 

Permainos Perstatymų Panedėliais ir Ketvergais. 
Dienomis perstatymai Utarninkais, Subatomis ir Ne 

deliomis. 

VISOS SĖDYNĖS PO 25c. 

Perstatymas prasideda 2 valandą po pietų. 
TIKIETUS GALIMA GAUTI TUOJAUS. 

NEDELIOJE, VASARIO 23BUS ATDARA NUO 
1-mos iki 6-tos valandos po pietų. 

Užsisakymui sėdynių išanksto 
Telefonuokite Boulevard 900 
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