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Lygos Tautu Tekstas 
Paskelbtas. 

Nauja Vokietijos Politika. 

Lenkai sumušė Vokiečius. 

Prezidentas Wi!sonas Apleidžia Francuziją. 

LYGOS TAUTU TEKSTAS 
PASKELBTAS. 

Prezidentas Wilsonas šią- 
dien paskelbė programą Ly 
gos Tautų. Tekstas suside- 
da iš 26 paragrafų, svarbiau 
sia sutrauka yra: 

Paryžius, vasario 14 u.— 

Pildomoji Taryba. Lygos 
Tautų susidės iš atstovų Su- 
vienytų Valstijų, Anglijos, 
Francuzijos, Italijos ir Ja- 
ponijos sykiu su atstovais ki 
tų keturių valstijų. 

Pildomoji Taryba Lygos 
Tautų turi susirinkti taip 
tankiai, kaip bus reikalinga, 
bet mažiausiai vieną sykį į 
metus toje vietoje, kuri bus 
paskirta. Kiekvienas daly- 
kas, paliečiantis veikimą Ly 
gos bei pasaulio taiką bus 
apsvarstomas. Kiekviena 
valstija Lygos Tautų prisi- 
žada pagerbti ir palaikyti te 
rifcoriališką nepaliečiamybę 
ir politišką neprigulmybę vi- 
sų valstijų narių Lygos prieš 
išlaukinį užpuolimą. 

Atsitikus tokiam užpuoli-j 
m u i bei pavojingam grūmo- 
jimui lokio užpuolimo Pil- 
domoji Taryba turi surasti 
budus, kuriais pareigos na- 

rių Lygos turi buti įkūnyti. 
Taip surištos valstijos pa- 

silieka leisę vartoti bile ko- 
kius budus apsaugojimui pa 
šaulio taiką atsitikus karei 
bei pavojui karės. Atsitikus 
nesusipratimams tarp jų, ku 
rių diplomatija negali sutai- 
kyti, valstijos sutinka sulyg 
paragrafo VII, kad jo nepra 
dės Karės pirm negu per- 
duos tą dalyką arbitracijai 
arba tyrinėjimui Pildomo- 
sios Tarybos, nei iki po tri- 
jų mėnesių veikimo arbitra- 
torių bei Pildomosios Tary- 
bos. 

Paragrafas XVI reikalau- 
ja, kad bile valstija atsisa- 
kius veikti sulyg paragrafo 
XII, turi buti skaitoma, kad 
ji padarė aktą karės prieš 
visas kitas valstijas Lygos, 
kurios pavartos ekonomiš- 
kus ir finansiškus budus 
prieš ją. 

Tie budai bus vartojami 
kaip prieš narius Lygos, taip 
ir prieš ne narius. Tokiame 
atsitikime bus pareiga Pil- 
domosios Tarybos rekomen- 

duoti skaičių kariškų spėkų 
kiekvienos valstijos, kurios 
kieviena valstija turės su- 
teikti apsaugojimams sutar- 
čių Lygos. 

Nariai Lygos prisižada sa 

vitarpiniai gelbėti kits kitą 
finansiškai ir ekonomiškai 
ir taipgi pavelyti pereiti per 
jų teritorijas bile spėkoms, 
kurios bus reikalingos išpil- 
dymui sutarčių Lygos. Jei- 
gu nesutikimai tarp valsti- 
jos Lygos ir "aistijos nepri- 
klausančios prie Lygos, ar- 
ba tarp valstijų nepriklau- 
sančių prie Lygos, suvieny- 
tos valstijos sutinka, kad 
valstijos nepriklausančios 
prie Lygos turi buti pakvies- 
tos, kad jos perduotų savo 

nesutikimus Lygai. 
Jeigu valstijos užkviestos, 

kad jos perduotų savo nesu- 
tikimus išrišimui Lygos, at- 
sisakytų, bile koks jų veiki- 
mas prieš valstiją, priklau- 
sančią prie Lygog, bus skai- 
tomas ženklu karės prieš vi- 
sas valstijas, priklausančias 
prie Lygos. 

Pildomoji Taryba turi su- 
formuliuoti plianus sutvėri- 
mui pastovio teismo tarptau 
tiškos justicijos. 

Pildomoji Taryba turi nu 

statyti apsiginklavimo didu- 
mą ir jis negali buti padau- 
gintas be leidimo Tarvbos. 

Taipgi nutarta, kad palai- 
kymas taikos reikalauja su- 
mažinimo apsiginklavimo 
iki žemiausio laipsnio atsi- 
žvelgiant j valstijos saugu- 
mą ir privertimą tarptautiš- 
kų nutarimų suvienytu vei- 
kimu, geografišką padėjimą! 
ir aplinkybes įvairių valsti- 
jų turi buti priimtos atydon. 

j Prezidentas Suvienytų Vai 
I stijų turi sušaukti pirmą su- 

sirinkimą organizacijos de- 
legatų ir Pildomąją Tarybą. 

Taip surištos valstijos 
stengsis sutverti ir palaikyti 
patogias ir humaniškas sąly- 
gas darbo dėl vyrų, moterų 
ir vaikų ir sutinka sudaryti 
kaipo dalį Lygos organiza- 
cijos pastovį biurą darbo. 

Nariai Lygos sutinka už- 
tikrinti ir palaikyti laisvę 
pergabenimo ir bešališką ap 
siejimą su komercija visų na 
rių Lygos. 

Rekonstrukcijos Laikas. 
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Kad išvengti dideles bedarbes laike rekonstrukcijos periode Suvie- 
nytos Valstijos mano sustabdyti ateivystę ant keturių metų. 

Svarbiausi Punktai Lygos 
Konstitucijos. 

1. Armija dėl Lygos — 

Pildomoji Taryba nuspręs 
spėką, kuri bus vartojama 
prieš valstijas, kurios prie- 
šinsis Lygos nutarimui, po 
to kaip arbitracijos pasisten 
girnai nepavyks. Ekonomiš 
kas spaudimas taipgi bus 
vartojamas. Lygos spėkos 
bus vartojamos prieš valsti- 
jas, kurios nepriklausys prie 
Lygos ir kurios atsisakys 
perduoti savo nesutikimus 
arbitracijai. 

2. Sumažinimas apsigink- 
lavimo—Sumažinimas apsi- 
ginklavimo iki žemiausio 
laipsnio. Privatiška išdir- 
bystė amunicijos turi buti 
reguliuojama per Lygą Tau- 
tų. vUf 

3. Pasaulio teismas—Pil- 
domoji Taryba Lygos Tau- 
tų turi suorganizuoti tarp- 
tautišką teismą justicijos. 

4. Kolionijos — Manda- 
toriai turi buti paskirti val- 
stijoms, kurios negali valdy- 
tis pačios save. 

5. Darbas—Patogios ir 
humaniškos sąlygos turi bu- 
ti aprūpintos; tarptautiškas 
biuras turi buti sutvertas. 

6. Panaikinimas sutarčių 
—Visos sutartis valstijų, ku- 
rios nesutinka su konstituci- 
ja Lygos Tautų panaikina- 
mos. 4 

7. Nauji nariai—Du treč 
daliai balsų reikalinga išrin- 
kimui. Turi duoti užtikrini- 
mus, kad pildys tarptautiš- 
kus nutarimus. 

8. Transportacija Lais 
ve pervežimui ir bešališkas 
apsiėjimas su komercija vi- 
sų narių Lygos. 

VOKIETIJOS 
PROGRAMAS. 

Kopenhagen, vasario 13. 
(suvėlinta). Programas nau 

jos Vokietijos valdžios, ku- 

ris likosi paskelbtas Berlino 
laikraščiuose, sulaiko savyje 
tarp kitų šiuos: lygios teisės 
vyrams ir moterims, pageri- 
nimas apšvietos systemos, 
konskripcija ant demokra- 
tiškų pamatų, kad sutverti 
žmonių armiją, nustatymas 
kainų maisto ir reikalingiau 
sių dalykų pragyvenimui, 
prižiūrėjimas sužeistų ir šei- 
mynų tų, kurie likosi užmuš- 
ti laike karės, socializacija 
visų industrijų pribrendusių 
prie to, ypatingai anglies ir 
geležies kasyklų ir padaugi- 
nimas Įplaukų taksų. 

LENKAI SUMUŠĖ 
VOKIEČIUS. 

| Berlinas, vasario 12 d. (su 
vėlinta). Žinios iš Brom- 
bergo į laikraštį T a g e- 
b 1 a 11 praneša, kad Vokie- 
čių ofensyvas prieš Lenkus 
sustojo, kaipo pasekmė po- 
litiškų vaidų tarp kareivių. 

Būrys Vokiečių kareivių, 
po vadovyste leitenanto Par 
thenheimer atsisakė grįžti 
Brombergan nežiūrint per- 

| sergėjimų ir, pranešimai pri- 
duria, buvo užatakuoti iš tri 
jų pusių stipriomis lenkų spė 
komis. Būrys beveik visai 
likosi išnaikintas ir Parthen 
heimer likosi užmuštas. 

Pranešimas j Tageblatt sa 

ko, kad Vokiečių spėkos da 
bar reorganizuojasi dėl kito 
ofensyvo. 

WILS0NA3 APLEIDŽIA 
FRANCMZIJĄ. 

Paryžius, vasario 14 d. — 

Prezidentas Wilsonas apleis 
Paryžių 9:20 šį vakarą. 
Francuzijos prezidentas 
Poincare lydės iki geležinke 
iio stoties, kur jis atsisvei- 
kins su prezidentu Wilsonu. 
Prezidentą lydės Brestan 
Georges Leygues, Prancūzi- 
jos mmisterb jūreivių. Capt. 
Andre Tardieu, Francuzijos 

•komisionierius \ Suvienytas 
Valstijas ir M. Jusserand, 

'Prancūzijos ambasdaorius į 
Suvienytas Valstijas. 

VOKIETIJA IŠDIRBINE- 
JA DEMOBILIZACIJOS 

PLIANUS. 

Weimar, vasario 14 d.— 
Frederick Ebert, preziden- 
tas Vokietijos, pranešė laik- 
raščių korespondentams, 
kad Vokietijos valdžia iš- 
dirbinė ja detalius pilno nu- 

siginklavimo ir demobiliza- 
cijos. 

Vokietija dabartiniame 
laike plianuoja žmonių ar- 

miją ant pamatų generališ- 
kos konskripcijos ir komisi- 
ja, kuri susideda iš Centris- 
tų, Demokratų ir Socialistų, 
diskusuoja detalius naujos 
valdžios programo. 

Jis pasakė, Vokietija atei- 
tyje turės tiktai armiją ap- 
sigynimui. Count von Bern- 
storff nebus Vokietijos dele- 
gatu Taikos Konferencijom 

RADEK SUAREŠTUOTAS 
Xopenhagen, vasario 14. 

Žinios iš Berlino praneša, 
kad Berlino policija prane- 
šė vakar, kad Kari Radek, 
rusų bolševikų agitatorius, 
likosi suareštuotas. 

Laikraščiai ir laiškai at- 
rasti jo namuose parodo, 
kad jis plianavo naują spar- 
takų sukilimą kovo mėnesyj 
ne tiktai Berline, bet visoje 
šalyje tuom pačiu laiku. Pra 
nešama, kad bolševiku ar- 

mija butų padarius ataką 
ant rytinio fronto dienoje, 
paskirtoje dėl sukilimo 

t ANTI-BOLŠEVIKIŠKAS 
i SUOKALBIS ATIDENG- 

TAS. 
Londonas, vasario 14 d. 

Rusų bevielinio telegrafo 
pranešimas, aplaikytas šią- 
dien čioLai prareša, kad 
naujas anti-bolševikiškas 

suokalbis likosi atidengtas 
Maskvoje. 

Vadai suokalbio, priskai- 
tant Marija Spiridonova, li- 
kosi suareštuoti. 

MONARCHISTAI SU- 
MUŠTI PORTUGALIJOJ. 

Londonas, vasario 14 d. 
Gyventojai Oporto, prigelb- 
stint respublikos kariume- 
nei, sumušė monarchistus ir 
įvedė respublikonišką for- 
nią valdymo šiaurinėj Por- 
tugalijos dalija. Pavia Con- 
ceiro, royalistų vadas, likosi 
suareštuotas. 

ANGLIJA DEPORTUOJA 
PRIEŠO PILIEČIUS. 

Londonas, vasario 14 d. 
Edvvard Shortt, naminis sek 
retorius, pasakė šiądien at- 
stovą bute, kad generališkas 
deportavimas priešo piliečių 
yra daromas taip greit, kaip 
tik pavelija pervežimo są- 
lygos. 

Daugiaus negu 6,000 liko- 
si išsiųsta iš Anglijos nuo 

laiko pasirašymo taikos su- 

tarties. Dabartiniame laike, 
p. Shortt pasakė, 18,600 ci- 
vilių priešo piliečių yra in- 
ternuota Anglijoj. 

BOLŠEVIKU 
MOBILIZACIJA. 

Londonas, vasario 14 d. 
Žinios iš Hclsingforso į Cen 
tral News praneša, kacl bol- 
ševikai paskelbė generališką 
mobilizaciją visų vyrų nuo 

29 iki 45 metų Petrogrado 
ir Maskvos distriktų. 

NAUJA VOKIETIJOS 
POLITIKA. 

Kopenhagen, vasario 14. 
Pasikalbėdamas su kores- 
pondentu laikraščio Zeitung 
am Mittag, Philipp Scheide- 
mann, narys laikinojo kabi- 
neto Vokietijos, pasakė, kad 
persunkios išlygos uždėtos 
ant Vokietijos, gali buti prie 
žastimi, kad Vokietijos de- 
legatai apleis taikos stalą,'' 
ne tam kad paimti ginklus, 
bet kad padėti atsakomybę 
ant pečių tų, kurie mano, 
kad jie gali atsakyti istori- 
jai už tą." 

Kalbėdamas, jis pasakė, 
kad Bismarck'o politika kas 
link užrbuežinių reikalų yra 
klaidinga. 

"Męs turėjome užmokėti 
už jo klaidas šiauriniame 
Schleswige, Alzase ir Lor- 
raine" jis pasakė. 

"Politika naujos Vokieti- 
jos turi buti pamatuota, ne 

kaip Bismarckg^ plianavo, 
ant pasipriešinimo, bet suti- 
kimo, ne ant menko stulpo 
egoistiškos galės pavienės fe 
derališkos valdžios, bet ant 
plačių demokratinių pamatų 
suvienyto noro Vokiečių šei- 
rnyuų. 

Talkininkai gali padaryti 
taiką sulyg savų reikalų, bet 
dėl musų yra rubežiai, už 
kurių nėra galima žengti. 

Todėl laikas gali ateiti, 
kada męs turėsime apleisti 
konferencijos stalą, ne kad 
paimti ginklus išnaujo, tas 
nėra galima, bet uždėti at- 

sakomybę už baisias pasek- 
mes tokios taikos ant pečių 
tų, kurie mano, kad jie gali 

j atsakyti prieš istoriją už tą." 

UŽMUŠĖJAI LIEB- 
KNECHTO PASKELBTI. 

Berlinas, vasario 12 (su- 
vėlinta ). R e d F 1 a g, spar 
takų organas, galutiname 
apkaltinime. šiądien paskel- 
bė vardus ypatų, kurias kal- 
tina dalyvavime užmušime 
Dr. Kari Liebknechto ir Ro- 
za Luxemburg. Kapitonas 
Hastung yra kaltinamas už- 
mušime Liebknechto ir lei- 
tenantas Vogei užmušime 
Roza Luxemburg. 

STREIKIERIAI GRĮŽTA 
DARBAN. 

Butte, Mont. Mašinistai 
padarė pirmą skilimą vieti- 
niame streike kasyklose, ka 
cla vakar vakare jie nubal- 
savo sugrįžti darban šiądien 
po trijų dienų nedirbimo iš 
simpatijos prie streikierių. 

Likosi pranešta, kad ne 

tik mašinistai, dirbantieji 
kasyklose, bet ir kiti. dar- 
bininkai, dirbantieji vietinė- 
se dirbtuvėse, kurie streika- 
vo, sugriž darban rytoj. 

BETVARKES BRESLAVE. 
Kopenhagen, vasario 14. 

Smarkus mušis kilo Bresla- 
ve, kur kareiviai bandė iš- 
vaikyti streikierius, kurie 110 

rėjo paliuosuoti spartakus iš 
kalėjimo. Dešimts ypatų 
likosi užmušta. 

KALTINA VOKIEČIUS 
IR BOLŠEVIKUS. 

Londonas, vasario 14 d. 
Rumunijos legacija čionai 
nieko nežino apie sukilimus 
Rumunijoj, kaip buvo vakar 
pranešta iš Bėrimo. 

Legacija sako, kad buvo 
žinoma per daugelį mėne- 
sių, kad Vokiečiai ir Rusai 
bolševikai smarkiai darba- 
vosi Rumunijoj, bandydami 
sukelti anarchiją ir nuversti 
valdžią. 

PRAŠO SUSIVIENIJIMO 
SU RUMUNIJA. 

Washingtonas, vasario 14. 
Žinios, aplaikytos valstijinia 
me departamente iš Bucha- 
rešto praneša, kad delega- 
cija atstovaujanti Saksonų 
gyventojus Banato ir Tran- 
su ivani jos atsilankė pas at- 
stovus talkininkų valdžių 
Rumunijos sostinėje prašyti, 
kad jų teritorijos butų pri- 
skirtos prie Rumunijos. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Subatoje: biskį sniego ir 

šalčiau. 
Nedėlioj: greičiausiai gie 

dra. 
Vidutiniški vėjai šiaur-va 

karių pusės. 
Saulėtekis 6:46; Saulėlei- 

dis 5:23. 
Mėnulis užtekės G *31 va- 

kare. 



SAVAITINĖ KARĖS APŽVALGA 
Rašo L. Šernas. 

Svarbiausias pereitos są- 
vaitės politiškas atsitikimas 
Europoj — buvo rinkimas 
augščiausių valclinikų, o ta- 
me yir vokiškos republikos 
prezidento, taipgi sutvarky- 
mas naujos VTokietijai vai-j 
clžios. Prezidentu Weimare 
tautos ten susirinkę atstovai 
išrinko tuomtarpinį valdžios 
tvarkytoją Ebertą. Rinki- 
mai parode, kad Vokietijoj 
kaizeris ir visa Hohenzol- 
lernų dinastija lošį galutinai 
pralošė ir jiems daugiau Vo 
kietijoj nėr ko jieškoti. Kai 
zerio brolis, kunigaikštis 
Heinrich, paklaustas, kokios 
valdžios jis geidžia Vokie- 
tijai, jis atsake, jog cieso- 
riskos po Prūsų globa, nes 
tik tokia galinti Vokietiją 
iš dabartinės nelaimes iš- , 
traukti. Bet Weimare susi- 
rinkę tautos atstovai kaize- 
rio brolio patarimo visai ne- 

paisė. Ir į ministeriją nie- 
kas iš kaizerio šalininkų ne- 

pakliuvo. Pusė ministerių 
yra socialistai, o jų percH- 
ti.nlu—pagarsėjęs socialistas 
Sęheidemann, kuris karėsi 
laike rėmė kaizerio valdžią,! 
bet paskui pas ji važiavo rei 
kalanti, kad nuo Vokietijos 
sosto pasitrauktų, jeigu nori 
gyvu pasilikti. 

Naujasis Vokietijos prezi- 
dentas dar nesena?: gimęs 
jič Heidlburge 1871 m., tai- 
gi metuose karės Vokietijos 
su francuzais; dabar vėl lai- 
ke karės su francuzais, ku- 
rioj vokiečiai tapo sumušti, 
jis pakliuvo augščiausion 
Vokietijos valdžios vieton, 
nors pirma valdininkų eilė- 

ne jis nei jokios rolės nelo- 
šė. Jis Duvo redaktoriumi 
leidžiamo Bremene socialis- 
iiško laikraščio "Bremen 
Bu^vger Zeitung." Algos 
gaus jis milijoną markių 
metams, taigi daugiau negu 
Suvienytų Valstijų preziden 
tas. Gyvenimui gauna jis 
ciesoriaus rumą Bellevue, 
kuris taipgi yra puikesnis 
už Baltąjį Namą Washing- 
tone. 

Taigi Vokietija, išvertusi 
kaizerio valdžią, sulaukė re 

publikoniškos, bet tvarkos 
joje visgi nėra. Ypač po iš- 
rinkimui prezidento ir re- 

publikoniškos taigi* laisves- 
nės valdžios įvedimui, di- 
desniuose Vokietijos mies- 
tuose išnaujo prasideda re- 

voliucijonierių spartakų, ne- 

pripažįstančių Eberto val- 
džios, sukilimai, kurių galu- 
tinas suvaldymas reikalaus 
dar daug žmonių gyvasčių. 

Neramumai Vokietijoj na 

drąsina lenkus, kurie norėtų 
prie savo ateinančių laikų 
Lenkijos pridurti vis dides- 
nius Vokietijos plotus, net 
tokius, kur lenkų visai nėra 
kaip paveikslan Šiaurinę da 
lį Rytinių Prūsų provincijos 
su Karaliaučium, kur lenkų 
visai nėra, arba net Bran- 
denburgijos dalį. Bet len- 
kų pageidaujamus kraštus 
reikia su kariumene užimti, 
todėl lenkų kariumene ir 
lenda vis giliau Vokietijon. 
Bet dėl to Vokietijos val- 
džia, nors karės pertraukos 
išlygose sutiko demobilizuo- 
ti kariumenę ir atiduoti tal- 
kininkams ginklus ir susinę- 

Šimų įtaisas, dabar nesisku- 
binia tą savo pažadėjimą iš- 
pildyti, o rytuose organizuo 
ja jnaujo kariumenę. Kuo 
met talkininkai pagrūmoja , 

ir reikalauja umo išpildy- 
mo kares pertraukos išlygų, 
vokiečiai nurodo, kad W len 
kai nepildo sutarimo ir gru-l 
miasi i vokiečiu teritoriją; 
todėl Vokietija turi organi- 
zuoti kariumenę apgynimui 
savo krašto nuo lenkų. 

Kadangi .talkininkams len 

kų kariumenė mažai sutei- 
kia naudos, o jos pasielgi- 
mas gali talkininkus naujon 

įkarėn įtraukti, tai iie na- 

grūmojo lenkams ir patarė 
jiems rupintiesi atstatymu 
savo iš jungo talkininkų 

i krauju išliuosuotos jų tėvy- 
nės, negu grobti svetimus 
kraštus ir tuom talkininkus 
į nemalonų padėjimą trauk- 
ti. Ar lenkai to talkininkų 
persergėjimo paklausys, rei- 
kia abejoti, nes jie nepratę 
grobimo išsižadėti. 

Gal talkininkams prisieis 
ant lenkų išsižadėti globos 
ir palikti pačius užbaigti sa- 
vo rokundas su priešais, ko- 
kius savo godumu, troškimu 
svetimo pats sutvėrė. Bet 
tuom tarrpu iš lenkų besiel- 
gimo naudojasi vokiečiai ir 
ne tik nedemobilizuoja sa- 
vo * kariumenės, bet ją iš- 
naujo organizuoja ir talki- 
ninkams grūmoja atnaujini- 
mu kares, jeigu jie persun- 
kiąs statytų taikos išlygas. 
Kad vokiečiai gali karę at- 
naujinti, tą viešai pasakė ly- 
giai vyriausiasis kares vedė- 
jas, Franc (zijos maršalas 
Foch, kaip ir jos mirasterių 
irmininkas Clemenceau. 

Bet atsinaujinus karei Vo- 
kietijos padėjimas nebūtų 
taip be vilties; kaip n£ vie- 
nam rodosi, priešingai, jų 

padėjimas butų net geresnis 
r egu talkininkų. Pašaukus j 
kariumenės tarnyston tinka-Į 
mus vyrus, vokiečiai turėtų] 
apie 3 milijonus kareivių, o 

talkininkai, besiskubinant 
demobilizuoti savo kariume 
nes anglams ir ameriko- 
nams, likus vieniems fran- 
cuzams, jie galėtų prieš 3 
milijonus vokiečių pastatyti 
tik 2 milijonu, nes mat fran 
cuzų kariumenė visur išmė- 
tyta: yra jos Balkanuose, 
Australijoj ir Vengrijoj, tai- 
pogi Rusijoj. Skaitlių vo- 

kiškų kareivių, esančių Vo- 
kietijos rytuose po Hinclen- 
burgo vadovyste paduoda 
ant 500,000. Tc užtektų į- 
veikimui lenkų, nors, kaip 
sako lenkų kariumenės va- 

dovas Pilsudzki, jis turįs 
400,000 kareivių, bet tie 
narsus lenkiški kareiviai 
prastai apginkluoti, o dar 
prasčiau disciplinuoti. To- 
dėl karės atsinaujinimas sun 

Kiaušiai gali lenkus pasiek- 
ti—gali išnaikinti visas jų 
viltis ir patį jų godumą į 
muilo burbulus paversti. Ži 
noma, galėtų ir kitų viltis 
išnaikinti, bet ne taip labai 
kaip lenkų, nes kiti taip di- 
delių vilčių ir reikalavimų 
kaip lenkai, nors daug dau- 
giau aukavo ir sayo likimą 
pavojun statė, o lenkai sve- 

timiems už save leido aukas 
dėti ir lenkus iš jungo liuo- 
suoti. 

Tolesnės karės pertrau- 
kos dabar daromos trum- 
pam laikui, pertraukas rei- 
dą atnaujinti kas 10 dienų 
ir prie kiekvienos naujos 
pertaukos talkininkai nuo 

Vokietijos ko nauja parei- 
kalauja. Prie paskutinės 
pertraukos Vokietija turėjo 
neutralizuoti svarbiausią Vo 
kietijos upe — Reiną. Net 

Vokietijoj ta upė liuosai ga- 
li plaukti francuziški, belgiš 
ki, hollandiški ir vokiški lai-, 
vai. 

Amerikoniškų tyrinėtojų 
komisiją prie Lietuvos ru-l 
bežių vokiečiai buvo sulai- 
kę ir neleido Lietuvon; lei- 
do tik tuomet, kuomet ko- 
misija užtikrino, kad ji ne- 
sikiš visai į Lietuvos poli- 
tiškus reikalus. Tuom atim- 
ta lenkams proga ameriko-; 
nišką komisiją savo tiks- 
lams panaudoti. Pasirodo, 1 

kad lenkai pas juos pažįs- 
tančius niekur tikrų draugų 
neturi, turi juos vien pas jų 
nepažįstančius, kaip antai 
pas francuzus; bet lenkus 
pažįstanti vis nuo jų pur- 
tosi ir *u jais nieko bendro 
turėti nenori. 

Rusijoj apie bolševikų vei 
kimą sunku tikrą teisybę su- 
žinoti. Ypač Lietuvoj jų 
veikimą sunku suprasti. Ei- 
nant jiems nuo šiaur-ryčių 
jie buk prie Kašedarių tapo 
lietuvių kariumenės sumušti 
ir sulaikyti, išvyti net iš Vil- 
niaus. Dabar gi vėl laikraš- 
čiai praneša buk jie paėmė 
pirmos kliasos tvirtovę Kau- 
ną, kuomet lenkai buk pa- 
ėmę tokią pirmos kliasos 
tvirtovę Lietuvišką Brastą ir 
svarbius miestus: Kovelį ir 
Bialostoką. Tuos visus at- 
sitikimus, ypač atsitikimus 
su bolševikais sunku supras- 
ti. Jeigu juos lietuviai iš- 
vijo iš Vilniaus ir žinoma 
nėjo ne Kauno link; jeigu 
juos atvirame lauke sumu- 

šė prie Košeclarių, tai kaip 
jie galėjo paskui pirmos 
kliasos viskuom aprūpintą 
tvirtovę Kauną paimti. Tas 
galėty atsitikti vien tuomet, 
kuomet jos gynimui paskir- 
ta kariumenė be gynimo bu- 
tų ją bolševikams atidavusi. 

Sulyg tų žinių, rusiški bol-, 
ševikai artinasi prie Prūsų 
rubežiaus ir nori ten įsiverž-1 
ti. Iš to vokiečiai naudoja- 
si ir ne tik savo kariumenes 
nedemobilizuoja, bet orga- 
nizuoja naują Prūsų Lietu- 
voj nteva gynimui rubežių 
nuo rusiškų bolševikų, o iš- 
tikro kad turėti kariuinenę, 
jeigu prisieitų atnaujinti ka- 
rę. Tą talkininkai supranta 
ir Vokietijai grūmoja. 

Dalyvavęs Taikos Konfe- 
rencijoj Suvienytų Valstijų 
prezidentas ateinančios ne- 
dėlios xlieną apleidžia Fran- 
euziją ir grįžta Amerikon 
garlaiviu George Washing- į 
ton. Svarbiausias Europon 
jo keliavimu vaisius, bus su- 
tvėrimas Tautų Taikos Ly- 
gos, kuri turėtų neleisti ka- 
rių, bet susipykusius kraš- 
tus tuoj taikytų. Užgirta 
vienok Lyga be kariumenės, 
tai ji negalės susipykusių 
priversti taikymui pasiduo- 
ti. Lygos sumanymą Euro- 
poj gana šaltai priima, o 
Japonija prieš ją net pro- 
testą pakėlė. 

Karė cechų su lenkais tū- 
lam laikui pasiliovė. NIr ru- 
sinai nuo Lembergo prieš 
lenkus pasitraukė. Jie bu- 
vo prašę, lenkų sulaikyti ka- 
rę, bet lenkai pastatė tokias 
išlygas, matyt tyčia, kokių 
rusinai priimti negalėjo. 

Kar jau žymiai sumažino 
Europoj, monarchų (valdo- 
nų) skaitlių, bet kaip rodo- 
si iki galutinai taikai dar 
labiau jų skaitlių sumažįs. 
Prieš Rumunijos karaliaus, 
pralošusio karę Ferdinando 
Hohenzollern valdžią, kraš- 
to sostinėj, mieste Bucha- 
rešte, kilo revoliucija. Ka- 
ralius tapo pavojingai pa- 
šautas. Mušiuose Buehareš- 
to gatvėse užmušta GO žmo ■ 

nių, o sužeista 150. Kara- 
lius su savo šeimyna norėjo 
bogti j miestą Jassy, bet jį 
darbininkai sulaikė. Kaip 
rodosi, ir jam prisieis sosto 
išsižadėti. 

Azijoj vaidai tarp Japo- 
nijos ir Chinų už buvusias 
vokiečių valdybas ir jiems 
išduotas koncesijas, kas va- 

landą laukiama, kad Japo- 
nija apskelbs karę Chinams. 
Bet tarp mongolų karės jei- 
gu greitai kįla, tos kilmės 
tautos greitai ir susitaiko. 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desigaint; 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
aamų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
iuteilcti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principą] 
6205 S. Halsted St.. 1850 Wells St 
2407 W. Madison St., Chicag' 

Jeigu jūsų akys perti arba skaudžios, 
Jųs nereikalauta eiti gydytis Ir mo- 
kėti augštas kainas už tai. PasiteĮrau 
klt bu manim. Aš pritaikysiu jums 
akinius, kurie iTeitai prašalins jums 
visus akių sakusmue. Aš gvarantuoji; 
:ums geriausią patarnavimą ir žemiau 

Peter A, Miller 
BAIGĘS MOKSLĄ 

EXPERTAS OPTIKAS 

Pilnas Rinkinys Blizgučių. Pili 
kiai Taisoma Laikrodėlius 

2128 W. 22-nd Street 
Phone Canal 5834 
906 W. 14th Street 

Chicago,illl. 

Cicero, III. 

Vyrai ir Moteris mokinkitės Barb>-. 
rystės amato. Atsilankykite ypatiškn 
arba rašykite. Mokinama dienomis i. 
vakarais. 

TRICITY BAR BE R* COLLEGE 
819 So. State Street Chicago, III. 

"Lietuvos" Kalendorius 
Sį metą dienraštis "Lietuva" išleidžia Sieninį Kalendorių, kuris, kaip ir 

pirmiaus buvo, yra pritaikytas kasdieniniam gyvenimui. Apart paprastų mėnesi- 
nių dienų šis kalendorius pažymi Amerikoniškas šventes, paduoda Lietuvos svar 

bias istoriškas datas ir katalikiškas šventes. 
Kas užsirašys dienraštį "Lietuva" nemažiaus, kaip ant 3 mėnesių ir jau 

pirmiau užsirašiusiems, prisiusime šitą kalendorių Dykai. 
Del brangumo popierio ir paties darbo, šių kalendorių spausdinsime apri 

buotą skaitlių, todėl jų ant ilgo neužteksime, Užsirašykite "LIETUVĄ", 
• Užsisakykami "Lietuvą", adresuokite taip; 

"LIETUVA" 
t 

3253 S. Morgan St., 

Mėnraščio "llETOVA" 
====?K AIN 0 S======= 

CHICAGOJE Metams $6.00 
,, Pufrei mętų 3.50-D 

In Kitus Suv. Valstijų Miestus 
Metams $5.00 
Pusei Metų 3.00 

In Kanadą Metams 7.00 
In Kitas Šalis Metams 8.0^ 

L VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

CHICAGO, ILL 
Sitą kuponą išpiidyk, nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 

arba pinigais prisiųsk mums. 

"LIETUVA" 3253 So. Morgan St., Chciago, 111. 
GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

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

Mano adresas: 

Vardas Pravardė 

Stubos numeris Gatve 
(arbaboz) 

Miestas Valstija 



Gollinsviiles Prusy Lietuviai. 

Rašo kun. J. J. D. Razokas 

(Tąsa) 

Lietuviai liuteronai, neno- 
rėdami, pasak jų, virsti į 
"kalvinus," nusprendė nuo 
kun. Bendigkeit'čio atsimes- 
ti ir vėl išnaujo, tverti lie- 
tuvišką parapiją. 

1903 m. parsikvietė jie 
vėl kun. Keturakaiti ir at- 
gaivino suirusiąją "Sv.-Liut. 
Jeruzalė:-: Parapiją." Tos 
parapijos kunigu pastojo ku 
nigas M. Keturakaitis, nes 

daugiaus lietuviškai mokan- 
čią ev.-liut. kunigu dar ne- 

buvo Amerikoje. 

Listuvių-Liuieroiru Parapija 
Tvirtėja. 

Sutverę savo parapiją, uo- 
liai ėmėsi statyti bažnyčią, 
kuri spalių 25-tą d. 1903 m. 

tapo įšventinta. 
Pasimirus kun. M. Ketu- 

^•akaičiui atsirado vargas su 
lietuviškai mokančio kunigo 
gavimu. Neturint geresnio, 
Collinsville, lietuvių protes- 
tonų parapija pasivadino na 
basnmko Keturakaičio sūnų 
V. Keturakaitį, kuris tačiau 
lietuviškai kaip ir nemokė- 
jo. Su tuomi varginosi iki 
1913 m., kada pasisekė at- 
rasti Alma City, Minn., da- 
bartini kur>igą Miką Pionai- 
tį, kuris nuo vasario 1913 m. 
iki šiol Collinsvillės lietu- 
viams tarnauja. 

Collinsvillės protestonų- 
lietuvių parapija rengiasi 
įsitaisyti ir mokyklą kūdi- 
kių pamokinimui, jeigu 
įstengs. 

Ne visi Prūsų lietuviai ir 
lietuviai protestonai priklau 
so prie lietuvių parapijos. 
Nekurie eina pas vokiečius, 
kiti, kurie socializmo plati- 
nimu rūpinasi, tikybos vi- 
sai nepaiso. Girdėjau, kad 
ir "surinkininkų," esą, Col- 
linsvilleje atsiradę. 

iu Šis-Tas iš Veikimo. 

Collinsvillės Prūsų lietu- 
viai turi ir savas draugijas. 
"Lietuvių Evangelikų-Liute- 
rcnų Draugyste," sutverta 
1906 m., yra bažnytinė ir 
tik parapijonai tegali jon 
priklausyti. Draugija pusė- 
tinai turtinga. 

"Moterių Susivienjimo Dr 
ste," taipgi bažnytinė, atsi- 
žymėjusi parapijos šelpimu. 
"Amerikos Lietuvių Susivie- 
nijimas," sutvertas 1904 m., 
tautiška draugija, bet ją su- 
tvėrė beveik vieni Prūsų lie- 
tuviai protestonai. Lietuviai 
proteste ai gelbėjo sutverti 
ir "Lais.ės Mylėtojų Drau- 
giją," bet ji dabar yra jau 
laisvamanių ir soeijalistų 
rankose. 

Nekursai soeijalistų veikė 
jas, A. M. Metėlionis ap- 
šmeižė Collinsvillės Prūsų 
lietuvius p. V. K. Račkaus- 
ko knygoje "Amerika." Te- 
nai jis rašo apie juos seka- 
mai : "Iš Evang.-Liuteronų 
ir Kalvinų apie 25 šeimyros 

t jau baigia ištautėti; tų ti- 
kybų lietuvių tarpe yra ne- 

maža fanatikų, karštai prisi- 
laikančių biblijos. Vos tik- 
tai keletas skaito lietuviškus 
laikraščius, o kiti nei \ ran" 

kas bijoai priimti, mat, jie 
labai bi josi "katalikišku rai- 
džių." ("Amerika" puslapis 
232). 

(Užbaiga bus) 

NAMŲ DRAUGE. 

Musų Se'minrtikems Kampe'js 

AVIENOS SRIUBA. 
1 švara smulkiai supjaustytos 

avienos, 
1 puskvorte šalto vandens 
Žiupsniuką druskos 
Virinti tris valandas ant ma- 

/< ugnies kol pusė puskvortės 
paliks, pridedant vandens, jei- 
gu reikalinga. Perkošti per 
tauku koštuvą, arba |>cr musli- 
ną. Kaip užšals, nuimti riebu- 
mą ir pridėti daugiau druskos, 
pagal skonio. 

Labai naudinga ir skani 
sriuba, jeigu padaryta patirš- 
tin.mt su bulviniais miltais 
(pntato flour) ir virinti de- 
šimts minučiu pripilant pienę, 
arba grietinės (smetonos). 

KETA VIŠTIENA. 
! 2 visti. 

Y> puoduko sviesto 
y\ puoduko karsto vandens 
Druskos ir pipirų. 
Nutaisyti, apsvilinti, iščysty- 

ti ir supjaustyti vištas. įdėti i 
įkepama indą, apibarstyti su 

druska ir pipirais ir su miltais. 
Apdčstyti su / puoduko svie- 
stu. Kepti 30 minučių karšta- 
me pečiuje, apipilant kožną 
penketą minučių su puodu- 
ko sviesto, ištirpyto Į lnio~ 
duko vandens. Paduoti su 

šiuomi sosu: 

% puoduko miltų 
1 puoduką vištienos sriubos 
1 puoduką grietinės (Smeto- 

noj) 
Pipiru ir druskos pagal sko- 

nio. 
Padaryti trose pačiuose sky- 

sčiuose, kame vištos kepJ, jmai- 
Šan.f miltus; sriubą (jeigu ne- 

j turint tai vandens) ir grietinės. 
| Pridėti pipirų ir druskos. 
GRTETTNJUOTI ŽIEDKO- 
STAI (CAULIFLOWERS). 

Nuimti lapus, nupjauti stie- 
bus, ir mirkyti 30 minučių i 
Šaltą vandens, aptekant. Vi- 
rinti (galva viršun) 20 minu- 
čių, arba kol bus minkšti dru- 

skinianic vandenyje; nusunkti, 
išdraskyti galva ir atkaityti vėl 
su puoduko l>alto Soso: 

Maltas Sosas. 

2 šaukštu sviesto. 
2 šaukštu miltų 
1 puoduką pieno 
'4 šaukštuko druskos 
Kelis grudus (grains) pipirų 
įdėti sviestą i katiliuką [mai- 

šyti, kol ištirps ir pradės bur- 
buliuoti; dadėti miltu, sumai c 

;ytų su prietaisomis ir maišy- 
ti, kol gerai susiblens; paskui 
užpilti po biški maišant visad 
j)ieną, ir virinti 2 minuti. 

MORKVOS SU SOSU. « 

Nuplauti, nuskusti, 'r su-, 

pjaustyti j mažus šmotelius; 
užpilti verdantį vandenį ir lai 
pabūna 5 minutas; nusunkt i ir j 
virinti verdančiame druskinia-' 
me vandenyje, kuriame pride 

į ta vienas šaukštas sviesto, kol 
bus minkštos. Nusunkti ir at-, 
virti šiame sose: 

3 šaukštus miltų I 
3 šaukštus sviesto 
1 puoduką vištienos sriubos 
1 puoduką grietinės (smeto- 

nos) 
Pipirų ir druskos pagal sko- 

nio. 
Prieš pat duodant ant stalo, 

dadėti 2 trynius kiaušinių ir /> 
šaukšto citrinos sulties. 

KANTONO ŠERBE- 
TAS. 

4 puodukus vandens 
1 puoduką cukraus 
J4 svaro Kantono Imbiero 

(Canton ginąer) 
j/j puoduko pomarančių 

(oiange) sultics 
puoduko citrinos sulties 

Supjaustyti imbierą j mažus 
šmotelius, užpilti vandeni ir 
cukrų, virinti 15 minučių; da- 
dėti pomarančių ir citrinos sul- 
tis, atšaldyti, perkošti ir susal- 
dyti. Užteks dvylikai žmonių. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
B i n ghampt on, n. y. 

Vasario 2 d. mūsų sociali- 
stai surengė diskusijas, kurio- 
sna kvietė visokių pažiūrų lie- 
tuvius, kad, girdi; geriau iš- 
gvildenus; kas reikalinga dėl 
įgijimo Lietuvai laisvės. 

Susirinkime nubalsuota, kad 
gavus baisa diskusijose galima 
kalbėti neilgiau 10 min., ir kal- 
bėtojai turi eiliuotis—vienas 
už socialistų taktiką, o kitas 
už tautininkų ii katalikų tak- 
tika. 

Bet šios taisykles nebuvo 
prisilaikyta. Susirinkimo ve- 

dėjai (luodavę balsus tik so- 

cialistams, o kaip kiti prašy- 
davę balso, tai susirinkimo ve- 

dėjai jų "nematydavę." Žino- 
ma, taip dalykams esant, so- 

cialistai daugiause ir kalbėjo. 
Daug ką rašyti apie ju kal- 

bas neapsimoka, nes nieko nau- 

jo jie nepasakė, tik garbino Le- 
niną su Trockiu. Sulyg so- 
cialistu išvadžiojimo, Lietuva 
tik tuomet bus laisva, jei ji 
pasiduos globon Trockio ir 
Lenino; reiškia tik tą darys, 
ką bolševikai lieps. 

Bet čia musų "šviesuoliai" 
prieštarauja pafį.. sau. Musų 
socialistai vienu iš svarbių ar- 

gumentų skaito, kud nieks ne- 
turi tiesos kištis j jų, socialis- 
tų reikalus. Jeigu taip, tai ko- 
kią turi tiesą bolševikai kištis 
i Lietuvos reikalus. Bet bol- 
ševikai, prieš Lietuvos gyven- 
tojų norą, veržiasi Lietuvon. 

Tas gerai liudija kokios laisvės 
męs galime tikėtis nuo bolše- 
viku. 

Be to diskusijose paaiškėio, 
kad tar. j mušu socialistu rra *■ c y 

bolševikų, kurie Trockį laiko 
pusdieviu, bet yra ir menševi- 
kų kurie ne taip jau pasitiki 
Trockiu. Girdi, nėra jau jis 
taip šventas, kad jį galima bu- 
'ų vis tik garbinti. • 

Tr lietuviai, ar bent didelė 
didžiuma lietuvių, ir nepasitiki 

į bolševikais, bet pasitiki tik pa- 
tįs sau. Ir tai pilnai teisinga, 

1 net i lietuviška patarlė taip 
j mokina,—kuri sako, kad sveti- 
1 
mo.ns rankomis tik žarijas žar- 

1 

styt. 
r M a tęs—G i )'dč jęs 

j DETROIT, MICH 
Bolševikams nepasisekė už- 

grobti pinigus. 
Vietos lietuviai bolševikai 

norėjo sunaudoti savo tiks- 
lams dalį pinigų, surinktų 
"Lietuvių Dienoje." Bet na- 

bagams nepasisekė. Štai is- 
torija to viso dalyko. 

"Lietuvių Dienoje," t. y. 
lapkričio 1 diena 1916 metų, 
Detroito lietuviai rinko aukas 
nukentėjusiems nuo akrės ben- 
drai visos trįs sriovės, bet bu- 
vo sutarta, kad visos surink- 
tos aukos bus siunčiamos per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių. 

Bet, surinkus aukas, musų 
socialistai sulaužė padaryta 

sutartį ir pasiuntė trečdalį su- 

rinktų aukų tiesiog Agronomi- 
jos Draugijai Vilniun, Stepo- 
no Kairio vardu (matvt, su lyg 
sutarties; socialistai kontro- 
liavo trečdalį aukų, tad ir tu- 

rėjo progą pasiųsti. Reti.). 
Pasirodo," kad įie socialistų 

w pasiųsti pinigai nepasiekė to, 
kam buvo pasiųsta, bet visą 
laiką išgulėjo Berlyne. Nese- 
niai tie pinigai sugrįžo atgal 
į tą pačią banką, iš kur buvo 
pasiųsti; tik daug mažiau. Mat 
Vokietijos pinigų dabartinis 
kursas labai nupuolęs, taip su- 

gražintos aukos sumažėję net 

| langiau negu trečdaliu. Iš pir- 
l'niau pasiųsto doliario liko vos 

|npie 60c. 

| Bolševikai pajutę, kad tie 
jaukų likučiai sugrįžo (o, tai 
sferas kepsnys), norėjo paty- 
loms, pakukšdonis tuos pinigus 
"sutvarkyti" ir panaudoti "sa- 
viems tikslams." jie šiame 

reikale net ir prie advokato 
kreipėsi, bet ir čia mūsiškiems 
bolševikams nepasisekė. 

Mat vietos C. K-to. Skyrius 
tai patėmijo j laiką ir sustab- 
dė išmokėjimą pinigų. Vėliau 
įgauta iš Centralio komiteto, 
į kaipo legalizuotos šelpimui lie- 
tuvių įstaigos, įgaliojimas ii 
pinigai $369.70 iš vietinės ban- 
kos pasiųsta nukentėjusiems 
nuo karės per C. K. 

Tai kuomi užsibaigė Detroi- 
to socialistų triksas, kurie no- 

rėjo prigauti*visuomene. Nors 
per vargą, bet teisybė paėmė 
viršų. 

Šiądien mūsų brolir.i socia- 
listai pyksta, kad jiems visuo- 
menė nenori pasitikėti. Bet 
pasižiūrėkit tik geriau i save 
ir pamatysit, kad visuomenė ir 
negali jumis pasitikėti, nes 

kaip tik kur gaunate progą, tai 
Įvisuonet pridirtyat šunybių. 

Jei kas nori, kad juo kili pa- 
sitikėtų, lai turi savo elgimosi 
pavyzdžiais žmones įtikinti ta- 

me, o ne gražiai'skambančiais 
žodžiais, kurie dažnai esti me- 

lagingi. 
Darbininkas. 

PITTSBURG, PA. 
Vasario 8 d. L. M. D. sve- 

tainėje atsibuvo koncertas, su- 

rengtas per "Aido'' chorą dėl 
Jono Butėno iš Brooklyno. 

P-nas Butėnas pirmsyk 
Pittsburge ir publikai labai pa- 
tiko; tai puikus giedorius, Jis 
nesididžiuoja, kaip daro tuli 
mūsų daininkai, bet, kad už- 
traukia, tai miela klausyti. Tu- 
ri gražų balsą, bet ir.valdo ga- 
na gerai. 

Taipgi dainavo J. Žiūronas, 
"Aido" choro vedėjas. Ant 
smuiko gana gerai pagrieže 
Claude Brovvn (anglas); vi- 
siems pianu lydėjo poni Ethlyn 
Brovvn. 

Toliau sujungti "Aido" ir 
"Laisvės chorai sudainavo:— 
Marselietę, Kiškelis, Šia Ne- 
dėlėlę 11* Avižiele. Sujungtiems 
choram* nekaip nusisekė. 

Vasario 9 d. toj pačioj L. 
M. D, svetainėj buvo koncer- 
tas "Birutės" choro, vadovau- 
jant J. L. Senuliui. Vakaro 
programas buvo labai įvairus. 

Mišrus choras sudainavo:— 
Pasveikinimo dainą, Stokim 
broliai. Lietuviais męs esame 

gimę, Neliaukim kuoptis (J. 
Senulio pertvarkyta) ir Revo- 
liucijos hymną. Ir dainavo 
solo p-lė Juozevičiutė—Kur 
banguoja Nemunėlis. 

Paskui lošta veikalas: "Ap- 
tiekorius. Veikiančios ypatos 
buvo sekančios: Vaistaitis— 
Pr. Karneckis, Jonukas—V. 
Petrauckas, Šaukaitis—Ant. 
Zdankus, Kulakovas—H. Ra- 
d įtikinąs; Marytė—p-lė B. 
Kazlauskiutė. Pats veikalėlis 
gana juokingas ir aktoriai sa- 

vo užduotis gerai atliko. 

/ Toliau dainavo solo p-le J. 
Marčikoniutė — Švint. Aušrele 
ir p-lė M. Juozevieiutė—Kur 
yr' mano mama (,>ią dainele 
p-lė Juozevičiutė išvertė iš an- 

gliškoj. Taipgi K. C'aras ir] 
Al. Viktora\ičienė sulošė juo- 
kinga dialogą—Žydas ir kai-; 
minką. 

Choras vėl sudaina\o—Lėk 
sakalėli ir l.roliai i eile susto- C I 
kini (J. Senulio pertvarkyta), 
(liedant [imliai j eily sustokim 
ir vėliavą kelkim augštyn, 8 
metų mergaitės: Milda Yir- 
biekiutė ir Marijona Sennlintė 
iškėlė Amerikonišką ir lietu- 
višką vėliavas. Tas padarė į 
publika dideli įspūdį. Po to 
sug'iedt )ta Amerikoniškas 
hymnas. 

Dar duetas pp-lės B. Kaz 
lauskiutė ir J. Marėikoniutė 
sudainavo— Apgailestavimas. 
Ir pribuvęs p. Butėnas trimi 
dainelėmis papuošė vakarą. Be 
to dar efioras sudainavo—Lai 
gyvuoja Lietuva, Karvelėli, 
Kur giria žaliuoja ir programą 
užbaigė Lietuvos hymnu Lie- 
tuva. Tėvyne mušti. 

Ir si vakarą birutiečiams ge- 
rai pasisei<e atlikti savo užduo- 
tį. Publikai, kiHos buvo ku- 
pina svetainė, buvo suteikta 
netik įvairus ir platus progra- 
mas, bet ir gerai atliktas. N\- 
uždvką publika noriu i lankosi 
Į "Birutės" parengtus vakaru*. 

PittsbiO'cjictis. 

1 
TELEPHONE: 

YARDS 15S 
YARDS 55? 

Res. Phone Drover 7781 

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

DfiUG STORE i 
Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Haisted Street 
Kampa* 36toi Gatves 

CHICAGO 

Or, Virginia Narbutt 
Physician & Surgeon 

3001 West 22nd Street 
2111 Marshall Blvd. 

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

Tel. Lavvndale 66C 
Gyvenimas: 

Vei. Rockvvell 1681 

Phone Drover i027 
K. MlCHALOWSKI 

DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja iltis 
1 ir priskiria akinius 

Lnuens sanaens visokiu aul:so daigtu. 
Męs taipgi taisome visokius aukso ir 
sidabro daigtus. Kainos žt-niiauslos. 

3303 SO. MORGAN STREET 

FARMOS. 
Eikime visi ant ūkių ir turė- 

sime liuosybę ir niekas musų 
nebosaus, o antra išauklėsimc 
savo vaikučius gerais tėvynai- 
niais, sveiku protu. Turime ke- 
letą ul.ių tinkančių dėl lietuviu 
netoli lietuviškos kolionijos 84- 
60, 40-200 akrų su gyvuliais ii 
be gyvulių. Dėl biznierių labai 
gerų ūkių ir krautuvių. Tos vi 
sos ūkės yra ekstra geros ir pi 
gios. Yra Ūkininkų Draugija, 
kuri gelbsti kožną naujai apsi- 
pirkusi. Dabar yra laikas. Ra- 
šykite laiškus, gausite daugini 
žinių. 

Pii mininkas L. U. D. A. 
P. A. MAŽEIKA 

R. F. D. 34 
Campbellsport, \Yis. 

; GERA PROGA LIETUVIAMS. 
Parduosiu arba mainysiu anf aTnnos 

mūrinį namg. ant 3 lubų; viną namą 
: cottage 6 ruimų, taip pat mūrinis. 
1 3040 So. Wa11ace St. Atsišaukite pas 

A. ADLER, 2724 Divorsoy A ve. Chicago 

$400.00 NUPIRKS TAU 
VIENĄ 13 SEKANČIŲ 

NAMŲ: 
2-jii lubų augučio murimis n.i- 
mas. 2-5 kambariai pragyveni-, 
niui su beisementu. Su visais 
įtaisymais. Namas randasi gra žioje vieloje, ant Lo\vc (latvė- 
i'rckė S3400. Inmokėti reikia 
tiktai $400.00, likusius kai? 
randa. 

2-jų lubų augšeio medinis 
namas, 4-4 kambarius pra.nyv; 
nimui. Su vigais įtaisymais. 
Raudos neša $35.00 j mėnesį. 
302tS So. Union A ve. Parsi- 
duoda už $2800.00. Tnmokėi 
tiktai $300.00. likusius kaip ir 
randa. 

GERAS PIRKINYS. 
Parsiduoda 3-jų augstų mūri- 
nis namas, 5 pragyvenimai ir 
storas, Ileveik naujas, su vė- 
liausius mados įtaisymais, elek 
tros šviesa, ar/.uolu papuošta, 
štymu apšildoma, Xamas ran- 

dasi labai gražioje vietoje, 
vienas bliokas nuo Ciarfield 
ftoulevard ir 3 bliokai nuo 

Sberman parko. Raudos neša 
$2034.00 i metus. Parsiduoda 
už $165000: likusius pagal pir- 
kėjo norą. Savininkas taipgi 
sutinka mainyti ant mažesnio 
namo, arba lotų. 

MICHAEL, J. KIRAS 

3331 So. Kalstod St., City 

Parsiduoda nama,s ant 2 pragyveni 
niŲ, iš fronto storas; lietuvių apgyven 
tgje vietoje. Parsiduoda iš priežasties 
kad turiu H;znį kitoje vietoje, kas grer 
tai atsišauks — parduosiu labai pigiai 

ONA TAMULIUi'IENE 
1447 So. 49ih Ave. C!—'UI. 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. CJž $50 n'u- 

l>irksi didelę Cabinct Vricirola su 

puikia pastata, taipgi $12 verte"s 

rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 

rrime keletą $150 tikros skuros 
j seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiulym.j. 
Atsiunčiama: uždyka. Liberty Bon 
ris?.i bu." priimti už mokestį. Atsi 
šalkite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Neda- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTEKN S'ICRAGE 
2810 Ilarrison St. Cncago 

Parsiduoda Bildingas 
Kampas 6G01 So. Hermi- 

tage Ave., kampinis storas, 
5 ruimai ir geradžius. Farsi- 

Į duoda kartu su groseriu, 
mėsa ir visais fikčeriais; 
viskas už $6,000. Reikia pu- 
sę Įmokėti tuojaus. Klaus- 
kite pas Michael Kiras. 

3339 S. Kalstei St. 
Chicago, 111. 

DEL 
KGŽNG 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

N' ydyt.ojai 
Jas Pataria 

Parsiduoda 
visoje 

Amerikoje 

Kaina 25c. 

JOHN NOVAK CO. 

k 102! .8 Ashland A v. 
A 

Chicago, 111. 

i.~ ADOMAS A. KARALlAUSKAS 
SK KANČIAI KASAU: 

Ai labni sirgau per 3 metus, nusiabnėjęs pilvdis 
buvo. Dispepsija, r.cvirinitnas pilvelio, nuslabnciim&s. 
Kraujo, inkstų. Nervų ir abelnas s] ėkų nusujimas 
.isi> kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur ji«'įkojfiu sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 
sveikatai pagelbo". 

I'.et kada pareikalavau Salutaras vaistų, Ilitterio, 
Kraujo valytojo, Nervaton.-j, Inkstų Ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbP. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas i ranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėiiuias išnyko po užmušimui visų ligų. .te- 
pu .1 mėnesių išgerdavau- »::.s savaitė no buteli Sa- 

lutaras, r.ittcria, ir po i mčn. ravo paveiksle pamačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Da-l>ar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 -lykii) dėkoju 
Salutaras mylistų geradėjlstci !r linkiu vi-siems savo draugams ir pažį-tatr.icais 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis -prie Salutaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baltrenas, Prof. 
1707 Sn.Halsted St. Plione Ccnal 0417 Chicago, II!. 

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

CENTRAL MANUFACTiiRING DISTRICT 
A STATE 

FANK 

1112 W. 35th STREET CHICAGO, 1LL. 
(8 blokai nuo Halsted St.) 

kuriame SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA 
laiko pinigus. 

Turtas $5,000,000.oo 

Wm, N. Jernegln 
Prezidentas 

H, E. Pcronfo 
Vicc-Prezider.tas 

John W, Corby 
Viceprezidentas 

S. L. Fabi onas 
Lib'.uv. Skyr. Vdejas 

Frank L. Webb 
Kac'.iin'os 

J. R, Rolley 
Pa j. Kasininko 

F. C. Hosbel 
Pag. kasininko 

4. Pelratis 
Reai Estate ir Ins. 

Skyr. ygjejas 
0 

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

KARE PASIBAIGĖ 
Pradėkite dėti arba perkelkite sa\o pinigus i ŠIĄ 

VISIŠKAI SAUGIĄ VALSTYBINĘ BANKĄ. Moka : 
3 proc. Pinigus (sumą) išmoka ant ppreikalavimoo. 

Pas mus rasite mandagu patarnavimą ir rūpestingą ati kimą dalykų 
VALANDOS: nuo 9 ryto iki 3 po pi^tu kasdiena. 

Subatoje nuo 9 ryto iki 1 po pietų. VAKARAIS: Se- 
sedomis nuo 6 iki 8 valandos. 



Th«s Llthuanltn DaJIy 

LIETUVA 
*ubllahed avily, «xcept tundaya, by the 

Lltnuanlan °.ubllshlng Co., Ina 
«JJ So Morgan St. vJHtCAGO, 1LLINOI1. 

relephono: Boulvard 42.Y> 

ttotered aa iecoad-Claaa Matter July 13th, 1893, at the 
Poat Office at Chlcago, 111., undor act of March 3rd. 1897 

ftOiTOH B. K. 9ALUTIS. 

SUBSCRtPTION PRtCE: 

in Chlcago, by mali — 
* 

One yeftr 

8Lx monthfl —— 

Three moathi — 

ln Chlcago, by carrlar- 

One copy — 

Per week 

Per mon th — 

$6 Ul 

2.6> 

LSI 

| .0> 

.li 

M 

in the United States, b y mali— 

One year fė-0' 

3ix montha i».0i 

Three months 1.6> 

Lo Canada, one year .. *7.0« 
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Apie Teisybę ir Galybę. 
Buvo laiku, kada kiekvieną ginčą, 

kiekvieną nesutikimą atskiri asmenjs išlįs- 
davo su pagelba kumščių, akmen j, buožių 
ir kuolų. 

Draugijos surėdymas tais laikais bu- 
vo dar lopšyj ir viršminėta priemonė buvo 
vienatinis būdas savo teisių išreikalavimui, 
arba savo teisių apginimui. Kas buvo stip- 
resnis, to buvo ir teisybė. Ir tokiu budu pa- 
sidarė pradžia prakeiktam obalsiui, kad 

"Galybė yra teisybė." 
Tas buvo senai,—labai senai. Šiądien 

kuomet žiūrime į tokius ginčių išrišimus 
męs stebiamėsi ir piktinamės tokiomis bar- 
bariškomis priemonėmis, kaip kad tuomet 
buvo vartojamos. Šiądien, kas skriaudą 
jaučia, nereikalauja delei to buoėėmis su 

savo kaimynu galvas skaldytis — yra teis- 
mai, kurie tokius ginčus ir nesutikimus ra- 
miu budu išriša, 

* * 

Bet obalsis "Galybė yra teisybė" dar 
ir šiądien nėra visai išnykęs. Jis apsireiš- 
kia karėse — ir čia toji barbariškoji lieka- 
na dar ir šiądien yra pilname savo žydėji- 
me, nes ir šiais laikais, karei atsitikus, kas 

pasirodo galingesnis, to ir teisybė. Tautų 
Lyga gal prašalins ir šitą barbarišką tei- 
sybės supratimą ir seną obalsi "Galybė yra 
teisybė" gal pamainys nauju obalsiu "Tei- 
sybė yra Galybė," bet to dar turime palauk 
ti. 

Ir ne tik karėje tasai senovės barbariš- 
kas obalsis gyvuoja. "Galybė yra teisybė" 
'iki šiolei viešpatuja ir santikiuose tarp 
darbdavių ir darbininkų. 

Nuo senų-senų laikų darbdaviai i? 
šito obalsio turėjo visą sau naudą. Jie tu- 
rėdavo galybę, jų pusėje būdavo ir teisybė; i 
nors darbininkai net ir šiais civilizacijos 
laikais tankiausiai nekuom skyrėsi nuo se- 

novės vergų. 
Laikui bėgant i darbininkai suprato 

minėto obalsio svarbumą. Tadel jie pasi- 
ryžo patįs įgyti tą stebuklingą "galybę," 
kuri iš bile ko darydavo "teisybę." Jie pra- 
dėjo organizuotis; atsirado darbininkų uni- 
jos, isaugusios į unijų federacijas. Prie£ 
piniginę darbdavių galybę darbininkai pas 
tatė savo vienybės ir skaitlingumo galybę. 

Taip darbininkams besiorganizuojant, 
ir pasitaikius nesutikimams tarp jų ir darb- 
davių, kildavo streikai, arba darbdaviai 
padarydavo lock-outus, t. y. uždarydavo 
dirbtuves. Ir čia galybė susikirsdavo jau su 

kita galybė. 
Pasekmėje atsikartodavo tas pats, ka?: 

būdavo anais senovės barbariškais laikais, 
— riaušės, skaldymas galvų, buožes, akme- 
nai, naujaus; išradimai, kaip revolveriai 
ir dinamitas vėl eidavo darban. 

Jeigu pripažįstame, kad tarp atskirų 
asmenų buvo tas netikęs, barbariškas bū- 
das, tai lygiai turime pripažinti, kad šią- 
dien1'*. būdas išrišimo ginčių tarp darbdavių 
ir darbininkų per lock-outus ir streikus su 

riaušėmis yra lygiai netikamas, necivilizuo- 
tas būdas. Ir ateis toki laikai — jie gal jau 
ir nepertoliausia, — kuomet musų ainiai 
žiūrės ant šitokių budų lygiai taip, kaip męs 
dabar žiūrime ant senovės budų, apie ku- 
riuos minėjome šio straipsnio pradžioje. 
•Jiems bus navatna, kad šiais neva civiliza- 
cijos laikais įmonės tokiu barbarišku budu 
rišo tarp savęs ginčus. 

* *, 

Jau šiądien turime pradžią permainos, 
kuri su laiku padarys galą streikams ir lock 
outams. Patteisone, N. J. yra streikai šil- 
kinėse išdirbystėse. Darbininkai reikalauja 
trumpesnių darbo valandų, ir susitaikinti 
negalėjo. Ir štai turime bene pirmą atsiti- 
kimą. kad darbininkai sykiu su darbdaviais 
padarė valdžios tam tikrai tarybai vieną 
jungtini prašymą, idant ji tą jų ginčą išriš- 
tų. Kitais žodžiais, darbdaviai ir darbi- 
ninkai padarė tai, ką paprasti žmonės, gin- 
:ą turėdami, padaro: neskaldo sau gaivu, 
oet eina į teismą. Ir jie nuėjo Į valdžios 
teismą. 

Galima tikėtis, kad netrukus visi gin- 
zr'> ir nesusipratimai bus panašiu budu iš- 
.'išami. 

Tuomet prisiartins ir galas senam bar- 
bariškam obalsiui, kad "Galybė yra teisy- 
bė " Tuomet bus proga pasirodyt ir kitam, 
naujam obalsiui "Teisybė yra galybė." 
Sakome "bus proga pasirodyti",—nesa- 
kome, kad tas naujas obalsis tuojaus įvyks. 
Idant jis įvyktų, reik idant pati valdžia 
butų teisinga, butų "žmonių, per žmones 
ir žmonėms,"—kaip Linkolnas pasakė. 
Laisvose šalyse, kur žmonės turi teisę ly- 
gaus 

1 alsavimo, jie tokią valdžia lengvai 
ir ramiai gali pastatyti. 

Svetimoje Spaudoje apie 
Lietuvius. 

ATITAISO KLAIDAS. 
"Redaktoriui Laikraščio 

1 o b e:" — Jusų korespondentas iš Vla- 
divostoko, aprašinėdamas dalykų stovį Su- 
chano kasyklų distriktė 1917 metais, sako 
kad bolševikiška propaganda tapo ten pra- 
dėta tulo "Lietuvio" vardu Calnin, atvy- 
kusio iš Australijos. Šitame užreiškime yra 
stambi nors nenoroms padaryta klaida, ku- 
ri daro didelę skriaudą lietuviams. 

"Tarp lietuvių nėra tokio vardo, neigi 
lietuviai buvo kadanors emigravę Austra- 
lijon. Ką Mr. Wright skaito lietuviu, grei- 
čiausia yra latvys, kaip tai pats vardas 
parodo, nes jis yra latviškas. Šitoks sumai- 
šymas lietuvių ir latvių vardų tankiai pasi- 
taikė laikraščiuose pastaraisiai laikais ir 
kiekievieną sykį privalo but taisomas, nes 

lietuviai yra kitos tautos negu latviai. Tarp 
lietuvių nėra pažymėtino palinkimo linkui 
bolševizmo. 

"Kitoj špaltoj korespondentas, pasi- 
rašantis "Americas Citizen of Polish Des- 
cent," nusiskundžia ant pravardžiavimo 
lenkų "Polack'ais" ir savinasi Lenkijai gar- 
bingą Kosciuškos vardą. Lietuviams tas at- 
rodo kaipo truputėlis šventvagystės. Kos- 
ciuška buvo lietuvis tyro lietuviško krau- 
jo." 

J. O Qirvydas 
— Iš New York Globė. 

Vasario 8 d. 1919 m. 

"Lietuva nepripažins Taikos Konfe- 
rencijos tokio nusprendimo, kuris nepaliuo- 
3UOS jos kaip nuo Rusijos, taip nuo Lenki- 
jos, kaip praneša vietiniai [lietuvių] lyde- 
riai." 

—Iš telegramo, prisiųsto iš Washingtono 
sausio 31 d. ir tilpusio Bingham (Aal.) 
Ledger. 
Saudo 31 d. 1919m. 

* * 

LIETUVA SUTIKTŲ DALYVAUTI. 
New Yorkinio Times'o specialis korės-1 

pondentas Charles H. Seiden, prisiuntė sa-j 
•/o laikraščiui sekantį kablegramą iš Pary- 
žiaus : 

Paryžius, vasario 6 d. — Lietuvių 
delegacija Paryžiuje, atstovaujanti vi- 
są Lietuvą Rusijoj, ir susidedančią iš 
apie 15,000,000 gyventojų, nusprendė 
atsakyti i Princeso [Salų Konferenci- 
jos] užkvietimą, kad jie yra prisiren- 
gę jį priimti su ta išliga, kad Taikos 
Konferencija patvirtins principą abso- 
liutės Lietuvos autonomijx ir neprigul- 
mybę. 

" Lietuvių atstovai padavė savo 
reikalavimus kaslink tokios autonomi- 
jos tam tikrai Konferencijos komisi- 
jai." 

Iš New York Times. 
Vasario 8 d. 1919 m. 

| Talkininkai, Lenkija ir Lietuva. 
(Užbaiga) 

steoetina to viso ypatybė 
yra tame, kad Francuzija tę 
sia toliaus politiką ko-opera- 
cijos su Dmowski'o klika, tar 
tum Vokietijos re.oliucija 

■ nitų tuo laiku nepasitaikiu- 
si. Galima butų tikėtis, kad 
Francuzija atsisakys nuo sa- 
vo mėginimo sutverti iš Len 
kijos galingą talkininką Ry- 
tuose, o pradės politiką su- 
sitaikinimo linkui vokiškos 
demokratijos. Bet Francu- 
zijos diplomatija nepripažįs- 
ta vokiškos demokratijos, 
nes francuzų diplomatija ne 

pripažįsta vokiškos revoliu- 
cijos. Ji velija matyti vo- 

kiškąjį pavojų, nors tokio 
pavojaus nėra šiądien ir gau 
singumo politika iš Francu-j 
zijos pusės padarytų Vokie- 
tijos žmones jos draugais 
c.nt visados. Taigi seni dip- 
lomatai yra užsiėmę nuvary- 
mu Vokietijos į Rusijos glė- 
bį, lyginai kaip metai tam 

atgal nuvarė Rusiją į nagu? 
Vokiškojo militarizmo. IVlo- 
ralis pamatas Rusiškai-Vo- 
kiškam susivienijimui jau ta 
po padėtos. Abidvi tautos ta 
po nugrąsintos nuo Vakari- 
nių demokratijų per didelį 
kvailumą Talkininkų diplo 
matijos. Lipdmimas Lenkis 
kos imperijos sutveria tą pri 
traukiamąją jiegą, kuri su- 
trauks krūvon Rusiją ir Vo- 
Kietiją, nepaisant valdžių, 
kokios stovi jų priešakyj. 

Imperialistiška Lenkija. 
Idant padarius Lenkiją 

galinga Francuzija rūpinasi 
išgavimu iš talkininkų kariš 
kos paramos Lenkijos pa- 
tupdytai valžiai,— menamai 
įšciaiies kampanijai prieš ■ 

Dolševizmą Lietuvoj, TJkra-i 
jinoj, Latvijoj, Estcnijoj ir; 
Baltgudijoj, bet ištikrųjų1 
tam tikslui, idant pavergti 
šitas teritorijas Lenkijai. 

Iškraipytose žiniose iš 
Varšavos šitos šalys gyvuo- 
ja tiktai kaipo dalįs Lenki- 
jos, apsemtos bolševizmu. 
Tokiu budu galima pavar- 
toti bolševizmą, kaipo už- j 
dangalą pridengimui tikrų- f 

jų imperializmo siekinių. 
Prancūzijos politika, per- 

ėjusi imperialistiškos Lenki- 
jos pusėn, yra atsakomybėje 
už pasitraukimą ukrajinie- 
čių, su kuriais lenkai yra ka- 

rės stovyje. Ukrainiečiams 
nei neduota progos prisiųsti 
savo tautine delegaciją Pa- 
ryžiun. U ukrajiniečių yra 
30,000,000. Jau dabar ag- 
resyviškumas pusiau-impe- 
rialistiškos Pilsudzkio val- 
džios privertė Ukrajiną pa- 
daryti taiką su bolševikiška 
Rusija. Ar gali buti kokia 
abejonė, kad milžiniška 

Lenkijos imperija nuvarytų 
visą Ukrajiną, priskiriant 
Rutėniją, pilnai į Sovietiš- 
kos Rusijos glėbį? 

Imperiška Lenkija gali 
daug greičiau pasiduoti bol- 
ševizmui negu tikrai Lenkis 
koji valstybė. Valdžia, ku- 
ri tapo žmonėms uždėta iš 

užrubežio, turi nugriuti grei 
čiaus ar vėliaus. Lenkija 
dabar yra arčiau revoliuci- 
jos, negu kad ji pirmiaus 
įbuvo. Jeigu tokia perver- 
sme pasitaikytų, bolševiz- 
mas vienu šokiu pasistumtų 
pirmyn nuo Bugo iki Ode- 
rui. Jis netik tuomet reik- 
štų galą naujam galybes ba- 
lansui; jis milžiniškai pri- 
gclbltu Vokietijos subolše- 
vikėjimui, kas, suprantama, 

reiškia rusiškai-vokišką su- 

siliejimą. 
Iškilimas tautiškai-politiš- 

kos demokratijos Rusijoj, 
vieton bolševizmo, reikštų 
pasirodymą Rusijos vėl kai- 
po Baltiko galybės, kis pri- 
vestų prie susikirtimo su 

Lenkiškuoju imperializmu. 
Toks pats susikirtimas butų 
neišvengtir.as tarp Vokieti- 
jos ir "Baltiko Lygos." Kaip 
Rusija, taip Vokietija yra 
natūraliai Ra!tiko galybė- 
mis. Vokiškoji ir rusiškoji 
demokratijos turėtų mokėti 
milžiniškas kontribucijas tai 
kininkams—Vokietija, mo- 

kėdama -karišką atlyginimą, 
kurį jai užvertė ant galvos 
Hohenzollernai ir Junkeriai, 
o Rusija, mokėdama skolas, 
kurias užtraukė carai. Abid- 
vi reikalautų viena kitos eko 
nomiškai ir butų sutrauktos 
krūvon per išlaukines poli- 
tiškas jiegas. Ir pasekmėje 
butų Rusiškai-Vokiška uni- 
ja. 

Tautos yra Susipratę. 
Lenkiškoji imperija, tu- 

rinti keturiasdešimta nuo- 

šimčių ukrajiniečių, vokie- 

čių, lietuvių, latvių, baltgu- 
džių ir žydų, negalėtų ilgai 
gyvuoti dabartinėje Europo- 
je.*** 

Diena apkaustymo atgal į 
retežius tautų, kurios kada 
tai sudarydavo Lenkijos vai 
stybę, praėjo ant visados. 
Šitos tautos yra pilnai atbu- 
dę prie tautiškumo. Tiktai 
pi ievartos jiega gali jas pa- 
vergti po Lenkišku valdy- 
mu. Lenkiškieji imperialis- 
tai, neturėdami paramos na- 

mie, nuvyko užrubežin, 
idant gauti jiegą, reikalingą 
įvykdinimui savo ambicijų. 
Francuzijos diplomatija da-Į 
ve jiems paramą ir mėginr 
gauti jiems talkininkų pa- 
gelb?, idant subudavoti nau 

ją galybes balansą priešai 
Vokietiją.*** Baisi šio dip 
lomatiško lošimo ironija yra 
tame, kad ji neabejotinai 
kenksmingai atsilieps ant 
pačios Francuzijos. Rusija 
ir Vokietija nepakęs sulip- 
dintos imperijos tarp savęs, 
pastatytos Ją kaštu. Impe- 
riškoji Lenkija bus užpulta 
Rusijos ir Vokietijos ir nau- 

ja pasaulinė karė, išsivysčiu 
si iš seno imperiališko loši- 
mo—galybės balanso—bus 
to viso pasekmė. 

Tokioj karėj Čecho-Slova 
kija ir Jugo-Slavija, galima 
tikrai tikėtis, stos Francuzi- 
jos pusėj. Bet ar galima pa 
sitikėt Italija? Daleidus kad 
Ryme nepasitaikys revoliu- 
cijos, yra galimas dalykas, 
kad Italija, kurios daugu- 
ma imperialistiškų aspiraci- 
jų butų neužganėdinta da- 
bartinėj Taikos Konferenci- 
joj, atrastų sau naudingu da 
lyku apleisti Francuziją taip 
pat, kaip ji apleido Trigu- 
bąji Susivienijimą 1915 me- 

tais, ir susijungtų su Rusija 
ir Vokietija karėje, kuri, lai 
mėjimui atsitikus, iš Adria- 
tiko padarytų Italijos ežerą 

į ir padidintų Italijos kolioni- 
jas, ypatingai Afrikoj ir Ne 
tolimuose Rytuose. 

Galybės Balansas Turi But 
Atmestas. 

Naujas galybės balansas 
privalo buti atmestas pa- 
čiam savo užsimezgime. Jei- 
gu jam bus leista išsivystyti. 

tai jis prives prie kitos tarp- 
tautinės nelaimės, nepaisant 
to, ar bus Tautų Lyga, ar 
jos nebus. Francu^ija tie- 
siog įu'ivalo pasikelti augš- 
čiau menkų passijų ir diplo- 
matiškų tradicijų. * * * Len- 
kija privalo buti suvienyta 
tiktai savo etnografiškuose 
rubežiuose, o neiškelta į 
poziciją prispaudėjo pus- 
tuzinio tauvų.*** Lenkija 
privalo užlaikyti draugiš- 
kiausia santikius su uk>*aji- 
niečiais, rusais, lietuviais, 
vokiečiais ir čecho-slova- 
kais. Idant duoti jai priėji- 
mą prie jūrių, Danzigas pri-i 
valo buti liuosas uostas. 

Idant sutaikinti sunkenybes 
su Ukrajina ir Vokietija, ple 
plebiscitas privalo but pada 
rytas visose teritorijose, už 
kurias eina ginčas. S 

Lembergas su savo arti-- 
miausiomis apygardomis, bu 
damas maža lenkų sala Ru- 
tenijoj, privalo but padary- 
tas autonomiška valstija. 
Lietuvą ir kitas Baltiko tau- 
tas privalo Lenkija palikti 
ramybėje ir reik leisti joms 
pačioms nuspręsti savo li- 
kimą. Tokia Lenkija turėtų 
paramą viso pasaulio ir 
greitai Įgytų pasižymėjimą 
kaipo didis kulturinis Euro- 
pos centras." 

Ramus Susitaikymas. 
Tikslas taikos konferencijos talkininkų, dabar suvažia- 

vusių Paryžiuje, yra net kiek sušvelninti karės pasekmes, at- 
lyginti nekaltiems; kurie visai neteisingai buvo nuskrausti, 
nustatyti pašalpą, kuri turi būti atmokėta taja tau- 
ta padarė šią skrandą ir padaryti taiką tarpe tautų, kurios 
iki Lapkričio vienolikto buvo įveltos j karę, idant pasaulis ga- 
lėtu pašvęsti save savo reguliariškam darbui ir atnaujinti sa- 

vo užduotis. 

riet tai dar neviskas. Kitas ir gal net žymesnis ir svar-v 

bosnis siekis taikos konferencijos yra prašalinti tai. kas buvo 

priežastini šios karės, ir, ant kiek galima; prašalinti visas 

aplinkybės ir sąlygas, kurios galėtų būti priežastimi kitos ka- 
rės ateityje. Daugelis filosofu, politikierių ir rašytojų mano, 

jog ŠĮ pastanga negali būti Įvykdinta, jog pavojus ateinan- 
čios naujos karės niekuomet negali būti sutruškintas. Męs 
dabar negalime spręsti apie tikrumą šios nuomones, bet męs 
pasitikėdami galime pridėti, iog žmonija užsitarnautu dides- 

nių iš nožmesnių kančių, negu kad ji iškentėjo per pastarus 
penkis metus, jeigu ii nepasimokino iŠ tų baisių prityrimų ir 
išeidama iš tų nožmių bandymų turėtų nuoširdžiai trokšti pra- 
šalinti viena kai ta ant visados galimybę įvykimo karės ant 

šio kamuolio. 

Sprendžiant iš taikos konferencijos Europoje yra aišku 

jog žmonijai daėjo iki širdies ši pamoka. 
Tolimesnis prirodimas, jog žmonija žino kad lyginai 

svarbus uždavinys dėl žmonijos labo vra mėginimas padaryti 
negalimu civili susirėmimą, kai d kad prašalinti visas aplin- 
kvbės atsikartojimui kilos panašios kfirė*. nes abu Šie dalykai 
atneša su savimi daug kančių ir nelaimių yra sudarimas ko- 

miteto tarptautiškos darbo istatimdavystes taip 
pat kaip ''Tautu Lyp'os" ir "Atlyginimo" komitetų. 

Žmones turėtų pasinaudoti iš šios konferencijos ir pasimo- 
kinti. jog sutaikymas nesusipratimas turi užbėgti už akių to- 

limesniems nesusipratimams. Kuomet męs matome dvį pusi 
kovojančias ir darančias didelius nuostolius ir nesmagumus 
viena kitai, neskaitant kančių, skausmo; širdies uždavinio 

"liktumo; kurius net garbinga nargale negali atitaisyti, męs 
klausėme "Kodėl jiems nesusitaikinti pirm praliejimo kraujo? 
Su mažu nusileidimu iš abiejų pusių jie galėtų išvengti to viso. 

Žmonija bus daug laimingesne, kuomet kiekvienas užsi- * 

duos sau si klausymą pirm stosent i kovą, o ne kuomet jau 
karė paskelbta ar kuomet viena pusė nuilso ir jau alpsta po 
karės sunkumų, o kita puse iau tokius nuostolius nukentėjo, 
jog ne joke; ])argalė negali jų atlyginti. Kaip skirtingai Šis 

pasaulis iš 'odytų, jeigu ši taikos konferencija butų sušaukta 
pirm dvidešimt aštunto Liepos 1(M4 metu sutaikymui nesu- 

tikimų. 
Netik tautos bet pavienos ypatos, dirbtuvės, klesos ir 

partijos turC'tų pasimokinti ir pasinaudoti pirm pradesent ko; 
vą. Daugiausiai gero gali buti atsiekta to, darbininkų nesusi- 
pratymuose. 

Niekuriose dirbtuvėse ms būdas taikymo visų nesusi- 
pratimų pirm kovos, vietoj ••<> kovos, buvo išbandytas. Ten 
kur nei viena puse nėra įsitikinusi, jog ji viena yra absoliu- 
«... neklaidinga ir kad puse turi visiškai pasiduoti, nesu- 

spratimas gali buti lengvai sutaikomas be kraujo pralicjimo- 
arba nelaimės. 

Del pavyzdžio, paimkime "packing house" \Vilsono ir 
Ko-ypanijos, kur daugelis musų tautiečių dirba pasitenkin- 
dami patis ir patenkindami kompanija. Darbininkai šioje 
dirbtuvėje, nors jų skaičius siekia virš trisdešimts tūkstan- 
čių, žino jog kiekvienas jų tiesotas reikalavimas bus pripažin- 
tas dirbtuvės užvaizda ir kad jis nebus atmestas arba ap- 
šauktas neteisotu be nuodugnaus apsvarstimo. Darbininkai 
šios milžiniškos dirbtuvės žino, jog kiekvienas iŠ jų, kurs turi 
kokia skunda jis turi teisę skunstis netik užvaizdai savo sky- 
riaus. bu t net pariair galvai vis' s dirbtuvės. Mr. Thonias 
E. \Yilson, Ši fimia žino; iog jos darbininką yra nepavaldi- 
niai, kaip kad šalyse: kur valdo autokratai ir dirbtuvėse, kur 
užveizda yra laikoma visagalinčiu viešpačiu, bet jų darbštus 
sadarbinink?', kurių gerove yra gerbūvis ir gerovė dirbtu- 
ves. 

Kuomet yra kokis nors nesusipratimas, vadai liuosi nuo 

prietarų ir pvktumo, tarėsi drauge; noriai nusileidžia iš savo 

puses, jeigu tas yra reikalinga atsiekiniui pageidaujamų p:i- 
sekmių, taikos. 

Pastovi taika, nuoširdus sarišis abiejų pusių, pasitilcėji- 
imas vietoje neužsitikėjimo; saugumas vietoje baimė* ryto- 
jaus, yra pasekme tos, sistemos "taikos konferencijos" pirm 

j užuot po, karės," kuri turėtų buti priimta civilizuotų pasau- 
liu išrišimui visų nesutikimų; visų grasančių kovų. 

Apgarsinimas. 



PASISKAITYKITE! 

LIETUVIŲ DAINA. 

Antano Juškevičiaus užrašyta. 

Treji gaidžiai giedojo, 
Broliai žirgus balnojo, 

Kelk, kelk, sesele, 
Daržų rūtele, 
Brolelių palydėti. 

Uždegk, matuše, liktužę, 
Aš nusiprausiu burnužę, 

Apsirėdysim, 
Atsisveikinsim, 
Rasi, nesimatysim. 

Aš per kiemelį eidams, 
Kiemo vaitelius keldams, 

O aš pamačiau, 
Savo seselę 
Svirnužyj prie skrynelių. 

O kam tu vožei skrynužes, 
O kam tu riežai drobužes, » 

Nei aš dėvėsiu. 
Nei aš kur dėsiu, 
Drabužį aš turėsiu. 

Duos mums karaliaus drabužius, 
{ baltas rankas kardužius, 

Busim rėdyti 
Ir išmokinti, 
Kaip vieno tėvo sunųs. 

Jau visa rPiešų žemė žus, 
Visi karoliai krauju plus, 

Męs tik stovėsim, 
Ir nedrebėsim, 
Ik visus pergalėsim. 

Stovi karaliai kraujose, 
O Boniparta antruose, 

Tvirtai stovėkit 
Ir nevirpėkit, 
Rasi męs pergalėsim. 

E DE AMlci Verte M. GRIGONĮ 

SIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tasą) 

VASARA. 

Apsakymėlis apie mažąjį Marko šie 
met priešpaskutinis. Mums dar vieną pas- 
kaitys — birželio mėnesyj. Pasiliko tiktai 
•du mėnesiu egzaminų, dvidešimts šešios 

"mokslo dienos, šeši ketvirtadieniai ir pen- 
ki sekmadieniai. Jau ir oras mums rodo, 
kad vakacijos nebetoli. Medžiai žydi ir 
meta malonų pavėsį į gimnastikos piečių. 
Mokiniai vasariniais drabužiais rėdosi. 
Smagu Į juos žiūrėti, kada jie iš klasės iš- 
eina — nebetai, kas buvo žiemą. Ilgi plau- j 
kai pražuvo — visos galvos trumpai nu- 

kirptos; ant galvų įvairiausių rūšių šiaudi- 
niai skrybliai; marškiniai ir apykaklės vi- Į 
šokių varsų. Daug ateina mokyklon be 
skryblių, tarytum, trupam laikui butų 
iš namų išbėgę. Mokytojos Delkati vienas1 
berniukas apsirėdęs raudonai, nelyginant 
virtas vėžys. Daug kas vilki ir matrosų j 
drabužius. 

Bet žingeidžiausias — mažasai mini- 
ninkas, apsidėjęs plačiausią skyblių, iš 
po jo jis labai juokingai kiškio snukutį ro- 
do. Koretti irgi atsisveikino su savo kačių 
kepure ir dėvi seną pilką kepuraitę, Jokią 
paprastai keleiviai vartoja. Votini savo 

Šotlandijos švarkelyje atrodo frantas, Kros 
si marškiniai atsegti; Prekosei nuskendo 
melynuose kalvio marškiniuose. O Garoffi? 
Dabar, kada jam jau šilta vilkėti ilgasai 
švarkas, kuris visas jo prekes slėpdavo, visi 
gali matyti jo visokio šlamšto prikimštas 
kišenes, iš kurių kyšo loterijų sąrašai. O 
ir visų kišenės visa ko pilnos: ten yra 
vamzdelis, žolės; o ir vabalai iš jų išlen- 
da ir vaikšto švarkeliais. 

Kai-kurie mokytojoms gėlių atneša. 
Jos irgi gražiais vasariniais rūbais apsirė- 
džiusios, tiktai "vienuolės" visados juodi 
drabuž'^i. Dauguma ketvirtaklasių jau bė- 
ga j Po maudytųsi. Visi nekantriai vakaci- 
jų laukia, ir kasdien tasai noras didinasi. 
Man tiktai nejauku žiūrėti į gedulio dra- 
bužiais apsirėdžiusi Garrone ir j mano pir- 
mosios klasės mokytoją: jinai kaskart la- 
biaus kosi ir liesėja; vaikšto susikuprojusi 
ir taip liūdnai man galvą lenkia. 

MOKYKLOS POEZIJA. 

Tu, Enriko, pradedi suprasti mokyk- 
los poeziją; nors labiaus ją brangįsi, kai 
ten nebebusi ir ištolo į ją žiūrėsi. Mokykla 
tau poetiškesnė atrodys po trisdešimties 
metų, kada tenai tu savo vaikus nuvesi ir 
nuošaliai į ją žiūrėsi, kaip kad aš žiuriu. 
Laukdamas pabaigos lekcijų aš vaikštau 
prie mokyklos gatve ir klausausi, kas deda- 
si pirmajame gyvenime. 

"Viename lange aš gordžiu mokytojos 
balsą, kuri sako: 

"— Ak, kokia tu! ne, mano vaikeli, 
taip negalima rašyti, ką tavo tėvas pasa- 
kys?... 

"Sekančiame lange girdėties mokytojo 
balsas, kuris išlėto diktuoja: 

— Pirko penkiasdešimts metrų gelum- 
bės po puspenktos liros metras, pardavė 
už... 

"Toliaus su raudona pluksna mokytoja 
skaito: 

"— Tada Pietro Mika su degančiu švy- 
turiu rankoje... 

"Pro langą gretimosios klasės skver- 
biasi, nelyginant šimto blezdingų čiulbėji- 
mas — tai reiškia, kad mokytojas valandė- 
lei iš klasės išėjo. 

"Einu toliaus ir pro kertinį langą gir- 
džiu, kaip berniukas verkia, o mokytojas 
neva bara, neva ramina. Pro kitus langus 
skverbiasi eilės, didvyrių vardai, pasakoji- 
mai apie tėvynės meilę, apie drąsą. Paskiau 
valandėlei viskas nutjjsta, ir tada rodosi, 
kad mokykla tuščia, ir nesinori tikėti, kad 
tame name yra septyni šimtai vaikų. Pas- 
kiau staiga pradeda juokties; mokytojas, 
mat, šiendiena linksmas ir ką nors juokin- 

'ga pasakė... 
"Ir praeiviai sustoja ir klausosi, ir visi 

maloniai žiuri i tą meilų namą, kuriame 
tiek daug yra jaunų esybių ir tiek vilties. 

"Staiga pasigirsta klegesys, vaikščio- 
jimas — lekcija pasibaigė. Tuo tarpu prie 
mokyklos durų iš visų kraštų pradeda rink- 
ties vyrai, moterjs, mergaitės ir vaikinai: 
jie laukia savo vaikų, giminaičių ir brolių. 
Iš klasės prieškambarin atbėga mažiulėliai, 
čiumpa savo apsiaustėlius ir kepuraites, vis- 
ką ant grindų svaidydami, pagaliaus ateina 
sargas ir nuveja juos klasėn. Iš ten jie ne- 

užilgo poromis išeina. 
"Ir tada, kaip žirniai, iš visų pusių pa- 

siberia giminių klausimai: 
"— Ar žinojai lekciją? Ką rytojui lie- 

pė išmokti? Kada mėnesinis'egzaminas? 
"ir net neturtingos, bemokslės moti- 

nos, nemokančios skaityti, atskleidžia są- 
siuvinius, klausia: — Kiek gavai? — Tik- 
tai aštuonis? — Dešimts su pliusu — De- 
vynis? Vieni nuliusta, antri džiaugiasi; 
klausia mokytojų ir teiriaujasi apie egza- 
minų programas. 

"Kaip tai viskas puiku, kaip daug čia 
prakilnios vilties! 

Tavo tėvas." 
(Toliaus bus) 

—ooo- 

KOSMETIŠKAS VAISTAS VEIDUI. 
Viena sena žmona 60 metų amžiaus 

išpažino, kad ji per visą savo gyvenimą 
pagražinimui savo veido nieko kito nevar- 

tojus, kaip tik šmočiuką flianelės, ir bet 
iki pačiai senatvei turėjusi gražų raudoną 
veidą. Kas vakaras ir rytas ji šutinosi burną 
tyru karštu vandeniu. Pavilgo šmočiuką 
minkštos, švebiios flianelės ir karštą, kaip 
tik gali pakęsti, deda ant burnos. Kaip tas 
šmočiukas per daug subėga ir susivelia, 
tai ji paima kitą, naują. 

Šitas šutinimas ir kaklo karštu van- 
deniu rytas vakaras, gerai patrinant su flia- 
nele tikrai ištraukia kraują viršun ir kas 
gali buti gražesnio ir puikesnio per moters 
veidų ir lupų raudonumą, kuri jų nesudar- 
kė rožiniais milteliais ir juodais skystimais, 
bandydama pereiti gamtą gražumu. Išblyš- 
kėlėms ir sargulingoms galima tą atelisti, 
bet ne sveikoms. 

ŽILI PLAUKAI. 

Kaip plaukai pradeda žilti, tai žiūrėk 
gerai sveikatos. Valgyk maistingą valgį, 
pasilsėk kiek tik išgali, prasimankštyk ant 
plyno oro ir žiūrėk, kad plaukai ir galva 
butų užlaikoma vaiskiai. Laikyk plaukus 
pakarpytus arba pasvilintus. Niekuomet ne- 
dėk boroko Į vandenį, kuriomi trenki gal- 
vą, jei jie yra žili, nes jie pasidarys gel- 
toni. Ti*uputis mėlio Įdėjus ] plaujamą van- 

^ denį duoda kuoveikiausią ir gražiausią ' išvyzdį. 

Kareivio pasakojimas iš 
artimos praeities. 

Šios apielinkės, kaip ir abel- 
nai visos Prancūzijos, žmones 
begaliniai malonus, kalbus, at- 
viri: su pirmu ir trumpu pasi- 
kalbėjimu galima visą jo gy- 
veninio istoriją sužinoti. Už- 
klausti pas rancuzfą kelio — 

tai užim^ valandą laiko, kol jis 
išpasakos, bet tuom pačiu tar- 
pu sužinosi ir tai, ko nenorė- 
jai, kas tau neapėjo—jo gy- 
venimas, karė ir 11, tt. Ypač 
gražiai ir maloniai žmonės at- 

sinešė link mušu ten, kur dar 
tik pirmu kartu amerikiečiai 
apsilankė. Pamenu, štai ap- 
sistojus vienam mažutyj mie- 
stelyj—buvom kur-kas geriau 
užganėdinti, negu didmiestyje. 
Čionai gavom visko, ko tik mu- 

šu siela pageidavo. Kiek galė- 
jo ir kuris tik žmogus galėjo 
paguldė kareivius savo lovo- 
sna; nakčia juos apklodinčjo, 
kad nesušaltų. Tūlos senos 

moteris, kareiviams bemiegant 
su jais lvg su savo mažais kū- 
dikiais žaidė, glostydamos ka- 
reivių veidus ir kalbėdamas:/ 
"Bon Americains, bon!" (£e- 
ri amerikonai, geri). 84 me- 

tu senutė—jau daug metų ap- 
leidusi pečiaus pareigas—ga- 
mino valgius: iškepė kralykų, 
vištų ir tt. Apleidžiant, ryt- 
metyje, tą miestuką—visa to 
kaimelio gyvija susirinko iš- 
leistų ir net bažnytėlės varpais 
paskambino. Męs neradom 
žodžių atsigerėti šių žinomų 

gerumų, mandagumu. Kitokis 
franeuzas karinėse apielinkė- 
se: šiurkštesnis, kietesnio bu- 
do, daugiau bizniškas. Stebė- 
tis, betgi, nereįĮjia: karės ap- 

linkybės kiekvieną žmogų ki- 
tokiu padaro—daugiau ten 
vienas kitan dasiėda, daugiau 
kiekvienas apie save rūpinasi... 

Bažnyčios, kaip miestuose, 
taip ir miesteliuose, didesnėje 
didžiumoje—sakyčiau 90 proc. 
— protestoniškos. Prie baž- 
nyčių ir pačio žmonių tikėji- 
mo, matyt, prisirišimas yra di- 
delis, nes kiekvienam miestiv 
kvje yra bažnyčia, kunigas. O 
visą tai juk reikia užlaiky.ti, iš- 
penėti. Vienok bažnyčios va- 

dovas—šiame krašte—(lan- 
giau naudos žmonėms atneša, 
negu kad, pav., Lietuvoje arba 
tarp lietuvių Amerikoje. Čia 
kunigas mokina ir žmones ir 
vaikus ne tik bažnyčios—dva- 
siniu—mokslu, bet ir kaip C C7 

abelnai reikia gyventi. Jis pats 
gyvena pavyzdingai: sykiu su 

žmonėmis, paprastai—pagal 
apl i nky 1 )es,—neVaži nė j a ge- 
rais arkliais ar automobiliu, 
negyvena "raudonesniame" už 

paprastus žmones palociuje, 
kaip kad Lietuvos klebonai iš- 
sibudavoję palocius, atsiskyrę 
nuo žmonių. Klebonas čionai 
kitaip ir išrodo: ne riebus, su- 

siruoinęs žmonių reikalais, o J 
ne skatiko ištraukimu iš varg- 
šo žmogaus už pamaldas... Pa- 
moksluose jie irgi džiaugiasi 

,vokiečius pergalėjus, prana- 
šauja dideles atmainas visame 
pasaulyje. Neužmiršta, tai])— 
pat, ir amerikiečių už ju gerus 
žygius pagirti. 

Kiekvienoje bažnyčioj rasi 
ir Orleano Mergelės stovyklė- 
lę. Francuzai į ta stebukla- 
darę mergaitę begaliniai įsi- 
mylėję. Pamenu, dar kada-tai 
prof. Berger savo paskaityie 
iš Franci jos istorijos, sekan- 
čiai apie Orleano Mergelę išsi- 
reiškė: "Orleano Mergelė bu- 
vo tai visos Francijos siela, o 

Francija buvo ji. Ta skajs- 
čioji, kaip saulės spinduliai sa- 

I vo šviesumu grači, nekalta 
I mergaitė sudrebino didžiuo- 

menės, viduomenės, skurdžių- 
darbininkų ir kareivių sielas 
ko neįstengė padaryti ir ga- 
biausi vadovai... "Ar ji-nekal- 
tas, skaistos kūdikis—buvo 
nematomos dvasios Įkvėpta— 
nesiimu spręsti, tečiaus faktas 
yra, jog ji—lyg lėtas griaus- 
tinis drebina kalnus—taip ji 
savo stebėtinu įkvėpimu su- 

drebino ir prikėlė visą šalį; ša- 
lis pasiliuosavo"... 

Miestuose ir miesteliuose— 
net ir pakelėse—ar bus kieno 
stovykla ar ne, bet Orleano 
Mergelės būtinai. Francuzai 
ją daugiau gerbia už visus sa- 
vo didžiavyrius. 

Mušu gyvenimas tikrai ka- 
reiviškas: gyvenam barro- 
kuose, mokinamės karinių 
muštrų; žodžiu, pergyvenu 
tai ką privalo pergyventi kiek- 
vienas ir kiekvieno krašto— 

liuosu 111 e t u—ka re i v i s.—Lyg 
ir nuobudu, lyg ir nesmagu: 
visų kurių ir siela esam pasi- 
svėrę užjurių namų link. Jog 
to jau begaliniai ir pasiilgom. 

Džiaugina kareivio sielą 
gauti iš savo krašto laiškai; 
ot, pasiskaitai, pasidžiaugi; ro- 

dos; lyg butum pasikalbėjęs su 

tais žmonėmis, pagyvenęs jų 
gyvenime: tarp savųjų, drau- 
gų; giminių. Sužinai, žmo- 
gus, kas aname—civiliam— 
sviete darosi.—Aš—minkšta- 
širdis,—gavės laiškų,—nekar- 
ta ir gailiają apibraukiu. Kar- 
Jais ir tikrai, iš širdies paaša- 
roju beskaitydamas praneši- 
mus apie niusų lietuvių darbus, 
—nesutikima, peštynes tarpu 
savęs. Kada reikia vienybės, 
vienybės ir dar šimtus kartų 
vienybės,—pas mus ji ardoma, 
griaujaina: neapikanta tarp 
žmonių sėjama; tarp pačių va- 

dovų draskomasi už vadovystę. 
Pavyzdžiui imu M d ir musų 
klerikalų pasielgimą su Dr. 
Šliupu. Argi reikia "negra- 
žesnio darbo?! Vietoj žmogų 
už jo nepaliaujamą veikimą, 
nuveiktus didelius darbus del 
musų tėvynės Lietuvos pagerb- 
ti—šmeižiama, niekinama, ne- 

prileidžiama ten; kur jis Imti- 
nai turėtų dalyvauti (turiu 
omenyje pasirašymą po Lietu- 
vos Neprigulmybės deklaraci- 
ja). Sakoma jų—Dr. Šliupas 
tikėjimą ardo. Juokinga tik 
daugiau nieko. Kunigai per 
šimtmečius budavojo bažny- 
čias, stiprino tikėjimą—tai da- 
rydami žmonių gerovės delei; 
—rodos, turėtų būti tikrai sti- 

pri dvasioje, jog jei žmonėms 
tikėjimas yra ir bus reikalin- 
gas,— jo niekas nebeįstengs 
išgriauti. P>et, man rodos; jie 
ko kito bijo—i. y., kad žmones 
nepamatytų; kiek žmonėms 

(sykiu ir Lietuvai) gerovių 
suteikė, kiek jie dideliu darbų 
nuveikė. Bet jei klerikalai— 
kunigai ir jų pa rėmėja i—yra 
tyros sielos žmonės, jei jie yra 
brangia ideaai—Lietuvių tau- 

tos atbudimo—rėmėjai, netu- 

rėtų savo praeities bijotis— 
žmonės jiems už tai atleis,— 
tik dabar turėtų pataisyti sa- 

vo klaidingą vadovavimo ke- 
lią; turėtų saukti žmones—ne- 
paisant pažvalgų—vienybėn ir 
dirbti—dirbti atgimstančios 
Lietuvių t?utos labui. Tikėji- 
mas ir tautiškumas yra du 
skirtingu daiktu, ir todėl mu-j 
su klerikalai turėtų juos at- 

skirti ir priderančiai apvytin- 
ti. 

Lietuviai, jeigu Jums rupi 
Lietuviu Tautos likimas, jeigu 
Jus branginat liuosybę, jeigu 
Jus apvertinat tuos žygius,— 
milijonus gyvasčių;—kuriais. 

iškovota uiųsų, kaip lygiai ir 
kitoms mažoms pavergtoms 
tautoms neprigulmybė,—jicš- 
kokit kelių, kad tą neprigulmy- 
l)ę paiderančiai palaikyti, kad 
savo tautą atgaivinti, palaiky- 
ti, nepasirodyti juokdariais 
prieš tuos, kurie mums tą ne- 

prigulmybę prigelbėjo iškovo- 
ti. J ieškokit kelių! Juos ra- 

sit!—Vienybė dabar daugiau 
reikalinga, negu kuomet pir- 
miau. Dabar reikalinga pati 
liaudis suvienyti, o ne pjudyti 
—kaip yra daroma. 

Nors jau pervėlu—reikia 
tautiškasai susipratimas tarp 
žmonių auklėti. Tarp žmonių 
reikia pasiaukavimo, pasišven- 
timo savo tėvynės labui. Mū- 
sų liaudis neturtinga, bet— 
mokant prie jos prieiti—tvirtų 
atsirastų: žmonės paaukautų 
savo paskutinį trusą, savo dar- 
bo prakaituotą skatiką. Esant 
'gi nesusipratimams tarp pačių 
vadovų,—spaudoje, viešame 

įžodyje—negali but vienybės 
tarp paprastųjų žmonių. 

Vadovai, viskas nuo Jusų 
priklauso! Jus tik sušvelnin- 
kit savo budą, užmirškit savo 

nelaimingąjį musų tautai aš, 
duokit vadžias, tani kuris tno- 

tka jomis vad>riuoti. Juk pati 
paprasčiausia logika parodo: 
kalvis negali siūti, kaip lygiai 
siuvėjas nemoka kalti. Dirb- 
kit tuos darbus, kuriuose jau- 
čiatės supratančiais, (ne 
akių,) ne del -savo vardo "iš- 
augštinimo," ne del savo aš bet 
pagal sąžinės), o vi&as bus 
pasekmėje: bus iki valios ir 
vienybės, ir tautiško susipra- 
timo, ir pasiaukautoji} tautos 
labui. Rus ir pinigų! Darbas 
užvirs skubiai. Miisų tėvynė, 
ne juokais, pradės savo atbil- 
dinu) valandas. 

Šiuom tarpu baigiu. Dau- 
giau. prie progos, parašysiu 
vėliau. 

Spaudžiu Jusų dešinę. 
Amžinai Jusų— 

Pr. Bajoras. 

DIENINE IR VAKARINE ! 

MOKYKLA | Cia gan iocgvai ir greitai išmokti Anglų iri Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, Lietuvos ir abeloą istorijas, geografiją, raJyti 
laiikas, ir tt Taipgi, turime Grammar ir Higk| Schocl'ių skyrisi Lietuviai mokytojai. Sunaudo-: 
kite liuosą laiką pa mokinimui, nesigailėsite, t 

American Couags Preparatory School i 
3103 SO HAlST£D Si., CS1CAGO, ILL. 

Pradėk Naujus Metus su tobulu 9kitj r* 
gejirau, taip. kad micko ncrpraleuturaei per Y. 
sus metus, kas tau galt buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalina akių ir 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli' 
regystė prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. Egzainlnacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland A ve., Chicago 
Kampas lfitcs Gatvės. 

3čios lubo*, virš Platt'o aptiekęs. Tėmyk"' 
i mano paras) 

Valan.lns: r.un i'tos vai. ryti iki 8 vai. -rak. 
Kcdėi.jj. n1*1' 'j vsL .(to iki <2 vai. di«^k 

Oflio Ttlcftnn BtoltTlrd 160 

DR. M. T. StrlKoriS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

(lli'O Vtlandes: lt rvto iki. 3 po plet. 7 iki 9 vakare 
HeMcals bbs 8 ryt# iki 2 p* pitti, 
Ninai 1007 Oakley Blvd. 

Telafiiu Setlty 420 

Plione Buvnside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

STEPHEN VILIMOVITZ, R.PH. 
...DRUGGIST... 

8924 Cottagc Grove Av. 
Chicago, LJ 

BARGENAS 
$200 Phonograph su rekordais Ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pian$, vėliau- 
sios mados. Seklyčios sqtų valgo- 
mojo ir miegamojo kambarių setus, 
divouus, paveikslus, parduosiu už bile 
teisingą, pasiuljima. Nepraleiskite 
šio liargeno. Rezidencija 
1922 S. Kedzie Avc„ CHICAGO 

• sarsi, 
DR. H. A. BROAD 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABE^ NAS CHIRURGAS 
1326 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

Kapitalas 

S4:o, 000.00 

Perviršis 

$25,000.00 

PRANEŠIMAS 
Iš priežasties nepaprasto spartaus Banko 

augimo ir pasididinimo kostumerių, praside- 
da. nuo Vasario 15to, Bankas bus atdaras 
Sutc .u.mis per visą dieną nuo 9 vai. ryte iki 
8:30 vai. vakare, idant geriau ir greičiau pa- 
tarnauti nuolatai augančiam skaitliui depo- 
zitonų ir jų draugam. 

NAUJOS VALANDOS: 
PANEDELIAIS nuo 9 ryte iki 5 po piet 
UTARNINKAIS nuo 9 ryte iki 8:30 vakare 
SEREDOMIS nuo 9 ryte iki 5 po piet 
KETVERGAIS nuo 9 ryte iki 5 po piet 
PETNYČIOMIS nuo 9 ryte iki 5 po piet 
SUBATOMIS nuo 9 ryte iki 8:30 vakare 

Issikirpkit šį apskelbimą ir pasidėkit sau, kad 
nepamrištumet valandų. 

UNIVERSAL 
STATE BANK 

3252 S. Halsted St., 
Kampas 33-čios gat., CHICAGO, ILL. 



VIETINES ŽINIOS 

REIKALAUJA SEIMO 
BRIGHTON PARK. 

Susivienijimo I lietuviu 
Amerikos 17'>-ta kuopa ir Tė- 
vynės Mylėtojų Draugija 8-ta 
kuopa 9-tą dieną vasario T. 
Maženio svetainėje savo susi- 
rinkime išnešė sekančią rezo- 
1 inei ją: 

Pasiremiant žmonių neuž- 
ganėdinimu iš lietuviškos poli- 
tikos Amerikoje, bei sriovių 
skaldymąsi. (.Veiižganėdini 
mus laikas nuo laiko užtėmi ja- 
me laikraščiuose ir iŠ įvairiu 
kitų lietuviškų kolionijų). 

Nutariame: kad hutų grei- 
čiausiu laiku sušauktas visų 
Amerikos Lietuvių Seimas: 

Išnešdami šitą rezoliuciją, 
remiamės sekančiais faktais: i 

Dabar įvairiu lietuvišku ko-j 
įuitetų rankose randasi daug 
pinigu, pavyzdžiui Chicagos 
\Y,est Sidės 16-kos draugijų 
komitetas turi surinkęs virš 
$^000,00; Brighton Park ko- 
mitetas turi virs 600.00; ma- 

tome laikraščiuose, kad rytuo- 
se, kitos draugi jos laiko prie 
s a ('f s po $500.00 ir nenori siu- 
sti nei į vieną fondą, nei j \Va- 
sliington'ą. Komitetai ir drau- 
gijos elgiasi taip dėlto, kad jos 
mato bereikalinga mušu (Tau- 
tininkų su Katalikais) sriovių| 
skaldymąsi. 

Susi važiavus atstovams j' 
Seimą, pastarieji klausimai tu- 
rės buti išrišti ir, sriovėms su-^ 
sitaikius; bus galima bendra; 
veikti del Lietuvos Laisvės iš- 

gavimo. 
Taipgi Seimas galės padary- 

ti tvirtą ir galingą protestą 
prieš musų priešus—Lenkus. 

J A. Pcn'ilaitis- 
J. Zalatorius. 

LIETUVIU KAREIVIJOS 
REIKALUOSE. 

Nedėlioję 16-to vasario la- 
vinimo nebus. Priežastis— 
stoka atsakančios svetainės ir 

liga organizatoriaus. Visi ne- 

atbūtinai turi nributi kita syk, 
V 

# 

* 

nes neužilgo turėsime pasiro- 
dyti viešai, 'todėl turime atsa- 

kančiai prisiruošti. 
C. Kasputis, 

Lietuvių Kareivijos Or- 

ganizatorius. 

VAIKAI TURI DROGĄ 
UŽSIDIRBTI. 

"Schulze Baking" kompani- 
ja kviečia visus Chicagoje 
'esančius vaikus ir mergaites 
flprie darbo. Tani darbui T<om- 

Įpanija skiria $500 išdalinimui 

itarp pasidarbavusių vaikų. 
Vaikai ir mergaitės norin 

itieji užsiimti tuo darbu yra 
kviečiami, pirmiausia nuveiti 

■Į artymiausią krautuvę, kuri 

ipardavinčia "Schulze" duona 
tirba "Schulze" keksus ir pa- 

prašyti pardavėjo blankų var- 

tojimui. Jeigu pardavėjas ne- 

puri tų blankų, jis gali jas gau 

!ti nuo "Seluilze l>aking Com- 
9 f 

ipany. 

| Tada vaikai turi eiti su toms 

, blankoms savo apielinkėje ir! 
I užrašyti vardus ir pravardes j 'visų žmonių, kurie perka 
"Schulze" duona ir keksus ir Į 
taipgi vardus ir pravardes visti 
tu Scluilze duonos pardavė i u 

nu<» kuriu tie žmonės perka. 
Tie vardai turi Imti atydžiai 
ant blankų surašyti ir paskui j 
pasiųsti j "Scluilze Bakingi 
t "ompany." 

Po Si5 pinigais bus užmo- 
kėta kiekvienam, keturiems 
vaikams arba mergaitėms, ku- 
rie prisius prisirašę keturis lis 
tus su daugiausia pravardžių. 
IV, S10 bus išmokėta už sekan- 
tį lista su daugiausia pravar- 
džių 20-čiai vaikų arba mer- 

gaičių. I 'o $5 bus duota už se- 

kanti-listą su daugiausia pra- 
vardžių 30-eiai vaikų arba 
mergaičių ir vaiku gaus užmo- 
keti užpasidarbavimą ir visi 
turi lygią progą užsidirbti sau 

pinigu. Atsiminkite tik tai, 
kad viskas kas yra reikalinga 
tai tik įgyti tas blankas, ku- 
rias kiekvienas "grocerninkas" 
tam tikslui ja« turi. Tada ei- 
kite aplink užrašykite kiek ti!: 
galite visus vardus žmonių ku- 
rie perka Shulze duona arba 
keksus ir tada pasiųskite tuo< 

listus su savo vardu pravarde 
į Šehulze Baking Company, 76 
\\'est Monroe Street Chicago. 

Šis darbas prasideda tuojaus 
ir tesC-s iki gegužės 1-mai die- 
nai. 

PRANEŠIMAS. 

I.eib-Gvarclija Didžio Lie- 
tuvos Kunigaikščio Vytauto, 
1-ma Divizija Raitelių ant 

Briclgeporto, turės savo mė- 

nesinį susirinkimą nedėlioj, 
vasario 16 d. 1-mą valandą 
po piet, Šv. Jurgio svetai- 
nėje, kambaryje No. 29. 

Kviečiame kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti, nes tu- 
rime daug svarbių reikalų' 
apsvarstymui. 

Ant. Stukis, Pirm., 
St. Kunavičius, rast. 

MERRIAM KAIPO KAN- 
DIDATAS Į MAJORUS. 

Kapitonas Charles E. Mcr- 
riam republikonų partijos 
kandidatas i Cliicagos majorus 
kurio rinkiniai Į "primanęs" 
atsiims vasario 25ta diena, 
ateinančiame nedėldienvje va- 

sario 16-tą dieną kalbės Mildos 
svetainėje prie 3138 S. i lai 
sted gatvės 3-čią valandą p<» 
pietu. 

Kapitonas Merriam atsižy- 
mėjo savo darbais ilgoje tar- 

nystėje ]>rie demokratiškos 
Chica^os valdžios, ypač jo dar- 
bai šviečia laike šios didelės 
karės kaipo buvusio kamisijo- 
nieriaus j Italiją. [talijoje ka- 

pitonas Merriam pasekmingai 
platino Amerikos demokraty-| 
bės siekinius kas didžiai pri- 
gelbėjo prie išrišimo Italu ir 
Jugo-Slavu klausimo. Tarp! 
daugelio Amerikos atstovu 
svietui* Suvienytos Valstijos 
neturėjo teisingesnio išreiškė 
jo Amerikos reikalavimu iš- 
gauti visišką laisvę prispau- 
stoms Europos tautoms kaip 
kapitonas Merriam. 

Cbieagoje kapitonas Mer- 
riam per paskutinius 10 metų 
buvo vadovu visu kovojančiu 
už Įsteigimą savivaldos miesto. 
Jis buvo didžiausias priešas to- 

kių politikierių, kurie vartojo į 
mieto turtą TTelvi savo ypatis j 
kos naudos. 

Rudam as Aldcrmanu Eapi- 1 

tonas Merriam įsteigė miestui 
neapmokamą darbo biurą 
"Frcc employment bttreau." 

Jis įvykdino Įstatymą, sulysę 
kurio kalinių uždirbtus pinigus 
pataisos namuose sugražina 
dabar jų pačioms ir ju vai- 

kams 

Aldermonas Merriam išloš*", 
kova tuomsyk aprūpinimui 

viešųjų mokyklų, idant vaikai 
Clricagos Miesto galėtų ge- 
riausi apturėti moksliu 

Aldermonas Merriam kovo- 
jo priešais miesto šašlavynus, 

j atmatas, reikalaudamas geres- 
nio prižiūrėjimo miesto švare- 
sniu gatvių, geresnės šviesos ir 
nors pakenčiamų alėjų. 

|o pasistengimas yra nau- 

dojamas dabar Įkunvti apgy- 
vendinimo kodeksą sulyg kurio 
žmonės galėtų turėti prideren- 
eius gyvenimui namus. 

Kapitonas Merriam yra vie- 
natinis kandidatas turįs gabu- 
mus, prityrimą ir kitokias kva 
lifikacijas Imti liuosybę my- 
linčių Cliicagos žmonių Majo- 
ru. Jis nėra pavaldiniu "bo- 
sų" taip kaip teisėjas Olson, 
kuri mažažas ratelis turčių iš- 
sirinko j savo kandidatus. Jis 
nėra sukompromituotas, taip. 
kaip Majoras Thompson, kuris 
buvo ištikimu I lebenzollern'o 
—Vokiečių valdžiai, kurią da- 
bar ir pats vokiečiai nuvertė. 

Ateinanti nedėldicnj po pie- 
tų Kapitonas Merriam svar- 

stys ir aiškins demokratybės 
klausinius dabartinių rinkinių 
laike. 

Reikalinga mergina prie na- 

mų darbo gera mokestis, Mo- 
ka Šeimyna plaut draepniu ne- 

reikia atsišaukite tuo jaus. 
MISS MTSEVIjCH 
3548 S. Ilalstecl st. 

Cbieago II!. 

CICERIEČIAI SURASKITE 
VAGĮ. 

Išnešė mano staltiesę, rankų 
darbo, vertės $10.00 iš laukia- 
mojo kambario (reception 
room). Kuris pirmas praneš 
ęaus $4.00 dovanu ir vagiliui 1 

kalte atleistu. 
Dr. A. P. Gurskis. 

iškilmingas Balsus 
Parengtas 

Draugystės Apveizdos Dievo No. i 
Atsibus 

Ned., Vasario-Febr. 16, 1919 
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET, 

Kampas 18tos ir Union gatvių 

PRADŽIA 6 VAL. VAK. INŽANGA 15c YPATAI 

200 Dovanu Pinigas 
bus Išdalinta ant 

DešimtG Raškinio Baliaus 
Parengto 

Or-slčs Palaimintos Lietuvos 
Kovo-March 1, 1918 
PULASKI SVETAINEJ 

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

Pradžia 7-ta valanda vakarė 

įža|nga 35c. ypatai 

Minėtas balius yra skirtingas nuo ki- 

tų, nes Dr-stė Palaimintos Lietuvos 

dovanas duos pinigais už įvairius ru- 

blis. Kviečiame visuomenę skaitlingai 

atsilankyti ant šio Pinigi-sko vakaro 

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

"PAVOGTAS KŪDIKIS" 
TRlJU AKTU KOMEDIJA Parašyta M. Dundulienės 

Parengtas 

LIET. MOT. APŠVIKT05 PR-J05 

Ned., Vasario 23, 1919 
M. MEI.DAZIO SVET. 

2242 W. 23rd Place 

Svet. atsida.ys 4:30 va. Perstatymas praa. 5:30 vai 

TIKIETU KAINOS 35c IR AUGščIAU 

Gerbiamieji, šis veikalas yra statomas dar pirmu 
kartu Chicagoje. nes šio veikalo rašytoja yra P M. 
Dundulienė. Todėl nėra reikalo kalbėti apie veikalo 

žingeidumu, nes jo vardas pats už save kalba. Qio 
vakro visas pelnas skiriamas Lietuvos Laisvės reika- 
lams. Taigi gerbiamieji ir gerbiamosios, paremkite 
jf, nes sis vakaras visų lietuviu vakaras. Kviečia vi- 
sus sakitlingai atsilankyti L. M. APŠV. DR-JA 
Po perstatymui bus linksmi šokiai prie puikios muzik. 

Phone Boulcvard 2160 

Dr. R. J. Karalius 
UŽSlSEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 Iki 12 ir * iki 0 
vakarais. 

33C3 SO MORGAN STP.EEI 

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES. 

Priklauso ne vienai kokiai sektai, bet jos yra savastis Chlcagos 
ir apielinkės Lietuvių. Jomis galima naudotis, reiknlui esant visi be 

skirtumo lietuviai norėdami laidoti savo mirusius artimus ar pažjsta- 
mus; patarnavimas yra sutelkiamas vlesiems lygiai ir patadlmų ne- 

reikia kreiptis niekur, kaip tiesiog | kapines. Lotai parsiduoda nuo $50. 
dol. Ir augščlau. Jos randasi pne Keen Ave., vienas bliokas j pietus 
nuo Archer Ave. Su reiknlais meldžiame kreipties prie kapiniu užvelz- 

dos ypatlškai arba telefonu 
\7ILLOW SPRINGS 20 R. 

V 

DVASIŠKCTS 

.Prakalbos. 
NEDELIOJE, 

Vasario-Feb. 16, 1919 
Kalbės Geri Kalbėtojai. 

atsibus po nuneriu: 

4537 So. Ashland Avenue 

Meldžiame visus Lietuvius kuo- 

skaitlingiausiai atsilankyti, nes ISįir- 
site daug ko naudingo. Kviečia Pra- 

aklbų Rengėjai. 

Pradžia 3:30 po piet. ir vai'are 7:30. 

AR TURI LOTA? 
Mes priimamo už pirmą, {mokėjimą 

ant naujo mūrinio namo, 2 pagyvenimu 
su maudyklom, cementiniu basementu 
ir kilnis naujais įtaisymais. Rando:; 
neša 10 nuo*. Užteks loto {mokėjimui 
o likusius išrendŲ uiynokėslt. 

L:berty Land and Investment Co. 
.'5301 S. Ilalsted St. Chicago 111. 

PARSIDUODA —1 pagyvenimų mū- 

rinis, visai geram padėjimo namas, su 

visais įtapsimais \iduryje ir taipgi su 

basemetu. Rcndos neša $40 į mėnesj. 
Kaina $35l>0.0O. 

PARSIDUODA — Ka lik pabūdavo- 
tas naujps mūrinis namas. Neša 0 
nuoš. rendos. Randami ant Bridgeporto, 
Parsiduoda pigiai, tik $1.000 įmokėti. 

PARSIDUODA — 2 pagyvenimų na- 

mas, 4 ir 0 kambariu. Rcndos neša 14 
nuoš. Kaina tik $18oo, ant lengvu iš- 
mokėjimu. Greitai klauskite pas 

LIBERTY LAND AND INVEST. 
MENT CO.. 

3301 S. Halsted St., Chicago, 111. 

REIKALINGAS KAMBARIS 

pietinėj miesto dalyj lietuvui inteligcn 
tu i. Turintieji gerą kambarį malonės 
pranešti '•Lietuvos" Redakcijai. 

PARSIDUODA 

50 Elgin Motor Co. po $0.25 už šėrą, 
Pirk dabar, nes kaina eina augštin. 

C.S. MATHER & SONS 
58 W. Wasbington St. 
Telefonas Majestic 8170. 

ČESLAVAS KOWALSKIS 0. D, 

SPECIALISTAS AK Ų IR KYLOS 
Saugokite savo AKIS 

Skaudėjimas galvos ir užtemimas 
akiu skaitant ar dirbant yra pavojin- 
gu ženklu regėjimui. Gerai priskirti 
akiniai utcikin kiekvienam greitą pa- 
lengvinimą. 

CZESLAVAS KOVALSKIS, 0. D. 
1034 Vlilwaukec ave. kam. Noble, 2 lub. 
Valandos: nuo 10 iš ryto iki 0 vakare. 

Nedaliomis nuo 10 iki 12. 

Persikėlė atgal 
i n savo 

<,eną vietą, 
kur 

pirmiaus 

buvo 

1652 W. Van Buren St. 
arti Paulina Street 

GERBIAMI TAUTIEČIAI. 

šiuomi pranešu visiems, kad aš p"*lariau du (2) advokatūros ofisus. 
Suprantama, šiame rodos nieko n f naujo* tik-tiek, kad atidarydamas 
aukšėir.us minėtus ofisus, turiu omenyje, kad patarnavus savo tautie- 
čiams kuogeriausiai. Pagelbėti kiekvienam, kreipiantis } mane galiu, 
nes turiu gerą pažintį su visais miesto valdininkais; dirbau miesto 
advokato ofesi mieto korporacijos patarimo ofise, municipaliame teis- 
me ir kitur. Turiu suvirsimi lfi metų patarimo ir esu perleidęs šimtus 
visokiu atsitikimu; kaip kriminališku, taip ir paprastų ir. ypatos turė- 

jusios reikalą su manim — nesigailės. Esu Lieuviu. Gimęs Suv. Valst. 

Su pagarba, Advokatas JOSEPH C. SOBOL. 

Mieto ofisas; P, 615—180 N. DEARBORN GATVES. 

arti Lake gatvės. Telephone Central 23CT. Valandos nuo 9 valados r;*ic» 
iki "> valandos vakarae. » ) i! :wi 
Nminis ofisas: 1801 Wabansia Ave. Valandos nuo 7 vai. vak. iki 9 vai. 

vak. Ofiso Telefonas Humboldt 1097. Rer. Telef. Haymarket 3869 

NEAPLEISTINA PROGA 
Tiems, kurie perka arba budavDja Namus 
Šiuomi turime už garbę pranešti, jogiai 

Keisiuto Pask, ir Biidavojjmo Dr-ja No. 1 
Skolina pinigus be K O M I Š I N O perkantiems 
arba būdavojantiem namus. Todėl šios P i O G O S 
NEAPLEISKITE, nes ši proga tik yra ant 

trumpo laiko. Reikalaujant paskolos atsišaukite Į 
Draugijos ofisą Ketvergais ir Pėtnyčiomis, 8tą vai. 
vakaro. Susirinkimai atsibuna Petro Wodmano Sa- 
lėje, 3251 Lime St., kampas 33eios gatvės, minė- 
tais vakarairs. Reikale atsišaukite pas mus, o męs 
iš savo pusės užtikri" "ne kožną vieną užganėdinti 

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

SnteS<me Pried=Produktų ant 
Maisto ir Gyvulių Kainų 

JEIGU tūkstantis svarų veršienos galima but sunaudoti ant nieko 
kito, kaip tiktai ant maisto, tai tokia mėsa, parduota už regu- 

liares kainas, neatneštų tiek pinigų, kiek veršis kainavo, nes daug 
jo dalių atsimeta kaipo netikusios maistui. Jeigu jo tris šimtai 
ir penkios dešimts svarų nevalgomųjų dalių nusimestų, tai arba 
gyvulių augintojai turėtų gauti mažesnes kainas už gyvulius, arba 
maisto naudotojai turėtų mokėti daugiau už maistą. 

Todėl gi, Armour and Company turi su- 
rasti bud:}, sunaudoti ir parduoti kiekvieną, 
unciją gyvulio. 

Viena iš fundamentališku gerovių diįo- 
lės pramonės lai t,a*, kad ji turi galimy- 
bes daryti moksliškus tirinėjinnis ištobuli- 
nimui nauju produktu ir organizacijų juos 
pardiioti kuomet jie jau ištobulinti. 

Mušu užduotis yra didesnė negu vien 
tiktai pirkliauti mėsa. Jautiena mėsa pa- 
minėta augšfiaus priduoda pavizdj—"5', 
mušu pasistengimu išdirbime ir pardavinė- 
jimo susideda iš tu gyvulio daliu, kurios 
visiškai nėra maistu. Padaugyk šį verš| 
ant milijonų. Pagalvok apie suradimą rin- 
ku dėl klijų, raitotą šerščių, odą ir kailiu, 
vilną tepamųjų aliejų, muilo, stygą, far- 

maceutiškų reikmenų, smylt-popieros ir 
daugel kitų pried-produktų, neužsilmigen- 
čiuose da"gybgse. Tas hutu labai sunku 
padaryti niažesniai Įstaigai; net jokia di- 
delė organizacija to neatliktų be daug me- 

tu pastangą, išdirbant daugelio rusiu rinku. 

Pagaminti maistą ekonomiškai męs ne- 

tiktai, kad turime užs'imti su daugel įvai- 
ri u pramonių, bet dar turime buti dideliais 
faktoria:s kiekvienoj tokiu pramonių. Nes, 
:int musŲ galėjimo pelningai parduoti pried- 
produktus, remesiv mūsų galėjimas pirkti 
ir parduoti maistus su nuisu dabartinių 
mažų pelnų. 

Bet pakuotojų pricd-pioduktai palyti dau- 
giau negu vien maistą. Jie'turi įtekinę ant 
kiekvieno kasdieninio gyvenimo. Jie sutei- 
kia darbą ir algas daugialiui tūkstančių 
darbininkų ir jie yra naudojami kiekvienoje 
pramonėje ir amate, ir paliečia kiekvieną 
industriją pasaulyj. 

Todėl tai yra, kad kuomet tu perki 
Armour and Companv Produktus, tai tu 
atlieki du svarbiu dalyku: 

Tu pagelbsti užtikrinti augintojams geras 
kainas, kurios padrąsiną juos auginti gy- 
vulius ant maisto ateičiai. 

Ir tu tikriausiai gauni sau didžiausią ver- 

tę maisto, kuri tu valgai. 

ARMO U R -A, CGM PANY 
CHJCAGO 
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