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Vienu Arkliu paimta iš 
Lietuvos ant $250,000.000. 

Pavojus Kares Balkanuose. 
Negalima siųsti pinigų Rusijon. 

v Buržujų streikas Vokietijoj. 
<i.:. — 

Turi naują Pliatią sulyg Rusijos. 
LIETUVOJ ĮPLĖŠTA 

$250,000,000. 
Varsava, vasario 28 d. — 

Apleidžiant vokiečiams mies 
teljį Pransk [vardas matyt 
sukraipytas], buvo užmušta 

, dvylika ypatų. Sodžiai iš- 
ilgai gelžkelio nuo Baltsto- 
gės j Lietuvių Brastą daugu- 
moj esą sudeginti ir išplėšti. 

Sulyg apskaitliavimų, vo- 
kiečiai iš Lietuvos yra pa- 
ėmę didelį skaičių arklių, 
kurių vertė siekia Į $250,- 
000,000. 

KARES PAVOJUS ANT 
BALKANŲ. 

Paryžius vasario 28 d.— 
Dėl Dalmatijos vis buva gin 
čų taip Italijos iš vienos pu- 
sės ir Jugo-Slavijos ir Ser- 
bijos iš kitos pusės. Kiek- 
viena pusė norėjo užtikrinti 
sau geresnį priėjimą prie 

jjk, Adriatiko jūrių. 
Dabar Italijos atstovai 

Taikos Konferencijai pada- 
vė skundą, kur nurodo, kad 
Jugo-Slavai peržengia laiki- 
nos santaikos taisykles, nes 

jie išvijo iš Libacho Italijoc 
misiją, kuri ten buvo pa- 
siųsta talkininkams sutin- 
kant. 

Toliau Italija paduoda 
faktą, kad vasario .12 d., va- 

žiuojant per Laibachą Itali- 
jos piliečiams, jie buvo už- 
pulti per slavus Serbijos ka- 

rievių uniformose; tada taip 
gi sudeginta ir Itailjos vė- 
liava. 

Be to Italija pabriežia, 
kad, 3ulyg gautų žinių, Ser- 
bija mobilizuoja savo kariu- 
menę ir taipgi prigelbsti mo 

bilizuotis jugo-slavąms, ku- 
rie buk turi jau į 11 divizi- 
jų suorganizuotos kariume- 

nės, kas gręsia ramybei ant 

Balkanų. Todėl Italija pra- 
šo Taikos Konferencijos su- 

stabdyti nepageidaujamą 
Serbijos judėjimą. 

Ant pabaigos Italijos at- 
stovai praneša, kad jugo-sla 

r vų kariumenėje yra daug bu 
vusių Austrijos kareivių ir 
vadovavimas didžiumoj yra 
vokiečių aficierų kontrolėje. 

Gi Serbija iš savo pū3ės 
užginčija Italijos tvirtinimus 
buk Serbija organizuojanti 
kariumenę ir gelbstinti or- 

ganizavime kitoms slavų gi- 
minėms. Taipgi Serbija 
stengiasi sušvelninti Laiba- 

cho incidentą. 
Be to Serbija pranešė, 

kad Italija dabar laikanti 
po ginklu tris milijonus vy- 
rų, kas, girdi, suteikia Ser- 
biaji didelį neramumą. San 
tykiai tarp abiejų tautų gy- 
ventojų (italų ir slatfų) la- 
bai įtempti". 

Taipgi pranešama, buk 
Italija teiravusi pas Fran- 
cuzijos valdžią priežasties, 
kodėl Francuzijos laivynas 
vis dar esąs Adriatiko ju- 

NEGALIMA SIUSTI PINI- 
GŲ RUSIJON. 

Wa*hington, D. C., vasa- 
rio 28 d. Federalė Rezer- 
zos Taryba užgynė taip va- 
dinamas 'Foreign Exchange' 
(užrubežinio išmainymo) 
transakcijas .tarp Suvienytų 
Valstijų ir Rusijos. Tokį pa 
% žingsnį padarė Anglijos ir 
Prancūzijos vyriausybės. 
Tas reiškia, kad negalima 
bus mainyti nei siųsti pinigų 
iš Rusijos į Ameriką, Fran- 
ci izi ją ir Angliją ir atpenč. 
Vienas tokio žingsnio siekis 
yra sulaikyti finansavimą" 
bolševikiškos propagandos 
šiose šalyse. Sakoma, su- 

rasta, kad bolševikai buvo 
pradėję siųsti į Am?;iką di- 
deles sumas pinigų dėlei sa- 
vo propagandos. 

[Ar šitoks viršminėtų vieš 
patijų žingsnis palyti taipgi 

1 ir Lietuvą, kaipo buvusią Ru 
?ijos dalį, to nepasakyta, bet 
jeigu tos valdžios turi virš- 
minėtą tikslą, tai aišku, kad 
tokis uždraudimas palyti 
tiktai tas Rusijos dalis, ku- 
rios yra bolševiku kontro- 
lėj}. 

BURŽUJAI RENGIASI 
STREIKUOTI. 

Basle, vasario 28 d. Biz- 
nieriai ir profesionalai kelių 
Vokietijos miestų agituoja 
už buržujų streiką, kaipo 
protestą prieš darbininkų 
streikus. 

Iš Berlino pranešama, kad 
Merzerburge, netoli Madge- 
burgo, buržujų streikas jau 
prasidėjo. Gi buržujų ko- 
mitetai Leipzige ir Sakso- 
nijoje išliedo atsišaukime 
kur ragina visus biznierius, 
daktarus, vaistininkus, pro- 

Svetimi obuoliai, 

•ĮLŠuyįį! 

I 

Jeigu lietuviai susirinktų sau visus didvyrius, kuriuos jie davė Lenkijai, tai 
lenkams nieko neliktų. 

fesorius ir kitus profesiona- 
lus inteligentus paskelbti ge 
neralį streiką. 

PASITARIMAI SU RU- 
SAIS ATŠAUKTA. 

Paryžius, vasario 28 d. — 

Manytas pasitarimas tarp 
bolševikų ir kitų Rusijos vai 
džių iš vienos pusės ir talki- 
ninkų atstovų iš kitos pusės 
jau atšauktas. Šios konfe- 
rencijos buvo tikslu sutai- 
kinti besiginčijusias Rusijo- 
je partijas, ar bent praša- 
linti jų ginkluotus susirėmi- 
mus. 

Francuzijos atstovas An- 
dre Tardieu praneša, kad 
ši konferencija neįvyko dėl 
bolševikų nerangumo ar ne- 

paisymo, kurie nesistengė 
taikytis prie buvusių aplin- 
kybių. Toliau jis užreiškė, 
kad talkininkai jau turi nau 

ją plianą įvedimui tvarkos 
Rusijoje ir talkininkai steng 

i sis jį įvykdinti gyveniman. 

SPARTAKAI NENURIM- 
STA BAVARIJOJ. 

Kopenhagenas, Danijoj, 
vasario 28 d.—Pereitą ket- 
vergą vėl kilo riaušes Muen- 
chene, Bavarijos sostinėj, 
kaip apie tai praneša ko- 
respondentas laikraščio P o- 
1 i t i k e n. Trįj tūkstančiai 
spartakiškų kareivių numar- 

| savo į parlamentą, norėda- 
mi priversti parlamento at- 
| stovus apskelbti sovietišką, 
(bolševikišką) respubliką 
Bavarijoj. 

BAVARIJOJ DALYKŲ i 

STOVIS NEAIŠKUS. 
į Geneva, Šveicarijoj, vasa- 
rio 28 d. Šveicarija sustip- 
rino savo kariumenę prie 
Bavarijos ir Badeno rube- 
žiaus iš priežasties neramu- 
mo anapus rubežiaus. Tele- 
gramas, atėjusi? laikraščiui 
Geneva Journal, pra- 
neša, kad dalykų stovis Ba- 

I varijoj yra labai sumaišą 
tas.s Centralinis Bavarijos 
kongresas reikalauja sovie- 
tiškos respublikos. Visi aris- 
tokratiški aficierai raitelių 
pulkuose tapo suareštuoti. 
Jauniausi kaizerio sunų Jo- 
achimą, kuris tapo suareš- 
tuotas, atsakyta išleisti nefr 
ir po kaucija. Tas p^ts yra 
ir su Bavarijos kunigaikščiu 
Leopoldu, kuris seniaus bu- 
vo vyriausiu vokišku vadu 
ant Lietuvos fronto. Juos kai 
tinama už tai, buk jie va- 

dovauja monarchistų judėji- 
mu. 

GREKŲ KARIUMENE 
RUSIJOJ. 

Atėnai, Grekijoj, vasario 
27 d.—Grekų kariumenė už- 
ėmė miestą Chersonių, kuris 
yra pie 140 verstų į šiaur- 
ryčius nuo Odesos, pietinėj 
dalyj Rusijos, prie upės 
Dniestro. 

Pereito utarninko žinia bu 
vo minėjusi, kad rumunų ir 
grekų kariumenė žengia pir 
myn nuo Odesos, vydamasi 
bolševikus. 

SURADO KONTR-REVO- 
LIUCIJĄ VENGRIJOJ. 
Basei, Šveicarijoj, vasario 

2? d. Iš Budapešto, Ven- 
grijos sostinės, pranešama, 
kad ten suareštuota 17 žy- 
mių ypatų, kurias kaltinama 
už prigulėjimą prie suokal- 
bio sukelti kontr-revoliuciją. 
Tarp suareštuotų yra gen.- 
majoras Aleksander von 

Szurmay, buvusis valstybi- 
nio atsigynimo ministeris; 
Joseph Szyerenyi, buvusis 
komercijos ministeris; Herr 
Methlen ir Herr Somich, bu 
vusis Vengriško kabineto 
narys. 

ATŠAUKTA ISPANIJOS 
KONSTITUCIJA. 

Londonas, vasario 28 d. 
Ateina žinių iš Madrido, Is 
panijos sostinės, kad, vasa- 

rio 27 d., ministerių kabine- 
tas atšaukė koastitucijinius 
užtikrinimus (gvarancijas) 
visoj Ispanijoj. Gi Atstovų 
Butas, dėl besididinančios 
sindikalizmo agitacijos, šią- 
dien išsiskirstė. 

« 

ITALIJA REMIA TAUTU 
LYGĄ. 

Washington, D. C., vasa- 

rio 28 d. Italijos premie- 
Įras Orlando ypatiškai kable 
grama pranešė prezidentui 
Wilsonui, kad visi Italijos 
žmonės su džiaugsmu sutin- 
ka užmanytą Tautų Lygą ir 
kad Italijos žmonės visuo- 
met nirs užmanymus lig 
jvykdinimo Tautų Lygos. 

KAIP BOLŠEVIKAI 
SUTVĖRĖ ARMIJĄ. 

Paryčius, vasario 27 d.- Dr. 
F. Creston.'buvusis'per į.gus 
laikus direktorium medikališ- 
kų organizacijų Rusijoj ir tik- 
ka atvvkusis. Paryžiun iš 
Maskvos, papasakoj > plačiai 
apie tai, kaip bolševikai sutvė- 
rė galinga savo armiją, kurio- 
je, kaip sakoma, yra daugiaus 
negu 1.100,000 kareivių. 

Dr. Creston buvo prie sani- 
tarės tarnystos rusų armijoj 
karės pradžioje. \'ėliaus jis 
tapo paimtas vokiečių nelais- 
vėn, kur išbuvo du metu; tapo 
paleistas ir sugrįžęs Rusijon, 
jis buvo perdėtiniu kelių fran- 
cuziškų medikališkų organiza- 
cijų net iki pereito lapkričio 

Tokiu budu Dr. Creston tu- 

rėjo gerą progą susipažinti su 

budais, kokius vokiečiai varto- 

jo Rusijoj ir su tais budais, ku- 
riais bolševikai tveria ir palai- 
ko savo armiją. 

Nors milijonai Rusijos žmo- 

nių badauja, bet bolševikų ar- 

mija išaugo iki didelės galybės. 
Joje randasi daug latvių ir ehi-; 
n iečių padaužų, gi jų aficierais 
yra daugumoje geriausi afieie- 
rai iš senojo režimo laikų. 
Apart to ji turi daugelį tuk 
stančių vokiškų "drillmaste- 
riiy' (instruktorių). Šita ka-| 
riumenė yra gerai aprėdyta,' 
puikiai apginkluota kanuole-l 
mis, kulkasvaidžiais, šaudyklė- 
mis ir kitokiais ginklais, nes 

vokiečiai, traukdamiesi nuo ry- 
tinio fronto ix) kares mušiu 
pertraukos, perdavė j bolševikų 
rankas didelę daugybę kanš-| kos medžiagos, ginklų ir amu-, 

nicijos. 
Šios bolševikų armijos ka- 

reiviai gauna dideles algas ir 
yra gerai penimi, nes visą ša- 

lį, kur jie yra nului/ama nuo 

valgių, idant jų tik butų bol- 
ševikų kariumenei. Visi ka- 
reiviai yra laikomi geležinėj 

disciplinoj ir bile kuris taisyk- 
lės sulaužymas yra baudžiamai 
mirtim. 

Dr. CressOn sako, kad ryšiai 
tarp bolševikų Rusijoj ir tarp 
svarbių elementų Vokietijoj 
yra artimi. Bolševikų visa 
propaganda yra prielanki Vo- 
kietijai. 

Dr. Cresson mano, kad bol- 
ševikai šiokiu ar kitokiu budu 
turi buti nuversti, nes jeigu to 

nebus padaryta, tai Vokietija 
neabejotinai pasigaus i savo 

rankas Rusi ia—ar ankščiau, ar 
■w 

vėliau. 

Bolševizmo nuvertimui yra 
trjs budai: 1) apsupti bolševi- 
ką Rusiją ir atkirsti ją nuo pa- 
saulio ekonomišku budu, kas 
dabar yra talkininkų daroma, 
bet, sako Dr. Cresson, apie ?0,- 
000,000 rusų gali iš bado nu- 

mirti; 2) nusiųsti Rusijon ga- 
na didelę armiją, kuri nuver- 

stų bolševikus, bet to nenori 

talkininkų tautos jau nuilsu- 
sios nuo karės; ir 3) suteikti 
žymią paramą prieš-bolševikiš- 
koms valdžioms Rusijoj ir pa- 
drąsinti liuosnorį kareivių re- 

krutą vimą talkininkų šalyse ir 
Amerikoj. Šis paskutinis plia 
nas gal but butų pasekmingiau- 
sis ir gal talkininkai gal but jį 
greičiausiai, kaip manoma, 
priims. 

Didele Vėtra ir 
šaltis. 

Ant sparnų smarkios vie- 
sulos vakar apie pietus at- 
lėkė smarkus šaltis iš šiaur- 
vakarių ir netikėtai sugrie- 
bė į savo nagus visą Chica- 
gą. Išryto lijo, beveik kaip 
iš viedro, o pavakarėn jau 
ir šilčiausi kailiniai buvo ne 

peršilti. Pereitą naktį, ar 

šiądien šaltis turėjo pasiekti 
dieglio laipsnio ir baromet 
rai nupuolė iki žemiau nu- 
lio. 

Vakar sniego darganos ir 
šalčiai buvo Io\va, Minne- 
sota, Missouri, Oklahoma, 
Kansas, Nebraska ir pietinėj 
daiyj South Dakota valsti- 
jų. Šturmas slinko į rytus 
ir vakar po piet jau pasiekė 
Chicagos. 

Deskoines mieste ir visoj 
Iowa valstijoj vakar buvo 
didžiausis Teminis šturmas, 
kokio dar šią žiemą nema- 

tyta. Geležinkelių judėji- 
mas yra dikčiai sutrukdy- 
tas; pereitą naktį tenai ti- 
kėtasi šalčio ant 10 laipsnių 
žemiaus nulio. 

Nebraskos valstijoj šaltis 
buvo dar didesnis ir termo- 
metras rodė net 16 laipsnių 
žemiaus nulio Valentine 
miestelyj. Sniego darga- 
nos yra taip didelės, kad 
traukinys, einantis tarp Min 
neapolis ir Omaha, Įstrigo 
į vėputinius netoli Wausa 
stoties, Nebraskoj. Ant trau 
kinio yra 25 pasažieriai. 

Visi tavoriniai traukiniai 
tarp Mason City, Ia., ir Fox 
Lake, Minn., tapo sustabdy- 
ti ir neina. 

MUŠTUNES TARP SER- 
BŲ IR KROATŲ. 

Paryžius, vasario 28 d. — 

Iš Zagalria praneša, kad 
Sevelte stotyje tūkstančiai 
kroatų sutiko traukinį su Ser 
bijos kareiviais ir ėmė šauk- 
ti! "Šalin serbai." Gi ser- 
bai šaukė: "Šalin barbarai 
kroatai, kurie mušė musų 
moteris ir vaikus." 

Iškilo muštynės, yra su- 

žeistų ir užmuštų. 

STREIKAS NEW YORKO 
PRIEPLAUKOJE. 

New York, vasario 28 d. 
Subatoje, 2 vai. popiet, 16,- 
000 prieplaukos darbininkų 
eina ant streiko. Toki nuo- 

sprendį išnešė Pildantis Ko- 
mitetas prieplaukos darbi- 
ninkų. Tas yra daroma, 
kaipo neužsiganėdinimas 
dėl patvarkymo šalies darbo 
komisijos, kuri nustatė aš- 
tuonių valandų darbo die- 
ną, bet nepakėlė algų. 
e i — 

ORAS. 
Cnicagoj ir apielinkeje. 

Subatoj giedra ir šalta; 
nedėlioj nepastovus ir kiek 
šilčiau. 

Saulėtekis—6:25; Saulė- 
tekis 5:36. 

Mėnulis užtekės 5:36 ryte. 



SAVAME KARĖS APŽVALGA 
Rašo L. Šernas. 

Iškeliavimas iš Prancūzi- 
jos prezidento Wilsono ir 
pašovimas Francuzijos mi- 
nisterijos pirmininko Cle- 
menceau sutrukdė Taikos 
Konferencijos veikimą; ji, 
rods veikia ir toliau, bet su 

galutinais nutarimais neina 
taip švelniai, nes talkinin- 
kams reikalinga yra Ameri- 
ka, todėl jie nenori jos ko- 
kiu nors budu užgauti. Br-t 
prezidentas skubinasi grįžti 
Europon atgal, lyg nenorė- 
damas leisti Europoms tau- 
toms savistoviai atlyginimo 
reikalauti už pralietą savo 

vaikų kraują. Prezidentas 
Wilson mano grįžti užbaigti 
Taikos Konferenciją; jis iš 
Amerikos nori iškeliauti ko- 
vo 5 d. Žinoma, jam Euro- 
pon atkakus ir Taiko3 Kon- 
ferencijoj darbas eis grei- 
čiau. Bet kada taika bus 
galutinai padaryta, to dabar 
dar negalima įspėti. Dautfu 
mas vienok tikisi, kad ge- 
gužio mėnesyj taika bus ga- 
lutinai padaryta ir Taikos 
'Konferencijos darbas bus už 
baigtas. Tik padarius galu- 
tiną taįką bus žinomos viso 
permainos, atsitikusios Eu- 
ropos Kraštų rubežiuose. 

Taikos Konferencijos ka- 
riška komisija svarstė jau 
klausimą pergabenimo len- 
kiškų kareivių esančių Fran 
cuzijoj ir Italijoj \ Lenkiją 
ir kaip sako, ta lenkiškoji 
kariumenė bus pergabenta j 
tuos. kraštus, kokius -talki- 
ninkai nurodys. Lenkai tiki, 
kad ta jų kariumenė bus 
pergabenta į Dartzigą, ku- 
rio portą francuziški kariški 
laivai valo nuo vokiškų mi- 
nų. Bet Danzigo lenkai gali 
vigai negauti, nes jis yra ne 

lenkiškas miestas ir lenkai, 
ilgai jį savo rankose turė- 
dami iš jo porto naudotiesi 
nemokėjo ir nežinia, ar da- 
bar mokėtų. Rods lenkai 
šaukia, kiek jų nasrai lei- 
džia, kad tokia taika, kuri 
jiems Danzigo neduotų, ne- 

"oasiganėdįs. Nebe reikalo 
,urbut talkininkai turėjo len 
<us persergėti, kad jie, lįs- 
flami j svetimus kraštus, 
:laug nemalonumų talkinin- 
kams daro ir painioja tal- 
kininkų galutinos taikos pila 
ius. Ar tas talkininkų pa- 
-nokinimas pakels protiškai 
enkus, ar sumažįs jų kers- 
ystę, tą tik ateitis parodys. 

Lenkai priešinasi ir pre- 
zidento Wilsono Tautų Ly- 
>'ai, turinčiai sumažinti be- 
siginklavimą. Lenkai rei- 
kalauja, kad jiems butų leis 
a laikyti savo didelę ka- 
iumenę, nes buk jiems tvir- 
a kariumene būtinai įeika- 
inga. Kamgi jiems reikia 
os skaitlingos kariumenės? 
^uo užpuoliinų Lenkiją gali 
ipsaugoti Tautų Lyga. Ma- 
ly t jiems skaitlinga kariu- 

'Vienė reikalinga užpuoli 
aams ant silpnesnių kaimy- 
ų ir jų kraštų grobimui 
jai lenkai dabar, kuomet 
bkietija tapo sumušta ir 
\i bus uždrausta tvirtą ka- 
imenę laikyti, norėtų jos 
(etą užimti ir tapti grobėjų 

\uta. Lenkai, matyt, nori 
apti palaikejais militariz- 
ao, kurį talkininkai nuo vo 

i iečių atėmė. Nori jie mat 
!*bai daug, pats prieš žmo- 
iją nuopelnų neturėdami, 
et kas nori daugiau, negu 
ertas, tas parastai arba nie- 
.0 negauna, arba gauna la- 
ai mažai, vos tiek, kiek jis 
ra vertas. 7-enkų morališ- 
|p 

ka vertė yra labai maža, to- j 
dėl jų, ypač tautos lygiose 
cu jais išlygose buvusios vi- 
sos nekenčia turbut ne be 
pamato. Prispaustas, skriau 
ūžiamas atjaučia ir padeda 
kitiems tokiame jau padėji- 
me esantiems, lenkai gi'piie 
c ingai elgėsi visuomet. Už 
tai jų ir nekenčia visos 4uos 

j gerau pažįstančios tautos, o 

j ypač prispaustos. Nieko ki- 
to kaip nekentimą savo pa- 
sielgimu lenkai užsipelnyti 
negalėjo, nes gero jie ki- 
iems nedarė, ypač silpnes- 

niems. Davėsi jie išnaudoti 
drūtiems ir tai tik tuomet, 
įeigu tikėjosi iš jų sau de- 
šimtį kartų didesnę naudą 
ištraukti, negu pats davė. 
lr dabar lenkai tikisi, kad 
talkininkai jiems žarstys 
karštas bulves iš ugnies, to- 
dėl ir šaukia nuolatai, kad 
jie siųstų sa\o kariumenę 
gelbėt; Lenkiją ir padėti len 
kams jų godumus užganė- j 
rlinti. 

Ir Amerikos kariumenes 
vadovas Francuzijoj, genero 
las Pershing, paklaustas, ar 

lis su savo kareiviais trauks 
gelbėti Lenkiją, atsakė, kad 
tas paeis ne nuo jo, bet nuo 

kariškos tarybos talkininkų 
Jeigu ji jį Lenkijon pasiųs, 
tai jis eis, nors nepritaria, 
kad Amerikos kariumenė bu 
:ų mėtoma po visos žemės 
kraštus. Ji ir be Lenkijos 
turės gana darbo prie tvar- 
kos įvedimo Vokietijos Rei- 
no apskrityj, kur dabar sto- 
vi. 

Pertrauka karės lenkų su 
"eehais neilgai traukėsi. Ka 
•5 atsinaujino ir geriau už 
lenkus apginkluota, nes ce- 
chams netrūksta geru dide- 
lių ginklų dirbtuvių, čechų 
kariumene vėl veržiasi len- 
kų teritorijom Bet pačioj 
Čechijoj ramumo ir tvarkos 
nėra. Pereitos suba^os die- 
ną Čechijos sostinėj Pragoj 
komunistai mėgino revoliu- 
ciją sukelti. Kaip praneša 
Berlino laikraščiai, per viaą 
dieną traukėsi kruvini susi- 
rėmimai kariumenes su ko- 
munistais, kurie buvo už- 
■jmę mieste viešas Įstaigas. 
Bet kariumenė ir jai pade- 
danti ? cgštesnių mokyklų 
studentai, juo3 iš ten išvijo. 
Susirėmime užmušta ir su- 
leista dikčiai žmonių. 

Tyrinėti priežastis susirė- 
mimo lenkų su cechais į Te- 
siną talkininkai išsiuntė spe 
cialę komisiją. Iš Tešino 
tuom tarpu pasitraukė ce- 

chų kariumenė. 
Ilgai besitraukusi Lvovo 

(Lembeigo) apskrity j kąrė 
lenkų su ukrajinais (maž- 
rusiais; tuom tarpu pasilio- 
vė, tarf) lenkų ir ukrajinų 
padaryta sutartis pertraukti 
karę. Karė tuom tarpu pa- 
siliovė, bet taikos visgi nė- 

ra, todėl ir pertraukta karė 
■ęali atsinaujinti, ypač kad 
mirsimas rusinu ant lenkų, 
) bėsisavinimas rusinu že- 
mės kraštų r.esimažina ir 
mažintiesi negali, kol lenkai 
neišsižada ne jiems prigu- 

Į tinčios rytinės Galicijos. 
Rusijoj bolševikai vėl mė- j 

^iiis griebtieji ofensyvo ir 
veržtis Estijon ir Finiiandi- 
jon. Bolševikai pradėjo 

lofensyvą visam 150 mylių 
ilgio fronte, taup Narvos ir 
Marienburgo. Bolševikai tu 
ri 32 b^talijonus kareivių ir 
dikčiai kanuolių. Miestą Nar 
vą jau kelis kartus atakavo, 
bet visi jų užpuolimai ly- 

giai prie Narvos, kaip ir 
prie Pskovo tapo atmušti su 
dideliais jiems nuostoliais. 
Bolševikai cia laikosi tik dar 
dviejose vietose, iš kitų jie 
tapo išvyti. 

Atimta nuo bolševikų ii 
du svarbiu pajūrių miestu 
—Liepojų ir Vindavą, per 
kur jie iš Vokietijos ir neu- 

i:rališkų kraštų gaudavo gin- 
klų ir amunicijos, ko jiems 
Rusijos dirbtuvės parūpinti 
negalėjo. Ne labai bolševi- 
kams sekasi nei Ru?ijos pie- 
tuose, kur juos smarkiau ir 
ir ukrajinai arba rusinai 
mušti pradeda. Ukrajinai, 
bolševikų priešai vėl atėmė 
nuo jų Ukrajinos' sost^?, 
miestą Kievą. Bet jeigu 
ivievas galėjo bolševikams 
tekti, tai matyt ir pačioj 
Ukrajinoj daug yra bolše- 
vikų, nes jeigu visi mažru- 
sieciai, arba ukrajinai butų 
jų priešai, tai savo sostinės 
nebūtų atidavę, nes bolše- 
vikų Ukrajinon daug Įsiverz 
li negali jo tik su jais susi- 
dėjo, matyt, ir dalis jų šali- 
ninkų Ukrajinoj. Ir Latvi- 
joj bolševikams pasiseka kar 
Uis koi\į svarbų miestą pa- 
mti tik todėl, kad ten yia 
iiitvių bolševikų, kurie daž- 
lai išvien eina su rusiškais 
olševikais ir jiems užiei- 
.žia svarbius savo tėvynės 

miestus. Nuo susiartinimo 
su giminingais jiems lietu- 
viais latviai purtosi, nes 

jiems rusiški bolševikai yra 
..mmesm už giminaičius lie- 
tuvius, jiems kilmės gimi- 
ningumas nieko patraukian- 
čio neturi. Bet kaip kitur, 
.aip ir Latvijoj, ne visi- lat- 
viai yra bolševikai, arba su 

jais simpatizuojanti ir juo 
.oliau, bolševikų priešinin- 
kų, nenorinčių ryšio su ru- 
iškaiš bolševikais ir su Ru- 

sija, atsiranda vis daugiau. 
Neturi pastovių ir svar- 

besnių pasisekimų bolševi- 
kai nei Lietuvoj; čia juos 
gana dažnai pasiekia nepa- 
sisekimai, kui'ie vien len- 
kams duoda progą pasigir- 
ti, kad tai jų kariumenė gi- 
na Lietuvą niio žiauriu bol- 
ševikų. Bet tie bolševikų 
nepasisekimai, turbut, ne 

lenkų, bet pačių lietuvių pa- 
gimdyti. Lenkai, nors tu- 
rėtų geriausius norus, ko 
jiems paprastai trūksta, lie- 
tuviams nei negali padėti. 
Matyt lenkų kariumenei 
trūksta amunicijos ir gink- 
lų, nes jų laikraščiai smar- 
ku,i kaltina vokiečius, kad 
jų kariumenė, pasitraukda- 
ma i* Lietuvos,% nenori len- 

i'kams perdavinėti nei gink- 
lų, nei amunicijos, o su dal- 
giais, kaip tai buvo laike su- 
kilimo 1863 metuose, dabar 
su šios dienos gerai apgink- 
luota kariumene nieks pro- 
tingas neišdrįs kareivių siųs 
ti. Bet lenksi vokiečių kal- 
tinimui neLih: nei tikro pa- 
mato. Kiekvienas atlieka- 
mus daiktus nebūtinai par- 
duoda tam, kas tokių daik- 
tų neturi, bet tai n, kam no- 
ri. Lenkai nuo vokiečių 

pirktus ginklus galėtu iuk ir 
prieš vokiečius kreipti. Ką 
pat? lenkai sakytų, jeigu 
lenkai Padarewskio ir 
Dmowskio priešai turimus 
ginklus pavestų ukrajinams, 
žinodami, kad tie tuos gink- 
lus panaudos prieš Paa 
skinius lenkus? 

Bolševikai rengiasi verz- 

tiesi Finliandijon, kurios 
valdžia yra jų priešų ran- 

kose. Bet abejotina, kad 
tuom pasisektų jiems ten ką 
nors svarbesnio atsiekti. Fin 
liandija turi gana gerai ap- 
ginkluotą savo kariumenę, o 

bolševikai prastai discipli- 
nuotų ir apginkluotų nebau- 
giausiai turi kareivių. Var- 
ža vos lenkų valdžia siundo 
talkininkus ir ant neutralis- 
kos Danijos, buk ji remia, 
bolševikus. Bet iš tų lenkų 
denunciacijų daniečiai gali 
juoktiesi. Juk talkininkai 
daniečius, turbut, geriau pa- 
žįsta negu lenkus, o kur juos 
genau pažįsta, tai iš blogos 
L>usės. 

Pietinėj Rusijoj, Odesscs 
apielinkėse prieš bolševikus 
veikia sujungta francuzų, 
grekų ir rumunų kariumenė, 
nors paskutinio krašto kariu 
menė, rodosi, gali but na- 
mie j e reikalinga, nes ten 
buk kilo revoliucija, nors 
valdžia tai užgina. Dabar 
vėl iš ten ateina žinios, bet 
taipgi nežinia ar teisingos, 
buk jos karalius tapo revo- 

liucijonierių pašautas. 
Pereitos sąvaitės žinia 

apie išrinkimą Trąpczynski 
Lenkijos respublikos prezi- 
dentu yra neteisinga. Jis iš 
rinkta? vier. seimo pirmi- 
ninku, Lenkijos prezidento 
rinkimų dar nebuvo. 

Vokietijoj vėl prasideda 
maištai, kaip tai buva kraš- 
tuose karę pralaimėjusiuose. 
Smarkiausi maištai yra ne- 

Į užkenkiamuose Prūsų pieti- 
inės Vokietijos kraštuose. Ba 
varijos sostinėj Miunchene 
(Munich) laike parlamento 
posėdžio tapo užmuštas mi- 
nisterių pirmininkas Eisner 
(lenkiški laikraščiai užtik- 
rina, buk jis buvo Galicijos 
žydas) ir to krašto užsienių 
ministeris Auei\ Užmušė 
juos monarchistai, taigi kon 
servatyvai. Susirėmimuose 
gatvėse užmušta ir sužeista 
kiek žmonių. Suimta daug 
konservatyvų partijų pase- 
kė ių, o tame ife buvus} vo- 
kiškos kariumenės Lietuvoj 
vadovą, kunigaikštį Leo- 
pold. Paskui maištai ir su- 

Lutės apėmė prainoningiau- 
sią Vokietijos dalį Saksoni- 
ją. Ten kilo streikai, dėl 
kurių dirbtuvėse darbai pa- 
siliovė. Laukiama maištų ir 
kituose Prūsų neužkenčia- 
muose kraštuose. Eberto vai 
džia tvireiaus laikosi vien 
Prusuose. 

Austr'jos vokiečių apgy- 
ventos provincijos atsišaukė 
į vokiečių Steigiamąjį Seimą 
Weimare, išreikšdami norą j 
su Vokietija krūvon susi- 
jungti. Jos reikalauja vien, 
kad naujos Vokietijos res- 

publikos sostinė butų ne Ber 
line, bet kur kitur. Turbut 

mano, kacl tuomet bus iš- 
rinkta Vienna. Bet čia rei- 
kia, kad ir talkininkai tame 
pritartų, o gali pasipriešinti, 
nes priskyrimas Austrijos vo | 
kiškų kraštų žymiai sudru-j tintų Vokietiją, o tas talki- 
ninkams nebūtų paranku, t° 
dėl jie tam gali pasipriešin- 
ti, o prieš tai Vokietija nie-i 
ko negali padaryti. j 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja aki? 
'ir priskiria akinius 

Uicelis sandelis visokių aukso daigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso i* 
sidabro daigius. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STREET 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akli] r» 

sijirau, taip. kad aicko nepraleistumei per r 
sus metus, kas tau gali juti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių h 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba teli- 
regystė prašalinama, pasitarkite tu mani- 
priei einant kur kitur. Egzamlnacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. Ashland Ave.f Chicagn 
Kampas 18tcs Gatvės. 

3čio» lubos, viri Platt'o aptieki. Tįm,;, 
mano paraSc 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto^'ki 8 vai. ra 

TEATRAS IR BALIUS 
Rtngiamaa spėkomis Ctiicagos Progresyviu Draugijų Susi- 

vienijimo susidedančio iš sekanfiių draugijų: 

0. L K. Mstužio, L. J. Danos Mylėtojy, Broiiy ir 
Sesery Amerikoje ir Jauny L. D. Ir P. Kliubo 

Subat., Kovo-SViarch 1, 1919 
MELDAŽIO SVETAINEJE 

2242 W. 23rd Piace 

Scenoje statoma vieno veiksmo komedija, po vardu 

i&A&ii nis> e&nui fa 

Programa išpildys Keistučio dramos 
skyrius ir choras. 

Dainuos mišrus Choras, bus deklemb 
cijos ir kiti pamarginimal. 

Svetainė atsidarys 6:30 vai. vakare. 
Programas "prasidės lygiai 7:30 vai. 

Inžanga su karės taksais: 35c., 40c., ir 
50c Ypatai. 

Gerbiamieji ir gerbiamosios, velka* 
lėlis bus labai ganėtinai jdomus ir juo- 
kingas. Nepraleiskite progos, nes to- 
kia proga retai atsitinka ir užtikrina, 
me iš kalno, kad busite užganėdinti. 
Po teatro linksmas balius iki vėlam 

i laikui. Kviečiame atsilankyti kuoskalt- 
} lingiausiai. Kviečia teatro. Komit«tas. 

EVsusų žymesniųjų Dainininkų ir Muzikų 

=KONCERTAS= 
Programą Išpildys: 

A POCIUS, 
O. POCIENE, 
A. SODEIKA 

IR KITI. 

SUBATOJ, 

KovcvMarch 1, 1919 
Sv. Antano Parap. Svet. 

15ta ir 49ta Ct., Cicero, 111. 

8 tą valandą vakare. 

■ Visiems 

"LIETUVOS" 
Skaitytojams 

Dienraščio "LIETUVA" j 
KAINOS: 

CHICAGGJE Metams $6.00 į 
Pusei Metų $3.50 } 

• 
— —" * 

— 

Į Kitus Suv. Valst. Miestus: j Metams $5.00 { 
Pusei Metų $3.00 { 

Į Kanadą Metams $7.00 j į Kitas Šalis Metams $8.00 | 

Užsi£akydarni "Lietuvą" ad 
resuokite taip: 

3253 S. MORGAN ST. 

CHICAGO, ILL. 

Jau išsiuntėme Sieninį Kalendorių. Tie, kurie jo negavo 

ikišiolei, teiksis atsišaukti tuojaus, tai męs prisiusime. 
Kurie nera musų laikraščio skaitytojai, ir nori gauti 

musų Sienini Kalendorių dykai, lai užsisako "Lietu- 

vos" Dienraštį. 

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

"LIETUVA," 3253 So. Morgan St., Chicago, 111. 

GERBIAMIEJI: 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau 
siuntinėti dienraštį "Lietuvą" per met 

Vardas Pravardė 

Stubos num Gatvė 
^ 

Miestas Valstija 



Bolševikų "Indusfriale Valdžia" 
"I'aldymas" bankų. 

^"Kiek man yra žinoma, tai 
nllsevikai dar nepajudino mū- 

sų kapitalo, kuris si ,.\ia 50,00() 
000 rubliu. \ ienok mano paty-j 
rimas su bankais buvo labri1 
įdomus. Volgos K.imos bankas,! 
yra didžiausias ir turtingiau-, 
sias bankas Petrograde — pa ! 
našus j mūsų National City, 
Bank'a (Xew Yorke). Aš ten 

turėjau daugiausiai padėjęs pi- 
nigu i-'; visų dejjoditorių. Pra 
džioje 101K m. ?x*,?sevikai pra 
balino to banko pirmininką ir 
visus direktorius ir banko tvar- 

kytua pavedė vienam žmogui, 
kuris iki tam laikui prižiūrėda- 
vo banko užpakalnį kiemą. 
Man pačiam prisiėjo su juo rei- 
kalus vsti ir jisai dar ten buvo 
man iškeliaujant. 

'"Visi privatiniai bankai tu- 

rėjo tokį jau patyrimą. Padau- 
gink Volgos-Kamos banko pa- 
tyrima, o tuomet galėsi situ- 
acija suprasti. Bolševikai pra- 
šalino prityrusius žmones ir 

fcrt vieton įstatė nieko nežinan- 
čius. Tas atsikartojo visur ir 
visokiose įstaigose Delei to- 

kios anarchijos jokis bankas 
negalėjo pasilikti atdaras. Tie, 
kurie po prievarta likosi atda- 
ri, prisijungė arba pastojo ša- 
komis Valstybinio banko. De- 
pozi toriai galėjo išsiimti ne- 

daugiau, kaip 150 rublių j sa- 

vaitę, — ir tai mieste, kur už 

valgį (viena kartą pavalgyti, 
-- pa v. pietus) reikėjo mokėti 
70 fublių. Taigi, kol gauni tą 
150 rubliu reikia laukti ti is die- 
nas, nes pinigu išgavimui reikia 
visokių permitti ir paliudijimų, 
kurie gaunami įvairiose mies- 
to dalyse. Gi iš kitos pusės, jei- 
gu žmogus sutinka, užmokėti 
25 nuošimti reikalaujamų pi- 
nigu žemesniems valdininkams, 
tai tuomet gali ištraukti *:š ban- 
ko kad ir milijoną rublių. 

"Nenorėdama susikivirčyti 
ar susipykti su Amerika, bolše- 
vikų valdžią, kiek man yra ži- 
nomą, nei nemėgino pasiimki 
ar pasisavinti New York Life 
Insurance Kompanijos, Inter- 
national Harvester Co. ir ki- 

Amerikonų įstaigas su tiks- 
lu panaikinimo jų vardų ir 1.1. 

Dirbtuvės sunaikintos ir 
I išdarytos. 

"Man apleidus Rusiją, indus- 
trijų išnašumas sumažėjo 
ant 70 nuošimčių ir pasekmė 
komitetiškos sistemos buvo ta, 
kad dirbtuves visur laipsniš- 
kai užsidarė. Visur stokuoja 
prityrusių darbininkų. Produk- 
tų gaminimo kainos peraug- 
tos. Kredito nėra. Darbo Komi- 
tetai nieko neišmano apie tvar- 

ką ir nesirūpina atnaujinimu 
reikmenų — mašinų ir t. t. 

Daug mašinerijos likosi tyčia 
sudarkyta — per vagystes, 
pykt] ar pavydumą. Viena rusų 
charakteristikų yra išliejimas 
keršto ant žmonių nuosavybės, 
kuri pas juos neturi jokios pa 
guodonės. 

W. F. Dixon, Direktorius 
Rusijos Singer kompanijos, 
tvirtina maž-daug tą patj. Jų 
dirbtuvėje prie Maskvos dirbo 
6,000 darbininku. 

"Či? — sako p. Dixon, — 

kaip ir kitur, likosi įsteigta 
darbo komitetai." Komitetu 

viršininkai arba vadai buvo pa- 
šalines vpatos, kurių tarpe bu- 
vo įvairių elementų. Tuli buvo 
profesijų Išmatos, kurie nie- 
kuomet negalėjo lemto pragy- 
venimo užsidirbti. Kjti gi buvo 
amžini studentėliai, kurie nuo- 

lat mokindavosi ir nieko neiš 
mokdavo. Dar kiti buvo "nu- 
sidėvėję" inteligentai. Xei vie- 
nas iš tų pasalinių nebuvo dar- 
bininku. Kad?' gi rusai lengvai 

nasiduoda inteknici slidžia-lie- 
žiuvių, lai ir tiems pašaliniams 
visur pasisekdavo savo klausy- 
tojus intikinti. Lygios tiesos ir 
lygi proga visiems yra geru 
daiktu, bet tie pašaliniai (kal- 
bėtojai) sake, kad visi yra ly- 
gus savo gabumais. Tokie tai 
žmonės ateidavo pas mus su sal 
vo reikalavimais, kuriuos jie 
vadindavo "meldimais" arba 
"prašomais." Jeigu "prašy- 
mą-" buvo neišpildamas, tai 
jie "darydavo" pągrasinimą 
Jie nustatė 8 vai., kaipo darbo 
dieną, vienok darbininkai dirb- 
davo tiktai po (> vai. Algos li 
kosi pakeltos nuo 500 iki 600 
nuošimčiu ir vis kilo augštyn. 
Jie nuolat mesdavo darbą, kad 
tik dalyvauti susirinkimuose 
ar procesijose. Keli vadai vis- 
ką atsverdavo, o kiti bijojosi 
priešinties. Nepaisant to visko, 
męs turėjome neperdaugiau 
siai vargo su >avo darbinin- 
kais. 

"Didžiuma bolševikų vyriau- 
sių propagandistų buvo tikri 
valkatos ("bomai"). Menas 
tokių "bomi!,v — vidutiniškai 
išsilavinęs darbininkas, — dir 
)!> mūsų dirbtuvėje. P»ckalbėda- 
rnas iŠ bažnyčios einantiems 
žmonėms, jisai juos nupeikė 
už tai, kad eina bažnyčion, sa- 

kydamas: "Ar jųs nežinote, 
kad cara prašalinus ir Dievas 
likosi prašalintas?" 

"Bolševikai yra išmušę ne 

•"-.lažai techinškų štabų narii 
industrijos centruose; kiti gi 
pabėgo. Paskelbimai Lenino ir 
Trockio turi savo reikšmę vien 

Petrograde ir Maskvoje. Ke- 
letą mėnesių tani atgal Leni 
nas oaskelbe, kad jisai pritaria 
Inusamdymui techniškų štabų, 
kuriems turi buti mokamos 
augštesnės algos, tečiaus toks 
oaskelbimas nieko nereiškia. 
Kas ištikrųjų dedasi — galima 
spręsti iš žinios, paeinančios iš 
Petrogrado, kuri praneša, kad 
Putilovo dirbtuvėse, kur išdir- 
bama lokomotivai, karai bei va 

^onai ir artilerija, 100 narių 
techniško štabo buvo vienu sy- 
kiu išmušti — nužudyti. 

"Taip vadinamas bolševikų 
•■iešpatavimas yra niek't dau- 
giau, kaip'Sukilimas vergų ir 
kriminalistų Per ta pati žudy-i 
mą tos "buržuazijos" jie patjs 
tampa buržujais. Dauguma 
ių pastojo turtingais. Tūlas 
Moses Uritsky, vidaus reikalu 
ministeris, kuris tapo socialisto 
nužudytas oO d. rup. 1918 m., 

turėjo "pasidėjęs" 4,000,000 
rubliu. Popieriniu pinigų yra 
"okia daugybe, kad kiekvienas 
*uri jų kiek iam reikia. 

"Bolševikiškoje Rusijoie da- 
lykai yra taip supainioti, kad 
nuo vasario mėn., 1918 rn., jo- 
kiu budu negalime tikrų žinių 
^auti nuo mūsų atstovų Rust- 
ioje. ir mes nežinome,Jais at- 
sitiko ir kaip dalykai susidėjo 
^u Rusijos S inge r kompanijos 
firbtuve." 

Šaudo darbininkus be 
susimylejimo. 

"Bolševikai — tvirtina pul- 
kininkas Yl"dimir J. Lebedev; 
— "šaudo darbininkus be jo- 
kios mielaširdystės, aršiau, ne- 

gu prie senosios aV buvusios 
caro valdižos. Tūkstančiai jau 
likosi nušauti ar išskersti." 

Pulkininkas Lebedev buvo 
aficierius rusų-japonų karėje. 
Priespauda caro laikų iš jo pa- 
dare revoliucionierių. Jisai pri- 
stojo prie social-revoliucijinės 
partijos ir revoliucijinės aficie- 
rų sąjungos. 1917 m. jisai va- 

dovavo revoliucijoje Sevasto- 
nolio armijos. Jis buvo privers- 
tas pabėgti ir vėlesnu laiku 
gyveno Belgijoje, Francuzij^-; 
je ir Italijoje. 

(Taliaus bus) 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje, 
IŠ NEW PHILADELPHIA, 

PA. 
Vasario 24 d. lietuviu ka- 

puose palaidota Andriu l^cine- 
žį, kuris vus. 20 išėjęs ryte i 
darbą, Silver Creek ka. yklon, 
nepargrįžo vakare namo. Nors 
Andrius vakare ir nesugrįžo 
iš darbo, bet namiškiai j tai sa- 

vo domos neatkreipė, nes ve- 

lionis dažnai pasilikdavo dirb- 
ti viršlaikį. Net ir kasyklos 
u/veizdos nežinojo, kad Keme- 
žis neišsikėlė iŠ kabyklos. Se- 
kantį rytą (vas. 21) radusieji 
/ėlionio katiliukus ir drabu- 
žius pradėjo j ieškoti ir paties 
savininko. Pagalios užtikta 
Andriaus lavoną, jau sustingu- 
si, įsmukusį į tą lovį, kuriuo- 
mi išleidžiama palaidu anglis 
į karus. Pakėlus užlaida ir du 
išsmuko iš lovio. Matomai vir- 
šuje velionės norėta pereiti 
skersai lovio gerklės ir užženg- 
ta ant slidžių bliakių, kuriomis 

anglys leidžiamos žemyn, pas- 
lysta, ir sykiu ąp anglim nu- 

pulta. Taigi velionis įpuolė 
!vg i maišą, -nes lovys išviršaus 
uždengtas. Kaip ilgai tam h- 

vy j e Andrius buvo, nieks ne- 

žino. Tečiaus, galima manyti, 
kad paskutinis j<> gyveninio 
valandos buvo labai sunkios 
pergyvenimui. Xes, kaip te- 

nais buvę sako, tai visą laiką 
ten jo buvimo vanduo su smul- 
<ia anglim ant jo po biskuti bi- 
:'ėjo tol, kol visą apipylė tąją 
"koše." Velionis buvo gero 
vedimos i žmogus. Paliko daug 
giminių, kuriu tarpe savo mo- 

•-erj ir dvi dukteriukes. 

Rep. 

IŠ KEWANEE. ILL. 
Vasario 22 d. vyčių kuopa 

surengė baliuką ir visą peln _ 

paskyrė vietos lietuvių parapi- 
jai. 

Čionai atvyko kunigas Ta- 
mulionis iš Kansas City, išbuvo 
apie 4 savaitės ir vėl išvažiuo- 
ja. Išvažiuojant, žinoma, taip 
pasilinksmino, kad kunigui ne- 

labai jau ir pritiktų ir trupučiu- 
ką sarmatos padarė lietuviams 
besivaikščiodamas po gatves. 

Žemaitis. 

IŠ CICERO, ILL. 
Ar reikalingas Visuotinas 

Seimas. 
Kaip matyti iš laikraščių 

pranešimų, tai dauguma reka- 
lauja sušaukimo visuotino A- 
merikos Lietuvių Seimo. Taip- 
gi matyti, kad daugels draugi- 
jų pritarė šaukimui Seimo, pa- 
vyzdžiui draugijos nuo Bridge- 
parto, nuo Town of Lake ir iš 
kitų apielinkės miestelių reika- 
lauja Seimo. Nekurie reikalau- 
ja net, kad Seimas butų su- 

šauktas Chicagoje. Bet man 

įdomu, kodėl iki šiam laikui 
nieko negirdėt nuo Ciceros lie- 
tuvių? Aš manau, kad ir Ci- 
ceriečiams rupi Lietuvos Ne- 
prigulmybė, kad Lietuva liktų 
laisva nuo lenkų, vokiečių ir 
rusų. Kad kiti neturėtų teisės 
valdyti musų brolius ir seseris, 
nukentėjusius nuo karės. 

Juk Ciceros kolioniia taip 
smarkiai pasivarė su aukomis 
Lietuvos reikalams ir net kitas 
kolionijas tame veikime pra- 
lenkė, bet apie Seimą kaž-kodėl 
dar netarė žodžio, nors Seimas 
dabartiniu laiku yra labai rei- 

PARENGTAS PER 

DRAUGYSTĘ SVBNTOS PETRONĖLĖS 
'' pavėnio vakare, Utarninke, Kovo-March 4,1919 

SV. JURGIO PARAR1J0S SVETAINEJE 
32ras Placo ir Aubnrn Avanu* 

Pradžia 7 valandą vakare TIKIetas 35c Ypatal 

Visi, kurie atsilankys ant šio baliaus, 
GAUS DYKAI SIDABRO, nes tai yra 
sidabrinis balius. Kito tokio baliaus nė- 
ra buvę. Visi urmu ant šio baliaus, kaip 
visuomet, taip ir ant šio baliaus, komi- 
tetas užtikrina visiems atsilankiusiems 
gerus laikus. Nuoširdžiai kviečia visus 
lietuvius atsilankyti. KOMITETAS 

kalingas. 
Laikraščiuose matome, kad 

tuojaus kelias bus atidarytas 
j Lietuvą. 

į Tiesioginiams su Lietuva 
susinešimams esant, bus gali- 
n a geriau priduoti pašalpa 
musų badaujantiems broliams 
ir seserims. 

Nors valdžia leido visus pi- 
nigus surinktus Lietuvių die- 
noje 1916 metais pasiųsti į Lie- 
tuva, bet tų pinigų dar neuž- 
teksi atstatymui nuteriotos Lie- 
tuvos. 

Man rodos, kad Visuotino 
Seimo užduotim yra išdirbti 
plianą, kaip ateityje galėtume 
pasekmingiau šelpti mušu nu- 

vargintą Tėvvnę. Seimas tu- 

rėtų išrinkti komitetą, kuris 
galėtu po visas Amerikon Lie- 
tuviu kolionij^s parinkti daig- 
tų ir juos pasiųsti i Lietuva. 
Seimas turėtų išnešti smarkes- 
ni protestą prieš lenkus norin- 
čius praryti Lietuvą. Daug 
dalykų Seimas galėtų ir turė- 

tų atlikti, kurių čia del stokos 
vietos aš negaliu nė išskaityti. 

Taigi aš manau, kad apie 
reikalingumą Seimo jau reikia 
nei abejoti; reikia tik skubiai 
ruoštis, kad kogreičiausia 
Seimas įvyktų. 

Aš patariu, kad Ciceriečiai 
lietuviai greitu laiku sušauktų 
savo visuotiną susirinkimą pa- 
sitarimui apie tai, kaip prisi- 
dėti prie sušaukimo Visuotine 
Seimo. 

Juo greičiau ciarbas bus at- 

liktas, juo visados bus geriau. 
Cicerietis. 

j Žinios Žineles, 
== Portland, Ore. SLA. 

kuopa buvo sušaukusi susi- 
rinkimą protestui prieš len- 
kus ir išnešta tam tikra re- 

zoliucija. Prie to likosi su- 

tverta socialistų kuopa. 

«= Chicago Heights, 111.— 
Lietuvių Dramtiška Draugi- 
ja pastatė scenon veikalą 
"Šliubinė iškilmė.". 

= Milwaukee, Wis. Dar- 
bininkų Literatūros Draugi- 
ja darbuojasi. Rengia va- 

karus ir tam panašiai. 

= Dayton, D. Judėjimas 
stiprėja. Nesenai suorgani- 
zavo lietuvišką beną. Su- 
ruoštas su lošimu, monolio- 

NEAPLEISTI NA PROGA 

Tiems, kurie parka arba budavoja Namus 
Šiuomi turime už garbę pranešti, jogiai 

Keistuti Pask, ir Budavojjnto Dr-ja No, 1 
Skolina pinigus be K O M I Š I N O perkantiems 
c*rba budavojantiem namus. Todėl šios PROGOS 
NEAPLEISKITE, nes ši proga tik yra ant 
trumpo laiko. Reikalaujant paskolos atsišaukite j 
Draugijos ofisą Ketvergais ir Pėtnyčiomis, 8tą vai. 
vakaro. Susirinkimai atsibuna Petro Wodmano Sa- 
lėje, 3251 Lime St., 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-įa No. 1 

gais ir kitokiais padailini- 
[ mais. 

Gary, Ind.—Vyčių kuopa 
suruošė spektaklių. Pastatė 
scenon "Nastutę." 

Binghamton, N. Y. Vy- 
čiai suruošė spektakli. Sce- 
non pastatė veikalą "Ado- 
mas ir Jieva." Žmonių bu- 
vo daug prisirinkę. 

= Penna, 111. SLA. kuo- 
pa išnešė rezoliuciją prieš 
lenkus. 

= Sydney Minės, Canada 
Kalėdų Eglaitei, tai yra L. 
N. Fondan lietuviai surinko 
į $400.00. 

*= So. Omaha, Nebr. £. 
L.A. kuopoje nėra sutikimo 
ir dėlto ji negali tinkamai 
bujoti. 

Buffalo, N. Y. Čia lie- 
tuvių mažai yra. Buvo S. 
L.R.K.A. kuopa, bet ji pa- 
ko ir jos vieton susitvėrė 
SLA. kuopa. 

— Gary, Ind. Čionai no- 

rėta sutverti ko-operaciją, 
bet dėlei socialistų priešin- 
gos agitacijos to negalima 
buvo padaiyti. 

= Philadelphia, Pa. Li- 
gonbutyje mirė Ignotas Bič- 
kunas. Jis buvo Kapsuko 
pasekėjas. 

= Elizabeth, N. J. Su- 
rengta vakarienė priėmimui 
lietuvių kareivių, grįžtančių 
iš Suv. Valstijų armijos. Lai 
ke vakarienės buvo paruoš- 
ta gražių dailės num., mo- 

iioiiogų ir t.t. 

= Adamson, Okla. Čia 
lietuvių yra tik 15 šeimynų. 
Laike Kalėdų buvo renka- 
mos aukos Lietuvos laisvė? 
reikalams. 

= Waterbury, Conn. K. 
M. Lukošius išlaikė kvoti- 
mus ant advokato. Jis yra 
pasižymėjęs tarp lietuvių, 
kaipo veikėjas ir publicistas. 

VALENTINE DRESSMAKiNO 
COLLEGE 

Mokina siuvinio, kirpimo, desigaing 
dienomis ir vakarais dėl biznio U 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsi, 
sutelkti jums patarimi. 

SARA PATEK, trincipal 
6205 S. Halsted S t, 1850 Wells St 

Ant Pardavimo 
300 sėdynių TEATRAS, labai pigiai. Uždarbio 
neša $100. į sąvaitę. Parsiduoda iš priežasties 
išvažiavimas savinilnko Į Europą. Kreipkitės po 
No. 29 So. La Salle St., Room 336, arba vaka- 
rais po No. 3343 S. Lowe Ave. ir klauskitės 
ŠUKALSKIO. 

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES 
Priklauso ne vienai kokiai sektai, bet jos yra savastis Chicagos ir apielinkės Lietuvių. Jomis galima naudotis, reikalui esant viBi be skirtumo lietuviai norėdami laidoti savo mirusius artimus ar pažjsta- 

mus; patarnavimas yra suteikiamas visiems lygiai ir patarimų nt- nikia krieiptis 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 užvelz- dos ypatiškai arba telefonu 

WILLOW SPRINGS 20 R. 

a S ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI KASAU: 

A5 labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėiimas. 
Kraujo, inkstų, Nervų ir abelnas sjikų nustojimas 
viso kuno, lr buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jitįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 
sveikatai pagelbos. 

Uit kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatona, Inkstų ir 1'cumatizmo 
gyduofes, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
i'-slvalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui \isų Hru. Bi- 
t'iu 3 inč-nesių išgerdavau Kas savaitė po butelį Sa- 

Kitaras, Ilitterla. ir po 3 m6n. savo paveiksle pamačiau tekį skirtumu kaip tarp 
dienos ir nakties. Pa-I>ar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkotu 
oalutaras mylistij gcradėjlstei ir linkiu vi-siems savo draugams ir paiį;tattie!ns 
*ti tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Saluiaras: 

Salutaras Chenilcal Institution J. Baltrams, Prof. 
1707 So.HalsteU Si. Phone Ccnal6417 Chicago, !!!• 

SšgeSbes Tik Farmos. 
NUO bedarbės, brangaus pragyvenimo, nuo nesveiko dušnaus oro 

ir visokių pavojingų sužeidimų dirbtuvėse užtikrins jums ateiti ir lai- 
mingų gyvenimų tik Farmos. 

Skubinkitės pirkti farmas, nes bus didžiausias žemių reikalavimas 
kokio dar niekad Amerikoje nebuvo. Kaip tik tapo paskutinis suvis 
Prancūzijoj iššautas, tai Amerikoje atsidarė laikai, kad visa geresnė 
žemė bus tuojaus išparduota. Dabar pasidarė tokis sutrukumas pro- 
duktų, kad jau kainos yra mokamos dvigubos, net ir trigubos už viso- 
kius produktus. 

Lietuviai, važiuokite { Uletuvišką Kolioniją, išsirinkite sau geras 
farmas, pakol dar galite gauti pigiai. Pirkite tiesiog nuo žemės savi- 
ninku jš Lietuvių Bendrovės (Korporacijos) Uiberty Land & Invest- 
ment Co. Prio minėtos bendrovės priguli apie tūkstantis lietuvių. Ben- 
drovės užduotis yra pagelbėti lieuviams jsigyti geras geras farmas, 
pigiai su mažu išmokėjimu, ir duoti visas pagelbas pradedant gyven- 
ant farmų. Bendrovės žemo yra labai panaši ; lletuvos žemę, ant ku- 
rios auga visoki produktai, kaip tai: bulvės, žirniai, kviečiui, rugiai, 
miežiai, avižos, dobilai ir visokios daržovės. Zemė yra labai gera ir 
lengvai dirbama, taipgi randasi prio visokių parankumų farmeriams. 
Prie gerų kelių (vieškelių) geležineklių, arti mokyklų, krautuvių, prio 
gražių ežerų, prio pat miestelio, kuriame jau keli lietuv'iai biznieriai 
atidaro biznius, o ateinant} pavasarį atsidarys" daugiau biznių, lr bus 
visas miestelis lietuvių valdžioje (kontrolėje) kur galėsite gyventi 
kaip lietuvoje, visur lietuviškai susiaklbėsite. Iš lietv.vių korporacijos 
pereitų metą jau daug lietuvių pirko sau farmas, o ateinančia vasarą 
tūkstančiai žada važiuoti pirkti sau farmas ir namus miestelyj ir ap- sigyventi tarpe savųjų. 

Klauskite platesnių paaiškinimų, prisiųsdami sa^o vardą ir adresą o męs prisiusime Jums knygelę su aprašymais ir paveikslais apie lie- 
tuvišką kolioniją. Adresuokite tiesiai { bendrovės ofisą. 

Liberty Land and Investment Co. 
3301 S. Halsted St. Chicago, III. 

Laikykite pinigas, Tvirtame, Išbandytame, Vals- 
tybiniame Banke ant Bridgeporto 

CENTRAI MANUFAGTURING OISTRIGT 

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

kurame SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA 
laiko pinigus. 

Turtas $5,000,000.oo 
Wm. N. darnagln 

Prezidentas 

H. E, Poronfo 
V'-e-Prezidentas 

JohnW, Corby J 
Vlce-Pr»*identas 

S. L. Fabijonas 
Lhtuf. Skyr. vedejas 

Frank L. Wibb 
Kasininkas 

J. R. Rolley 
Pa3. Kasiaioko 

F. 0, Hocbal 
Pag. kasiaioks 

A£J, Pefratii 
Rei! sate ir Ins. 

Sky Vodajas 

Nors nebuvo pavojaus, vienok daug žmonių laike! 
karės bijojo laikyti savo pinigus ant knygutės ban-į ke, ir kavojo tankiai lab ii nesaugiose vietose. Tuomi j trotijo procentus ir buvc pavojuje prarasti pinigus. 

KARE PASIBAIGĖ 
Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus į ŠIĄ VISIŠKAI SAUGIĄ VALSTYBINĘ BANKĄ. Moka 

3 proc. Pinigus (sumą) išmoka ant pareikalavimoo. 
Pas mus rasit? mandagi] patarnavimą ir rupestlnią atlikimą dalykų 

VALANDOS: nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdiena. 
Subatoie nuo 9 ryto iki 1 po pietų. VAKARAIS: Se-| 
sėdomis nuo 6 iki 8 valandos. i 
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Valstybe ir Bažnyčia. 
Pereituose dviejuose "Lietuvos" nume- 

riuose perspausdinome prof. Žongolavičiaus 
straipsnį, kaip jis yra tilpęs 'Lietuvos Aide.' 

Valtsybės ir bažnyčios reikalai ir nu- 

statymas santikių tarpe jų bus vienas is 

pirmiausių ir svarbiausių reikalų, kuriuos 
priseis išrišti ir nustatyti naujai besitverian- 
čiai Lietuvos valstybei. 

Todėl yra begalo svarbu, idant su šiuo 
reikalu lietuviai susipažintų kiek galima 
nuodugniausiai, nes tik nuodugnus reikalo 
pažinimas gali privesti pii'e pasekmingo ir 
gero išrišimo. 

Kaip kiekvienas medalis turi du šonu, 
taip kiekvienas klausimas turi dvi pusi, o< 

kiekviena pusė tur savo užtarėjų ir pa- 
laikytojų tarpe žmonių. Tas yra todėl, kad 
vieni ijpato vieną pusę, o nemato, ar' nenori 
matyti kitos pusės, gi kiti mato antrą pusę, 
bet namto, ar nenori matyti pirmos pusės. 

Jeigu elgtumės tik šulyg vienos, ar ki- 
tos pusės nurodymų, tai aišku, kad nuo- 

sprendis butų neteisingas, nes butų vien- 
šališkas. Teisėjas niekuomet neišduoda sa- 

vo dekreto, išklausęs tik vienos pusės. Jis 
turi išklausyti ir kitos pusės, ir tik tuomet, 
abidvi pusi pasvėręs, išduoda savo nu- 

sprendimą. 
Taip ir šiame valstybės ir bažnyčios 

klausime. "Teisėjais" bus Lietuvos žmo- 
nės. Jų vaha nustatys galutiną formą san- 

tikių tarp bažnyčios ir valstybės. Idant jie 
galėtų tai išmintingai padaryti, jie pr^alo 
nuodugniai visą klausimą pažinti, abidvi 
pusi išklausyti. 

Straipsnis prof. Žongolavičiaus, kuri? 
matomai yra palinkęs daugiau bažnyčios., 
negu valstybės pusėn, suteikia žingeidžiom 
istorinės medžiagos apie santikius tarp baž 
nyčios ir valstybės. 

Svarbiausia jo straipsnio dalis bene 
bus ta, kuri nurodo keturis budus atskyri- 
mui bažnyčios nuo valstybės—budus jau 
praktikuojamus: Suvienytose Valstijose. 
Belgijoj, Japonijoj ir Francuzijoj. 

Autorius griežtai išsireiškia prieš 
"franeuziską būdą," kurį jis vadina bažny- 
čios persekiojimu, bet jis neišreiškia save 

galutinos nuomonės kaslink to, kuris iš kiti 
budų sulyg jo nuomonės butų geriausir 
Lietuvai. 

Apie atskyrimą bažnyčios nuo valsty- 
bes, kaip kad jis yra čia pas mus Amerikoj 
jis, nors būdamas aiškus bažnyčios sali- 

| ninkas, atsiliepia 4abai prielankiai ir iš 
reiškia savo galutiną nuomonę taip: "Ame- 
rikoje atskyrimas Bažnyčios nuo Valstybės, 

| separacija, išdygo iš laisvos amerikiečių 
dvasios ir yra tikra ir didelė religijos lais- 
vė." 

Tokią, ar panašią nuomonę šiądien tu- 
ri ne tik svietiškiai žmonės, bet net ir ka- 
talikų didi vyrai, dargi Bažnyčios kuni- 
gaikščiai—pavyzdžiui, kardinolas Gibbons. 
Ant nelaimės, iš musų lietuvių dvasižkijos 
lupų panašios nuomonės dar neteko girdėti. 
[Už tai laikas nuo laiko tenka pastebėti 
jų laikraščiuose kuone atviras pasmerkimas 

[—Amerikoniškam bude jie mato kuone 
skriaudą bažnyčiai. O tas verčia manyti, 
kad musų dvasiškija stovi už tai, idant baž- 

jnyčia nebūtų nuo valstybės atskirta,—nuo- 
įmonė, su kuria toli-gražu nesurinka ne tik 
j svietiškiai žmonės, bet net ir blaiviau žiu- 
rintieji ir toliaus matantieji katalikai ir 
jų augštesnieji dvasiškieji atstovai, kaip, 
pavyzdžiui, jau minėtas kardinolas Gib- 
bons, išsireiškusis, kad sujungimas bažny- 

|čios ir valstybės nėra naudingas nei vienai, 
[nei kitai. 

Kirtis Atgal 
Laikas nuo laiko męs buvome pa* 

minėję apie reikalingumą sulaikyti lenkų 
ir visų kitų kenksmingų Lietuvai propagan- 
dų. Dabar, šiuo laiku mums tenks 
pastebėti, kad tas yra daroma ir šiokios- 
tokios pasekmės to jau yra matomos. 

Kaip tik pradėjo rodyti savo iltis smar- 
kesnė lenkų propaganda, Am. Liet. Tauti- 
nė T.aryba, apkalbėjus reikalą, pastatė tam 
darbui p. Vincą Jankauską (Jankų), savo 

vice-pirmininką. 
P-as Jankus, ant nelaimės, negali viso 

savo laiko pašvęsti tam reikalui, nes turi 
•upintis savo duona, kaip ir Kiekvienas ii 
nusų—pagalios toks milžiniškas darbas, 
taip organizuotos propagandos atrėmimas. 
tėra vieno žmogaus darbas. 

Tačiaus, nepaisant šitų sunkenybių, 
męs pastebime, kad -:<Mr. Jankus is or the 
'obM—kad priešingų Lietuvai propagan- 
listų kirčius jis sutinka kirčiais. 

New Yorko Times'e jis labai gabiai 
itsako ant "sietuvos" skaitytojams jau ži- 
omo latviu atstovo p. Ozolso užsipuolimų 

"ame pačiame laikraštyj antrytojaus telpa 
jo atitaisymas lenkiškų gandų apie "susi 
taikinimą" tarp Lenkijos ir Lietuvos ir me- 
tamą |vedimą lenkų kariumenės Lietuvon. 
Kitam New Yorko laikraštyj Post telpa il- 
>'as jo straipsnis, apie ekonominį Lietuvos 
žadėjimą, apie jos gamtiškus turtus ir apie 
ai, kaip juos galima sunaudoti. 

Tas yr\i gera pradžia atremimui kenk 
mingos Lietuvai propagandos. Lietuviai 

galėtų ir daug daugiau panašaus naudingo 
larbo padaiyti, jeigu jie tokiais ir pana- 1 

iais darbais daugiaus užsiimtų, o mažiaus 
•avo jiegų eikvoti tarpsaviniems tuštiems 
ginčams. 

"Minėti p. Jankaus straipsniai-straipsne- 
liai yra žingeidus ir lietuviams ir todėl jų 
;ertimas tilps skyriuje "Svetimoj Spaudoj 
"pie Lietuvius,' arba atskirais straipsniais. 

-oo 

Į Svetimoje Spaudoje apie Lieiiivius j 
ATKERTA LENKŲ PROPAGANDĄ. 

"Vinc s Jankus, vice-prezidentas Lie- 
tuvių Tautines Tarybos, atstovaujančios, 
kaip sakoma, 750,000 lietuvių Amerikoje, 
pasakė vakar, kad padarymas Lietuvos 
Lenkijos da'imi, kaip tas patarta Romano 
Dmov;skio, lenkų atstovo Taikos Konfe- 
rencijoj, pasekmėje pagimdytų tiktai bėdą 
Tautų Lygai. 

Niekas kitas, kaip tik nepriguimybė 
jžganėdintų jo prigimtą šalį, p'asakė Mr. 
Tankus. Lenkai ir Lietuviai nesusilies, jis 
pridėjo, sakydamas, kad šitdvi tauti buvo 
priešais nuo neatmenamų laikų. 

"Pranešimai iš Berno užreiškė, kad 
Lietuva sutiko įsileisti lenkų kariumenę už- 
imti teritoriją, kuri turi but apleista vokie- 
ių Dešimtosios armijos"—tęsė toliaus p. 

Jankus. "Tas nėra teisybė. Lietuvos lai- 
inoji valdžia dabar vartoja visas sav^ 

iegas kovoj su bolševikais ir lenkai nori; 
ik pasmaucioti ta proga. 

"Pati Lietuva turi 6,000,000 gyventojų, 
laltgudžiai, kurie prašė leisti jiems prisi- 
iungti prie Lietuvos, pridėtų dar devynis 
ar dešimts milijonų, kuomet latviai drau- 
giškame susivienijime prie to dar pridėtų 
meletą milijonų. Rytinė Prūsija yra apgy- 
venta lietuvių, kurių tula dalis tapo suvo- 

kietinta, bet jau po vokiečių revoliucijos 
ie nusiuntė savo atstovus j lietuvių laiki- 
ląją [?] sostinę Vilnių ir apreiškė savo 
lorą prisijungti prie atstatytos Lietuvos. 

"Vi&i šitie žmonės sudaro vienodą ele- 
ncmtą rasės, ekonomijos ir kalbos žvilg 
niu, ir visi ne tik buvo senos Lietuvių Vai- 
tybės dalimi, bet paeina iš to paties tau- 
inio kelmo. Lietuva, Susidedanti iš šitų /i ų elementų, butų daug [?] stipresnė ii 
abiaus rami negu Lenkija, o tvarkos ir 
pasekmingo valdymosi atžvilgiu turėtų di- 
lesnę progą negu pastaroji, kuri neturi 
laug draugų tarp kaimynių tautų. 

"Lietuva jau suorganizavo neprigul- 
mingą valstybę, demokratiškos formos, ir 
geidžia įeiti į Tautų Lygą, kaipo atskira 
vienutė, ne kaipo Lenkijos dalis—autono- 
miška dalis, ar kokia kitokia." 

—IŠ New York Times. 
Vasario 23 d. 1919 m. 

MOKSLAS IR DORA 
** 

Pas mus žmones yra įsivieš- 
patavusi ta nuomonė, kar1 mok- 
slas ir dora netoli vienas ir tas 

pats daiktas. Paprasto žmo- 
gaus akyse, mokytas žmogus 
jau tuom pačiu yra ir doru 
žmogumi. Nemokytiems žmo- 
nėms liaudis atleidžia nuodė- 
mės, bet labai stebiasi, jei ne- 

doru žmorumi tampa kokis 
nors inteligentas. Girdi, inte- 
ligentas ir taip nedorai pasiel- 
gė— 

Kad kalbėti apie mokslą ir 
dorą, reikėtų pirmiausiai žino- 
ti, ką tie žodžiai reiškia. Vie- 
lok mes pasitikime, kad lietu- 
siai jau gerai supranta tuos 
paprastus kasdien vartojamus 
jSndžius; todėl apie tai neaiš- 
kinsime. 

Reikia žinoti, kad mokslas 
su dora beveik nieko bendro 
neturi- Mokslas yra vienas da- 
lykas, o žmogaus dora—kitas. 
[i»kiu budu negali būti moks- 
liškos duros, arba, iš kitos pu- 
sės,—r.jdoro mokslo. Neku- 
ne žmones mano, kad gamtiš- 
kųjų mokslų kilimas išgriovė 
tikybą ir kartu su tuomi iš- 
griovė ir dorą. Sakoma, kad 
gamtiškųjų mokslų pakilimas, 
—kaip ve: fizikos, astronomi- 
:os, gamtos, istor.—bk gai at- 
siliepė ant žmonių doros. Vie- 
lok tas netiesa. 

Pabaigoje pereito metašim- 
•io labai-ir-labai nekurie "ka- 
binėtų" mokslinčiai svajojo 
įpie sutvėrimą "moksliškosios 
loros." Jie garbino mokslo 
galingumą, laukė iš mokslo di- 
lžiausių dorinių rezultatų ir 
:obitlaus gyvenimo. Buvo nia- 

ivta, k d mokslas pastatys do- 
•os klausimus be jokio užgin- 
'•iiimo galutinėje formoje. Bu- 
vo manyta, kad žmonių dora 
oriklauso nuo tikybos. Tiky- 
jos ucKines ant žmonių doros 
užginčyti negalima, tačiaus ir 
tikyba nėra vienatiniu doros 
šaltiniu, nes yra visai nereligi- 
jinių, žmonių, kurių dora yra 
augšta ir neabejotina. Taigi 
ir tikyba, kaip matome, doros 
klausimo ncišriša. Buvo ma- 

nyta, kad tie, kurie netiki, tai 
pasistatys vietoje tikėjimo 
mokslą, kuris bus pamatu ne- 

tikinčiųjų doros. Buvo net drą- 
siai sakyta, kad jei tikyba ne- 

gali lygiai veikti ant visų, tai 
ta spragą, pas netikinčiuosius 
gali užkišti protas, arba mok- 
slas. 

Vėl iš kitos pusės pabaigoje 
pereito šimtmečio skeptikai 
laukė iš mokslo taip pat ir dau- 
gybės blogo. Moksle jie matė 

nedorybės, šaltinį. Buvo net 
stačiai sakoma, kad mokslas 

tiesiog temdo dangaus šviesy- 
bę, naikina gražiausias išga- 
ningas viltis, ir tam panašiai. 
Nekuric net manė, kad jau už- 
tenka buti mokytu žmogumi, 
kad tUom patini esą tapti ne- 

doru žmogumi. 
Toki tai dvi nuomani vie- 

špatavo pabaidoje pereito me- 

tašimčio. Su tokiomis nuomo- 

nėmis dar ir šią dien tenka su 

sitikti. Viena tų nuomonių bu- 
vo griežtai priešinga kitai. Bei. 
airi iš jų yra teisinga? 

Pradžioje straipsnio jau męs 
pasakėme, kad mokslas negali 
buti doras, ar nedoras. Dabar 
>asilieka mums tiktai tą pripa- 

rodyti. 
£ad išaiškinti ta klausima, 

'urinie išaiškinti, ar mokslas 
rali ka nors doriškoje linkmė- 
je įkvėpti? Reikia išaiškinti, 
ar mokslo mėgiinas gali atlikti 
tą patį, ka atlieka pats mokslas 
žmogaus doriškame gyvenime. 
Mokslas amžinai žmogų risn 
su daiktais didesni a.i.s, ne- 

gu pat5 žmogus. Mokslas mo- 

kina atspėti, ar permatyti tuo? 

nuotikius, kurie buvo žiliaus o- 

je tamsioje senovėje ir nuspė- 
ti, kas bus tolimiausioje atei-j 
tyje. Žmogus, permatydamas į 
tolimiausia ateitį ar praeitį, ar 

išraudamas iš gamtos didžiau- 
sias paslaptis, įsikvepia ta di- 
dele regykla, savo galingumu 
ir, jei galima taip išsireikšti, 
savo dieviškumą, jis meta į šalį 
garbę, turtą net ir sveikatą, jis 
išsižada egoizmo, saumylystės 
ir kovoja su blogu. Tokis 

žmogus pastato idealą pirmoje 
vietoje ir už jį kovoja. Vienu 
žodžiu, mokslas atveria jaus- 
mams šaltinį. 

Jei jau priėjome prie to, kad 
mokslas yra tiktai atvertoju 
šaltinio jausmams, arba me- 

džiaga dorai, tai tuomi patimi 
priėjome prie to, kad mokslas 
yra tiktai įrankis, tiktai "ma- 
šina' padidinimui doros ar ne- 

doros. Bet mes gerai žinome, 
kad įrankis niekados nėra ne- 

kaltas už tai, kokiam tikslui jis 
buvo sunaudojamas. Dar nie- 
kas neapkaltino peilio, kmi 
jis kartais sužeidžia žmogų; 
niekas neapkaltino kardo, ai 

kanuolės už karės kilimą, nie- 
kas neapkaltino traukinio lo- 
komotyvo, kam iis suvažinėjo 
žmogų. Taip lygiai ir su mok- 
slu. Jis gali padidinti žmogaus 
dorą ir gali ją sumažinti, bet 
iis negali buti kaltas už vieną, 
ar už kitą, už dorybę, ar nedo- 
rybę. Todėl mokslas negali 
buti doru ar nedoru. 

Jei prisižiūrėsime gyveni- 
man, tai kaip tik tą patį pama- 
tysime ant kiekvieno žingsnio. 
Męs surasime didžiausių nedo- 

rėli] tarpe mokytų žmonių, 
kaip kad surandame juos tar- 

pe prasčiokėlių. Ii vėl 
rasime tarpe mokytų ir 

prasčiokėlių doriausių žmonių. 
\ isas skirtumas tiktai tame, 
kad mokytam žmogui gal daug 
lengviau susilaikyti nuo nedo- 
rumo, negu prastam žmogui. 
Paprastas žmogus delci savo 

nemokslo net kartais nežino, 
kas yra dora ir kas ne. Pra- 
stas žmogus negali permatyti 
to, k a permato mokytas žmo- 
gus. 

Iš kitos puses mokslas pri- 
gelbsti ir nedorai, ją padidin- 
damas. Mokytas vagis visuo- 
met bus daug kartų pavojin- 
gesnis draugijai, negu papra- 
stas vagis. Mokytas šuleris 
išmislys daug daugiau suktų 
budų žmonių apgavimui, negu 
tai gali padaryti nemokytas 
žmogus. 

Vienu žodžiu, mokslas išvie- 
nos puses gali padidinti žmo- 

gaus dorą, gali žmogų sulai- 
kyti nuo nedorybių, o iš kitos 
puses tas pats mokslas gali pa- 
didinti žmogaus nedorybes, 
erai i net prigimdyti prie jų. 
P»et pats mokslas niekados ne- 

buvo ir nebus nei doru, nei ne- 

doru. Mokslas yra tiktai 
mokslu. 

f 1' P. N-us. 

JUOKAI 
Pradedant ateinančiu 

Panedeliu 

"LIETUVOS" 
dienraštyje bus talpinami juo- 
kai tam tikrame nuolatiniame 
skyriuje Tą musų naują įve- 
dimą tikimės skaitytojai su- 

tiks ne iuokais bet su links- 
mumu. Gyvenimas dabar toks 
tamprus, darbu visi užsiver- 
tę, kaip kad geras juokas tu- 
ri buti tuc balzamu, kuris vis- 
ką gaivina. 

Prašytume skaitytojų į tai 
atkreipti domą. 

Ką Rašo Kiti Laikraščiai. 

| LENKAI SUTIKO 
W!LSONĄ. 

Bostonas.—Sugrįžo prezi 
deniui Wilsonui iš Europos, 
tarp kitų delegacijų, atvyko 
Bostonan patikt j prezidentą ir 
lenkų delegacija, susidedanti 
iš Chicagos. Xe\v Yorko ir ki- 
tų miestų. 

Delegacijos pirmininku bu- 
vo adv. X. Piotrovvski iš Chi- 
cagos, Lenkų Tautinės 
Tarybos iždininkas ir delega- 
tas. Prezidentas YVilsonas, 
pirm savo išvažiavimo j Wa- 
shingtoną, priėmė lenkų dele- 
gaciją savo privatiškam vago- 
ne ant South Side stoties. Kal- 
bėdamas vardan delegacijos, 
p. Piotrovvski taip pasakė Pre-( 
zidentui: 

"Pons Prezidente! Mes, j delegatai, atstovaujantieji 
keturis milijonus Amerikos 
piliečių lenku paėjimo ir gi- 
mimo, išreiškiame dėkingu- 
mą už viską, ką padarėte 
musų tėvų žemei. Ypatin- 
gai smagu yra mums padė- 
ka vcti Jums, Pons Preziden 
te, už užtvirtinimą Lenkiš- 
kos respi Mikus dienoj dvi, 
metiniu sukaktuvių Jūsų 
prokliamacijo.s Suv. Yalsti- 
jų Senate, sausio 22 d. 1917 
m.,—būtent, kad Lenkija tu-j ri teisę 'prie laisvės-, kurie i 
šta: žodžiai sujudino visų 
lenkų širdis ir viso civilizuo- 
to pasaulio mintis. Už tai 
privalome bu t i dėkingi Jums 
ir šiai geraširdingai tautai, 
kad Lenkija, kuriai išplėšta 
laisvę prieš pusantro šimto 
metų—yra laisva šiądien. 
Tamista metei visą mos di- 
delės ir galingos tautos jie- 
gą demokratijos ir. paverg- 
tųjų laisvės pusėn. Lenkų 
tauta bus Tau ristai kalta 

amžinę dėkingumą. Sveiki- 
name Jus, Pons Prezidento, 
kaipo Lenkijos Išgelbėtoją. , 

] .ai Dievo Apveizda turi sa- 

vo globoje ir laiko sveikatoj 
ir pasisekime." 
Po šios prakalbos preziden- 

tas buk turėjęs atsakyti: "Ma- 
no širdis yra su jumis. Pada- 
rysiu, ką galėsiu, Lenkijai." 

l'o to delegacija įdavė poniui 
\Vilson gražu bukietą vardan 
Amerikos lenkiu moterių. 

Lenkai įteiksią prezidentą'., 
vaMu Lenkų Komiteto, dova- 

ną ir Lenkijos vėliavą \\ a- 

shingtone. 
Šitokiais žinias paduoda len 

kų, laikraščiai. 

LENKU NAUJAS KRYPS- 
NYS POLITIKOJE. 

Kad lenkai nori paglemžti 
visą Lietuvą, tas senai žinoma 
ne tiktai mums lietuviams, bet 
ir matančiam pasauliui. Yie- 
nol' pastaruoju laiku lenk: i 

pradeda suprasti, kad jie to vis 
vien neatsieks, ir kad nepyki}i 
kaimynus jau pradeda žmoniš- 
kiau kalbėti. 

"Tėvynė" nujausdama koki 
vejai pučia lenkiškoje politiko- 
je; rašo: 

"Lenkai dar neatsisakė 
nuo minties inkorporuoti 
Lietuvą naujojon Lenkijon. 
Pagal Padercvvskio planus, 
naujoje Lenkijoje turėtu bū- 
ti apie 16,000,000 ne-lenkų, 
būtent: Ukrainiečių—5,- 
000,000; Baltgudžių—3,- 
000,000; Lietuvių—3.000,- 
000: Vokiečių—2,000,000; 
Latvių—500,000!... 
Lenkai, matydami, kad 
Lietuvių reikalavimai vis-gi 
raitv... "nulyje parama,1 
jau prabylo apie kitokius 
planus. Pirma jų šovinistų 
tebuvo kalbama apie Lietu- 
vą, vien kaipo apie Lenkijos 

i dali. Dabar-gi pats Pade- 

.'V — 

re\vskis jau paduoda suges- 
tiją, kad iš Lietuvos ir Uk-y* 
įainos padaryti dvi atski- 
ras respublikas, kurios suda- 

rytų kokia nors muitų uniją 
su Lenkija..." 

LIETUVIAI SOCIALISTAI 
—BOLŠEVIKAI PRADĖJO 

LEISTI SAVO LAIK- 
RAŠTĮ. 

Pirmiau Liet. Socialistų są- 
junga leido "Kovą'' kol ją val- 
džia karės metų neuždarė. Pa- 
skui buvo leidžiamas lapelis 
"Apžvalga' tiktai partijiniams 
organizativiems reikalams. 
Dabar L. S. S. pradėjo leisti 
laikrašti "Musų tiesa,'' kuris 
pirmame numeryje rašo: 

Nuo šiol "Musų Tiesa" 
eis vietoj buvusios "Aožval- 
gos," kaipo oficialis Sąj. or- 

ganas. Pildomasai Komite- 
tas nutarė, kad butų leidžia- 
ma dukart j men. Ir tą nu- 

tarimą, tečiaus, .reikia grei- 
čiau žiūrėti, kaipo j leidimą ^ 

dusyk j mėn. leisti sąjungos f 
laikraštį, o ne kaipo j įsaky- 
mą. Nes ar ištikrinu bus 
galima taip ji leisti, tai pri- 
gulės nuo dviejų aplinkybių: 
1) ar turėsime pakankamai 
literatiškos paramos; ir 2) 
ar gausime dar vieną darbi- 
ninką prL statomosios ma- 

šinos. 
Drg. J. Baltrušaitis, delei 

neparankių tam aplinkybių 
negali dalyvauti redagavime 
fnusų patankinto laikraščio, 
nors jis ir pasilieka v:2nu 
stambiausių musų bendra- 
darbių. Taigi pasiliko laik- 
raštis globoj vieno asmens, 
kuris turi atlikti visą Lino- 
type'o statymo darbą, tą dar- 
bą kurį ir be redagavimo vie- 
nam kaip tik galima atlikti. 

Jeigu draugai, gc.iintieu 
valdyti plunksną, ateis mums 

I talkon, tai veikiausia galė- 
I sime leisti laikraštį dukart 

Į mėn.; o jeigu dar gausime 
ir reikalingą spaustuvei dar- 

bininką. tai tikrai galėsime 
tatai padaryti. 
Redaktoriumi ir zeceriu 

"Musų Tiesos" yra p. V. Ru- 
daitis. kuris pirmiausiai dirbo %\ 
prie "Rankpelnio" Škotijoje, 
paskui atvažiavęs. Amerikon 
dirbo prie "Vienybės Lietuv- 

ninkų" kaipo žaidžiu statėjas. 

REIKIA ATSTOVU IŠ 
EUROPOS. 

Jau nuo senai jokis intek- 
mingas žmogus neatvažiuoja 
iš Europos. Jau nuo senai mes 

negirdime gyvu žodžiu prane- 
šimu. kas dabar Europoje ir 

Lietuvoje dedasi. Tame klau- 
sime vienas katalikiškas lietu- 
viu laikraštis rašo: 

"Paryžiuje atstovų iš Lie- 
tuvos yra dabar nemažai. Ži- 
noma jie ten nėra be darbe, 
bet mums rodos, kad butų 
gerai, kad trejetas iš jų, kai- 

po trijų sriovių atstovai, at- 

vykti! Amerikon. 
Tai butų padarytas tarpe 

Amerikos lietuvių toks su- 

judimas, kokio nėra buvę. 
Tuomet svečiams nebuvė- 
liams čia esant gal ir Visuo- 
tinas Seimas but naudinga 
sušaukti. 

Amerikiečių priedermė 
butų svečius pakviesti. Ta ^ 

padaryti galėtu Pildantysis 
Tarybų Komi teitas." 
Tokiam atvažiavimui euro- 

piečių Amerikon reikia pritar- 
ti. fštikro, žmonės iš Lietuvos 
čionai galėtų daug padaryti, 
aukų parinkti ir kas svarbiau- 
sia pareikalauti iš amerikie- 
čių, kad vises veikiančios srio- 
vės dcl Lietuvos neprigulmv- 
bės eitų išvien išlaukinės poli- 

tikos reikale. 



GABI LIETUVAITE. 
Pusantrų metų atgal Zo- 

ja Dobievičiutė buvo viena 
iš tu'-stančių darbininkų mii 
žiniško'j Armour & Compa- 

j Stock Yarduose 

^ Zofija buvo n paprastai 
gabi meiyaitė. Ji Lurėjo pa- 
stebėtinų ypatybių ir buvo 
pilna sumanumo. Oleomar- 
garinos departamente ji at- 
likdavo savo darbą gerai,— 
taip gerai, kad ji atkreipė 
j save savo perdėtinių aty- 
dą. Zofija galėjo susikal- 
bėti Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Angliškai ir kuomet kitos 
darbininkės- nemokėdamos 
anglų kalbos, negalėjo susi- 
kalbėti, Zofija buvo kviečia 
ma buti tulku, t.y. perkal- 
bėtoja. 

Šiądien Zofija, turėdama 
17 metų amžiaus, yra siun- 
čiama mokyklon laike ryt- 
mečio valandų, kur ji mo- 

kinasi stenografijos ant 
firmos kaštų. Popht ji dir- 
ba kaipo tulkas W c lf a r e 

Departamente ir yra taipgi 
Būgnų Majoru Armour Bug- 
<^jr Trimitų Korpuse,—or 
ttfzacijoj, susidedančioj iš 

4>ie 75 merginų, kurios gau 
na tam tikras ant minėtų 
instrumentų pamokas sykį į 
sąvaitę. 

Zofiją visi pažįsta ir visi 
myli Armouro įstaigoj. Zo- 
fijos karjera gali buti kar- 
iera visų darbininkų Ar- 
mour & Company įstaigoj, 
nes Armour & Company yra 
prisirengę suteikti visas ge- 
ras progas savo darbinin- 
kams. Zofija progresuoja 
daugiau negu gerai ir kokią 
nors dieną ji gal bus priva- 
tiška sekretore prie vieno iš 
augštų valdininkų Genera- 
liam Ofise. Kas gal žinoti? 

oo 
0 

PRASTO ŽMOGAUS 
ŽODIS. 

Kiek laiko atgal "Lietuvoj" 
buvo tilpęs įdomus Redakcijos 
Straipsnis antgalviu ''Ameri- 
kos Lietuviai ir Lietuva," ku- 
riame buvo pasakyta, kad da- 
bartiniu laiku \ ien tik žodžiai* 
ir straipsniais laikraščiuose ne- 

bus galima apsiginti nuo prie- 
"^kkurie eina ant Lietuvos su 

^nklais; kad noroms-neno- 

ronis, idant apginti savo tėvy- 
nę nuo priešų ir lietuviams pri- 
sieina griebti ui ginklo. 

Tr tas tiesa, tas vra aišku. 
Patįs nesiginsim, tai kas gi ki- 
tas norės mus ginti? Bet jei- 
gu taip, ko-gi ilgai laukti? Ge- 
rai lietuviai padare, keldami 

protestus prieš lenkus ir b^1še- 
vikus, kurie neprašyti briait 
jasi j mūsų tėvynę. Bet juk 
vienomis gerklėmis jų nenu- 

baidysi. Reikia tam genklų. 
reik tam pinigu, re»k kareivių. 
Lietuvių, kurie yra pasišventė 

savo tėvynę ginti, yra Lietu- 
voje. Ar negirdime, kad jie 
jau savo karuja lėja, gindami 
savo vaikus, pačias, savo sene- 

lius ir brolius, seseris, savo na- 

mus ir savo šalį nuo žiaurų už- 

puolikų? 
Argi męs galime čia sėdėti 

ir ramiai į visa tai žiūrėti, arba į 
tik vienu-kitu protestu riktelti? 
Ne! Męs, broliai lietuviai, tu- 
rime jiems pagelbon skubėti 
visa kuom, kuom tik galime— 
Imtume išsigimėliai, ne lietu- 
viai, jeigu to nepadarytum. 
Turime šokti jiems paęelbon 
visi,—be jokio skirtumo: ar jis 
butų katalikas, ar protestonas, 
ar tautininkas, ar klerikalas, 

j ar socialistas, nes musų priešai; 
nedaro jokio skirtumo, kas ten 

nebūtų: jie užims ir pavergs 
visus lietuvius, nepaisydami 
jų tikybos, ir nepaisydami į u 

partijų, "todėl ir męs visi lietu- 
viai privalom gintis, nepaisyda 
mi nei tikybos, nei partijos. 

Xesiginčykim męs dabar, 
mieli broliai, už savo partijas 
ir už savo tikybas, uės kol tnęs 
^inčysimes, "šuo gali kepsnį 
nunešti:" neprietelius gali 
mums musų tėvynę užgriebti 

Kas gi to nesupranta? Tą 
suprantame męs, paprasti ne- 

mokyti darbininkai, tai kaipgi 
to negali supranti musų vadai, 
kurie turi buti mokinti? Jie 
mums privalo kelią parodyti 
ir visus plianus išdirbti, bet da- 
bar mums prisieina juos mo- 

kinti ir jiems kelią rodyti. Ar 
tai nesa-rmata, ar tai taip pri- 
valo but? Susimildami, jm 
vadai, vardan tėvynės Lietu 
vos męs jųs prašom ir maldau- 
jam: Meskit jus dabr savo 

partijas ir partijėles, srioves 
ir srioveles, klerikalus ir tau- 

tininkus, bolševikus ir menše- 
vikus, dievotus ir bedievius i'" 

Visus kitus galus! Neklaidin- 
ki L jus mus, i rastus žmones, 
savo mokytomis teorijomis. 
Męs vieną "te >riją" supran- 
tam: kad jeigu męs visi lietu- 
viai krūvon nekibsim, ir visi 
sykiu savo tėvynės neginsim, 
tai ateis priešai ir visus mus, 

kaip vėžius, j visas puses rėp- 
liojančius, surankios, į maišą 
susikraus ir nusineš. Ir paims 
tada velniai vi ;as jusų moky- 
tas teorijas ir visas justi parti- 
jas, ir visas justi srioves—nes 
visi liksime vergais. 

Lietuvis Protęstonas K. G. 

Lietuvos Atvtatymo 
Bendroves Kampelis. 

Žinios 15 Lietuvos. 
Paskutinėmis dienomis 

gauta žinių iš Lietuvos, kad 
Lietuvoje yra Lietuvių val- 
džia ir aiktatorium esąs adv. 
Mikas Sleževičius. Kiti mi 
nisteriai taipgi rimti žmonės 
ir gabus. Delegacija į Tai- 
kos Konferenciją yra išrink 
ta is 10 žmonių ir'prof. Vai- 

m 

demaras jau Paryžiuje. Bol 
ševikai nugalimi ir traukia- 
si atgal. Lietuvoje įvedama 
nauji pinigai—frankai, kaip 
ir Latvijoje ir Estonijoje. 

Latviai Daro Paskolą. 
Latvija tvarkosi savisto- 

viai, kaip ir Lietuva. Jau 
sutvarkyti mokesčiai ir da 
romos paskolos krašto rei- 
kalams. Latviai jau baigia 
sukelti apie $20,000,000 vi- 
dujinės paskolos. Lietuviai 
yra pakviesti į Latvijos Ta- 

rybą ir darbuojasi kartu. 
Latvija ir Estonija jau liuo- 
sos nuo bolševikų. 
Lietuvai Reikia Kelti Čionai 

Fimgų. 
Matote, kaip latviai dar- 

buojasi. Męs turime taipgi 
sekti juos ir čia, Amerikoje, 
kelti kuodaugiausia kapitalo 
Lietuvos atstatymui. Lietu- 
vai reikės padaryti paskolą 
ir męs- iki susinėsimai bus 

atidaryti, čionai surinkę pa- 
skolą, galėsime perduoti 
Lietuvos valdžiai. Dabar 
darbuokimės, nes pavėluo- 
tas darbas neaudingas. Nė- 
ra bejonės—Lietuva bus' 
laisva. 
Lietuvos Atstatymo Bendro- 
ve Kelia Paskolą Lietuva?. 

"Kaip reikalą, matai iš 
anksto, buk prisirengęs jį 
patikti"—sako žmonių pri- 
tyrimas. Męs matome šią- 
dien, kad Lietuvai reikalin- 
ga bus paskola, tai dabar, 
nelaukdami, renkimės tą pa 

IĘ Kvietkų šok's ir O JI | įį| įį^ 
»<$ Skrajojanti krasa 

Rengia DRAUGYŠTE ŠVENTOS ONOS 

Nedeiioje, Kovo-^larch 2, 1919 

Sv. Jhrgšo Parap, Svet. 32 PI. ir Auburnav. 
Pradžia 6 vai. vakare :—: Inianga 25 centai. 

Tai bus pirmas tol.3 iškilmingas balius šioje apielinkfjje. Bus 

kvif-tku šokiai arba lietuviškas darželis. Skrajojanti krasa -J- myli- 
mi} j u pasikalbėjimas. Daugiausiai gavusi laiškelių, gaus dovanu. Daug 
bus ir šiaip įvairiu pamarginlmų, kaip tai franeuziškos taksos ir kiti. 

Taigi visi jauni ir seni, dideli ir maži nepamirškite šio baliaus. 
GRIEž T. K. JVAIŠO BENAS. KOMITETAS 

Susivienijimo Lietuvių \Į įg Fk C* 
Amerikoje 122 Kuopos w 

Scenoje statoma trijų veiksmių ką-tik parašyta Jono J Zolp'o veikalą 

"KALVIO DUKTĖ" 

Nsdeiioje, Kovo-March 2,ISI9,7 vai. vak, 
COLUMBIA SVETAINEJE 

48ta ir Paulina gatvių 
Pastaba: Sugrįžus iš kariumenės J. J. Zolp'ui, Susivienijimo Lie- 

tuviu Amerikoje 122 kuopa pakvietė jį surengti viršminėtąjį vakarę. 
Kaip žinoma yra Chlcaiglečiarns, jogei vakarai rengiami per Zolp. yra 
pavyzdingi, o labjausiai. kad šiame veikale ir jis pats prisižadėjo da- 

lyvauti, ir prlžadėo surinti gabiausius Lietuviškus Mėgėjus, kokius ga- 
lima rasti Chicagojo. 

Vršminėtas veikalas yra parašytas iš atsitikimų iš didžiosios ka- 
rės, pradedant keturi metai prieš karę. ir iki t,am laikui kada Rusų ka- 
riumenė ta,po sumušta po Tannenburgu, traukėsi atgal, o vokiečiai vy- 
dami juos per Lietuviškus kaimus ir miestelius, kas buvo galima, iš- 
plėšė ir išvežė į Vokietiją, o kas nebuvo galima, tai sudeginta. Šitame 
veikale parodoma, kiek skriaudų ir skurdo musų viengenčiai turėjo 
nukentėti. Pasibaigus lošimui, bus šokiai- iki vėlyvam laikui. 

Kviečia S .L, Amerikoje 122 Kuopa. 

' 2S9 Dovanu Pinigas 
bus išdalinia ant 

Dešimto Maskinio Baliaus 
Parengto 

Dr-stes Palaimintos Lietuvos 
Kovo-^arch 13 1918 
PULASSCI SVETAiNEJ 

1709—15 SO. ASHLAND AVE. arti 18-tos gatves 

Pradžia 7-ta valanda vakarė 

įžanga 35c. ypatai 

Min6tas balius yra skirtingas nuo kt« 

tų, nes Dr-stė Palaimintos Lietuvos 

dovanas duos pinigais už įvairius ra- 

bus. Kviečiame visuomenę skaitlingai 
atsilankyti ant šio Pinigiško vakaro 

muzika broniy Sarpąllų. 

Kviečia visus Dr-stž P. L. 

NUO. SEKANČIO PANEDĖLIO KOVO 3 d. 

PRADĖS EITI 

""ČIGONAI" 
NAUJAS DVJEJŲ VEIKSMIŲ SCENIŠKAS VAIZDELIS 

KURI, 

PO VADOVYSTE p. ST. ŠIMKAUS 
STATYS "BIRUTE" KOVO 16, CHICAGOJE 

PIRMIAUS PASISKAITYKIT, O PASKUI PASIŽIŪRĖKIT! 

I skolą sudaryti ir reikale tu-j 
j reti parengtą. 

Lietuvos Atstatymo Ben-| drovė renka pinigus tik Lie- 
tuvai ir išgriauto jos gyve- 
nimo atstatymui. 

| L. A. Bendrovės Šeras $10 
.bet negalima pirkti mažiau, 
kai penkis. Užtikrintas sau 

gumas ir daugiau, kaip 4c/o 
už įdėtus pinigus. Rašykite 
šiuo adresu: 

Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė 

LITHUANIAN DEvELOPE 
MENT CORPORATION, 

320 — 5th Ave., 
New York, N. Y. 

Apgarsinimas. | 

I 
5 diektue i? vakauihb !:Į 

MOKYK LA 
< čia ęab '•oi^vai ir greitai iiisre 1 A«-(rU\ Ir r J] Lietuvių įtartis. jritmrtika S V > Ar<!i|ns.'{ l Lietuvos <r ab.-h-i {•, : i-:.' ."<■ rjSyi: I laiftkus. ir tt T.iioąi. iu-ime Gramtnar ir Kir'. į| { School'ių skyrius Lietuviai mokytoja!. Sunaudj-i" Ii kite liuobą laiką p^'aiokiahnui, nesigailčsits. i. 

American PrgpaMry Schoo! j- j! 31C2 SO h.rL«; iD sXCHIvAGC, ILL 

Ofiso Tiicfoiis Boule\iri 160 

DR. M. T. Sirlivoris 
LSETUVSii 

Gydytojas ir Chirurgas 
X757 VV. 47th St 

OfU# \ !»n s : 1 rrto Iki. i po ple 7 iki 0 vtkn, 
Nedclicmis nu) 8 ryto iki 2 p ^ielu. 

Namai !007()akley lilvd. 
Telefonas Ictlcy 420 

SOUTH CHICAGO 
Lietuviškos Vaikų Mokyklos Balius 6U Programų įvyks Nedčlioje, 

Kovo—March 2-rą, 1919, 6-tą valandą vakare, p. B. Kučinskio Svetai- 

nėje, 8756 Houston Ave. Programe dalyvaus vaiku choras po prie^'u- 
ra panelės S. Staniuliutės. Bus žaislai, vaiku deklsmaci jos, duetas. Po- 

nas Uktveris porstatys monologą "Nedrąsus". Po programo bus šokiai 

Muzika Sarpaliaus. 

DVASIŠKO"* 

NEDEUOJE, 

Kovo-March 2rą, 1918 
Pradžia 7:30 vai. vak. 

po numeriu: 

4537 So. Ashland Ave. 
Bus rodoma PAVEIKSLAI ant drobės 

Su prakalbom apie KRISTAUS gyve- 

nimą. 

Meldžiame visų atsilankyti. 

Inžanga liuosa/ 

Didelis Balius Užgavėnių Vakare 
Rengia 

JAUNŲ LIETUVIŲ KLIUBAS 

UTARNINKE, KOVO-MARCH 4, 1919 
ABIEJOSE MILDOS SVETAlNfiSE 

3142 So. Halsted Street | 
Durys atsidarys 7:30 vai. vakare. Kviečiamo visą jaunimą be skirtu- j mo. Kviečia, KOMITETAS. Į 

0VIIZD1KINYS BALIUS 
parengtas 

DRAUGYSTES ŠVENTOS RAŽANCAVOS 
Sv, Jurgio Par, Svet., 33 ir Auburn Ave. 

SUBATOJE, KOVO-MARCH 1, 1919 
Pradžia 7 valandą vakare. Inianga 25c Ypatal 

Kiekvienas, kuris atsilankys ant šio gvaizdikynio baliaus, kaip ir 
visuomet gaus puikias dovanas. Visi gerai žilio, kad Sioa draugijos su- 

rengti vakarai buna prakilniausi, bet ant šito surengto vaakro, drau- 
gijos kouilteas deda visas pastangas, kad užganėdinti kuogeriausial 
atvykusio, publiką ar šio baliaus. Nuoširdžiai kviečia visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti ant što vakaro. KOMITETAS 

Etinis Balius Ir Teatras 
SU PUIKIAUSIU PROGRAMŲ, Parengtas 

DR-STES LIETUVOS U KININKO 

NEDELIOJE, KOVO-MARCH 2,1919 
M. MELDAzIO SVETA.NEJE 

2242 W. 23rd Place 
Pradžia 6 valandą vakare. Inžanga 35c ir 50c Ypa'al 

Programas susidedantis iš vieno veikalo. 
1. Valsčiaus Sudas — komedija. 
2. Mažiukų Kvartetas. 
3. Mandalinų orchestra. 
4. Stepukas bus su pilnu vežimu juokų. Naujai i/arengtas iš ameriko- 

niško vodeviliaus su linksmomis dainelėmis. 
Po Teatro bus visoki šokiai iki vėlumui. Kviečia visus KOMITETAS. 
Lietuviams kareiviams uniformoje, Liuoba Inžanga. 

Jurgis nera grinorius, bet apie termomelrą jis, matyt niekad negirdejo piešė jonas stankus 

Q,MS'Ai J/UTA ,-JUHGI. L-MKRAiTlS V£*>&Kp,lfAP 
PA* 5fM.l»AU. Elfc PAtWRtK,AR TERMd 

rttTRA6,K/\ KfSftO t-AUKEjVuPUOlE^AR i>fE-( jgiSu nuc'uolĮjTM Tui5itsjo >« ar.-trnii]^ 

MATYT, TBRHMmYtfftl* ke/vupuole-Jis 
tt*20 ftWT S)£i^Orp, KAiP KABOJO... KOK 
VKLNItį JIS StUNTĖ TAAW£ 1.AJ KAtf A hfT 

c 

1/\ WA , IH. TU MAN TOKS PU RNAS , KAiP Ai.. 
j|S T^ClA\ MM6 Tik SUVILIOT 

■ ^ NO^EJC.WAN0 (!CftC AŠ 
J&iUKORjUS^AliViEKO NEŠINAU- 
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VIETINES ŽINIOS 

E XT R A ! 
UŽPUOLIMAS WEST 

SIDEJE. 
■ Sumušė ir Apipiešė Lietuvi. 

Juozas Rokas, gyvenantis 
prie 2326 W. 23-čios gatvės, 
ant West Side, ketvergo va- 

kare,^ suvalgęs vakarienę ii 

pasilsėjęs, atsisėdo prie sta- 
lo ir pradėjo rašyti laiškž 
savo pažįstamam kareiviui, j 
Petrui Kaminskui, esančiarr I 
Rockforde, 111. j 

Užbaigęs laišką, užsime 

tęs švarką, išėjo laukan 
idant tą patį vakarą įmest 
laišką į krasos dėžutę, kur 
yra čia pat ant kampo gat 
vės. Grįždamas atgal na- 

mo, Juozas patėmijo, kad 
du vyrai, stovėjusie anapu.f 
gatvės, perėjo skersai gatvf 
j jo šalį ir, besiartinant pri( 
jo, persiskyrė, vienas pasi 
likdamas prie tvoros, o ki 
tas eidamas nuo gatvės. 

Juozas nedaug ką paisė 
buvo dar anksti—tik api' 
15 minučių iki dešimtai—i' 
žmonės aplinkui dar nemie 
gojo. Bet susiėjus krūvon 
vienas tų valkatų staiga gri< 
bė Juozą už gerklės, kita? 
jam pagelbėjo ir nusitrauk* 
jį į "alleją," kur jį labai su 

mušė ir apiplėšė, nes Juoze 
tuo tarpu turėjo su savin 
;$50.00. 

Juozas tapo taip sumus 

ta3 ir suspardytas, kad dai 
ir dabar neina darban. 

Apie tą vietą, tarp West 
ern ir Oakley, kaip sakoma 
jau ketvirtas panašus užpur 
Limas pasitaiko bėgyje pa 
itarųjų kelių dienų. 

KONFERENCIJA SE1MC 
REIKALE. 

Nuspręsta sušaukti Chic-' 
ęos ir apielinkės draugijų 
itstovų konferenciją. Šį si 

nanymą remia ir draugys 
lių sąryšiai. 

Konferencija įvyks nedė 
ioj, kovo 2 d., 6 vai. vak. 
/Vodmano svetainėj, kamp 
!3čio8 ir Lime gatvių (imt' 
to. Halsted st, karą iki 33 
•iai, ir eiti 1 bloką į vaka- 
us). 

Konferencijon kviečiami 
*isų Chicagos ir apielinkėf 
įlraugijų ir kuopų atstova] 
i valdybos. Kiekvienas 
lalyvaująs konferencijoj, 
rialonės priduoti ant kor-' 
iukės savo vardą, pavardę, 
idresą ir kokios draugijos 
ra atstovu bei valdybos na- 

>U: 
Organizatyvia Komitetas 

L SODEIKOS IR POCIŲ 
KONCERTAS. 

Vakar vakare šv. Jurgio pa- 
apijinėje svetainėje atsibuvo 
oncertas, kuriame dalyvavo, 
inomas daininkas p. A. So 
eika ir plačiai žinomi ponia 
). Pocienė ir p. A. Pocius. 
Koncertas susidėjo iš 24 nu- 

įerių jvairių kampozitorių. P. 
Sodeika turi gerą išlavintą 
alsą. Jo danavimas tiesiog ža- 

ete-žavėja publiką. Iš visų išr 

ildytų numerių geriausiai at- 

kta tai gabalėlis iš Bizeto 

eikalų "Toreador" ir lietuvis- 

ps dainelės. Jis dar du kartu 
įdainavo ant "bis" linksmas 
etuviškas daineles. Jam ova- 

jų nebnvo galo. 
I Ponia Pocienė taipgi atliko 
emažiau sunkius veikalus už 

jĮ Sodeiką. Ji, kaip jau čikagie 
Įiams yra gerai žinoma turi 

fįražų balsą. Ji ir-gi žavėjo. 
,ai už gražų dainavimą iš pub- 
iįoks likosi suteikti du rožių 
įiikietai. 
§ Ponas Pocius paskambino 

ant piano keletą gabalų. 
Ant pabaigos ponia Pocienė, 

>lė A. Pėstininkaitė ir pp. J. 
\udirka su A. Sodeika sudai- 
įavo kvartetą i> Rigoletto. Tai 
nivo koncerto vinis. 

Ant pačio galo sudainota 
lietuviu hymnas. įmonių bu- 
žo neperdaugiausiai iš oriežas- 
ies didelės viesulos su smulkiu 
>niegu. 

Šiądien vakare toks pgt jų 
concertas atsibūva Cicero Šv. 
\ntano svetainėje, o ryloj, tai 
ra nedėlioję p. A. Sodeika tu- 

ės koncertą Clevelende, Ohio. 

"KARSTA" PASKAITA. 
Pereitą ketvergą Mildos sve 

tainėj buvo surengta paskaita 
temoje "Lietuvos Klausimas". 
\ną savaitę apie tą pati klau- 
imą vardo socialistų kalbėjo 
). K. Jurgelionis; gi šiuo laiku 
ardau tautininkų kalbėjo p. 

T. Kasputis. 
P-as Kasputis kalbėjo žin- 

'eidžiai ir, kaip sakoma, "rėžė 
luo peties," nieko į šilkus nevy 
liedamas. Bet pat geriausios 
fonės' prasidėjo po paskaitos, 
tuomet pradėta jam uždavinė- 
i įvairius klausimus iš publi- 
:os. Publikoj buvo bolševikų, 
> tie ant klausimų, tai kai mu- 

ės ant medaus, — ir vis dau- 
giausiai, kad prelegentą "ožio 
•agan suvaryti." 

Well, pasitaikė taip, kad pre 
agentas šiuo sykiu juos visur, 
ražia? ožio ragan suvarė, kuo- 
li bepartivė.publika, kaip ma- 

žti, buvo labai užganėdinta. 
Platesnis šios paskaitos aj>- 

aŠymas tilps panedėlio nu- 

neryj. 

CHICAGOS LIETUVIU 
KAREIVIJA. 

Sekantis lavinimasi įvyks 
įedeldienyje kovo 2-rą diena, 
ygiai ant 2-jų po pietų, Alis- 
os Vartų parapijinėje svetai- 
nėje prie 2323 VVest 23-čio 
Mace ant West Side. 

Bus tveriami nauji kareivių 
niriai, todėl kviečiami yra visi, 
:urie nori pristoti prie busen- 
ių Lietuvos apgynėjų. 

Jau yra gauta didelė aptver- 
a vieta — ir atėjus šiltesniam 
>rui visi lavinimaisi ir mikli- 
įimai atsibus lauke. 

Kareiviai, kurie prisirašė 
)irmiau ir neateis į ateinanti 
susirinkimą bus paskirti j nau- 

jokų burius, nes del kelių ne- 

nokončių negalima laiko gai- 
linti, priežodis sako: "septyni 
vieno nelaukia. 

Valdyba 

CICERO LIETUVIŲ PA- 
ŠELPOS KL. DOMAI. 

Garbus Kliubiečiai! Kaip žino- 
te, kad yra nutarta dalyvauti 
R. K. Kliubo baliuje, kuris 
vyks subatoje, 1-mą dieną ko 
vo Lioterbach svetainėje. Tai- 
gi bukite malonus, visi šiądien 
subatoje, lygiai 8tą valandą va 

kare susirinkti į Tamuliunienės 
svetainę o iš ten trauksime j 
balių. 

Kliubo pirmininkas, 
K. P. Deveikis. 

IŠ TOWN OF LAKE. 
Draugija šv. Stanislavo ne- 

atsilieka nuo kitu draugijų 
dengime vakarų. 

Kadangi ši draugija rengia 
netik paprastus šokius, kaip ki- 
tos draugijos daugiausia, daro. 
tai verta apie ją daugiau pami- 
nėti. 

Taigi kaip praėjusiais lai- 
kais taip ir dabar Draugija Šv. 
Stanislavo rengiasi pagerbti 
savo tuos narius, kure neėmė 
pašalpos bėgyje 10-ties metų. 

Tie visi nariai gausią nuo 

I )raugijos už jų gausų pasidar- 
bavimą po gražia dovana. To- 
kių narių Draugijoje randasi 
nemažas būrelis, net apie 20 
ypatų. 

To dėlei Draugija Šv. Stanis 
lovo kviečia tuos Draugus prie 
dovanų ir kartu visus kitus na- 

rius skaitlingai Į vakarą atsi- 
lankyti.Taipgi ir kitų Draugi- 
jų nariai yra nuoširdžiai kvie- 
čiami j Šv. Stanislovo Draugi- 
jos vakarą, kuris įvyks 2-rą 
dieną kovo mėnesio t. y. atei- 
nanti nedėldienj J. J. Elias sve- 

tainėje, pradž% 6-tą valandą 
vakare. 

Meldžiame daleisti atkreipti 
gerbiamos visuomenės (lomą, 
kad šis vakaras bus paskutinis 
su šokiais prieš Užganėnes. i 

A. J. Kareiva, Pini. I 
F. Rauba, Rastin. 

j PLĖŠIKAI 'ATEME $800. 

Policija gaudo du plėšikus, 
kurie važiuodami su automo- 
biliu pastojo kelią John Shaet- 
fer'iui kasieriui "Marden 
Ortli aud Hasting Co." prie 
1030 N. Branch gatvės ir at- 
ėmė užvakar nuo jo prie pat 
kompanijos krautuvės $800.00. 
Pinigus kasierius nešė apmo- 
kėjimui darbininkams algų. 

Plėšikai pagavo $500.00 pi- 
nigais ir $300.00 čekiais. 

NEŽINIA AR FLIRTAVO? 
Gal tas mėlyna uniformą ap- 

sirėdęs jūreivis užvakar naktį 
Sherman hotelyje bandė fliur- 
tuoti su Mrs. Ernest Talk, o 

gal ir ne. Bet vis tiek, sako kad 
Mrs. Ernest Talk "talked ear- 

nestly" t. y. kalbėjusi teisingai, 
kad jūreivis buk fliurtavęs. 
Mrs. Ernest Talk pasiskundė 
savo vyrui, kuris yra vyriau- 
sias mechanikas prie Inland 
Steel Co. Indiana Harbar ir 
peštynės tuojaus visu smarku j 
niu prasidėjo. Akies mirksniu 
subėgo daugiau jūreivių pagel- 
bėti savo draugui ir kasžin 
kuom tas butų užsibaigęs, jei- 
gu Mr. Talk nebūtų prasiša- 
linęs. Detektyvų saržantai hy- 
sterišką Mrs. Talk nugabeno 
j šaltąją, tuom tarpu jūreiviai 
išsiskirstė. Paskui Mrs. Talk 
buvo atduota j "Detention na- 

mus numerio 2-ro ir apakltin- 
ta už nepadorų pasielgimą. Ji 
likosi išimta padėjus kaltciją. 

Vėliaus Mr. Talk atėjo \ 
centralinę policijos stotį jieško- 
damas savo pačios. 

36-TOS SLA. KP. 
SUSIRINKIMAS. 

Nedėlioj, kovo 2 d. įvyks 
SLA. 36-tos kp. susirinki- 
mas, 'Birutės' svetainėj, prie 
3249 S. Morgan gat., 1-mą 
vai. popiet. Valdyba. 

SCENOS MYLĖTOJU ATYDAI 

"Aukso Veršis1' 
Nauja vieno veiksno komedija. šis vei- 

kalėlis lengvas perstatyti, juokingas Ir 

gera mintis. 35 pusi. Kair.z 15c. Talpai 
mano krautuvėje randasi ir kitokių J- 
valrių lietuviškų knypų ::::::: 

M. J. DAMIJONAITIS 
901 W. 33rd St. Chicago, 111. 

Pranešimas. 
Kam reikalinga atvežti anglia, ar- 

ba malkos, ar persikelti iš vienos vie- 

tos kiton, visiems patarnausiu greitai 
ir nebranplai. Reikale malonėkite 

kreipties i mane. Kam reikia kietų 
anglių galima atvežti. 

S. M. 6LIAZAS 
1907 So. Halsted SJreet, Chicago, 

Tel. Canal 2452. 

ph„„. Arm„a8.3209 2S?S, 
DR. H. A. BROAD 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGŲ IR ABEf NAS CHIRURGAS 

1328 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

Reikalingas tUteeris arba g; 
bus vyras, kuris norėtų išmokti 
bučcriatts amatą. Dėl platesniu 
žinių kreipkitės laišku arba y- 
patiškai šiuo adresu: 

F. A. BUKSAS. 
323 Oak St. \Vaukegan, 111 

Reikalaujame Agentų. 
Ar nori išmokti gero biznio, kuris yra 
pelningas? Taipgi pastovus. Gali pada- 
ryk tą neme6dama6 savo dabartinio 
darbo. Viskas ką ai noriu, tai tik dvi 
valandi sunkaus darbo, vakarais po 
C.00 P. M. Gausite daugiau, kaip $35.00 
j savaitę. Turi buti 25 metų'amžiaus. 
Gerai apsipažinęs su miestu. Atsišauki- 
te: Room 846. First National Bank 
Building, 68 W. Monroe St., Ofisas 
atdaras iki 8 valandos vakaro. H. W. 
ELMORE, generalia managerius. 

Reikalingas vedęs žmogus dirbti ant 
vežimo prie išvažiojimo pieno. Nesun- 
kus darbas. Pageidaujama, kad mokė- 
tų lenkiškai arba slaviškai kalbėti. Tu- 
ri užsistatyfi kauciją pinigais. Mokė- 
siu gerą algą ir komižiną, geram dar- 
bininkui. Atsiliepdami, rašykite. "LIE- 
TUVA", No. 1. 3253 So. Morgan St. 
Chicago, III. 

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

HF DEL -==j 
W kožno ^ 

KIETEJIMO 
Net Gydytojai 

Jas Pataria 
Parsiduoda 

visoj® 
Amerikoje 
Kaina 25c. 

JOHN NOVAK CO. 

11624 S Ashland 

JV Chicago, 111. 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. U i $50 nu- 

pirksi didelę Cabiriėt 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 pasiulym.-} 
Atsiunčiama užūyką. Liberty Bor 
dsjū bus priimti ui mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 
3810 Harrison St. CKcagc 

Ant pardavimo: Męs garsina- 
me tik bargenus; Ant dviejų lu 
bų su beiznientu mūrinis namas 
du fletai "po šešis ruimus, su 

maudynėmis, gazu ir toiletais. 
Namas gerai pataisytas. Šviesa 
iš abiejų pusių. Savininkas per 
sikele iš tos vietos i kitą, todėl 
parduos pigiai. Parnell Ave., 
netoli nuo 31. Kaina $4300.00. 
Dalį įmokėti, likusius ant mė- 

nesinių išmokėjimų pritaikant 
pirkėjo išgalėms. IGNATIUS 
C H AP & CO., 31 and Wallacc 
Sts. Exclusive Agents. 

Parduodu ant Brldgeporto arba nai 
nau ant mažesnio namo. Namas šešii, 
pagyvenimu su namuku užpakalyje vi< 

no pagyvanimo. Abu muro, augštas be; 
zementas. Puikus įtaisymas viduje 
Randos neša į mėnesį $90. Kain: 

$8300.00, $2500,00 įmokėti, kitus an 
lengvo išmokėjimo. Atsišaukite i savi 

ninkg, ant 3-čių lubų iš užpakalio. 
J. K. 

3533 S. Wallace St. Chicago, 111 

Pajieškau savo brolio Antano Ta- 
mošaičio, kuris apie metas tam atga 
gyveno Ohicagoje, ant Town of Laek 
Jis yra 36 metų amžiaus, paeina iš Ra 

šeinių miesto. Jis pats, ar kas kitas api 
jl žipote, malonėkite atsišaukti. 

Aleksandra Vitkauskienė 
821 W. 34th Street Chicago, II 

GERA PROGA LJETUVf AMS^ 
Parduosiu arba mainysiu ant farmo 

murinj namą ant 3 lubų; vieng. narni 

cottage 6 ruimų, taip pat mūrinis. 
3040 So. Wallace St Atsišaukite pai 
A. ADLER, 2724 Diversey Av. Chicago 

TELEPHONE: 
YAKDS 155 

YARDS 551 

Res. Phone Drover 7781 

LIETUVIŠKA APTIEKA 
F. A. JUOZAPAITIS, R. PH. 

Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kampu 3 3tcs Gctves 

CHICAGO 

.. riA5TER 5YSTEn 
4 "V 

Męs mokiname šj puikų, gerai 
apsimokant} amatą, } trumpą lai- 
ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dieną ar vikaie. 
Master Cutting School 

J. F. KASNICKA, 
11S N. LaGalle St., 4 aukštas 

(Prieš City Hali) 

Or. Virginia Nar'Dutt 
Physician & Surgeon 

3001 Wcst 2211d Street 
2111 Marshall Blvd. 

Ofiso .valandos: 
2 iki 4 po pieb 
7 iki 9 vakare 

Tel. Lavvndale 660 
1 Gyvenimas: 
Į į'eL Rockwell 1681 

£ Phone Bonlcrard 2160 

j Dr. fl. J. Karalius 
UŽSISENSJUSIC'S 

LIGOS 

Valandos: .9 iki 12 ir 4 iki 3 
vakarais. 

3303 80. MORGU STREET 

Reikale laidžios 7axu 
Pranešame visiems Chicagos ir apy- 

gardos Lietuviams, jog Universal State 
Bsnke randasi kasdien nuc 12-tos vai. pietų 
iki 4-tai vai. popiet, Suvienytų Valstijų at- 
stovas, kuris suteikia, žmonėmc patarimus 
"Inccme Tax'' arba įplaukimo duoklir rei- 
kaluose ir gelbsti išpildyti ta\ų blankas. 

Kas Turi Mokėti Taxus 
Kiekvienos nevedęs asmuo, našlys ir 

našle, kurių įplaukimas 1918 metuose buvo 
$1,000.00 arba- daugiaus. 

Kiekvienas ženotas asmuo, gyvenantis 
atskyrium-.nuo savo. vyro arba moteries ir 
turinti įplaukimą $1,000.00 arba daugiaus 
laike 1918 metu. 

Kiekvienas ženotas asmuo, gyvenantis 
su savo vyru ar motere, kuri turėjo įplauki- 
mą $2,000.00 arba daugiaus laike 1918 me- 

tų, priskaitant uždarbį moteries arba vyro 
ir nepilnamečių vaikų. 

Surašas įplaukimo turi buti padarytas 
rnt tam tikrų blankų, suteikiamų valdžios 
ir perduotas valdžiai ne vėliau kai kovo 15, 
1919 m., kitaip bus uždėta bausmė. Reika- 
lingas blankas grli gauti Universal State 
Banke nuo valdžios atstovo tarp 12-tos ir 
4-tos vai. popiet. 

BANKO VALDYBA: 
JOSEPH J. EL1AS, Prezide itas, 

M. M. ANTONISEN, Vice-Prezidentas, 
JOHN I. BAGDŽIUNAS, Vice-Prez. 

ir Kasierius. 

3252 S. HALSTED ST. Kamp. 33. Chicago, III. 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 5 vai. po piety. Utarninkais ir Subatomi nu6 9 vai 
ryte iki 8:30 vakare 

Grynas Augmenu Margarinas 
Augščiausios Kokybes 

MOTERIS pageidauja NUT-OLA Margariną, nes jis tinka kiekvienam reika- 
le ir užvaduoja sviestą—ant duoncs karštiems pyragėliams, blynams, kep- toms bulbėms, kepimui pyragų, visokių babkų, prie abeino virimo ir kepimo. Vartojimas NUT-OLA užtikrina jums didelį sumažinimą išlaidų ant 3viesto. 

Naujai patobulinta Armouro formula dirbimui NUT-OLA Margarino užtikri- 
na augščiausias "laikinio" kokybes tdippat, kaip skonį ir priimiumą; taigi, pridėdami tokį pat rūpestingumą NUT-OLA!, kaip kad jųs pridedate ki- 
tiems augšto laipsnio maistams, jųsvisuomet galėsite jį vartoti su užsiganėdi- nimų, tuo pat laiku taupydami su pasisekimu. 

ii iš Kokosinių baltų kanduolių aliejaus, jl ♦ėmės riešutų aliejaus augščiausio t 

t'.bulumo. j| 
Riebaus pasteuruoto pieno. 

Geriausios rųšies druskos. I 

NUT-OLA SUSIDEDA į 1'-- ■ • 

Vartojimui privačiu šeimynų pardavėjai 
su kienvienu. pirkiniu pridės kapsulę 
gryno augmenu dažo su nurodymais 
kaip vartoti. 

DAUGIAUS NIEKO 

!l Paimkite svarą popieriniame vokelyje es0tdruskos°' i NUT-OLA šiądien. Persitikrinkik pats jos 
| verte ir ekonomiškumu savo namuose. Jųs ĄlUS NIEKO | pardavėjas pristatys tau. Neužmirškite pa- 

sakyti "Armour's NUT-OLA." 
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