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Bolševikai apleis Lietuvą 
+* 

Gali Pertraukti Laikiną 
Santaiką. 

Reyoiiucija Austrijoje. 
H — telii-r 

Leninas prisiuntė Vengrijai Kenstiteciją. 
BOLŠEVIKAI APLEIS 

LIETUVĄ. 
Stockholma^. kovo 29 d. 

Iš Kauno pranešama, kad 
bolševikai į žiemius nuo 

upės Pripentės traukiasi at- 
gal visu frontu. 

Pranešime taipgi pabrie- 
žiama, kad permatoma, jog 
bolševikai turės apleisti Vil- 
nių, Lietuvos sostinę. 

GALI PERTRAUKTI LAI- 
KINĄ SANTAIKĄ. 

Paryžius, ko VO 29 d. Gau 
ta žinių, kad vokiečiai di- 
dina Danzigo garnizoną. 
Tas suprantama, kad Vokie 
tija nemananti pasiduoti ne 

prielankiam nuosprendžiui 
link Danzigo uosto. 

Danzigo uosto klausime 
talkininkai pasiuntė vokie- 
čių komisijai j Spa griežtą 
reikalavimą, kad butų leista 

■ lenkų kariumenei išsėsti 
Danzigo uoste. 

Berlinas, kovo 29 d. Lo-1 
cal Anzeiger užreiškia, kadi 
laiknoji santaika gali būti, 
pertraukta. 

Seredoj maršalo Foch at- 
stovas, generolas Nudant, |- 
teikė Vokietijos valdžiai rei 
kalavimą, kad butų leista 
keliauti lenkų kariumenei iš 
Prancūzijos Lenkijon per! 
Danzigą. Neišpildymas šiol 
reikalavimo bus priimta kai1 
po noras pertraukti laikiną 
santaiką. 

Vienok Vokietijos val- 
džia, po pasikalbėjimo su 

partijų lyderiais, užreiške, 
kad, sulyg laikinos santai- 
kos sutarties, upė Visla, tai- 
gi ir Danzigas gali but liuo- 
sai naudojamas, tik per tal- 
kininkų kariumenes, kurios 
vyktų j vesti tvarką Rusijos 
imperijoje. 

Gi kaslink lenkų kariu- 
menes, valdžia užreiške, tai, 
žiūrint j laikinos santaikos 
sutartį iš vsių atžvilgių, nė- 
ra vietos Danzige ir Vislo- 
je. f* 

REVOLIUCIJA AUSTRI- 
JOJE. 

Paryžius, kovo 30 d. Iš 
Viennos pranešama, kad 
Austrijoje kįla betvarkės vi 
soj šalyje. 

Minios daro didelea de- 
monstracijas, reikalaudami 
nuversti dabartinę Austrijos 
valdžią. 

Daugelyje Austrijos dis- 
triktų žmonės reikalauja pro 
letariato diktato* Jy- 

dėjimą, sakoma, palaiko 
agentai iš Rusijos, be to sto- 
ka maisto dikčiai prigelbsti 
tame darbe. 

LENINAS PRISIUNTĖ 
VENGRIJAI KONSTI- 

TUCIJĄ. 
Londonas, kovo 29 d. — 

15 Viennos pranešama, kad 
Rusijos sovietų premieras, 
prisiuntė Vengrijos konsti- 
tucijinei komisijai projektą 
konstitucijos. 

Vengrijos užrubežinių rei 
kalų ministeris Bela Kun 
pranešė, kad svetimų šalių 
misijoms Budapešte negrę- 
sia jokia pavojus ir jų vė- 
liavos galės plevėsuoti ant 
misijų namo. Bet anksčiau 
buvo pranešta, kad Anglijos \ 
'vėliava buvo nuleista. 

TARPTAUTINIS TEIS- 
MAS KAIZERIUI. 

* 

Paryžius, kovo 30 d. Ko- i 

'misija, kuri tyrinėjo šios ■ 

karės priežastis nusprenuė 
sekančiai: 

1. Viešai pasmerkti Cen- i 
trales Viešpatijas už per- 

1 

'žengimą neutraliteto ir už ; 
kito padraytus prasižengi- f: 
mus. 

2. Nuskirti tarp tautišką 
tribunalą teisimui visų kal- 
tininkių išsaukime karės, jų 
tarpe ir buvusio Vokietijos 
kaizerio. i 

PARDAVĖ AMUNICIJOS 
UŽ $200,000,000. 

Wafthington, D. C. Ka- 
rės Departamentas praneša, 
kad Suvienytos Valstijos lai 
ke pereitos karės pardavė 
amunicijos net už 200 mili- 
jonų. 

Sulyg šalių paskirstoma 
sekančiai: Francuzijai vž 
155 milijonus doliarių; Ita- 
lijai už 41 milijoną, Angli- 
jai už $2,300,000; Čecho- 
Slovakijai už $108,000; Li- 
berijai už $14,500, ir Švei- 
carijai už $9,500. 

L1UOSOS PRIEPLAUKOS 
ČECHO-SI.OV AKIJAI. 

Paryžius, kovo 29 d. Su- 
lyg pranešimo komisijos dėl 

] tarptautinių kelių, Čecho- 
Slovakijai plianuojama su- 

teikti teisę Kuosai naudotis 
Hamburgo i» Štetino uos- 
'tais. 

Šie uostai sujungiami su 

'Čecho-Slovakija upėmis El- 
Įba ir Oder. 

Trys amžiai vyro gyvenime. 

HOW 
Mucnt ? 

Si—rw<\ 

■iv 
ao^J^Sįį MycH 

UO 

1. Ima sun:ui laisnį. 2. Ima apsivedimo laisnį. 3. Ima automobiliaus lais- 
nį. Mat, kam kas rupi... 

PABĖGO 20 KALINIŲ 
SINNFEINERIŲ. 

Dublin, kovo 30 d. 20 
kalinių sinnfeinerių, jų tar- 
pe ir Anglijos kongreso na- 

rys J. J. Walsh pabėgo iš 
VIount Joy kalėjimo. 

Laikė mankštymosi kali- 
niai nuveikė sargus ir pra- 
lėjo lipti per kalėjimo sieną 
su pagelba kopėčių ir vir- 
/ės. Publika, kurios trum- 
du įaiku susirinko nemažas 
būrelis, irgi gelbėjo kali- 
įiams. 

Atvykusi kariumenė sulai- 
cė pabėgimą daugelio, bet 
2,0 pabėgo. 

BOLŠEVIKAI SUŠAUDĖ 
21 MONARCHISTĄ. 

Stockholmas. Pranešama, 
kad bolševikai susekė Pen- 
toje monarchistų suokalbį. 
Suokalbio vadu buvęs ne- 
toks didikas Sukotin. 

Monarchistai, sakoma, pa 
'inko Ufos vyksupo giminai 
;i ir norėjo jį apšaukti ku- 
nigaikščiu Dmitri Pavlovič 
ir su jo pagelba pradėti mo-l 
narchistižką judėjimą. 

Didkuniga^kštis Dmitri 
Pavlovič yra sekantis sosto 
Įpėdinis po caruko Aleksio.! 
Susekti suokalbyje 21 ypa-' 
ia tapo sušaudyti. 

VĖL STREIKAI VO- 
KIETIJOJ. 

Kopenhagen&s, kovo 29d. 
Pranešama, kad industria- 
liame distrikte Ruhr vėl kį- 
la streikai. Sakoma jau su- 

streikavo net apie 30,000 
darbininkų. 

FIUME APGULIMO STO- 
VYJE. 

Fiume, v.ovo 30 d. Talki- 
ninkų komanduoto jas prane 
še, kad portas Fiume yra 
paskelbiamas apgulimo sto- 
vyje. (Tas, matyt, daroma 
dėl nuotikių Vengrijoje). 

TEPORTUOS 200 AIDOB- 
LISTU. 

W&shingion, D. C. Gene- 
ralis Valstybės prokuroras 
Palmer šiądien pranešė, kad 
laike karės Suvienytose Vai 
stijose buvo internuota į 
4,000 priešų piliečių. 

Apie 900 iš jų, sako Pal- 
mer, y i-a pavojingi šios ša- 
lies ateičiai ir jie bus per- 
duoti Darbo Departamentui 
rekomenduojant juos depor 
tuoti. Sakoma, tokiu budu 
bus išsiųsta iš Amerikos į 
200 IWW. agitatorių ir visa 
eilė įvairios rūšies prasižen- 
gėlių. 

RUMUNIJOS KARALIENĖ 
ATVYKS SUV. VAL. 

Wa«hington, D. C., kovo 
29 d. Amerikos ambasado- 
rius Anglijoje Davis prane- 
ša Valstybės departamentui, 
kad Rumunijos karalienė iš- 
sireiškė, jog netolimoj atei- 
tyj gal aplankys Suvienytas 
Valstijas. 

IND1J0NAI ŽUDO KA- 
REIVIUS. 

Buenos Aires, kovo 29 d. 
Formosa provincijoj, Argen 
tinoje sukilo indijonai. Jie 
užpuolė fortą Yunka ir už- 
mušė du aficieru ir 15 ka- 
reivių. Indijonai, pasiėmę 
ginklus, ir kitą forto turtą, 
nubėgo j girias. Ton apie- 
linkėn pasiųsta daugiau val- 
diškos kariumenės. 

Formosa randasi šiaur-ry- 
tinėje Argentinos dalyje. 

BOLŠEVIKAI PRIE ODE- 
t SOS* 

Paryžius, kovo 29 d. Ru- 
sijos sovietai p/aneša, kad 
talkininkų padėjimas Ode- 
soje blogėja. Bolševikų prie 
kiniai būriai jau pasiekė 

FRANCUZIJA NORI 18141 
METŲ RUBE2IAUS. 

Paryžius, kovo 29 d. Pėt-1 
nyčioje Francuzija išdėstė 
savo reikalavimus link nau- 

jų rubežių su Vokietija. 
Prancūzija reikalauja, kad 
butų jai priskirta visos že- 
mės, kurios jai buvo te':ę po 
sutarčiai 1814 metais įski- 
riant ir Sarre baseiną. 

Be to reikalaujama, kad 
'vokiečiai negalėtų statydin- 
ti tvirtovių, ir kad upė Rei- 
nas ties Alsace-Lorraine bu- 
tų naturaliu frontu. 

ISPANIJOJE SUARĖ 3TUO 
TA 2,000 AGITATORIŲ. 

C 

Wąshington, kovo 29 d. 
Iš Madrido pranešama, kad 
Barceloroje suareštuota į 
2,000 ag tatorių. Tarpe ar- 

eštuotų yra ir vokiškojo ban 
ko direktorius, kuris kalti- 
namas teikime sindikalis- 
tams finansinės paramos. 

VOKIEČIU KANUOLĖS 
PLŪGAMS. 

Coblenz. 80 vokiškų di- 
delių kanuolių, kurias atsi- 
sakė Amerikos komisija pri 
imti, tapo parduotos liejiny- 
čion. Tos kanuolės pripuo- 
lė Amerikos dalion, bet 
amerikonai jų nenorėjo im- 
'ti. 

Amerikonai tik pastatė iš 
lygą, kad tos kanuolės bu- 
tų sutarpintos j paprastą ge- 
ležį, naudojimui išdirbime 
ūkės įrankių. Su tuo žino- 
ma sutiko ir vokiečių komi- 

i sija. 

ŠAUKIA PRIEŠUS Į SPA. 
Londonas, kovo 30 d. Iš 

Kopenhageno pranešama, 
kad maršalas Foch pakvietė 
Vokieti jo satstovus į Spa iš- 
rišimui kivirčų, ištikusių san 

'ryšyje su B&nzigo klausima 

STROPIAU SAUGOJA 
WILSONĄ. 

Paryžius, kovo 29 d. Ypa 
tiška prezidento Wilsono ap 
'sauga tapo dikčiai sustiprin- 
ta; lyginai sustiprinta ap- 
sauga ypatų ir kitų šalių 
premierų. 

Tokį žingsnį, tur but, iš- 
šaukė francuzų perdidelis 
žinojimas; mat pasirodė, 
kad net plačioji minia, pa- 
prastai, pradėjo išanksto ži- 
noti apie laiką ir vietą tal- 
kininkų premierų posėdžių. 

ŠVEICARIJA NENORI 
ŽEMIŲ. 

Paryžius, kovo 29 d. Tai- 
kos Konferencijoje gauta 
pranešimai, kad Vokiškosios 
Austrijos delegatai kreipėsi 
prie Šveicarijos pasiūlydami 
kad Vokiškoji Austrija tap- 
tų prijungta prie Šveicari- 
jos. 

Iš Šveicarijos pranešama, 
kad Šveicarai nepritaria to- 
kiai idėjai, nes tas suardytų 
pamatus dabartinės švieca-| 
rijos federacijos. 

ATMUŠĖ BOLSEVI- 

į KŲ ATAKĄ. 
Archangelskas, kovo 29d. 

'Bolševikų pėstininkų būriai 
atakavo talkininkų pozici- 
jas, bet buvo atmušti su di- 
deliais nuostoliais. Talkinin- 
kai nustojo du užmuštais. 

| Talkininkų batarėjos bom 
bardavo bolševikų pozicijas, j bet dėl migloto oro orlaivi-1 
ninkai negalėjo matyti bom- j 
bardavimo pasekmių. 

KOLČAKAS SUMUŠĖ 
BOLŠEVIKUS. 

Londonas, kovo 29 d. Iš 
Omsko pranešama, kad ad- 
mirolo Kolčako armija su- 
mušė bolševikus ties Ufa ir 
užėmė šį miestą. Ufa buvo 
bolševikų rankose. 

VENGRIJA PALIUOSAVO 
ŲKRAJINIEČIUS. 

Berne, kovo 29 d. Ukra- 
jinos spaudos biuras prane- 
ša, kad Vengrijos valdžia 
paliuosavo Ukrajinos misi- 
jos narius, kurie pirmiaus 
buvo areštuoti ir vengrai 
pasiteisino prieš ukrajinus. 

IŠMONIJO NET $70,000. 
Wichita, Kan* J. W. Mer- 

kei, farmierys iš Coats, Kan 
feas ir Kitas farmierys iš No. 
Dakota pranešė policijai, 
kad jie patikėjo kokiam tai 
Vyrui net po $35,000, kuris 
žadėjęs nupirkti farmie- 
Hams labai pelningų akci- 
jų, bet, paGmęs pinigus dau- 
giau nepasirodf. 

PABRANGS NAUDOJI- 
i MAS TELEGRAFO. 

Wash:ngton, kovo 29 d. 
Krasų viršininkas Burleson 

I pranešė, kad nuo 1 dienos 
balandžio naudojimas tele- 
grafo pabrangs 20 nuošim- 
čių. Tą spiria daryti paki- 
lusios darbininkų algos ir ki 
[ti dalykai. 

REIKALAUJA PANAI- 
KINTI SOVIETUS. 

Londonas, kovo 29 d. — 

Talkininkai pareikalavo nuo 

Vengrijos, kad butų iškrik- 
dyta dabartinė sovietų val- 
džia ir kad butų padaryta 
rinkimai visoj šalyje po prie 
žiūra talkininkų kariumenės. 
Tokis reikalavimas pasiųsta 
per Kopenhageną ir Berli- 
ną Vengrijon. 

BOLŠEVIZMAS POSENE. 

Paryžius, kovo 29 d. Iš 
Berlino pranešama, kad mie 
ste Posene smarkiai platina 
si bolševizmas. Ypač tas žy 
mu tarpe kareivių. Prane- 
šime priduriama, kad 300 
kareivių tapo suareštuota ir 
nekurie jų sušaudyti. 

AGITACIJAI 2,000,000 
PĖDŲ FILMŲ. 

Waahington, kovo 29 d. 
Agitacijai už Pergalės Pa- 
skolą jau sumobilizuota ju- 
damųjų paveikslų gana di- 
delės spėkos. Filmų rody- 
mui įvairių paveikslų yra pa 
ruošta net du milijonai pė- 
dų. 

ŠVEICARAI KOVAI PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS. 

Londonas, kovo 30 dieną. 
Laikraštis Lausanne Gazette 
atspausdino atsišaukimą, ra 

ginant sudalyti liuosnorių 
armiją kovai prieš bolševi- 
kus. Laikraštis pabriežia, 
kad projektas bus palaiko- 
mas ir per talkininkų ir 
neuralių šalių liuosnorius. 

DANZIGAS INAUJA 

VALSTYBĖ. 
Paryžius, kovo 30 d. Laik 

raščiai komentuoja, kad jei 
bus sunku išrišti Danzigo 
klausimą dėl lenkų-vokiečių 
ginčo, tai gali, kartais, but 
sutverta neutralė valstybė. 

BOLŠEVIKAI ARTINASI 
PRIE DUNOJAUS. 

Paryžius, kovo 30 d. — 

Laikraštis Temps gavo pra- 
nešimą, kad bolševikų ar- 

mija eina link upės Duno- 
jaus. 

Gi kitoj vietoj talkinin- 
kai sumušė nemažą bolševi- 
kų kariumenės būrį. 

JOAN D'ARC KANO- 
NIZUOS 6 BALANDŽIO. 

Rymas, kovo 30 d. Po- 
piežius Benediktas nustatė 
6 dieną balandžio galuti- 
nam Joannos D'Are pašven- 
tinimui. 

ORAS. 
Chicagoio ir apielinkčje: 
Panedėlyje ir Utarninke gie- 

dra ir kiek šalčiau; vidutinis 
siaur-rvčių vėjas. 

Saulėtekis 6:35; saulėleidis 
7:12. Mėnulis užtekės 6:0/ 
ryte. 
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Naujas Lietuvai Pavojus. 
Vakarykščios žinios praneša, kad vo- 

kiečiai užsispyrė neleisti lenkų grįžtančio^ 
iš Francuzijos Lenkijon armijos per Dan- 

zigą, ir kad talkininkai esą nusilenkia ta- 

me prieš vokiečius. 
Vokiečiai pasiūlė lenkų armijos išsodi- 

nimui, vieton Danzig, keturis kitus uostus: 
Štetiną, Karaliaučių, v Klaipėdą ar Liepoją 
ir talkininkai sakoma, tą pasiulijimą pri- 
imsiu. Tarne yra naujas ir didelis pavojus 
Lietuvai. Jeigu trįs lenkt] divizijos, grįž- 
tančios iš Francuzijos Lenkijon, turėtų 
grįžti per Liepojų, ar Klaipėdą, jos turėtu 

pereiti per Lietuvą. 
Męs esame įsitikinę, kad visa ta len- 

kiška armija tuomet niekados nepasiektų 
Lenkijos. Ji stengtųsi užimti Lietuvą, ar- 

ba bent Vilnių ir rytinę bei pietinę Lietu- 

vos dalį. Tas yra taip neabejotina, ^aip 
saulė danguje. 

ir kitas lygiai neabejotinas dalykai 
yra tas, kad lietuviai tokiam atsitikime 
butų priversti kovoti iki paskutiniosios su 

šituo nauju savo priešu, kuris staiga pasi- 
rodytų jiems iš užpakalio. Kuomet męs 
žinome, kad visos silpnos lietuvių jiegos 
yra įtemptos ant rytinio ir šiaurinio frontu 
kovoje su bolševikais, tai lengva yra sau 

.išsivaizdinti tą įspūdį, kokį ant lietuvių 
gali padaryti išsodinimas lenkų am i jos jų 
užpakalyj—Klaipėdoj, arba Liepojuje. 

Šitas pljanas galėtų lietuvius įvaryti 
tikron desperacijon ir kokios butų iš to pa- 
sekmės, šiądien sunku yra permatj ti. Aiš- 
ku tiktai tas, kad lietuvių frontas prieš 
bolševikus subyrėtų, nes lietuviai turėtų 
tverti naują frontą prieš 4enkus, kuriems 
jie nepasitiki, ir negali pasitikėti nei tiek, 
kiek už nago juoda. Gal Talkininkai gva- 
rantuotų, kad lenkų kariumenė tik pereis 
per Lietuvą pakeliui į Lenkiją? Gal ji pri- 
verstų lenkus kraustytis iš Lietuvos? Gal 
but. Bet sykį lenkams įlindus Lietuvon. 
juos sunku butų iš ten iškrapštyti, o Tal- 
kininkų paliepimai kasdien vis lyg su ma- 
žiau paklusnumo susitinka. Jeigu Talki- 
ninkai šiądien negali sutrintos Vokietijos 
priversti perleisti lenkų kariumenės per 
Danzigą ir sklypą žemes Pavislyj, kurį jie 
jau paskyrė Lenkijai, tai tas parodo, kad 
arba Talkininkų paliepimai greitai virsta į 
šiaudinius paliepimus, kurių net sumušta 
Vokietija daugiau nepaiso, arba yra naujas 
"skymas," kuris Lietuvai nieko gero ne- 
lemia. Nelemtų nieko gero ir Talkininkų 
reikalui. Nes tas žingsnis neabejotinai 
sunaikintų lietuviuose pasipriešinimo dva- 
sią, kurią jie taip puikiai iki šiolei rodo 
kovoje su bolševikais. Pasekme butų ta, 
kad Lenino-Trockio hordos vienu šokiu per- 
šoktų per Lietuvą ir susijungtų su Vokietija. 

Jeigu viršminėtos žinios yra teisingos, 
—Lietuvos padangėse renkasi nauji pavo- 
laus debesiai. 

Atsargiau, Atsargiau! 
Chicagoje pastaraisiais laikais labai 

daug pasitaiko užpuolimų ant gatvių, ne 
tik nakties, bet ir dienos laiku. Atsitikimas 
su p. Kazlausku (Skait. "Vietinėse Žinio- 
je") yra labai įdomus atsitikimas. Tenka 
girdėti, kad jau ne vienas lietuvis, nešio- 
jantis su savim didesnius pinigus, panašiu 
budu kelių šimtų neteko. Kam nešiotis su 
savim didesnius pinigus? Jeigu juos reik 
imtis iš banko, tai kam imti gyvais pini- 

gais? Ar negeriaus išsiimti iš banko taip 
vadinamą "certii'ikuotą čekį" (ce/'ifiecl 
check), arba banko "Cashier's Check" 
(banko kasieriaus čekį)? Atlikimui viso- 
kių reikalų jie yra taip geri, kaip ir gyva^ 
pinigas, o laike užpuolimo jeigu juos ir 
atimtų, vis vien užpuolikas jų negali išsi- 
mainyti. 

Nešioti su savim didesnius pinigus šiais 
laikais yra nedovanotina klaida. 

LIETUVIŲ KOVA. 

Nauja Lietuva pradeda rodytis pci' Ka- 

rės debesių plyšius.* 
~ * Beveik visa Ru- 

sijos imperijos dalis, esanti į vakarus nuo 

tiesios linijos tarp Odesos ir Petrogrado yra 
suplėšyta savo locnomis karėmis,—karėmis 
oarp tautų, kurios nori pasilikti laisvomis 
ir neprigulmingomis, ir tarp šitų tautų lie- 
tuviai laiko taip sunkią poziciją, kaip sun- 

kesnės ir nereik, turėdami priešus iš deši- 
nės, iš priešakio ir iš užpakalio. Jie ne- 

turėtų priešų užpakalyje, jeigu jie ir lenkai 
galėtų susitaikinti ant rubežiaus tarp sa- 

vęs. Bet tas nėra lengva. 
Pradedant nuo apsivedimo Lietuvos 

kunigaikščio su lenkų karalaite, Lietuva 
buvo sulieta su Lenkija taip ilgai, kad pa- 
prastam vartojime pastarosios (Lenkijos) 
vardas uždengė viską ir seni rubežiai pa- 
sidarė nesvarbus dalykas. Po to Rusija 
prarijo viską, ir dabar, kuomet ji subyrė- 
jo, pasiliuosavusios tautos, jieškodamos sa- 
/o atskirų posesijų, įėjo į ginčus kaslink 
to, koki tie jų rubežiai buvo ir koki jie 
privalo buti dabar. 

Savo šalies atstatymą Lietuviai pradė- 
tų pietuose nuo Gardino gubernijos, kur 
jie susilyti su Lenkija, kuri taip pat or- 

ganizuojasi į naują valstybę. į vakarus 
jie reikalauja Suvalkų gubernijos, kuri vėl 
yra skaitoma lenkiška, o apart to, toliaus 
jie reikalauja lietuviais apgyventos juostos 
Rytinėj Prūsijoj, kur jie atsiremia į Vo- 
kiškąją sieną. P\t didžiausią savo šalies 
dalį jie sutvertų iš Vilniaus, Kauno ir Kur- 
šės (?) gubernijų, kur jų teisių negalima 
rimtai užginčyti. 

Ant nelaimes, lenkai, stumdamiesi į 
šiaurius prieš Bolševikų jiegas, kaip ro- 
dosi, užėmė Kauną [Šio laikraščio redak- 
cija klysta: aunas niekados nebuvo len- 
kų rankose; paskutiniai telegramai prane- 
šė, kad Gardinas tapo jų užimtas. V e r- 

;ėjas.] ir tokiu budu suprovokavo prie 
ovos lietuvius, kuomet jų dauguma, esan- 

ti toliaus į šiaurius ir rytus, gelbsti savo 
broliams, Latvijos latviams ir Estonijos 
sstams, nuvyti Trockio hordas iš vienos 
pusės atgal į Petrogradą, o iš kitos pusės įkirsti jų pasitraukimą iš Rygos ir Min- 
taujos. 

Lietuviai veda gerą kovą (The Lith- 
.;anians ars making a good fight). Jie 
yra verti aktyvės paramos Suvienytų Val- 
tijų ir talkininkų, ir tą jie dabar gauna. 

Kur galima buvo surasti jų valdžią—tas 
buvo tulą laiką galvosūkis, nes sukuryj ji 
pasidarė n o m a d i š k a (keliaujanti), 
nors jau nuo senai ji buvo įsteigta ir res- 
publika buvo apskelbta. Bet britiškoji mi- 
litarė ir politiška misija, kuri išsėdo nuo 
Hivyno Liepojuje apie 10 ar 12 dienų tam 
atgal,—tuo tikslu, idant užmegsti ryšius su 

[Lietuvos] valdžia,—netrukus surado jos 
vyriausią buveinę Kaune. Jau komercijinė 
sutartis tapo padaryta nupirkimui dauge- 
lio daiktų, reikalingų palaikymui lietuvių 
jų kovoje. Žinoma, Amerikos maisto ko- 
misija nuvyko i frontą ištirti dalykų stovį, 
d francuzų kariškoji misija prisidėjo prie 
britų misijos. Su tokia parama naujos res- 
publikos valdžia privalo gauti daugiau drą- 
sos ir laikytis vienybėje, savo tautinio tik- 
slo pasiekimui. Pranešama, kad kabinete, 
kuris tapo pastaruoju laiku p. Dovydaičio 
suformuotas, KrikščionĮs-Demokratai turi 
daugumą ir kad Progresistai (Pažangie- 
čiai) gelbsti, bet socialistai stovi nuošaliai. 
Vienybe yra didžiai reikalinga. Turint ją 
reikalų vedime, priėmus taikinimosi palin- 
kimą linkui savo kaimynų, ir turint talki- 
ninkų ir draugų paramą, (lietuvių) tau- 
ta turėtų netrukus atsigauti (to come to 
their own) ir vėl pastatyti Lietuvos vardą 
tarp laisvu tautų vardų. 

—Iš Boston Herald, [Pvedakcijinis 
straipsnis] 

Kovo 26 d. 1019 m. 

JURGIS KUBILIUS. 

Kuomet tveriasi savystovč i 
Lietuvos valstybė, tat kiekvie- 
nam įdomu žinoti, kas grįžta iš ji 
svetimijos musų tėvynės žino- i 

nių laisvę apginti, su jais gy- ] 
venti, dirbti. 

Jeigu žmogus pasirinktos 
profesijos šaką atlaiko ir pake- 
lia,—jis atlieka savo gyveni- 
ni^ pareigas, iš atskirų asme- 

nų susideda visuomenė, o kuo- 
met asmenys stoja bendram 
darban, tuomet apsireiškia 
kiekvieno individualio asmes 

gabumai, visuomenės galybė 
auga. 

Ilgus amžius kentusiai kui- 
turinį, medžiaginį ir politinį 
suvaržymą lietuviu visuomc- 

.1 nei labai svarbu turėti per didį 
vargą pasiekusius mokslą žmo- 
nes. 

Dauguma lietuviu jau buvo 
nusiminę, ir manė, kad aeiu len 
kų politikai Lietuvos likimas 
bus amžinai nelaimingas, kau 
Lietuva niekuomet neturės sa- 

vo valdžios, t. y. Lietuvos žmo 
nes užtariančios valdžios, kad 
męs neturėsime žmonių savo 

šalies žinyboms vesti. 

JURGIS KUBILIUS. 

Nors žiauri likimo rykštėj 
lietuvius išbl škė po visą pa- 
saulį, vienok didžiuma tapusiu 
saužmonėmis lietuvių visuo- 
met buvo pasiryžę stoti Į ta 

šventą uarbą, kuris turi užtik 
rint žmoniškas teises lietu- 
viams savo tėvynėje. 

Tie žmonės šiandie grįžta iš 
Europos ir Azijos j savo pri- 
gimta šalį Lietuvą ir su di- 
džiausiu pasišventimu dirba 
s^vvstovės Lietuvos valstybės 
įkūrimo darbe, lietuvių garbės 
ir teisių apgynime. 

Mes žinome daugybę liėtu- 
iu advokatu, daktaru, dvasi- c- c' c' 

škų ir svietiškų mokslų profe- 
sorių, inžinierių, artistų, rašy- 
tojų, poetų etc. D et mažiausia 
męs žinome rimtų kariškų stra 
tegu, žmonių, mokančių su- 

tvarkyti militarius šalies reika- 
lus, išgelbėti šalį nuo įtrauki- 
mo į bereikalingas kares, ga- 
linčių sudaryti pajiega apsigy- 
nimui nuo imperialistinių už- 
puolikų. 

Vėliausia gautame "Lietu- 
vos Aido" numeryje yra žinu- 
tė aj/e pargrįžusi Lietuvon pa- 
rminki, pulkininką Jurgį Ku- 
bilių. Ten pasakyta: 

"Pulkininkas Jurgis Kubi- 
lius gimęs 1875 m. kovo lfi d. 
Armoniškių kaime, .Liudvina- 
vo par., Kalvarijos pav., Suv. 
gub. 

Pradžią mokslo gavo Liud- 
vinavo mokykloje. Paskui mo- 

kės Marijampolės gimnazijoje, 
Seinų kunigų seminarijoje i'* 

■Vrlniaus karo mokykloje, ku- 
rią .ir išėjo 1902 m. 

Visą laiką tarnavo oficieriu 
Gardine. I pabaigą Japonų 
karės buvo Chinuose. Gi šitą 
pasulinę karę ištisą, nuo pat 
pradžios, prakariavo apkasuo- 
se vokiečių ir rumunų fron- 
tuose. 

1916 m., tebetarnaujant, pa- 
keltas pulkininku ir per metus 

butų buvęs generolas, kad ne 1 

širimas rusų kariuomenės. 
Formuojantis lietuvių ka- 

iuomenei, buvo viršininku vie 
10 trijų Atsarginių lietuvių 
mlkų, stovėjuso Smolenske." 

Reikia pažymėti, kad pulki- 
įinkas Jurgis Kubilius ne bc 
rargo pasiekė ta augštą pozi- 
:iją, ir ačiu jo dideliam gabh- 
iiiui ir sumanumui buvo ap- 
lovanotas visas [?] karės ži- 
įybos teikiamais ženklais. 

Išėjęs iš Mariampolės gim- 
nazijos, jis mokinosi Suvalkų 
gimnazijoje ir užbaigus 7 kle- 
sas buvo nuvežtas į Seinų dva- 
siška seminariją. Ten užbai- 
gė 4 kursus, j.'1 u sakė pamok- 
slus ir mišparus giedojo, bet į 
kunigus nesišventino, o išstojo 
iš seminarijos nutaręs baigt 
svietišką mokslą. 

Išėjęs iš dvasiškos seminari- 
jos, norėjo studijuot komerci- 
jos mokslą, bet tėvai atsisakė 
duot lėšų. Tuomet iis pastojo 
į Vilniaus karišką mokyklą, 
nuo ko ir prasidėjo jo kariška 
karjera. 

Par būnant štabs-kapitonu 
Kubilius tapo išrinktas Gardi- 
no oficierių dr-jos kasierium, 
kariškų vartotojų draugijų 
vyriausiu vedėju, kariško tei- 
smo nariu ir Rusijos kariškoji 
ministerija jį siuntinėjo j už- 
rubežius. Laike Rusų japonų 
karės Kubilius buvo pulko tur- 

tų komendantas, per jo rankas 
ėjo maisto ir amunicijos pri- 
statymas. Gi laike šios karės 
jis jau buvo korpuso komen- 
dantas. 

i'radžioje kares, kuomet ru- 
su armija buvo sumušta Rytų 
Prusnose, Kubilius užbėgęs 
savo tėviškėn pasakė: 
L'cr Reinenkampfo kaltę žuvc 
Dešimtoji armija. Aš dali sa- 
vo pulko (101 pėstininkų 
Permskas pulkas) išgelbėjau 
nuo nelaisvės ir nuo šarvuotų 
vokišku automobiliu kulkas- c 

vaidžiu. Čia Kalvarijos apie- 
linkėje, dabar mušiu nebus, nes 

męs turime traukties iki Ne- 
munui. 

Po to Kubilius su savo pulku 
buvo perkeltas i Galicijos fron 
ta, kur apkasuose gyveno iki 
caro valdžios nuvertimo. 

Kuomet Kerenskis pasiskel- 
bė Rusijos diktatorium, pulk. 
J. Kubilius nuvyko pas Keren- 
skį j Mogilevą ir pareikalavo, 
kad lietuviams kareiviams bu- 
tu leista išstoti iš rusu armi- 
jos, ir susiorganizuot į lietuvių 
atsarginius pulkus. Pulk. J. 
Kubilius tai motyvavo šiaip: 
Kadangi rusų partijos tarp sa- 

vęs pradeda kelt pražūtingą 
kova, tat išblaškytiems lietu- 
viams kareiviams turi but lei- 
sta sueit į atsarginius burius 
ir nedalyvaut naminėje rusų 
karėje, neužpuldinėt ant nieko, 
bet eit i Lietuvą ir apgint Lie- 
tuvos gyventojus nuo užpuo- 
lančių nuteriotą Lietuvą plėši- 
kų. 

Kerenskis nenorėjo leisti lie- 
tuviams organizuoties Mogi- 

lcvc, tuomet pulk. J. Kubilius 
suorganizavo pirmą šiame mū- 

sų istorijos periode lietuvių at- 
sargini pulką Smolenske. 

Būdamas Rusijos armijor 
oficierų pulk. Kubilius aplan- 
kvdavo Kauna, Vilnių ir kitus ^' t' 

Lietuvos miestus tik laike lie- 
tuviškų teatrų. Jis savo lėšo- 
mis bent keliolika neturtingų 
lietuvių, kartais visai mažai 
pažįstamų, išleido Į augštesnį 
noksią. Jis tuomet draugavo 
i1.' su kalbininku Jablonskiu ir 

<as vakacija aplankydavo savo 

;ėvus Liudviką ir Eleną Kubi- 
ius, u jiems mirus lankydavo 
)rolį Vincą tėvynėje, ir sese- 

rs: Xarkevičiene ( po vėlio- 
įies Radzevičiene) Santakoje, 

Gustaiticnę Mikališkyje, ]\Ia-' 
tulaitienę Baraginėje (dalyva- 
vo jos laidotuvės \Varšavoje), 
I 'auliukonienę Raudeniškiuose 
ir Tamašavičieiję Užukalniuo- 
se. 

Kuomet jam buvo pasiūlyta 
užimt Kalvarijos apskričio pa- 
siūlyta užimt Kalvarijos ap- 
vin'ninko victv^, jis atsakė: 
Dabi.r dar nepribrendus 
dirva, kad aš galėčiau už- 
imta vietą, taip atlaikyti, kaip 
priderėtų apskričio viršininkui, 
bet ateis laikais žmonės virši- 
ninkus rinksis del jų užtarimo, 
bet ne del rengimo, tuomet gal 
ir man bus proga su savo žmo- 
nėmis gyventi! 

Kubilius Gardine visa laiką 
įgyvendavo su lietuviu oficieriu 
Į Mockum; abudu ėjo drauge į 
karę, Mockus vadovavo kul- 
kasvaidininkų rota ir pakliuvo 
i vokiečiu belaisvę. 

Kuomet po caro nuvertimo 
susitvėrė Visos Rusijos Lietu- 
vių Taryba, ji siuntė savo vy- 
riausią delegaciją į užimtą vo- 

kiečiais Lietuvą ir j Vokietiją. 
^Ton delegaęijon tapo išrinkti 
ir nuvyko į.Lietuvą pulk. Jur- 
gis Kubilius, Dr. Alekna ir dar 

I du žmonės. 
f 

Pulkininkui J. Kubiliui lin- 
kėtina kuopasekmingiausiai 
darbuoties Lietuvoje lietuvių 
gyvybės ir tėvynės savystovy- 
bts apgynime. 

j i K. N. N. 

Žinios iš Lietuvos. 
VILNIUS. 

— Vilnių užėmė apie 200 
bolševikų. Jų aidžiuma rusai. 
Mūšių beveik jokių nebuvo. 
Šiek tiek pasišaudė Užupy j ir 
Stiklų gatvėje. Paskui lenkai 
pasitraukė j Landvaravą. Čia 
juos vokiečiai nuginklavo. Bol- 
ševikus džiaugsmingai sutiko 
žydai ir padėjo jiems įsigyven- 
ti musų sostinėje. Rusai pir- 
miausia pradėjo j ieškoti legio- 
nistų ir maisto. Jie įėję j mie- 
stą užėmė Tarybos rumus. 
Nuo Tarybos lietuvių valsty 
binė vėliava nuimt", bet savo 
kol kas neiškabino. Mfcstas 
apstatytas bolševikų apsaugas. 
Be leidimo nei išvažiuot, nei 
įvažiuot negalima. Visus kra- 
to. Daug darbininkų, užsida- 
rius daugeliui įstaigų, pąsiliko 
be darbo. Valgomų daiktų 
kaina žymiai pakilo. Apylin- 
kėj begalės plėšikų. Važiavi- 
mas pavojingas. 

— Visi lietuvių laikraščiai 
sustojo ėję. Sutarta leisti vi- 
sų lietuvių vienas bent lapelis. 

KAUNAS. 
— Gatvėse galima sutikt 

lietuvių kareivi jos. Jaunimas 
iš visų kraštų plaukte plaukia 
rašytis į kareiviją. Ginklai 
kariuomenei iau gauta. 

— Darbininkų bolševikine 
Taryba rengia savo raudoną- 
ja armiją. Šalia valstybės at- 

sišaukimų jie kabina savo ra- 

ginimus. Dažniausia jie kli- 
juoja juos ant valstybės atsi- 
šaukimų. Laisvanoriams siū- 
lo didelius pinigus. 

— Iš Berlyno sugrįžo V. 
Tarybos pirmininkas A. Sme- 
tona. Netrukus žada važiuot 
valstybės reikalais ] užrubežj. 

— L. V. Liet. Vc! ;tybės 
Kaune pradės leisti savo ofi- 
cialį laikrašti. 

UKMERGE. 
— Sausio 20 d. šaukta 

Ukmergės Lietuvių "Saulės'* 
dr. Gimnazijos Komiteto jstei- 
gėjų bei šelpėjų susirinkimas 
svarbiems dalykams pasitarti. 

(Iš "Tiesu* 3 ") 

Dr. Virginia Narbuti 
Physician & Surgeon 

3001 West 2211d Street 
2111 Marshall Blvd- 

Ofiso valandos; 
2 Iki 4 po plet 
7 iki 9 vakare 

Tel. Lavvndale 66C 
Gyvenirreyy 

■r«L Hockwel| 1681 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

Chicagos Oi'lsis: 
4712 SO. ASHLAND AVc 

Telefonas Drovcr 70>12 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Oflio Teltftiis BoiitTfrd 60 

DR. M. T. SbliKOl'iS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 V. 47tU St. 

tln Yilu '«|; i 1 ryta Iki. 3 p) pl: '7 Iki 9 nki'ri 
Nedelloals ou 8 #rto Iki 2 p pitt*. 
Narna 007 Oakley Blvd. 

«t«f0BS8 420 

Tel YARDS 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Specialistai gy- 
do limpančias, užsisenėjusias 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Dr. M. ftmim 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietui taras žinomas per 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterių ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Kay ir kitokius elektros 
f rietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Street, netoli Fi'k Street. 

\ ALANUOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarui. Tetephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 So. Ilalsted St. 
^ ALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

Dr. C. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St.( kertS 32 «t. 
Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 

ir Chroniškų Ligų. 
Va Januos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. 0—8 vak., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 637. 

Tradik Naujus Metus su tobula aldij r» 
gtjirau, taip. kad mieko neoraleistumei per f 
sus metus, kas tau pall »uti naudinga. Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių h 
galvos skaudėjimus, tnmparegystč arba t#ii- 
rcgystJ prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. Egzaminacija D V Iv-VI. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 1801 S. Ashland A ve., ChicagO 

Kampas 18tos Gatvčs. 
34iej lubos, virš Flatt'o aptiekus. Ttiuykf»<" 

» mano p&ra&) 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki S vai. vak. Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienas. 

T eatras 
3138-42 S. Halsted St 

Prsrfidedt 7 *«land; Ui rilnru, 

Stkttoai Ir ncdailomi 2 rai. po ptet* 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir karč* mokestj 

DIENINE IR VAKARINE 
MOKYKLA čia gali lengvai ir ure'tai išmokti Ajjjlu ir Lietuviu klibas, sritraiitiką, S. V., Anglijos, Lietuvos ir abelną isto-ilas, cfogratijiv raSyti laiikus, ir tt. T'ipei. turime Grammarir Hich School'ių skyrių. Lietuviai mokytojai. Sunaudo- kite lraosu laika \simokininui, nesigailėsite. 

American foilege Preparatory School 
3103. SO. HALSTED ST.. CUICAGC, ILL. 



SAVAITINE KARES APŽVALGA 
Rašo L. SERNAS 

Karė pasibaigė ir vokiečiai 
ir jų padėtojai karės laukuose 
tapo sumušti, l>et taikos nėra 
ir dar nežinia, kaip karė gali 
glutinai pasibaigti. Taikos 
Konferencija eina labai paleng 
va, kas rodo, kad ir ten tarp 
besitariančių didelio sutikimo 
nėra. Tikro sutikimo ir buti 
negali, nes tarp besite iančių 
tautų nėra siekių vienodumo, 
bet yra nemažai visokios rų- 
šies p»iešginybių: Europos tau 

tos su Amerika vienybėn su- 

ėjo ne iš simpatijos, bet būtino 
reikalo priverstos. Tą vokie- 
čiai žino ir prie to ir savo be- 
sielgimą taiko. Jau uabar tuli 
Vokietijos ministeriai, taigi už 
savo išsitarimus atsakanti žmo 
nės atvirai sako. kad Vokietija 
neatiduos niekam savo žemės 
nei rytuose, nei vakaruose ir 

apart padarytų be reikalo iš- 
naikinimų kitokių atlyginimų 
niekam nemokės. Taigi aišku, 
kad Vokietija nemano atiduoti 
lenkams ar lietuviams žemės 

plotų rytuose, nei franeuzams 
grąžinti Alzatiją ir Lotaringi- 
ją su Reino paupiais. Bet tuos 

žemės ploUis Vokietija len- 
kams pavedė jau karės per- 
traukos išlygose. Apie atida- 
vimą. lenkams Danzigo talki- 
ninkai vis mažiau pradeda kal- 
bėli, o antai Anglija, kuri pir- 
ma rėmė lenkus ir jiems žadė- 
jimų nesigailėjo, dabar atida- 
vimui jiems Danzigo visai ne- 

pritaria ir atvirai tai sako, 
nors diplomatai nemėgsta at- 
virai kalbėti. Jie mano, kad 
kalba žmogui duota minčių pa- 
slėpimui, bet ne atviram jų iš- 
reiškimui, kaip kalbėjo Talay- 
rand. 

Vokiečius drąsina neramu- 

mai ir bolševizmas, apimant 
vis daugiau nuo to liuosų Eu- 
ropos kraštų; neramumai pra- 
deda platintiesi net svarbiose 
tulų talkininkų kolionijose; ap- 
ima ir tulus neutrališkus kraš- 
tus. 

Revoliucija apėmė Vengri- 
ja, nors ten buvo keli šimtai, 
taigi labai mažai franeuzų ka- 

reivių. Pirmiau garsino, kad 
tos kelios francuzų rotos tapo 
nuginkluotos, bet jų vadovas 

pagarsino, kad paskalas paleis- 
tas, matyt tyčia, apie jų nu- 

ginklavimą yra neteisingas. At 
kakusi j Pesztą talkininkų mi- 

sija iš ten iškeliavo, liko tik 
vienas amerikonas. Rusiški 
bolševikai prašė Vengrijos re- 

rvoliucijonierių sulaikyti visus 

'talkininkų misijos sąnarius. 
Kad jais galėtų apkeisti talki- 

ninkų suimtus bolševikus, bet, 
matyt, sukilėliai jų prašymo ne 

išpildė, nors kituose dalykuose 
jie eina išvien su Rusijos bol- 
ševikais. Vengrija dabar val- 
do bolševikų valdžia, o buvęs 
jos prezidentas Karolyi atsisa- 
kė nuo vietos, sulyg paskutinių 
žinių, tapo revoliucijonierių nu 

žudytas. Prieš Vengrijos su- 

kilėlius tapo pasiųsta čecho- 
slovakų kariumenė. Bet neži- 
nia, ar ta kariumenė yra išti- 
kima; bet bolševizmas ir Ce- 
cilijoj platinasi, tai jo dvasia 
ir kariumenė j, be abejonės, pla 
tinasi. Bet Austrijos Vokiško 
ji dalis, kol-kas, nesi jungia su 

bolševikais, bet ir vokiškoj Aus 
trijos dalyj tikro ramumo ir 
tvarkos nėra, o slaviškose Aus 
trijos dalyse veik visur Kuosai 
besidarbuojančių rusiškų agen 
tų platinamas bolševizmas. 

Net francuziškos kariumenėsi 
dviejų regimentų kareiviai at 
sisakė su bolševikais kariauti. 
Jie savo pcrdėtiniui apreiškė, 
jog kariaus už Francuziją, bet 
nekariaus su bolševikais, kurie 
nieko blogo Prancūzijai nei ne 

gali padaryti. 
Suvaldyti Vengrijos sukili- 

mą traukia ir Italijos kariu- 
mene. Gal Italija eina Ven- 
grijon ne tiek jų gelbėti, kiek 
norėdama pasinaudoti proga ir 
apvaldyti Dalmatijos pajūrius 
ir jos portus, kurie seniau pri- 
gulėjo Italijos Genevos repub- 
likai ir tapo išdalies suitalini- 

Į zuoti. Dabar Dalmatija tik iš- 
dalies yra slaviška, o išdalies 
itališka. Visi veik Dalmatijos 
portiniai miestai yra itališki; 
slavai gyvena tik kaimuose, kai 
lenkai Danzigo aplinkinėse, o 

pačiam mieste jų beveik 
nėra. Tas pats su slavais yra 
Adriatiko pajūrių miestuose 
nuo Triesto iki Albanijos, ku- 
rią taipgi italai nori savo glo- 

bon paimti, nes ir Albanija 
kada tai prigulėjo Genevos re- 

publiki. 
Laikraščiai praneša, jog Ang 

lija žada Lietuvai nepri- 
gulmystę ir su ją padarė pirk- 
lynos sutarimą, kuriuom pri- 
pažino Lietuvai gana diktą kre 
ditą. Pirklybos -sutartis Lie- 
tuvos su Anglija jau buvo da- 
roma Keistučio laikuose. 

Pačioj Rusijoj bolševikai vei 
kia, bet nieko svarbaus, ko?- 

kas, neįstengia nuveikti. Gana' 
dažnai ten juos pasiekia gana 
svarbus nepasisekimai. Iš Var* 
šavos, taigi iš mažiausiai išti- 
kimo šaltinio, prnešama, buk 
lenkų kariumenė užėmė Lietu- 
vos miestus Gardiną ir Pinską. 

Latvijoj eina mūšiai latvių 
Ijolševiku su jų priešais, taipgi 

į latviais. Vokiškas laikraštis 
Local Anzeiger pranešė apie 
bjaurų elgimąsi latvių bolše- 
vikų su latviais prie jų nepri- 
gulinčiais, kuriuos buk žudo be 
jokio pasigailėjimo; žudo vy- 
rus, moteris, vaikus ir sene- 

lius. Bet vokiečiai panašias 
žinias gali leisti tyčia išteisini- 
mui siuntimo vokiškos kariu- 
menės Latvijon. Ką gi latvys 
bolševikas gali pelnyti žudyda- 
mas tokius jau kaip pats lat 
vitis varguolius, kuomet ir lat- 
vių varguolių ir bolševikų di- 
džiausi priešai yra pralobę vo 

kiečiai baronai. 
Bolševikai stengiasi apvald) 

ti Lietuvą ir Estiją, bet tas tur 

but, nepasiseks, nes anglai ža 
da tiems kraštams duoti pa- 
galbą ir vietiniams gyvento- 
jams suteikti ginklų ir amoni 
ciios. 

Malšinti Vengrijoj bolševi- 
kų sukilimą atkako rumunų ir 
italų kariumene. Italai užėmė 

miestą Pressburg. Bet mies- 
tas tas priguli ne Vengrijai, tik 
nuo'jos atsiskyrusiems slova 
kams, kurie prisijungė prie tai 
kininkų pripažintos Čecbo-Slo 
\ akų respublikos. Bolševikai 
labiausiai nekenčia lenkų ir sa 

ko, kad su jais nesiliaus karia- 
vę ir, kol-kas, ištikro kariauja 
be perstojimo. 

Taikos Konferencija, kol- 
kas, nesiskubina su nustaty- 
mu naujų nuo Vokietijos at- 

imtų kraštų rubežių, nes gali 
prisieiti paskui juos vėl perkeis 
ti. Bet, kaip rodosi, lenkai 
Danzigo negaus, nes vokiški 
karvedžiai užtikrina, kad jį i- 
stengs apginti, .\esiseka Tai 
kos Konferencijai sulaikyti 
nei cechu ir Ukrajinoj su len- 
kais kas link Lietuvos 
bent nekalba apie reikalą, pri 
skirti Lietuvą prie Lenkijos 

Iki šiol rusiški bolševikai ma 

žiausią turėjo įtekmę Francu- 
zijoj, bet kai]) pasirodo ir ten 

jie gana smarkiai agituoja ypač 
kariumenėj, kurią stengiasi 
taip sudemoralizuoti, kaip su 

demoralizavo Rusijoj. Mieste 
Lyons likosi suareštuotas ru- 
siškas agentas, pas kur j radv 
raštus rodančius, kad jis sten- 

gėsi maištus Francuzijoj su- 

kelti. 
Amerika Franeuzijai vėl pa 

skyrė kreditą $100,000,000. 

TĖMYKITE LIETUVIAI IR LIETUVOS 
U KĖS AI. 

Kad ateihančiuooe rinkimuose pirmą die- 
ną Balandžio, 1919, kurie yra labai svar- 

bus dėl Chicagos miesto gyventojų, o la- 
kiausiai dėl lietuvių, kurie yra paniekinti 
ir spaudžiami per dabartini Majorą Thom" 
psoną, n i geri i] frenfcą, kuris prižadėjo 
mums 4 meta; atgal sugrąžinti 10 milijo- 
nų doliarių, buk per Gazo Kompaniją pa- 
vogtų, o gazas neatpigo, bet dar la- 
biau pabrango, tai neklausykite jokių me- 

lagių nei įkalbinėjimų, bet balsuokite už 
dabartinį Demokratišką Kandidatą ant Ma- 
joro poną ROBERTĄ M. SWEITZER, o 

už kitus kandidatus galima balsuot ir už 
Republikonus, taipgi ant mažesnio Balio- 
to reikėtų balsuotu "NO." Aš jums visa- 
dcs viso sero ir teisingų dalykų velyda- 
mas. pasilieku su godone. 

JUOZAPAS J. ELIJOŠIUS, 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
DETR01T, MICH. 
Seimas Turi įvykti! 

TMD 68 kp. Detroit, Mieli, 
mėnesiniame susirinkime kovo 
23 d. 1919 m., vėl svarstė Y. 
Seimo klausymą bei Tarybų 
(tautininkų ir katalikų) atsi- 
nešimą į tai. Pagaliaus \ien- 
balsiai nutarė ir įgaliojo valdy- 
ba pagaminti rezoliuciją, at- 

kreipiančia ehieagiečių domą 
Seimo rengime. 

Rezoliucija. 
Visuotino Seimo reikalin- 

gumas, jo svarba šiame tai;) 
serioziškaine Lietuvos politi- 
nio klausimo momente, jau su- 

prasta ir plačiai per laikraš- 
čius, draugijų susirinkimuose 
išdiskusuota ir — 

Kadangi del katalikų Tary- 
bos kategoriško užsispirymo 
Seimo šaukima ignoruoti, Tau- 
tinė Taryba Seimo klausimą 
apeliavo j visuomene; ir — 

Kadangi visuomenė per įvai- 
rias draugijas, bei kuopas tą 
klausimą išgvildeno ir pripaži- 
no seimo reikalingumą. GiTa- 
rybos, ar Tautinė Taryba sa- 

vo galutinio nuospręndžio vi- 

Francuzija kalta jau Amerika 
$2,617,000,000, taigi ktir kas 
mažiau negu Rusija buvo kal- 
ta Francuzijai. 

Taikos Konferencija vėl su- 
mažino reikalaujama nuo Vo- 
kietijos sugrąžinimą kares iš- 
laidų, bet visgi manoma, kati 
bus reikalaujama mažiausiai 
30 milijardų doliarių. 

suomenei neparodė, neatsi- 
žvelgdamos; jog jos pastatytos 
pildyti visuomenės reikalus. 

Todėl męs atkreipemia chi- 

cagiečių domą ir reikaliujame 
jų, kaipo skailingos kolionijos 
ir turtingos intelektualėmis 
spėkomis, kad padarytų dar 
viena paskutini žingsni, t. y., 

Kad bendroje sutartyje nu- 

spręstų ir, vaduodamiesi mi- 
nių balsu, greitai pareikalautų 
Pild. Tarybų Komiteto, arba 
Tautinės Tarybos paskelbimo 
Y. Seimo. Jeigu pastarosios 
iki pažymėtam laikui seimo ne- 

paskelbtų, ar vilkintų ant to- 

liaus, tai 
Męs reikalaujame, kad Chi- 

cagos li^t. kolionija viena pa- 
skelbtų s rimo šaukimą Chica- 
goje. Tada Taryboms liks vie- 

nas iš dviejų: skaitytis su vi- 
suomenė, arba, lietuviškai sa- 

kant, liktis užpečkyje. 
Chicagiečiai męs su Jumis!! 

TMD. 68 kp. valdyba: 
Pirm. P. A. Račkauskas 

Sek. F. Motuzas 

ANSONIA, CONN. 

S v. Kazimiero draugystė tu- 

rėjo susrinkima kovo 24 d. š. 
m. 8 vai. vakare Vokiečio sve- 

tainėje 24 Maple St. Tapo pa- 
keltas klausimas kas link šau- 

kimo A. L. visuotino seimo, 
vienbalsiai nutarta už seimą. 

Draugystė susideda iš 68 

narių t 1 X 

Š. K. D-tės Pinu. A. Dubinskas 
Ras. J. Kaniauskas. 

PRANESIMAS 

Pranešu gerbiamiems savo kostumieriams ir 
kostumerkoms, jogei gavau jau dėl vasarinio sezo- 

no apie 2000 sampelių, gražių, vyriškų ir moteriškų 
materijų. Malonėkite nesivėluoti su užsakymais, nes 

ant pabaigos sezono nebus galima gaut kekių norėsi 
Su pagarba, 

S. A. ALEKNO 
911 WEST 33rd STREET, CH1CAGO, ILL. 

Telephone Drover 6836 

JUOZAS H. AZUKAS 
kviečiu savo draugus ir pažįstamus bal- 

suati ateinantį Utarninką, Balandžio 1, už 

ROBERT M. SWEITZER 
DEMOKRATIŠKĄ KANDIDATĄ 

ANT 

nes pagal mano nuomonę, jisai yra geriausiai tikęs 
ant to ofiso. 

Su tikra pagarba, 
JUOZAS M. AZUKAS. 

Bertram M. Winston, pirmsėdis Sweitzer Non-Par- 
tisan Business Men's Organization, šiądien tvirtina, jog 
Robert M. Sweitzer laimes rinkimus didumu 115,000 bal- 
sų. Jo pranešimas seka: 

"Robert M. S\veitzer bus išrinktas utarninke dau- 
gumu ne mažiau kaip 115,000 balsų. Jeigu rinkimai at- 
sibūtų šiądien tai jL> ištikro gautų tą didumą balsų. Męs 
tikimės, jog pirm utarninko, męs pertikrinsime gana bal- 
suotojų, kurie mane eikvoti savo balsus ant bevilčių kan- 
didatų, jog tai yra jų priederme palaikyti Sweitzer pa- 
darant didžiumą 150,000. 

"Žiūrint Į dalykus taip, kaip jie stovi šiądien, vis- 
gi, Ponas S\veitzer gaus 320,000 balsų, Majoras Thomp- 
son gaus 210,000, P. Hoyne 75,000, Fitzpatrick 60,000 
ir socialistų kandidatai pasidalys 30,000. 

"Ponas Sweitzer gaus paramą nuo trisdešimts ke- 
turių iš trisdešimts penkių vardų šio miesto. Majorui 
Thompson liks tik antroji. 

"Pona^ Sweitzer galėjo būti išrinktu be vieno re- 

publikonų balso, kadangi 95 nuošimčiai Demokratų bal- 
sų buvo už jį ir sau mažiau keturiasdešimts nuošimčių 
republikonų nebalsuotų už Thompson, net kad jis butų 
tik vieninteliu kandidatu republikonų partijos. Kaip iš- 
Įrodo, tai Ponas Evveitzer gaus didžią-didžiumą Republi- 
konų ir neprigulmingųjų baisų, kurie gal but išneš apie 

į trisdešimts nuošimčių Republikonų stiprybės. 
"Vienintelis daigtas kokis gali Į zykti tarpe šios die- 

nos ir Utarnininko-tai skaitlius Sweitzerio balsų padidės 
Vienas po kito melai pasirodė ir pranyko. Nekurie dar 
ir šiądien yra laiškuose, bet kandidatai, priešai Pono 
Sweitzer, varė tokią nešvare kompaniją, jog jie patįs pažemino saro literatūrą, kuri pasirodys nepasekminga, 
nežiūrint to, kaip gudriai ir viltingai ji nebūtų parašyta. 

"Swetzer išrinktas, Chicagą išvaduoja". 
Majoras Thompsonas šiądien pasiekė augščiausio 

laipsnio įtempimo savo lenktyniavime buti vėl išrinktu 
į majorus su savo paskutiniu desperatišku šauksmu, i- 
dant jį remti vien dėl to, kad jis Republikonas ir pri- 
valo buti išrinktas, kaipo užgirimas Republikonų nacio- 
nalės politkos. 

Savo kalbose Thompson ignoravo sunkius uždavi- 
nius Chicagos ir jos gyventojų, taip kaip jis yra ignora- 
vęs juos per keturis metusu savo administracijos ir dėjo 
visas savo pastangas idant sulaikius likimą savo senųjų 
draugu ir rėmėjų linkui S\veitzer. 

Klausimą ypatiškos liuosyl is, daibus kareiviams, viešus pataisymus ir neatidėliotinus pataisymus gatve- 
karių patarnavimo, kurie buvo išdėstyti ir išaiškinti per Robert M. Sweitzer, demokratišką kandidatą ant ma- 
joro, buvo užmiršti per Thompson jo histeriškuose šauk- 
smuose balsų. Kaskartą jis primindavo jog turis buti iš- 
rinktas sustiprinti nacionalę Republikonų partiją ir Re- 
publikonišką Senatą, kuris yra priešingas Tautų Lygai 
su jos laisve Lietuvai ir Išvystymą ir gerbūvį mažųjų Europos Tautų. 

ApienKciamas Kitą pusę klausimo, kaip jis mėgo visuomet daryti, idant išaiškintas klausmas kartais ne- 
būtų prieš jį patį Thompson nepasakė visos tesybės, jog 
jis prieš Tautų Lygą, Laisvę Lietuvos ir apsisprendimą ir išvystymą mažųjų tautų atstovaujamą ir remiamą na- 
cionalę Demokratų partiją ir iškeltą planą Tautų Lygos 
per Prezidentą Wilsoną. 

Tuo pat kartu Maclay Hoyne, nuolat kartodamas 
savo neprigilmingumą, pavelijo sau susirašyti su prie- šais Tautų Lygos ir liuosybės Lietuvos, primindamas rėmimą The Chicago Tribūne, kuri yra buvusi didžiau- 
sia .'sisiogiįvj priešininkė Tautų Lygai visuose viduriniuo 
se Vakaruose. 

Pažiūros tų dviejų kandidatų turi tokią reikšmę dėl Amerikiečių svetimšalių kilmės, kurie turi palinkimus pamatyti, idant jų senoji tėvynė turėtų tą laisvę ir liuo- sybę, kokia jie naudojasi ir turi Amerikoje. Balsas už Thompson arba Hoyne yra balsas prieš liuosybę ir gerbūvi Lietuvos. Savo viliojimuose balsų ir sav kampanijos jungimuose jie aiškiai tą parodė. Jeigu jus stovite už liuosybę mažųjų tautų, kaip kad jus stovite už savo liuosybę, balsuokite už kandi- data, kurio paryja stovi už Tautų Lygą. Tas kandidatas yra Robert M. S\veitzer. Ir kaip p-as Sweitzer yra surištas su partija, kuri stovi už Tautų Lygą, taippat jis darbuojasi vietiniai dėl išgavimo ypatiškos liuosybės. Jo platforma vietinėje kampanijoje turi tam tikrą paramą. Jis sako: z "Aš stoviu už pilniausią ypatišką liuosybę." Jeigu jus stovite už liuosybę tautų ir už ypatišką liuosybę, balsuokite už žmogų, kuris be jokios abejonės Tasžmogus yra ROBERT M. SWEITZER. Apg. 



VIETINES ŽINIOS. 
M 

KAZLAUSKAS NETEKO 
$300.00. 

Ignas Kazlauskas, gyve- 
nantis prie 3044 Union Av., 
ant Bridgeporto, pereitą ket 

vergą išsiėmė iš Universal 
State Banko $300.00. Ant 
rytojaus jis ėjo darban ir 
apie 10-tą valandą iš ryto 
su juo buvo toks atsitikimas 
ant 26-tos ir Wabash gat. 

Minėtoj vietoj jį pasitiko 
jaunas vyras, blogai angliš- 
kai kalbantis, ir pasisakė, 
kad jis esą jieškąs čia kokių 
nors ispanų, miesto esą ne- 

pažįstąs ir nežinąs, kur jų 
rasti; siūlė gerai užmokėti 
už pagalbą. Kazlauskas, no 

rėdamas prigelbėti žmogui 
svetimam mieste, įsileido į 
tolimesnę kalbą. Netrukus 
prie jų priėjo dar vienas vy- 
rukas. 

Kokia tolimesnė kalba 
tarp jų trijų toliaus buvo, 
to tikrai nežinoma; sako- 
ma, kad "otrendžeris" išsi- 
ėmęs bumažką, siūlė Kaz- 
lauskui užmokestj. Kazlaus 
kas, kaipo geras žmogus ir 
norintis "nelaimėje esan- 

čiam" žmogui pagelbėti, at- 
sisakė priimti jam siūlomą 
mokestį, patėmydamas, kad 
jis pats turįs daugiau pini- 
gų—ir jis ištikro turėjo su 

savim tuos $300.00, kuriuos 
diena prieš tai buvo išsi- 
ėmęs. 

Anot pasakojimo, kaip tik 
jis pasisakė turįs pinigų, vie 
nas tų "ispanų" tuojaus pri- 
kišo revolverį Kazlauskui 
prie ausies, gi kitas su eks- 
perto pirštais tuojaus ii ap- 
čiupinėjo ir — Kazlauskas 
daugiaus jau savo trijų šim- 
tų nematė. 

Viskas atsitiko ant gatvės 
ir žmonėms gatvėmis be- 
vaikščiojant visai netoli nuo 

tos vietos. "Ispanai," pa- 
darę hold-upą, pabėgo. Ig- 
nas apie šitą atsitikimą pra- 
nešė policijai. 

PILIEČIŲ KLIUBAS UŽ 
FITZPATRICKĄ. 

Chicagos Lietuvių Piliečių 
Kliubas 20-tos wardos, lai- 
ke savo paskutinimo susirin 
kimo, laikyto ŠemaiČio sve- 

tainėje, prie Union Ave. ir 
18-tos gatvės, svarstė kur j 
iš kandidatų į miesto majo- 
rus reik paremti laike bal- 
savimų, kurie atsibus rytoj, 
balandžio 1 d. 

Keturi svarbiausi kandi- 
datai "runija" ant miesto 
majoro urėdo: ant republi- 
konų tikieto "runija" dabar ; 
tinis W. H. Thompson, ant!' 
demokratų tikieto — R. M. 
ant neprigulmingo Hoyne ir 
naujai susitvėrusi "Labor 
Party" pasiatė savo kandi- 
datu John Fitzpatricką. 

Minėtos vardos kliubas in 
dorsavo John Fitzpatricką, , 

kuris ilgus metus buvo or- j 
ganizatorium Chicagos uni- 
jų—ypač gi jis buvo veiklus 
tarp stockjardų darbininkų. 
Chicagos Lietuvių Piliečių 
Kliubas mano, kad išrinki- 
mas Fitzpatricko į miesto 
majorus butų labai Chicagos 
darbininkams pageidauja- 
mas. Todėl minėtas Pilie- 

čių Kliubas ir pataria lietu- 
viams balsuoti už šios nau- 

jos partijos kanclidata. 
t; b. 

NELAIMĖ. 

Pono Skinderio, gyvenančio 
prie 4523 So. \Yocxl St., Town 
of Lake, šeimyna ištiko dide- 
lė nelaimė. Jų sunus Cezaris 
parvažiavo iš aukštosios mo- 

kyklos iš Alilvvaukee pereita 
petnyčią ir ta p: ti vakarą iš- 

ėjo su draugais bole žaisti. Be- 
žaidžiant jam pataikė bolė Į 
akį ir pritrenkė. Nežiūrint į 
jo jaunyste (jis buvo apie 15 
metu amžiaus) pritrenkimas 
buvo tokis smarkus, kad vaikas 
nakčia iš subatos j nedėldienį 
pasimirė. 

Skinderiu šeimyna labai di- 
deliame nubudime, nes tai vie- 
nintelis jų sunus. 

P-as Skinderis ir jo žmona 
yra vietos veikėjai užsitarna- 
vę visų pagarbą. 

RISTYNĖS. 
Subatos vakare Meldažio 

svetainėj įvyko drutuolių ris- 
tynės. Čicla eilė ristikų pasi- 
raičiojo ir nieko nebuvo įdo- 
maus. Publikos atsilankė ma- 

žai. Matyt žmonėms nusibodo 
ristynės. 

Be to atsilankiusieji liko ne- 

užganėdinti, nes buvo garsinta, 
kad bus ir dailės programas 
apart ristynių, bet nieko pana- 
šaus nebuvo. Tuom publika li- 
kosi labai neužganėdinta, kad 
drutuoliai pažadėjimų nepildo. 
Nekuriu balsų pradėjo rugoti 
ant rengėjų. M. K. S. 

APVOGĖ TRINERIO 
SANDELĮ. 

Užvakar ry\ą 5 plėšikai 
įsiveržė Joseph Triner san- 

delin, 1333 So. Ashland Av. 
ir suplaišinę saugiąją šėpą 
nutvėrė pinigais, bondsais ir 
brangenybėmis viso vertės 
apie $32,000. 

Apie vidunaktį sargas 
Prchal sutiko priešakinėse 
duryse vyrą, kuris užreiškė, 
norįs pasikalbėti su sargu. 
Sargas liepė ateiti dienos lai 
ku, bet tuoj pamatė ties sa- 

vo galva revolverį. Tuojau 
Įšoko į vidų ir kiti du ir už- 
kamandavo eiti viršun. Be- 
lipant laiptais pribuvo dar 
du. 

Ant trečio augšto dirbo 
trįs vyrai: Joseph Urban, 
Frank Banicek ir Frank Ki- 
silka; jie dirbdavę naktimi; 
jie visi tris tapo suimti ir 
suvaryti anglių aruodan. 

Vienas iš plėšikų dabojo 
šiuos tris ir liepdavęs gerti 
įvairaus vyno, kurio jam pr 
statyta iš sandėlio net 12 
bonkų ir jos kuone visos ta- 
po ištuštintos. 

Kiti keturi darbavosi apie 
saugiąją šėpą, kurią vos su 

plaišinta iš antro sykio. Plė 
šikai triusėsi ramiai rukin- 
dami geriausius Trinerio ci- 
garus. Jie darbavosi san- 

dėyje i 3 valandas laiko. 
Patįs plėšikai, apart su- 

plaišinimo saugiosios šėpos, 
mažai tedirbo; jie vedžio- 
dami su savimi sargą ir liep 

'davę jam atlikinėti sunkes- 
nius darbus. 

r Saugioji šėpa lyginasi ne 

j mažam kambariui su dauge- 
liu stalčiukų. Stalčiukai bu- 
vo atlupami ir apkraustoma 
visa kas vertingesnis. 

Paimtas turtas daugumoj 
prigulėjo privačioms ypa- 
toms, tarnaujančioms Tri- 
nerio įstaigoj. Vienas iš jų 
nustojo bondsais net $14,- 

!'600. 

DR-JŲ KONFERENCIJA 
i Pranešame Chicagos ir apie- 
linkės visoms draugijoms, kad 
visos Chicagos draugijų konfe- 
rencija atsibus utarninkc, nni 

8 vakare, p. Wodmao svetai- 

nėje, prie 3251 Lime St., kam-, 
pas 33-čios gat. 

Visų draugijų delegatai pri- 
bukite i ta konferencija, nes 

bus galutinai apspręstas Vi- 
suotinojo Seimo klausimas. 

PARDAVĖ PAČIĄ UŽ 
$300.00. 

Kartą Mrs. Parulis pasa- 
kė savo vyrui, jog ji geriau 
mylinti Peter Szezapainzuch 
negu jį, vyrą, ir norėtų gy- 
venti su meilužiu. 

Tada Parulis sulygo su 

Petru už pačią $300.00 ir 
gavęs pinigus atidavė Petrui i 

savo pačią. 
Bet Paruliui rūpėjo suži- 

noti ar ištikro jo pati yra 
laiminga su nauju vyru ir 
jis, pasidirbdinęs raktą, lei- 
dosi tai ištirti. 

Bet kambarių užlaikytoja 
prie 1360 W. Huron St., kur 
gyveno jo pati irN minėta- 
sai Petras, užtėmi j d savo 

stuboj nepaprastą svečią ir 
pavedė Chicago Ave. sto- 
ties policijai. Taipgi tapo 
suareštuoti ir jo pati su Pe- 
tru. 

Visi tris stojo prieš mo- 

ralybės teismą. Moteris už- 
reiškė, kad ji nori atsiskirti 
nuo Parulio ir apsivesti su 

Petru. 
Parulis tapo nubaustas 

$200.00, o Petras pasiųstas 
į Bridewell pataisos namą. 

VYČIŲ KONCERTAS. 
Šv. Jurgio par. svet., vakar 

vakare, Vyčių apskričio choras 
po p. Pociaus vadovyste, davė 
koncertą, kurio pelnas, kaip pra 
nešama, skiriama Labdaringo 
Sąjungos naudai, našlaičių na 

mo statymui. 
Programas buvo ilgokas, nes 

užėmė apie dvi valandi laiko ir 
susidėjo iš dainų ir kalbų. 

Kalbėtojais buvo kun. M. 
Krušas ir p. Žaldokas. Abudu 
kalbėjo apie Labdaringos Są- 
jungos reikalus ir našlaičių na- 

mo statvma. J ^ 

Choras padainanvo keletą 
.v, dainų svietiško ir bažnytinio 

turinio—visos liūdnos. Sudai- 
navo pusėtinai. Žmonių buvo 
apie pusė svetainės. M. Š. 

Dienrašti "Lietuvą" 
UžiirašyHte pas 

A. SIRATAVIČIŲ. 
Mūsų agentas p. Antanas Sira- 

tavičius likosi sužeistas Rugpiu- 
Čio 17 d. 1918 anglių kasyklose 
arti W. Frankfort, 111., todėl jis 
nebegali panirt žemelės giiumon, 
ntbegali anglis kasdamas, pelnyt 
sau duoną. Jis dabar užrašinėja 
dienraštį "Lietuvą", renka jam 
savo pragyvenimą. Jis lankosi 

( artitnose nuo W. Frankfort, 111. 
lietuviškose koJonijose. 

PARSIDUODA pigiai, kampinis lotas 
30x120 pėdų, geroj vietoj. Galite at- 
eiti apžiūrėti kasdieną, savininkas vi- 
suomet namie. Atsišaukite pas Au- 
gust Scliultz, 7i:{0 So. Talman Ave 
Chicago, 111. 
> — 

REIKALAUJU Geru žmonių. Oysai, 
be vaiku, su paliudijimu atiduodu 3 
kambarius už dyką ir meldžiu kiek rei 
kės. Užduotis, tok} kambarį, mane ap- 
žiūrėti ir valgyti pataisyti. Ypatiškai 
galite kreipties kada norite nuo 5 ry- 
to iki 8 vakare. JUOZAS SKRJPITIS, 
8314 So. Mosspratt Street, Chicago, 711. 

Reikalaujame finišerių 
prie moteriškų drabužių. Pa 
tyrimas nereikalingas. Atsi- 
šaukite tuojaus pas: L. Kas 
per, 3145 So. Wells St., 
Chicago, 111. 

PARSIDUODA pigiai C sėdynių, 8 
pasažierių automobilius, parankus dėl 
veselijų, krikštynų ir pagrabų, Visas 
gerame stovyje su 5 naujais taįorais. 
Atsišaukite: 708 W, 18th St, Chicago, 
Telephone Canal 2655, 

BARGENAS: Parduosiu savo pui- 
kia farmą 200 akerių, juodžemis su mo- 

liu. Viskas puikiausiai išdirbta. Pui- 
kus budinkai, Lietuviška kolionija. 
Gelžkelio stotis ant kampo farmos. 
8 mylios nuo didelio miesto iš vieno 
šono ir 10 mylių nuo kito didelio mies 
to. Speciališkai išdirbta dėl Rugių, A- 

vižų, Bulvių ir tt. Ateikite pas mane 

aš parodysiu jums,paveikslus tos ma- 

no farmos. S. SOKALSKIS. 3343 So, 
Lowo Ave, Chicago. UI, Phone Boute- 
vard 10011. 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsėjęs taisytojas visokių na- 

minių rakandų. Kas iš lietuvių rei- 
kalaunat, pašaukite mane. Kas 
turėtumėt panašių darbų, meldžiu 
kreiptis pas mane. 

2009 W. 21st PI., Chicago 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLuiuE 

Mokina siuvimo, kirpimo, deslgnlng 
dienomis Ir vakarais dėl biznio lr 
namų. Paliudijimai išduodami ir yi®« 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
0205 S. Halsted St., 1850 Wells St 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažįs- 
tamų, visi galės padvigubinti savo algą 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmi- 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST.f CHICAGO, ll-L. 

K. M1CHAL0WSKI 
DAKTARAS 
0PTIKA3 

Egzaminuoja akla 
Ir priskiria akinius 

Didelis sandelis visokių aukso daigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso Jr 
sidabro dalgtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STREET 

Iš priežasties ligos parduodu kaip Ir už dyką Krutamu Paveikslų 
Teatrą Teatras yra pirmos kliosos padėjime, Neža apie $100,00 g.-yno 
pelno į savaitę, Jeigu tam reikalo dar nebuvote, tai ai išmokinsiu už 
dyką, Kiekvienas gali tą reikalą vesti ir turėtų gerą pelną, Atsišaukite: 

S. ŠOKALSKIS, 
29 S. LaSalle St„ Room 336, Chicago, III. 

Phon. AnMttg. «. ~ao TJtS 'SKft 
DR. H. A. BROAD 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABELNAS CHIRURGAS 

1362 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Mes neesame bankerlal, bet męs gvarantuojame Tamstai suč§- 

dym,} 50 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrama Ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus lr 
overkuotus n,uo $80.00 iki $50.00 už pusę kainos. TruputSll neš'otus 
nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus Biutus ir overkuotus par- 
duodame po $5.00 !r brangiau. 

Naujas ir truputfelj dfivgtta kelines nuo $l.vū lr branglaus. 
Valkų siutai $2.60 lkl $7.50: Skrynios lr valytai. 

s. GORDON, 
1416 SOUTH HALSTEO STREET CHICAGO, ILL. 
Storas atdara? kasdieną lr vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 

atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldleniais—Iki 9 vai. vakare. 

KAS GERIAU. 
[ar mokėti randa visada ir nie 
KO NETURETI? A R. TURĖTI SAVO 
LOCNA GRAŽU NAMA, KURIS PATS 
Iš RANDU IŠSIMOKĖS 

PARSIDUODA VISAI NAUJAS MU- 
RO NAMAS $1,000. PIGIAU NEGU 
JIS KAŠTAVO PABUDAVOTI. DVIE- 
JŲ AUGŠCIU PO 5 DIDELIUS KAM- 
BARIUS SU "SUN PARLOR", SU EL- 
EKTRIKĄ, GAZU, BALTOMS S1N- 
KOMS BEI MAUDYKLĖMS, SU VI 
S AI S AUGŠTOS KLASOS INTAISY- 
MAIS, SU GERAIS PORČIAIS, SU DI- 
DELIU 8 PLDU AUGštiO CEMEN- 

TUOTU BEISMBNTU III SU DIDE- 
LIU! PLAČIU LOTU 30x125 PEDII. 
NAMAS LABAI ŠVIESUS Iš ABIEJŲ 
PUSIU IR APLINKUI APIBUDAVO- 
TA PUIKIAIS NAMAIS. RANDASI 
LIETUVIU APGYVENTOJ VIETOJE 
NORINTIEJI PUIKAUS NAMO GREI 
TAI ATSIŠAUKITE IR GALITE NU- 
PIRKTI PIGIAI ; UŽTEKS $500.00 
INMOKEJIMO, O LIKUSIUS RAN- 
DOS IŠMOKĖS. KLAUSKITE PAS: 

J. SINKUS 
3301 So. Halsted St. 

Chicago, 111. 

" *n i, Miaicr^si 

i HftSJER 5YiTt'n 
Męs mokiname ši puikų, gerai 

apsimokanti ar-iatą i tnimpą, lai- 
k^. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dien$ ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

118 N. LaSatle St., 4 augštas 
(Prieš City Hali) 

; 

; "Lietuviškas 
Išradėjas". 

Sltuo vadru išdavlamo nauja 
knygute dėl išradėjų, talpinanti 
20 paveikslųir iliustracijų, vi- 
sokių išradėjų Ir išradimų, bu 
aprašimals ir paveikslais miestų 
New York'o lr Washington'o. 

SI# brangių knygutę, męs iš- 
siunčiame kiekvienam ant pa- 
reikalavimo. 

DYKAI 
Jeigu Jus norite žinoti kiek 

turto žmonės prasigyveno ir 
klek dar galima prasigyventi 
bu pagalba naudingų išradimų, 
tai rąžykite tuojaus reikalauda- 
mi tos naudingos lmyguteB. 
Kaipo :':lnovai (ekspertai) pa- 
tentų, — bandame išradimus 
D Y K. A. L Rašykite: 

American European Patent 
OlficBS Inc. 

i 

256 Broadway (LA.)' 
NEW YORK, N. Y. ! 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durii, LentŲ. Rėmų ir Stogams Popierio SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubu iš vidaus, po $1,19 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 3 0 HAL8TED STREET CH1CA--0, ILL, V}**. ̂ *0*t .X. 

AR MATEI "ČIGONUS?" 
Jeigu nematei, tai ateik i 

SCHOOL HALI SVETAINĘ Town of Lake, kamp. 48 ir Honore Sts. 

SUO., BAL.-APRIL 5, 191S. 
rubiikai reikalau 
jant, "Birutė" at- 
kartos, antru kar 
tu, naują S t.šim- 
kaus muzikališką 

Tragediją, "ČI- 
GONAI". Po per- 
statymui, "Biru- 
tės" choras, čigo- 
nais apsirėdė su- 

uamuos daug visokių dainų, po vadovyste St. Šim- 
kaus. Pradžia 8 vai. vakare. Kviečia "Birutė". 

Kovok už savo tiesas. 
TU kovoji prieš pasikėsinimą pakelti gat- 

vekarių mokesčius augščiau 5 centų. 
TU kovoji už geresnę kokybę ir žemesnes 

kainas gazo! 
TU kovoji už geresnį telefono patarnavimą 

ir pigesnes kainas! 
TU kovoji prieš karės prafiterius! 
TU kovoji prieš maisto piratus! 

BALSUODAMAS UŽ MAJORĄ 
mium HALE THOMPSON 

Gerbūvis Amerikos žmonių yra geriau" 
siai užtikrintas ir kuodaugiausiai tinkama 
valdžia parūpinta per įtekmę Republikonų partijos. Idant užlaikyti gyvą ir stiprią Re- 
publikonų partiją yra labai svarbu, kad 
Republikonų tikietas triumfuotų Chicagoje 
Balandžio-April 1-mą. 

Republikonų laimėjimas yra netik pro- 
testas prieš augštas kainas pragyvenimo ir 
sunkių mokesčių, bet yra taippat papeiki- 
mas denokratų klaidų ir nemokėjimas vel- 
ti reikalų. 

Kepublikonai privalo saugotis buklių ir sumanių įmonių Demokratų suklaidyti 
Republikonų partiją. Vienybėje męs galin- 
gi; paskirstyti męs puolame. Kuomet pa- dėsi kryžiuką į Republikonų ratelį, tu bal- 
suoji už Ameriką, reikalus Amerikos amo- 

nių ir apsaugą dėl savęs. 

EEPUBLICAN 
Mayop Judge, Munlcipai Ccurt 

□WM. H. THOMPSON (Vacancy) 
City Treasurer -;G. B. HOLMES 

□WM. GLANCHOW Judge Superior Court ~ 

City Clerk DH. A. LEWIS 
CWALTER G. DAVIS i 
Rinkimų Diena Balandžio-April 1. Rinki- 

mų Vietos atsidarys, nuo 6 iš ryto 
iki 4 po pietų. 

REPUBLICAN SITY CENTRAL COMMITTEE William H. Reld, Horrur K. Galpin Secr«qry ..Chalpman Francis P. Brady, Chairman Campaign Committee 

Telephone Drover 8167 *mw 

J. F. BUDRIK 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausių Gramafonų lr Lietuviškų Rekordų. 
Auksinių LaikrodSHtj, Žiedy, ir t t KrauturSje randasi 
didžiausi s pasirinkimas visntių Lietu viSky Kny^ų. Ka- 
talogą siunčiame Dykai. v?c 

J. F. Budrik 
3343 Sft, HALSTEO ST. CHICAGO, ILL. 

C.S.P.Š. SVETAINEJE 
1126 WEST 18th STREET 

Nedalioje. Balandžio-April 6,1919 
Pradžia lygiai 7 vai. vakare. Jokių pasivėlinimų nebus, todėl 

bukite laiku, kad vėliau neprisieitų gailėtis. 
Pirmu kartu Chicagos lietuviai gaus progą pamatyti geriau 

sį, geriausio vokiečių rašytojo G. Hauptmano, veikalą PAS- 
KENDUSI VARPĄ- kurį los parinktieji Chicagos lietuvių lo- 

šėjai-profesonalai iš Dramtiško Ratelio, Dramos Draugijos ir "Birutės". Los puikiai įrengtoje C. S. P. S. Svetainėje,—Vei- kalui užsakyta specialės dekoracijos iš didmiesčio teatrų, 

Lietuviškų vakaru lankytojai tos progos dar neturėjo. 
Asilankykite patįs ir savo drausrauis pasakykite! 
Muzika P. Sarpaliaus. P. S, Pirkite tikietus iš kalno Galimi giuti pas ioiijui 
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