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Lietuva pirks maistą iš Amerikos. 
OL> *❖ 

Paderswskis nori Didelės Lenkijos. 
^ 

Argentinos Streikieriai ignoruoja valdžią. 
REVOLIUCIJA EGYPTE, 

Londonas, kovo 21. Sulyg 
^Reuter agentūros pranešimo 
~iš Kairo, Egypte padėjimas 

vis blogėja. 
Generolas Allenby, ko 

manduotojas anglų kanu 
menės Palestinoje yra siun- 
čiamra Kairan. Anglų ka- 
riumenė Egypte yra sustip- 
įinama naujomis spėkomis. 

Pranešama, kad tuluose 
sodžiuose plevėsuoja Turki- 
jos vėliava. 

Taipgi pranešama, kad 
yra užmušta nemažas skai- 
čius policistų ir šiaip val- 
dininkų ir iš tenykščių gy- 
ventojų. 

Taipgi priduriama, kad 
žymus skaičius ginkluotų 
.beduinų įsiveržė 
provincijon ir apiplėšinėja 
miestelius ir sodžius. Bet 
manoma, kad sujudimai ne- 

gresia abelnai tvarkai. 

LIETUVA PIRKS MAISTĄ 
AMERIKOJE. 

New Yor. Vive-pirminin- 
kas Lietuvių Tautinės Ta- 
rybos Vincas Jankauskas 

^praneše, kad Lietuvos vai- 
zdžia nori pirkti Suvienytose 

Valstijose 15,000 tonu kvie- 
čių, 2,000 tonų mėsos, 2,000 
tonų kondensuoto pieno ir 
500 tonų riebulų, kurie tu- 
rėtų but pasiųsti Klaipėdon 
ar Liepojun prie pirmos pro 
gos. 

PADAREWSKIS UŽ DI- 

DELĘ LENKIJĄ. 
Varsa va, kovo 18 d. (su- 

vėlinta). Lenkijos premie- 
ras Jgnacy Paclarewski sto- 
vi už didelę Lenkiją, kuri 
galėtų nesuleisti vokiečių su 

rusais. Girdi, vokiečiai yra 
sumušti vakaruose, bet jie 
dar nesumušti rytuose ir to- 
dėl vokiečki dar nėra pra- 
laimėję. 

Todėl turi buti dedamos 
pastangos, kad neprileidus 
vokiečių naudotis Rusijos 
turtais, nes kitaip Vokieti- 
ja suorganizuos aziatų gau- 
jas ir grąsing sunaikinti ci- 

vilizaciją. Girdi, tik galin- 
ga Lenkija gali išgelbėti pa- 
saulį nuo pavojaus, kaip ji 
seniau gelbėjusi Europą nuo 

aziatų bangų. 
Bet kad Lenkija galėtų 

prideramai atlikti užduot], 
tai reikia padaryti ją galin- 
ga viešpatija. Todėl reikia 
prijungti prie Lenkijos vi 
sas lenkiškąsias dalis, nor. 

tos dalįs, ar gal tik jų va 

dai, nepritartų tokiam pri- 
! jungimui. 
I Girdi, yra tokių LenkTjo- 
ije vietų, kuriose vienos šei- 
mynos nariai dažnai kalba 

; dviem kalbom: viena len- 
kiškai, o kita, daleiskime, 
slaviška, tat tokios vietos 

Į vistiek yra lenkiškos ir jos 
turėtų but priskirtos prie 

i Lenkijos. 

ARGENTINOS STREIKIE- 
KIAI IGNORUOIJA 

VALDŽIĄ 
Buenos Aires, kovo 21. 

Prieplauka perpildyta lai- 
vais, nes prieplaukos dar- 
bininkai streikuoja ir lai- 
vai stovi neiškrauti. Pribu- 
nant dideliems vandenyno 
laivams nebus jiems vietos 
kur sustoti. Kad išvengus 
šio keblumo, Argentinos 
valdžia įsakė streikieriams 
iškrauti mažesnius laivus, 
priruošimui didiemsiems iai 
vams vietos, bet streikieriai 
atsisakė pildyti valdžios pa- 
liepimus. 

VAKARINĖS VALSTIJOS 
UŽVERSTOS SNIEGU. 

Denver, Col., kovo 21. 
Vakarinė šalies dalis yra, 
beveik, visiškai atskirta nuo 

kitų vietų. Buvusi paskuti- 
niais laikais vėsula ir snie- 
gas užvertė gelžkelius ir su- 
sinėsimai traukiniais Colo- 
rado ir Wyoming valstijo- 
se, kuone visiškai tapo su- 

stabdyta. 

JAPONAI U2MUŠE 
10.000 KOREJIEČIŲ. 

Philadelphia, Pa. kovo 21 
Dr. Syngham Rhee, atsto- 

ivas Korejiečių Tautinės or- 

'ganizacijos gavo telegramą 
iš Shanghai, kad japonai ! užmušė 10.000 korejiečių 

į ir 45,000 suareštavo malšin- 
dami sukilimą. 

I IŠVEŽ MILIONĄ RUSU 
IŠ AMERIKOS. 

New York, kovo 21. Pil- 
i dantis komitetas antro rusų 
susivažiavimo plianuoja iš- 

I vežti apie milioną rusų dar- 
bininkų iš Amerikos atgal Į 
I Rusiją. Tame reikale in- 
korporavo naują laivų kom- 

, paniją "Svoboda*. 

BOLŠEVIKAI APLEIDO 
DVINSKĄ. 

J Helsingforsas, kovo 21. 
Laikraščiai praneša, kad 
bolševikai apleido Dvinską, 
palikdami daug amunicijos. 

Istorija be žodžių 
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SKOLINA ITALIJAI 
it 75,000,000. 

Washington, D. C. kovo 
21. Iždo departamentas 
praneša, kad Suvienytos 
Valstijos vėl skolina Itali- 
jai $75,000,000. Dabar Ita- 
lijos skola Suvienytoms Vai; 
stijoms bus $1,496,500,000; ; 
gi visų talininkų skola Suv. 
Valstijoms sieks $8,932,410, 
660. 

AMERIKONAS UŽMUŠĖ i 
SARGĄ VOKIETĮ. 

Amr.terdam, kovo 20 d. 
Iš Frankforto pranešama, 
kad mažame miestelyje Has 

jse-Nassau kareivis ameriko-j 
!nas užmušė tris ypatas. 
| Vokietis sargas paklausė 
I pas du amerikonu jų pas-1 
jportų. Kuomet šie paspor-i 
tų neturėjo, tai jie buvo su- 

grąžinti atgal. Vienas iš ame 

rikonų kareivių, kaip pra- 
nešama, šovė į vokietį sar- 

gą ir nešinosi bėgti. Pa- 
bėgėjęs kiek atsigrįžo ir vėl 
šaudė ir tuomi netikėtai už- 
mušė savo draugą ir ūki- 
ninką vokietį. 

EUROPOJE 100,000,000 
BEDARBIŲ. 

Paryžius, kovo 21. Lordas 
Robert Cicil užreiškė, kad 
šiuo laiku Europoje bedar- 
bių yra Į 100,000,000 darbi- 
ninkų. Girdi, nors kitas ir 
turėtų užtektinai darbo, bet 
kiekvienas ko tai laukia, 
kuo tai žingeidauja ir ne- 

dirba. 

VIENNA NORI ATSTO- 
VYBĖS KONrEREN- I 

CIJOJE. 

Londonas, kovo 21. Iš 
Berlino pranešama, kacl Vo- 
kiškoji Austrija reikalauja 
sau atskiros atstovybės Tai- 
kos konferencijoje. Be to 
priduriama, kad Vokiškoji1 
Austrija reikalaus nesisku- 
binti su išrišimu unijos klau; 
simo su Vokietija. 

PERTRAUKĖ DERYBAS j 
POSENE. 

Paryžius, kovo 21 d. De- 
rybos Posene tarp vokiečių 
ir talkininkų komisijų per-Į 
tifeukta. Sakoma, vokiečiai 
atsisakė pasirašyti po punk- 
tais, ant kurių pirmiau su-; 
'tiko. Be to vokiečiai norėjo, | 
kad posėdžių pirmininką pa 
skirtų popiežius, gi talkinin- 
kai varėsi, kad pirmininką 
paskirtų paliaubų komisija. 
Posen klausimas gal bus iš- 
rištas Taikos Konferencijo- 
je. 

I 

NAUJA REVOLIUCIJA 
BAVARIJOJE. 

Zurich, kovo 21. Iš Ba 
Varijos pranešama, kad apie 
linkėję Municho vėl prasi- 
dėjo revoliucijKs judėji- 
mas. Lyderiais esą nepri- 
įgulmingi socialistai ir re- 
; voliuci joniški kareiviai; ke- 

| lėtas lyderių suareštuota 
fRozenheime. 

RIAUŠĖS PAS3AIC, N. J. 
New York, kovo 21 d. — 

Apie 3,000 streikierių The 
Botany Worsted aucliny- 
čios šį rytą kėlė riaušes prie 
minėtos dirbtuvės. Sako- 
ma, kad sujudimą veda bol- 
ševikai iš New Yorko. 

Dirbtuvę saugo apie 100 
paliuosuotų kareivių, kurie 
užima vietą specialių pcli- 
cistų. Šie policistai praša- 
linimui susirinkusios minios 
pavartojo lazdas ir daugelį 
apdaužė, bet ligonbučiuosna 
dėl sužeidimo niekas nesi- 
kreipė. 

Minia iš savo pusės labai j įžeidė kareivius policistus, Į 
vadindami juos kaizerio ber. 
nais; mat minėta dirbtuvė | 
yra, beveik, vokiečių ran-j 
kose. 

Riaušes, sakoma, kėlė di- 
džiumoj rusai, kurie esą ne- 

užganėdinti savo ekonomi- 
niu padėjimu. 

IŠLOŠĖ KARE PER 
LAIMIKĮ. 

Paryžius, kovo 21. Marša-Į las Foch užreiškė, kad varę' 
išlošė kareiviai, o ne vadai, j bet taipgi pridūrė, kad karė! 
gal išlošta ir per laimikį. 

EPIRIEČIAI DEDAS PRIE 
GREIKIJOS. 

Soloniki, kovo 21. Ateina; 
žinių, kad šiaurinė dalis 
Epiro reikalauja priskirti ją 
prie Grekijos, kitaip, girdi, 
nebusią ramybės Balkanuo- 
se. 

VOKIEČIAI PRIEŠINGI 
KAIZERIO TEISMUI. 

Berne, kovo 23. Vokieti- 
jos delegatas Taikos Konfe- 
rencijon profesorius Schue- 
cking užreiškė, kad jis yra 
nustebintas idėja, jog talki- 
ninkai nori teisti kaizeri, 

i Girdi, sulyg tarptautiškų tei- 
1 siu kitos valstybės neturi tie- 
sos tęsti svetimų žemių val- 
donus bei generolus. Gi elg- 
tis ne sulyg teisių talkinin- 

| kai juk negali. 
Prie to profesorius Sehuo- 

; cking pridūrė, kad jis nema- 

! no, jog prezidentas Wilso- 
; nas s' tiks atimti nuo vokie- 
I čių visas vokiškas kolįoni- 
I jas, nes tas priešintųsi jo pa- 
; ties užreiškimui kolionijų 
klausime. 

KAIZERI SVEIKINA 
436,912 YPATŲ. 

Berlinas, kovo 21. Besi- 
artinant kaizerio gimtadie- 
niui buvo renkami parašai 
pasveikinimui kaizerio. Pa- 
sirašė net 436,912 ypatos, 
padėdamos ir savo adusus. 

ANGLIJOJE ALGOS 
PADVIGUBINTA. 

Londonas, kovo 21., Bė- 
gyje šios kares gelžkeiių 
patarnautojų algos beveik 
padvigubintos; gi darbo va- 
landos tapo sumažintos. 

ITALAI GRASO APEI- 
SIĄ KONFERENCIJĄ. 

! Paryžiuj kovo 21. Itali- 
jos atstovai Taikos konfe- 
rencijon vienbalsiai nutarė 
apleisti Taikos Konferenci- 
ją, jei nebus duota Italijai 
Fiurne uostas Fiume yra 
vienas iš geriausių uostų 
Adriatiko jūrėse, ant Bal- 
kanų pussalio. 

VOKIEČIAI PERNAI IR 
ŠIEMET. 

Washington, D. C. Vie- 
nas Suvienytų Valstijų afi- 

icieras išreiškė, kad pernai! 'šiuo laikų vokiečiai jautėsi| 
galiūnais ir, sulaužę anglų 

į eiles ties Picarai, buvo už- 
'simoję, kad sutruškinus tai-' 
| kininkų galę. Bet nepraėjo 
nei davyni mėnesiai ir vo- 

kiečių militarė gale žuvo | 
ant visados. 

Šiądien gi vokiečiai pali-, 
ko savo likimą ant talki- 
ninkų malonės, nors jie j buvo manę diktuoti savo 

j norus talkininkams,. 
I ' 

j FOGH NORI REINO 
FRONTO. ; i, 

Paryžius, kovo 21. Marša- 
las Foch užreiškė, jog Fran- 
cuzijos ramybei reikalinga, 

i kad Prancūzijos apsigyni- 
mo frontas butų Reino pa- 
upiu. Girdi, nėra reikalo 
prijungti tą kraštą prie Fran 
cuzijos, bet iš strategiško 

[atžvilgio šalies apsiginimo 
linija turėtų but F.eino pa- 
upiu. 

| LUKSEMSURGAS REI- 
! &ALAUJA NEPRIGUL- 

MYBĖS. 
Paryžius, kovo 21. Luk- 

semburgo atstovų butas 
vienbalsiai išnešė rezoliuci- 
ją, kurioje reikalaujama pa- 
likti Luksemburgą neprigul- 
rninga valstybe. 

VENGRAI NEPILDO TAL- 
KININKU REIKA- 

LAVIMU. 
Paryži.is, kovo 21. Iš Ven 

'grijos sostines Budapešto 
pranešama, kad Vengrijos 
valdžia atsisakė išduoti tal- 
kininkams pirklybinius lai- 
vus, ko reikalavo talkinin- 
kai. Vengrai sako, kad jie 
negali liktis be laivų, nes 

tuomi butų sunaikinta jųjų 
navigacija Dunojaus upėje. 

VOKIEČIAI ATIDUODA 
DAUGIAU NARLAIVIŲ. 

Basei, Šveicarija, kovo 21 
Gauta žinių, kad dar 10 vo- 

kiečių narlaivių išplaukė iš 
Hamburgo ir bus perduotos 
talkininkų rankosna. 

Taipgi ateina žinių, kad 
spartakai platina afišas, ku- 
riose pranešama, jog plia- 
nuotas ant 26 kovo streikas 
tapo atidėtas iki § dienai 
balandžio. ,» t 

ATNAUJINA AUKSO 
KNYGĄ. 

Paryžius, kovo 21. IŠ 
Brusselio pranešama, kad 
senatas nutarė įsteigti nau- 
ji aukso knygą vieton su- 
naikintos, ar išgabertos per 
vokiočiu-. Šioj naujoj auk- 
so knygoj prezidentas Wil- 
Lonas pasirašys pirmas, kuo 
met jis aplankys Brussells. 

AMERIKA NUSTOJO 
554 L AKU N Ui. 

VVashington, D. C. Ka- 
rės departamentas prane- 
ša, kad bėgyje pereitos ka- 
rės Suvienytos Valstijos nu- 
stojo 554 lakunus. Jie pa- 
skirstomi sekančiai: 

Užmušta susirėmimuose 
su priešo lakūnais, 171; nelaisvėn papuolė, 135; su 
žeistų, 19, prapuolusių be 
žinios, 73; žuvo nelaimin- 
guose ateiti kimu©*e, 42 ir 
mirė nuo kitų priežasčių 4. 

RUSAI PAŠIEPIA 
TAUTŲ LYGĄ. 

Vladivostokas, kovo 17. 
'(suvėlinta). Rusų spav 
kalbėdama apie Tautų Ly- 
gą satyriškai pašiepia ją ir 
lygina su talkininkų ekspecli 
cija Siberijon. 

Girdi, talkininkai radėjo 
įvesti čia tvarką, bet atvy- ko tik su kariumenės pul- 
kais, kas nepatinka gyvento 
jams. ir todėl šalyje auklė- 
jasi bolševizmas. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkčje. 
Sibatoj giedra; nedėlioj 

debesuota ir šilčiau. Vidu- 
tiniai šiaur-ryčių vėjai. 

Saulėtekis, 5:50; saulė- 
leidis, 6:04. 

Mėnulis užtekės 15:05 
naktį. 
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Ką Darysim su Lietuvių 
Memorandumu. 

Lietuvių memorandumas anglų kalbo- 
je (kurio vertimas dabar eina per "Lietu- 

vą"), nors labai vėlai—beveik pervėlai— 
jau išėjo. Prie jo yra pridėtas pusėtinas 
Lietuvos žemlapis. 

Visa tai yra labai brangintina medžia- 
ga, galinu suteikti iaoai claug na j j os L.ie 

tuvoo reikalo apgynimui. Bet idant tai bu- 
cų atsieKta, kaip memorandumas, taip ir 
pridėtas prie jo žemlapis privalo outi kuo- 

daugiausiai išplatini—ii* tilo jaus, neviiki- 
nant nei vienos dienos. 

* 

Idant jis butų tir*Kamai išplatintas, jo 
kaina privalo but kuopneinamiau&ia. Jis 
nėra išleistas tam, kad is jo biznis butų da- 
romas, neigi tam, kad gulėtu leidėjų san- 

krovoj. Augšta kaina yra didžiausia kliū- 
tis platinimui kaip vieno, taip kito; o mum3 

rodosi, kad paskyrimas vieno doliario už 
vieną tik žemlapį (apie memorandumo kai- 
ną kol-kas nei neteko girdėti) sulaikys 
daugelį žmonių nuo jo platinimo vien tik 
todėl, kad ne kiekvienas gali išmesti po ke- 
lioliką, ar kelias dešimts doliarių šio me- 

morandumo ir žemlapio nupirkimui ir £ vo 

pažįstamiems išdalinimui. 
Šiuos žodžius rašantis, pavyzdžiui, tu- 

ri kelias dešimts tokių vietų, kur kaip me- 

morandumas, taip ir žemlapis padarytų 
daug naudos Lietuvai, bet aišku, kad jam 
butų $unku visuos juos pirkti augšt? kaina 
ir dovanai dalinėti. Tas pats, be abejonės, 
yra ir su daugeliu kitų. 

Paprastai musų laikraščių redakcijos 
gauna nuo amerikonų daugiausiai užklau- 
simų apie Lietuvą ir joms privalėtų but 
pristatyta pusėtinas skaitlius tokių knygų 
—teisybė, joms prižadėta po apie 20 ek- 
zempliorių, bet iki šiam laikui gauta vos 

po ekzempliorą spaudos paminėjimui. 
Už mėnesio-kito, po to, kaip taikos kon- 

ferencija galutinai nuspręs sietuvos liki- 
mą, šie memorandumai turės tik akademiš- 
ką verte. M^s visi norime, kad jie dabar, 
tuoj&us turėtų praktišką vertę. Todėl jie pri 
valo but, kaip mums rodosi, tuojaus kuo- 
plaeiausiai išdalinti visur, kur tik i cik; an- 

tra-gi, kuomažiausia kaina privalo but pa- 
skirta—kad ir su nuostoliu Taryboms,— 
idant musų žmones—už doliarinę, sakysim, 
galėtų nusipirkti keletą tokių memorandu- 
mų su žemlapiais ir išdalinti juos dirbtuvė- 
se, arba ofisuose, kur jie dirba. 

Kalkim geležį, kol ji karšta. Jeigu 
juos susimarinuosim augštoj kaino j, jie pa-i 
teks muzejun, ar archyvam O to, berods 
męs visi nenorime, ir ne tam jį leidjme. 

Šiame numeryj telpantis straipsnis— 
ištrauka iš Boston Herald laikraščio, liudi- 
ja, kad ne tik Amerikos visuomene, bet 
ir svarbios Amerikos laikraščių redakcijos 
neturi tinkamos nuovokos apie Lietuvą. 0| 
jie negalėtų taip rašyti, turėdami po ranka 

tik-ką išleistą memorandumą. 

j Svetimoje Spauuoje Apie Lietuvius j 
LIFTUVIŲ-UKRAJ1NIEČIŲ LYGOS 

UŽREIŠKIMAS." 
Atsižvelgiant į žmoniškus ir taikius 

Paryžiaus kongreso obaisius, kuriuos jis iš- 
reiškė savo cieklarcijoje kaslink senosios 
įlusijos tautų, rnęs induodame žemiau se- 

Kanti paskelbimą, kad pastoti kelią netei- 
singoms Paryžiaus kongreso deklaracijos 
interpretacijoms. Kai kas, pasirodo, su- 

pranta, jog Paryžiaus Kongresas savo dek- 
ieracija nepripažįsta mums, t.y. Ukrajinai 
ir Lietuvai savu teisiu, kurias męs išreiš- 
kėme, apšaukdami savo šalis nepriklauso- 
.nomis valstybėmis. 

P-as Wilson užreiškė. kad jokia tauta 
įeturi teisės paglemžti kitą tautą, kad kiek 
^iena tauta gali spręsti pati apie savo li- 

Aimą ir t.t. Taigi męs šiuomi paskelbia- 
me, jog niekas neturi teisės mus stumti 
.itgal po Rusijos, arba Lenkijos jungu. 

Skirti mus prie Rusijos arba prie Len- 
kijos yra tokia pat neteisybė, kaip atiduoti 
Serbiją ar Rumuni \ Turkijai, arba Belgiją 
Vokietijos imperijai. 

Męs protestuojame preš Taikos Kon- 
greso keistas priemenes, kuriomis jie at- 
stumia mus nuo dalyvavimo Taikos Kon- 
grese; Kongrese, kuris nulems musų šalių 
likimą be musų atstovų. Juk laike ištisų 
trijų metų musų šalies vyrai kariavo ir 
žuvo už talkininkus. Ukrajinos žmonių už- 
mušta virs 500,000, Lietuvos virš 100,000 
imonių. Apie milijoną musų žmonių su- 

keista. Mus abi šalįs—visą laiką buvo 
mušiu ir naikinimo vieui. 

Kokie gi nuostoliai arba pasitarnavi- 
raai karėje tokios Haiti, Guatemala. arba 
aet Brazilijos, kurių atstovai sėdi Taikos 
Kongrese? 

Kadangi visos .deeizijos be dalyvumo 
tų, apie kuriuos nusprendžiama, dažniau- 
siai nueina ant niekų, tai męs pasitikime, 
iog jausmas teisybės ir lygybės Taikos Kon 
greso narius paragins pasielgti taip, kad 
pakels uždangą nuo musų reikalų, išblaš- 
Vys mus abejones ir padarys galą mus er- 

inantiems išvedžiojimams.' 
—Sulyg Impartial Suisse, 

Lausanne, Šveicarija. 
7asario 15 d. 1919 m. 

* o * 

IŠ KUR JIS SEME SAVO ŽINIAS9 

"Yra ištikro skaudu žiūrėti,—rašo re 

dakcijiniame straipsny j laikraštis The Bos 
,on Herald,<—kaip aplinkinės tautos, pačio 
ri-ką pasiliuosavusios ačiu Vokietijos sumu 

Šimui, užpuola ant Lenkijos pirm negu j 
pusėtinai ant savo kojų atsistojo ir reika 
lauja teritorijų, kurios teisingai Lenkijai 
priklauso." 

Paminėjęs po to ukrajiniečius ir ce- 

chus. kurių užpuolimai ant Lenkijos, sulyg 
iio laikraščio nuomonės, yra visai "nepatei- 
sinami" ir "nuostabus," šis laikraštis išreiš- 
kia ir nekančią mintį apie Lietuvius, sąry- 
šyje su Lenkijos atstatymu: 

"Navatniausi teritorialiai reikala- 
vimai yra lbtuvių reikalavimai. Jie 
norėtų gauti visą (?) Rytinę Prūsiją, 
jeigu jie galėtų ją gauti. Kas yra Lie- 
tuva? šiądien ji yra tik vardas. Se- 
nesniais laikais ji buvo pusėtina ku- 
nigaikštija. Nuo 1434 iki 1539 metų 
ji buvo valdoma kunigaikščių, kuriuos 
skirdavo Lenkijos karaliai (V,, o nuo 

pastarųjų metų iki pirmo Lenkijos pa- 
dalinimo 1772 metai abidvi šalįs tapo 
sujungtos į pilną politišką vienybę. 
Tuo laiku Fr.drikas Didysis gavo, kai- 
po savo dalį, beveik visą Vakarų Prū- 
siją ir keletą distriktų Rytinėj Frusi- 
joj. šitie plotai yra neabejotinai len- 
kiški. 

"Prie lietuvių rasės priklauso Pru- 
sai ,arba senovės Rytinės Prūsijos gy- 
ventojai, bet kuomet Lietuviai tvirtina, 
kad jų yra 300,000, tai reik pasakyti, "kad jie perdeda, nes jų skaitlius yra 
vos apie dešimta dalis visų gyventojų, 
kurių skaitlius siekia 2,000,000, o kuo- 
met jie sako, kad jie apgyvena 2,375 
ketvirtaines mylias, tai galima nurody- 
ti, kad visos provincijos plotas siekia 
14,446 ketvirtainių mylių. Pamatai, 
kuriais jie r^mia savo reikalavimus 
prie Ry'.inės Prūsijos yra permaži, 

idant juos galima butų sustatyti kom- 
peticijon su teisėmis Lenkijos, arba Vo 
kieti jos. Visais galimais budais lai jie 
frauna, kas yra teisinga. Bet Taigos 
Konferencija tinkamai pripažįsta Len- 
kijos teisę prie to, kas yra jos locna, tuo pačiu laiku leisdama Vokietijai tu- 
rėti kelią prie dalies, kuri yra jos." 

Kovo 19, 1919 m. 

Ką Amerikiečiai turi veikti. 

J s aplaikytų Amerikos lietu-f 
vių laikraščiu matyti, kad bai i 
si audra pakilo tarpe Amerikos 
lietuvių. Tas atsitiko tuo svar 

biuoju momentu, kuomet rei- 
kalinga kaip tik didžiausia vie- 
nybe ir taktas tarpe lietuviu 
partijų bei veikėjų. Ne be pa- 
mato šis sujudimas esti tarpe 
amerikiečių. Bet kiek galint 
reikia šią audrą stabdyti ir ne- 

gesinti pakulomis, nes tas neis 
eis lietuvių visuomei ant nau 

dos. Dabar reikalinga visiems 
sukrusti ir remti savo veikėjus 
pinigai. O jeigu visuome- 
nės pasitikėjimą mūsų veikėjai 
pražudys, tai tegul vėliau nemi- 

goj a ant jos. Musų visuomenė 
aukuodama nori žinoti, kad jo-s 
skatikai mitų ant naudos nn.su 

priešams. 
Visų smulkmenų nereikia 

visuomenei garsinti, nes tas 
sukelia daug abejonių ir liepu- 
si tikėjimų. 

Bet ką amerikiečiai daba;* 
turi veikti kas butų daugiau- 
siai ant naudos i sietuvai? Ką 
reikia daryti, kad amerikiečiai 
surinkę krūvas pinigų nelaiky- 
tų amerikonų bankose, bet kad 
apverstų ant reikalo, del kurio 
buvo aukauti. 

Yra aiškų, kad lietuvių įvai- 
rus Informacijų biurai pp 
Ameriką menkai terašo apie 
lietuvių reikalus. Patįs nesu- 

giebia nieko įdomaus parašyti 
apie lietuvius i nesirūpina gau- 
įti įtekmingų bei tinkamų rašė 
jų, kurie galėtų apie Lietuvą 
gražiai aprašyti, kad visi su 

noru skaitytų, (ir kurių raštus 
įtekmingi amerikonų laikraš 
čiai neatsisakytų talpinti. Juk 
tik per menką mūsų garsinima- 
sį po kitataučių spaudą mušą 
reikalai kiek likosi pastųmėti 
pirmyn, bet visgi išridp pasau- 
liui it nauji reikalai. Ir todėl 
menkai j mus atydos tekreipia- 
ma. 

Lietuviai visai buvo užmir- 

šę savo reikalus kares laiku 
Paryžiuje ir Londone. Gabrys 
su savo informacija persikėlė 
į Šveicarija, na Paryžius pa- 
siliko visai be jokios atsovybės. 
O čia kaip tik ir reikėjo kuo- 

j daugiausiai apie Lietuva ir lie- 
tuviu reikalus rašyti po francu- 
zu spauda. Taipgi turėti susi 
nešinus su francuzų valdžia ir 
ten tinkamai žodžiu išaiškinti 
Lietuvos padėjimą. 

Tokiu budu jau i-s laiko rei- 

kėjo dirvą rengti Lietuvos Ne- 
prigulmybei taip, 4:ad atėjus 
Taikos Konferencijai visi įtek- 
mingi diplomatai gerai jau bu- 
tu apsipažinę su Lietuva. Ir 
Lietuvos klausimui iškilus, bu 

tų jau nebereikėję beaiškinti! 
kas tie lietuviai esti. 

Ta pat reikejo daryli ir su 

Londonu. Ten reikėjo tureli 
savo Informacijos biurą ir at- 
stovus. J r pei* galir.gą angių 
spaudą supažindinti Anglijai 
su Lietuvos reikalais. 

Ta visą mūsų diplomatai nc- 

permatė ir tik už partijas pjo 
vėsi aikvodami savo energiją ir 
brangų laiką. 

Nors jau esti padaryta klai- 

da, bet, man rados, (hr pataiso- 
ma. Tik reikia sus. Tai- 
kos Konferencija dar* nepasi- 
baigė. Pakol Prezidentas/Wil- 
sonas pagriž j Francuizją, rei- 
kia smarkiai ispublikuoti apie 
Lietuvos dabartinę valdžia ir 

apie tai, kad lietuviai gali palįs 
valdyties: Visuose jtekminguo 
se amerikuonų, anglų ir fran- 

euzų laikraššiiiose reikia isro- 

dyti, jog'Lietuva jau yra už-, 
lėktinai pribrendusi pati valdy- 
ties. Ji tik laukia nuo talkininkų j 

uripažinimo Lietuvos Nepri- 1 

ęrulmybės, ir tokios pat-para- 1 

mos, kaip ir kitos poliuosuotosj: 
tautos. | 

Pinigų garsinimui apie Lie- 
:uvą neriekia gailėtis. Musų 
iaudis ta supranta ir giausiai 
įtikauj.a tani reikalui. Jeigu ne- 

siranda iš lietuvių, kurie galėtų 
ta padaryti, tai reikia samdyti 
svetimtaučius ir, apmokant 
jiems, skelbti apie Lietuvos pa 
[įėjima ir .skriaudas jai daro- 
mas. 

Taipgi amerikiečiai tegui 
pristato gana pinigų del Pary- 
žiuje esančių delegatų. Mačiau 
laikraščiuose, kad Rnropos de- 
legatams trūksta pinigų. \a, 
juk be pinigų nieko neveiksi. 
Prancūzijoje yra dabar bran- 
gus pragyvenimas. Taigi no- 

rint, kad viskas gerai eitų, rei- 
kia, kad delegatai galėtų tinka- 
mai užsilaikyti. 

Paryžiuje dabar jau yra Lio 
tuvosLaikinės Valdžios minis- 
terių pirmininkas prof. Valde- 
maras ir; kaip girdėjau, kilu 
sius vaidus tarpe Gabrio & Co. 
sutaikys ir veikimas esi vieno- 
dai. Dar reikia, kad amerikie- 
čiai nusiramini ir prigelbėtų 
Lietuvai atsiginti nuo užpuo- 
lančių priešų. Tegul amerikie- 
čiai nesivaidija tarpe sav^s, bet 
tegul tik gelbsti Lietuvą finan- 
sais ir duoda tvirtą Amerikos 
paramą. 

Kitas dalykas, kuriamenė 
amerikiečiai gali pagelbėti Lie- 
tuvai. — tai kiiogreičiausiai 
gauti leidimą tverti Amerikos 
lietu vii; kareivių legi jonus. 

Manau, kad hutų nesunku 
suorganizuoti 1 »cnt kokius pen- 
penkis tukstanėius kareivių, o 

gal ir daugiau. Tiek pasiuntus 
j Lietuvą, butų tvirta parama 
nors tvarkai padaryti, O vėliau 
Iir iš vietinių Iietuvos ukėsų ne- 

būtų sunku sumobilizuoti tvir- 
ti kariumenę. Sudarius bent ke- 
letą pulkų kareivių iš lietuvių, 
vėliau gal nebūtų sunku gauti 
nuo Suv. Ya!s. ginklų ir kito 
k i ų kareiviams reikmenų del 
Lietuvos. Nors męs lenkus ir 
keikiame, nors jie vra musų 
priešai, vienok turime pripažn- 
ti, kad jie nesnaudžia, bet vei- 
kia. Na, žiūrėk, jie jau turi rė- 

mėjus. Dabar jau talkininkai 
jiems duos visokia karišką pa- 
galba. Ir lenkai savo tikslą kaip 
ir atsiekė. Kas bus su Lietuva, 
tai dar nežinia. 

Kaip ten nebūtų, bet mes lie- 
tuviai menkai apie save tesi- 
garsiname. Menkai apie mus 

dar kas težino. Delei to ir pasek- 
mės prastos. Imkim pavyzdin 
kad ir tokius, menkai pirmiau 
žinomus armėnus. Per gerą iš- 
garsinimą jie atkreipė Į save 

viso pasaulio atydą. Visi jiems 
prijaučia, visi aukauja. Ir jų 
reikalai, galima sakyti, puikiai 
stovi. 

Na, o Lietuva ar netiek pat 
kentėjo persekiojimų, terioji- 
mų ir žudymų, nuo vokiečių? 
Na, o apie Lietuvą visai men- 

kai kas teprisimena. Mat pas 
mus truko supratimo, kad sau- 

so niekas neklauso. Tegul butų 
mūsų Lietuvių Dienos Centrą- 
lis Komitetas užpirkęs viename 
bei kitame laikraštyje Chiea- 
goje, Ne\v Yorke, ar kituose 
didesniuose miestuose po špal- 
tą ir užmikėjes po keletą šimtų 
doliarių laikraščiams už pagar- 
sinimą apie vargingą Lietuvos 
padėjimą, Imtume pamatę kaip 
nsai kitokia dvasia butų 1 a i k 
raščiai atsinešę link lietuvių. 
Patįs redaktoriai butų parašę 
„'ditorijalus apie Lietuvą. Ir 

icbutų reikėję lietuviams mei- 
lauti, kad ką nors apie Lietuvą 
jarašytų. Laikraščių savinin- 
kai butų |amate, kad lietuviai, 
'means business'' ir kitaip bu- 

ų apsiėję. Vėliau su mažes- 
liais reikalais, nebūtų sunkų 
>rie laikraštijos prieiti. 

Girdėjau, kad Amerikoje ne 

i/.ilg0 žadama ve 1 daryti rin- 
devą. Butų gerai, kad rengi- 
mo komitetai į tai atkreiptu 
loma. Patyrinėtų šį dalyką ir 
pasitartų su patyrusiais žmo- 
nėmis. 

Vienas dalykas yra aiškus, 
tai idant ką nors gauti, reikia 
pirm išleisti. Jdant "business'* 
gerai eitų, reikia garsinties. 
Xa, ir ant pasigarsinimų rei- 
kia išleisti kapitalą. Pinigai 
ant pasigarsinimo išleisti su- 

grįžš dvigubai, tik reikia mo- 

kėti garsinties. 
Tadgi ir lietuviai vėliau tegul 

elgiasi kaip kitos tautos rinkle- 
vos klausime. Pasekmė butų 
daug geresnė, negu nesigarsi- 
11US. N 

Vieno dalyko męs kareiviai ; 

meldžiame Amerikos lietuviu, i 

ne vienos kurios ten partijos, 
bet visu, kad mestų šalin par- ; 

tijinius vaidus ir eitų Į vieny- 
bę Nes tie vaidai daug' kenkia 
Lietuvos Neprigulmybei. At- 
siminkit amerikiečiai, kad Lie- 
tuva yra pavojuje! Ką gero 
duos pergalė vienos ar kitos 

i partijos, jeigu Lietuva liks po 
svetimą priespaudą. Lietu- 
viai turės daug persekiojimų 
pakelt:, jeigu pateks po len- 
kais (kas lengvai gali atsitik- 
ti). 

Tadgi dabar kaip tik ir rei- 
kia parodyti kuodaugiausiai 
pasišventimo, sutartino veiki- 
mo ir takto. Tadcri amerikie- 
čiai meskit šalin partijinius gin 
čus. Visos partijos išvien 
dirbkite del Lietuvos Nepri- 
gulmybės. 

C/1/. V. M. Stulpinas. 

LIETUVOS LAISVĖS 
REIKALUOSE. 

Nors prez. Wilsonui iš- 

važiuojant Francuzijon in- 
teikta ilgas memorandu- 
mas, kuriame dar kartą iš- 
dėstyta Lietuvos padėjimas 
ir prašoma Lietuvos nepri- 
klausomą valstiją ir jos da- 
bartinę valdžią pripažinti, 
kovo penkioliktoje dienoje 
vėl inteikta Amerikos val- 
džiai memorandumas parem 
'tas ant vėliausių atsitikimų 
Lietuvoje ir tenais susida-j 
riusu aplinkybių. 

Memorandume išdėstyta 
Lietuvos iš po griuvėsių iš- 
kilimas, Valstijos Tarybos 
sudarymas ir ministerijos pa 
skirstymas; suorganizavimas 
pačto, gelžkelių, bankų; pir- 
mosios paskolos pasiseki- 
mas, suorganizavimas ka- 
riumenes ir pasekmingas ko 
vojimas su užplūstančiais 
bolševikais. Nurodyta gali- 
mybė Rusijos bolševikams 
'su Vokietijos spartakais su- 

silieti ir tuomet gręsiantį pa- 
vojų visam pasauliui. Iki 
šiam laikui vieni lietuviai 
netik sulaikė bolševikų gau- 
jas, besistumiančias Į vaka- 
rus, bet vienur-kitur smar- 

kiai juos sumušė. Kadangi 
Lietuvos kariumenė jaunutė 
ir silpnoka, todėl reikalauja 
kuone visų jiegų, kad sulai- 
kius tolimesni bolševikų be: 
siveržimą, bet kada len- 
kams pavelyta didelę armi- 
ją suorganizuoti ir veržtis 
Lietuvon, neva su bolševi- 
kais kariauti, tuomet lietu- 
viai buna priversti jiegas 
skaldyti, dalį kariumenės 
siunčiant prieš lenkus. 

Lietuviai smarkiai stoja 
prieš bolševikus ir kariauja 
dėl tų pačių principų, kaip 
'kad ir Alijantų kariumenė, 

| tad vargiai begu lietuviai 
i vieni galės išlaikyti. Ame- 
rikos ir Alijantų pagalba yra 

! neatbūtinai reikalinga. To- 
t dėl, turint omenyje tą, kas 
I čia išdėstyta, tikimasi, kad 

Suvienytų Valstijų valdžia 
perstatys musų pirmesnius 
prašymus, o ypač sekančius: 

(1) Lietuvos nepriklauso- 
mybės pripažinimas; (1) pa 
lengvinimas Alijantų bloka- 
dos, kad butų galima dra- 
bužiai, maistas ir vaistai 

Lietuvon pasiųsti; (3) tuo- 
jaus suteikti Lietuvai mili- 
tarę pagalbą, arba bent pa- 
siųsti Lietuvon ganėtinai 
ginklų ir amunicijos apgink 
lavimui lietuvių liuosnorių 
armijos; (4) sulaikyti lenkų 
besiveržimą Lietuvon, ir įsa 
kyti jiems pasitraukti Į "gry 
nai lenkiškai kalbančias te- 
ritorijas"; (5) prašoma pra- 
nešti Suvienytų Valstijų at- 
stovams taikos kongrese 
apie Prūsų Lietuvos nuspren 
dimą susivienyti su Didžią- 
ja Lietuva, taip, kad to pri- 
silaikant, rytiniai Vokietijos 
rubežiai butų taikos kon- 
grese nustatyti. 

Tokios maž-daug mintis 
buvo išdėstytos minėtame 
memorandume. 

Žemiaus paduodame tek- 
stą kablegraosm, šiomis die- 
nomis pasiųstos Prezidentui 
Wilsoniu, Paryžiun. 

Kadangi Prūsų Lietuvef 
prisidėjimas su Nemuno įta- 
ka ir Kursh-Haff atlajumi, 
taipgi su Klaipėdos portu, 
yra neatbūtinai reikalingas 
Lietuvos valstijai, nes tai yra 
vienintelis Lietuviams prie 
jūrių priėjimas; ir kadangi 
Prūsų Lietuviai, prisilaiky- 
dami apsisprendimo princi- 
po, jau apreiškė norą susi- 
vienijimo su Lietuva; todėl, 
męs lietuviai, gyvenanti Su- 
vienytose Valstijose prašo- 
me Prezidento Wilsono per- 
statyti Taikos Konferencijai 
šį Prūsų Lietuvos klausimą, 
kad šis susivienijimas butų 
užtvirtintas ir sulyg to, kad 
loutų nustatytas Taikos Kon 
ferencijoje rytinis Vokieti- 
jos rubežius. 

Lietuvių Inform. Biuras. 

PRINCIPAS. 
— Tiesa, jis nekvaiias, bet 

perdaug teisingas. Reikia ati- 
duoti kiekvienaniskaš priklau- 
so. 

— Tai tavo principas? 
— Taip. 
— Jei taip, tai atiduok 

25 doliarius, kuriuos 
— Su tavim negalima rini- 

tai pasikalbėti. 

Anglijos kapitonas Astor, 
pasižymėjęs karėje, dabar 
lankosi Suvien. Valstijrse. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
ST. LOUIS. MO. 

Dr. J. J. Visgirdą turėjo Ir.- 
Ja, jis buvo :a , be; biri 

^isčjo J. II. \Yang!i;i likusi i- 
nvcsta iš teismo, nes nebuvo 

liudininkų prieš Dr. \ izgirda, 
kuris likosi paiiuosuotas visiš 
kai bc jokios bausmės. Dabar 
l)r. Visgirdą, kaip girdėti, ap- 
skundė 111. valstijas Sveikatos 

Departamentu ant 10,000 do 
iariit už nuostolius jam pada- 
rytus dėlei neteisingo i-> pu 
traukimo teisman. Dr. Vis- 
girda ».uri pilnas legališkas tie 
sas kaipo gydvtojas gavęs M i 
ssouri Valstijoje. Tiesos r >- 

do, kad gydytojas nors kitos 

valstijos turi teisę allankyti 
ligonius, kuomet jie labai ser- 

ga ir greitu laiku negali pri- 
šaukti savo valstijos gvdvtojo. 

R. 

NEYVARK, N. J. 
S. L. A. 245 kuopa laikė sa- 

vo nepaprastą susirinkimą ir 
svarstė apie visuotinąjį seimą. 
Susirinkimas vienbalsiai nuta- 

rė, kad butų sušauktas Visuo 
Tinas seimas. Tegul seimas 
buva kadir Chicagoje. 

Apart to visos tautininku 
draugijos ir daugelis kataliku 
draugijų stovi u v. seimo šauki, 
mą. 

Rašt. f. K. Podziunas. 

LAVV'RENCE, MASS. 
Kaip tiktai užsibaigė pasau- 

linė karė, kuri atnešė su savim 
daug vargo ir nelaimių, žmo- 

nių mintyse kilo noras sto- 

ti j pagalbą tiems vargšams, 
kartų stubos ir visas turtas li- 
kosi karės auka. Ypatingai, 
Lavvrence gyvenantis lietuviai 
pažino svarbą ir reikalingumą 
pagelbėti vienokiu ar kitokiu 
budu, savo broliams lietuviams 
gyvenantiems tėvynėje. Kiek- 
vienas gerai suprato, kad su- 

griauta ir sunaikinta tėvynė 
reikalauja, kad jos sunųs ir 

dukterjs padėtų pakilti iš tų vi- 
su vareru ir nelaimi o vpatin- 
<;".ii padėtų kovoti u Lietuvos 

liuosybę. Šiaclien tarpe Law- 
rence lietuvių pradeda apsi 
reikšti noras veikimo labui T5- 

kvynės. Pradedama steigti va 

^krinės mokslainės, kur jauni 
mas turi progos lavintis lietu- 
viškos kalbos ir rašlevos. To- 
kiu budu pradedama žadinti 
jaunymą prie lietuvystes. 

Neparseniai, keli mėnesiai 
atgal, likosi sutverta vaikii 

draugijėlė po globa L .T. K. 

Bažnyčios, kur vaikai turi pro- 
gą mokintis lietuviškos kalbos. 
Iš tų pačių vaikų likosi suda- 

rytas choras į katrą priklauso 
apie du šimtai vaikų. Tokiu 
budu, čionai augąs jaunimas 
turi progą susipažinti su lietu 
viška daina. Vaikas išeis iš to- 

kios mokslainės, kur jam buvo 
aiškinama ir perstatoma vis- 
kas, kas yra lietuvišku, pasi- 
liks tikru narių savo tėvynės. 

Kelios savaites atgal, likosi 

suorganizuota kooperatyviška 
duonkepy klą, kad tokiu budu 

apsisaugojus nuo privatiškų 
duonkepių išnaudojimo, o kar- 
tu ir patiems susipažinti su 

kooperatyviškų veikimu. Pa- 
sisekimas pasirodo gana geras, 
nes žmonės noriai ima koope- 
racijos duoną, kuri daug geres- 

nė negu perkant iŠ privatiškų 
kepyklų. Negana to, kad žmo- 
nes remia naują kooperaciją, 
bet kartu priduoda daugiau 
energijos tiems, katrie dirba 
prie jos ir yra dalininkais; ku- 

rių tikslas yra stoti j pagalbą 
savo tėvynei. Jų tiklas yra, 
kares viesulai praėjus persikel- 
ti Į Lietuvą ir tikrai pradėti 
skleisti kooperacijos įdėją. 

Butu malonu, kad tas pra- 
kilnus darbas ir gražus suma 

nymas veikti ant toliau \eat- 

saltų. Kad kas akrtas tarpe 
La\vreiic'o lietuviu, plčt.>tusi 
noras u pasišventimu dirbti 
lietuviu visuomenės labui. Kad 
kiekvieno lietuvio mintyse, kil-j 
tu noras stoti i pagali*:;, kovo 
je už Lietuvos laisvę ii \epri- 
gulmybę. 

Pampi jonas. • 

DKTROIT, MICTI. 
Atsisaukinias i detroitiečius. 

"Lietuva" Detroite skaity- 
tojų bei j vairia1's rašteliais re 

mėjų turi ne maža skaičių: 
Skaito ir platina ja kaip pavie- 
nės ypatos, taip ir draugijos, 
kaipo savo apsirinkus] organą. 

Todėl yra smagu atsikreip- 
ti i gerb. "J.." skaitytoj is, kai- 
po i tikrus Lietuvos sunus bei 
dukteris reikale apeinančiame 
kicH'ieną sąžininga lietuvi ir 

lietuvę. 
Tikiu, kad tu mielas skaity- 

tojau—jau žinai, arba esi gir- 
dėjęs apie Amerikos Liet., Cci 
tralį Komitetą—tai yra ištai- 
ga suorganizuota dar 1916 m 

del "Lietuvių Dienos;" po šie 
Kom. direktyva buvo renka- 
mos aukos po visa Amerika 
Vėliaus šis Komitetas tupr 
inkorparuotas sulyg Suv. Vai 
s t i i u Įstatų, kad rinkimo auki 
darbas pamatingai butų varo 

mas ir toliaus. Komiteto sky- 
riai po įvairias kolionijas pa 
sėkmingai darbavosi ir dar- 
buojasi dabar, rinkdami auka 
bei mokėdami nuolatinę duok 
lę Lietuvos baduoliams. De 
troite randasi C. K Skyrius 

[su virš pora desėtkn nariu ii 
SLA. 21 k. ir pildo ši prakilni, 
darbą. Bet juk nc tie porą de 
sėtkų ypatų su SLA. kuopa su 

'daro Detroito liet. kolionija: 
čia randasi liet. visuomenės 
keli tūkstančiai, pasiturinčių, 
su gražiais uždarbiais 1 >ei gy 
veniniu; randasi Įvairių drau 
gijų. Kliubių, kuopų ir t. t. 
su nemažais iždais bei gražiu 
mi skaičiumi narių—gerų tė 

vynainių. O kur jie?... 
Atsižvelgdamas i visą tai, 

varde C. K. Detroito skyriau- 
atsišaukiu į Jumis gerb. '"L." 
skaitytojai ir skaitytojos ir pei 
Jumis į jusų draugus bei pa- 
žįstamus, kad anot tos patar- 
les : "geriaus vėliaus, negu nie- 
kada," kiekvienas, kurs til> 
šiek tiek uždirbat, stotumėt 
prie C. K. Skyriaus užsidėdant 
sau pagal išgalę nuolatines 
mokesti*. C. K. išduoda mar- 

kutus—paliudijimus, jog tas 

J asmuo pildo savo, kaipo pilie- 
čio pareigas sulyg tėvu krašto. 

Męs kiekvienas žinome, kad 
daug mušti tėvynainių, žuvo 
nuo bado per šiuos 4 karės me- 

tus; ištiesti jums pagalbas 
ranka nebuvo galima, iš prie-* 
žasties uždarymo susinešime 
su jais. Teeiaus dabar, kuo- 
met pagaalbą galima suteikti, 
kuomet C. K. visas aukas iš- 
siuntė—atsisakyti nuo šelpi- 
mo, biuų didžiausias prasižen- 
gimas prieš doros bei artimo 
meilės principą, nes tas atsisa- 
kymas, ar neprisidėjimas prie 
šelpimo, butų lygus stumimui 
i bado nasrus ir tų, kurie gy- 
vais išliko. Kiekviena drau- 
gija savo susirinkimuose pa- 
kelkit šj klausymą, apkalbėki t 
visapusiškai, kad kiekvienas 
narys suprastų ir taptų nuola 
tiniu šelpėjų kartu su savo 

draugija. 
A. L. C. K. Detroito skyriaus. 

Sekr. ir Ižd. P. A. 
Račkauskas, 

159 Hawthorne Ave. 

; SAVAITINE KARES APŽVALGA j 
\ Rašo L. ŠERIAS \ 

Taika žengia ir žengia sa-j j 
vo keliu ir tarybos artinasi j: 
prie galo. Taika galutinai, į 
jeigu nieko netikėto neatsi- 
tiks, bus padaryta pradžioj f 
balandžio mėnesio. Vokie- 
čiai konferencijoj derėtiesi 
negalės, jiems palikta vien 
arba priimti talkininkų tai- 
kos šlygas, arba jas atmesti 
ir vėi pradėit karę, jeigu 
gali. 

Bet ir tarp pačių talkinin- 
kų tikro broliškumo nėra. 

j Pirmiau jau Anglija buvo 

| pagarsinusi embargo arba 
| uždraudimą ant Amerikos 
išdirbinių, bet paskui tai at- 
šaukė. Dabar embargo ant 
Amerikos išdirbinių apšau- 
kė ir Francuzija, kuriai Ame 
riki žadėjo savo pagelbą 
prie atstatymo karės išnai- 
kinimų, bet ji ne tik pasiu- 
lijimą atmetė, bet apšaukė 
embargo ant Amerikos iš- 
dirbinių, leidžia vien būti- 
nai reikalingą, be kokios ne 

gali apsieiti, žalią medegą. 
Žinoma, tas labai pykina 
amerikonus ir tame randa 
nedėkingumą irancuzų. Bet 
francuzai tą savo pada,7adi- 
jimą aiškina tuomi, kad nuo 

karės frontų sugrjž taikos 
darbams milijonai kareivių, 
kuriems valdžia turi rūpinti 
darbų. Tas yra didesne val- 
džios pareiga negu patar- 
navimas svetimiems, nors ir 
geriausiems draugams. Fran 
cuzija leidžia iš Amerikos 
vien žalią medegą, bet tuom 

tarpu svetimų išdirbinių ne- 

reikalauja, nes jų pakakti- 
nai kraštui gali parūpinti 
Franr azijos darbininkai ir 1 

jos dirbtuvės. Amerika ma- 

no, kad fr .įcuzai ypač mai- 
nų dirbime panaudoja ame- 

rikoniškus patentus. Ar to- 
kis francuzų nužiūrėjimas 
yra teisingas, ar ne, neži- 
nia, bet iki šiol ypač fran- 
cuzai mažiausiai išnaudojo 
savo naudai svetimus išra- 

! dimus. Apšaukti embargo 
ant tulų nepageidaujamų iš 
dirbinių kiekvienas kraštas 
turi tiesą ir išto visi naudo- 
jasi. Todėl ir vaidai ir pik- 
tumai Amerikos dėl embar- 
go jos išdirbinių Prancūzi- 
joj gal išnyks, bet tas ne- 

padidis abipusišKo prielan 
kuino, nors daugelis pyks- 
tančių abiejuose kraštuose 
visai nežino nei delko, nei 
už ką pyksta. Bet toki be- 
pamatiniai piktumai greitai 
nyksta, jeigu ir kita pusė 
piktumą palaikyti nenori. 
Bet palaikyti savitarpinius 
piktumus Francuzijai su 

Amerika nėra nei jokio rei- 
kalo nei naudos, todėl jos, 
be abejonės susitaikįs. 

Iš Rytinių Prūsų provin- 
cijos į vakarus nuo upės Pre 
gel, išėmus lietuviškus pa- 
vietus, kurie nutarė prisi- 
dėti prie Didžiosios Lietu- 
vos, talkininkai nutarė su- 

tverti mažą, nuo Vokietijos 
atskirtą vokišką mažą res- 

publikėlę, kuri neturėtų tie- 
sos savo kariumenės laikyti. 
Lenkai tiki, kad ta respubli- 
kėlė, jeigu ne dabar, tai at- 
eityj turės su Lenkija susi- 
jungti, nes savistoviai eko- 
nomiškai negalės gyventi, o 

dėl stokos reikalingų žalių 
produktų pramonės išvysty- 
ti negalės. Ar lenkų viltįs 
išsipildys, nežinia, bet ir pa- 
ti Lenkija ne daug turi me- 

degų pramonės išvystymui. 
Kad gali atsirasti grynai vo- 

kiškos Vokyti jos provinci-J| 

jos, kurios panorės prie iš- 

liuosuotų nuo Vokietijos 
kraštų prisijungti, bet da- 
rys tai ne dėl pramonės iš- 
vystymo, tik dėl pasiliuosa- 
vimo nuo talkininkų ant vo- 

kiečių uždėtos kontribuci- 
jos. 

Prieš bolševikus Rusijoje 
žmonės gali sukilti, bent 
taip mano ir jų vadovas Le- 
nin. Pereitą savaitę Petro- 
grade prieš jų valdžią žmo- 
nės mėgino sukilti, bet vis- 
kas pasibaigė vien kraujo 
praliejimu miesto gatvėse, i 

be svarbesnių kokių nors pa I 

sėkmių. 
Sekasi bolševikams vien 

Ukrajinoj, nes ten yra daug 
bolševikų, ir pietinėj Rusi- 
joj Odessos apielinkėse, 
kur buvo mažas talkininkų 
ir bolševikų priešų rusų pul- 
kelis. Iš čia talkininkai su 

visu pasitraukė prieš daug 
didesnes bolševikų pajiegas. 

Francuzų kariumenė už- 
ėmė Vakarinės Vokietijos 
tulus miestus, o tame ir 
Frankfovtą ant Reino, neva 

padėti vokiečiams prieš spar 
takus. Butų tai tokia jau 
francuzų pagelba vokie- 
čiams, kaip jie pergalėtiems 
francuzams padėjo prieš ko 
munistus 1871 m. 

Japonų paglemžta Korea 
pasigarsnio neprigiilminga 
ir sukilo prieš japonus. Ja- 
ponai stengiasi žiaurumais 
sukilimą numalšinti: išžudė 
jie jau daug žmonių. Per- 
sekiojimuose jie neaplenkė 
ir amerikonų misijonierių, 
dėl ko kilo vaidai su Ame- 
rika, nors ir pirma tikro su- 

tikimo tarp šitų kraštų ne- 

buvo, todėl viens kitam, 
kiek tai galima, stengėsi ne 

malonumus daryti. Mieste 
Tien Tsiu amerikoniškų lai- 
vų jureivai įsiveržė į japo- 
nišką konsuliatą ir konsu- 
liui kailį išpėrė. Dabai abu- 
"du kraštu tą atsitikimą' ty- 
rinėja, kad suraads kaltus, 
bet. suprantama, kad kiek- 
vienas kitur jų jieško. Yra 
ir daugiau šitų kraštų nesu- 

tikimų. 
Japonija atsišaukė savo 

tautai, reikalaudama lygių 
su europiečiais tiesų ir ly- 
gių tiesų savo emigrantams, 
kurie vien Suvienytose Val- 
stijose aprubežiuoti, bet 
Amerika Japonijos reikala- 
vimą atmetė, kuom dat lab- 
jau tarp šitų kraštų nesuti- 
kimus padidino, nors ir be 
to tarp jų didelės meilės 
nebuvo, buvo vien abipusis 
besidabinimas ir pakanta. 

| Japonai Meksikoj pirko 
800,000 akrų žemės. Ame- 
rika stengiasi jiems už akių 
užbėgti, nes kitaip Meksika 
gali po įtekme Japonijos at- 
sirasti, bet ar tas pasiseks, 
nežinia, kadangi lygiai Mek 
siko valdžia, kaip ir gyven- 
tojai prielankesni Japonijai, 
negu Suvienytoms Valsti 
joms. 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

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

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

SAUGESNIO 
Banko Nera. ii 
už lietuviu Valstijinj Bankg — 

Univedsal State Bank -nes yri 
po valstijos valdžios supervizija 
ir po nuolatine užžiura Direkto- 
rių ir patyrusių Ir pasekminę Banko Valdininkų. 

Kapitalas ir Perviršis 
$225,000,00 

liudija jog bankas yra sutvertas 
ant. tvirtų finansiniu pamatų. 
Banko turtas jau siekia virš 
$1,390,000 00 ir kasdien nuolat ai 
žymiai auga. šiame banko gausi 
savo pinigus ant kožno pareikšt, 
lavinto. Bankas yra atdaras Ūki- 
ninko ir Subatos vakarais iki 
8:30 vai. vakare, o kitom dienom 
iki 5 valandai po pietų. 

BANKO VALDYBA: 
Joseph J Elias, Prez. 

Mm. M. Antonisen, Vice-Prez. 
Jui'.n I. Bagdziunas, Vicc 

Prsz ir Kasierius 

UM5VERSAL 
Stave Bank 

3252 S. HALSTED ST. 
Kampas 33 gatv. CHICAGO, ILL. 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akln 
ir priskiria akinio 

Didelis sandelis visokių aukso daigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso 'r 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 cO. MORGAN STRF.ET 

REIKALINGAS 
JAUNAS VYRAS, KAL- 
BANTIS ANGLIŠKAI, LIE- 
TUVIŠKAI, LENKIŠKAI IR 
SLAVIŠKAI, I MUSU AU- 

TOMOBILINI SKYRIŲ UŽ 
KELIAUJANTI i'ARDAVĖ 
JĄ CHICAGOJE. GEIS- 
TINA, KAD TURĖTU GE- 
RĄ PAŽINTI TARPE ŽMO 
NIU, IR BUTU APSIPAŽI- 
NĘS SU MIEŠTU. GERA 
UŽMOKESTIS. 

Telefonuokite 
MAJESTIC 8095, 

klauskite MR. AVERY. 

TEATRAS IR ŠOKIAI 

"KRYŽIUS" 
keturių aktų drama, perstatys 

L. S. S. 4-ta KUOPA 
PULASKI SVETAINEJE, 1709 So. Ashland A v 

Sub., Kovo-March 29, 1919 
PRADŽIA 7:30 VALANDA VAKARE 

Veikalas yra parašytas Br. Vargšo, kuriame atvaizdina karės bai- 
senybes Turbut ne vienam iš musų yra vaalzdinasi, kokios sunkeny- 
bes turėjo panešti Lietuvos žmonės. Todėlel kiekvienam, turbut, žiu* 
gcidu bus pamatyti šis veikalas, kuriamo aiškiai parodoma militarsiti) 

į žiaurumas. Kviečiame visus be skirtumo, KOM1TKTAS 

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES 
Priklauso 110 vienai kokiai sektai, bet jos yra savastis CMcagos 

: ir apielinkės Lietuvių. Jomis galima naudotis, reikalui esan be 
skirtumo li.*t.uviai norėdami laidoti savo mirusius artimus a. jyfujsta- 
mus; patarnavimas yra suteikiamas visiems lygiai ir patarimu nt- 

!kia krieiptis niekur, kaip tiesiog į kapines. Lotai parsiduoda nuo $50 
dol. ir augačiau. Jos randasi prie Keen Ave., vienas bliokas j pietus 
nuo Archer Ave. Su reikalais meldžiame kreipties prie kapinių užveiz- 
dos ypatišhai arba telefoną 

WILLOW SPRINGS 20 R. 

* — 

< 
EH 
P 
P3 
Q 
PS 

< 
HH 

H 
O 
H 

O 
co 
i—i 

C 
H 

Didžiausia Lietuviška Jubi" 
lieriška ir IV'uzik&liškų Ins- 

trumentų 

KRAUTUVE 
Ant Town o f Lake 

J. JASSNSK! 
4543 So, Ashand Ave., Chicago 
Jeigu nori gerą laikrodėlį, čysto aukso, šliubinius 
žiedus, signietą, auskarius, moteriškų špilkų ir gra- 
žių šukų Į plaukus, abftlnai viskas kas yra iš aukso. 
Pas mane vieninteliai galima gaut visoki deiman- 
tiniai daigiai dideliame pasirinkime. Turiu taipgi 
visokių muzikališkų instrumentų, grafofonų, vokiš- 
kų armoniiuj ir koncertinų, smuikų, vargonų ir t.t. 
Gvarantuotų britvų, geriausio plieno ir daug viso- 
kių kitų daigtų. Su pagarba, J. JAŠINSKI 
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SKAITYKITE 
IR PLATINKITE 

DIENRAŠTI 
"LIETUVA". 

TRADE MARK 

Salotoms ir Virimui. 

Štai yra aliejus, kuris atlieka 
dvigubą tikslą. 

P"°R ^ rZ 

sAlA®'* 
AT* 

Kaipo virimui Riebumo jis priduo ti labai 
apetingą skonį valgiui, o ypač tiems, kurie 
yra jame iškepti. Tai yra labai parankus ir 
ekonomiškas riebumas skystamae pavyda- 
le; geriausias negu bile kitas kokis rie- 
bumas. 

Kaipo Salotoms Aliejus tai yra nesulygina- 
mas. Ypač yra gerai pritaikomas daržovių 
salotoms ir turi labai didelę svarbą pritai- 
kymui visuKių skanių valgių. Šviežios arba 
blekinėse daržoves privalo visuomet buti 
taisomos su Veribest Salotų Aliejumi. 
Veribest Salotų Aliejus yra garsios Ovai 
Label rūšies, typiškas Armouro aukštos rū- 
šies produktas. 

Užsisakykite vieną blekinę šią- 
dien nuo savo pardavėjo ir pa- 
tys persitikrinkite. 

ARMOUR and COMPANY 
CHICAGO 



Sibiro Lietuviy Susivažiavimas Irkutske. 
(Tasa) 

2) Kad tremtiniai paeidam 
daugiausia ii sodiečių tarpo, 
palikę tėvynėje išardytus ukius 
gyvendami tarp nepaprasti 
aplinkybių, negalėdami užsi 
dirbti reikalingas lėšas-pragy- 
venimui, kenčia didelį skurdą 
(medžiaginj). 

.•}) Kad gyvindami tarp s ve 

tinni, nors ir geru žmonių, nuc 

kurių skyriasi kalba, tikyba ii 
papročiais, neturėdami save 

kalboje užtektinai mokyklų 
knygų, bažnyčių ir kunigų.— 
del to neturi aprūpinimo save 

dvasios reikalų. 
4) Kad del viršminėtų prie- 

žasčių kiekviena diena gyveni- 
mo svetimoje šalyje, neša lie- 
tuviams neatlyginamus me- 

džiaginius ir dvasios nuosta- 

lius; 
5) Kad tremtiniai ne savu 

noru ir ne už prasikaltimus 
priversti buvo apleisti gimtinės 
vietas, vien del baisios karės 
nustojo visų savo prakaitų už- 

dirbtų lėšų pragyvenimui ir 
perkentėjo neišpasakytus var- 

gus ir nelaimės, nežinomas to- 
liau nuo fronto gyvenantiems, 
ir tokiu budtt, užsitarnauja 
tremtiniai ant širdiiigiattsio 
prie jų atsinešinio ir rūpestin- 
gumo; 

6) Kad del viršminėtų ap- 
linkybių, tremtiniai neužlaiko- 
mai veržias į tėvynę ir dauge- 
lis atskirų ypatų ir net šeimy- 
nų leidžias j pavojingą kelione, 
gimtinės šalies linkui, nelauk- 
dami patogesnių kelionės są- 
lygų.—A 'utarc: 

1) Kuoveikiau.ūai organi- 
zuoti lietuvių grąžinimą į tė- 

vynę ir j ieškoti lesų laikinam 
sušelpimui šeimynų negalinčių 
pragyventi savo uždarbiu. 

2) Organizavimą gražinimo 
ir suteikimo pašalpos pavesti 
Centraliai Liet. organizacijai 
Sibire, kaipo pildomajam or- 

ganui Sib. Liet. S-mo nutari- 

mų, nurodant m uos pamatinius] 
dėsnius jos veikimo tremtiniu 

gražinimo reikalu: 
a) Kuogreičiausias užbaigi 

mas lietuvių registracijos, pra- 
dėtas Centr. Liet. B.Juro Si- 
bire, ant Biuro žinių lapelių. 

b) Išvadimas pasu Lietuvos 

piliečiams apie jų pilietybę, bei 

tautybę, išdirbus vienodą for- 
ma liudijimų del visų lietuvių. 

c) Išrasti lėšas organizavi- 
mui grįžimo ir laikinai pašal- 
pai, negalintiems prasimaitin- 
ti savais uždarbiais, kreipian- 
ties, prie rusų valdžios, Ame- 
rikos Raud. Kryžiaus. Ame- 
rikos liet. organizacijų, ir kur 
Ceritrale 1.. organizac. atras 

reikalingu. 
(1) [ieškoti įvairiausiais bū- 

da. j kelių kuogreičiausiam grą 
žinimui liet. j tėvynę, susinę- 
šant su atsakančių valstybių 
valdžiomis, tautinėmis ir vi- 
suomenės organizacijomis rū- 

pinančiomis šiuo reikalu ir t. t. 

c) Kuoplačiausict į>ci spauda 
ir susirinkimus informuoti lie- 
tuvius apie padėjimą klausimo, 
kaslink grįžimo Į tėvynę, per- 

spėjant apie neparankuma ne 

savo laiku ir neorganizuoto 
grįžimo. 

f ) Įtraukti visas lietuvių or- 

ganizacijas ir atskirus žmonės 

prie kuouoliausio pasidarbavi 
nio grąžinime lietuvių į tėvv- 

yy 

nę. 
Toliau S-mas svarsto sekan- 

tį dienotvarkės klausimą.— 
kulturos reikalai. 

Šiuo klausimu, nekurie at 

stovai išreiškia nuomonę, kar 
dabar rengiantis grįsti tėvy- 
nėn, turime kultūros reikalam: 
priduoti antraeilę reikšmę 

i Vienok męs kol kas turime iš- 
naudoti kiekvieną valandą, 11111 

, su buvimo svetimoje šalyje. 
; Tuo tikslu reikia steigti pra- 

dines ir perkeliamas mokyklas, 
■ kursus, lekcijas,—lietuviu al- 

l>oje. Rengti viešus ir šeimy- 
niškus vakarus—spektaklius; 
—organizuoti chorus ir t. t 

Taipgi, kas gali ir kam priei- 
narna,—naudotis rusų biblio- 
tekų knygomis, ir lankyti nui- 

zėjus,—žodžiu—išnaudoti "kiek 
vieną liuosą valandą, savo pro- 
to lavinimui. 

nešama pasiulyjimas per- 
traukti posėdį.—Pasiulyjiir .s 

priimama. 
Posėdis uždengta 3—30 m. 

po pietų. 
Posėdis 10 (/. sausio (oficia 

lis), atidengta 10—30 min. ry- 
to. Pirmiausiai einama prie 
užbaigimo klausimo, kas del 

i steigimo liet. kariuomenės Si 
Ibire. 

I'ii. Xorak <, skaito pa reng- 
tąją komisijos rezoliucija. Po 
nckiii ių pataisų, vienbalsiai 
priimta sekanti rezoliucija: 

1) Sulyginamai lietuvių Si- 
bire yra labai mažas skaičius, 
kurių dauguma susideda iš 

tremtinių. 
2) S veikesnieji lietuviai vy- 

rai pasilieka vieninteliais mai- 
tintojais savo šeimynų naš- 
laičių. 

3) Europos kare, kurioje 
lietuviai padėjo tiek daug au- 

kų, drauge su Rusija delei ben- 
dro labo—jau pasibaigė.—Nu- 
tarė: del viršnunėtų priežas- 
čių, Lietuvių kariuomenės Si- 
bire nesteigti. 

Toliau svarstoma iŠ. eiles to- 
limesnis dienotvarkės klausi- 
mas—Ccntralc Liet. organiza- 
cija Sibire. 

Pil. A ovakas praneša, kad 
išpildyti tai, kas šiame S-me 
buvo nuspręsta, reikia pildan- 
čiojo organo, — tai pamatinis 
reikalas Centrales organizaci- 
jos. 

Pil. Bružas, pažymi, kad to- 

ki Centr. Organizac. turės bū- 
ti valdžios užtvirtinta, turime 
išdirbti pamatinę tos organ. 
konstituciją, nurodant jos vei- 

kimo budą ir rybas. Kolionijose 
—gi turės buti, tos organiza- 
cijos skyriai, ar įgaliotinai. 

Pil. Pabrėža pataria, kad 
liet. kolionijose butų Central, 
organ. Įgaliotiniai, kuriuos 
rinktų ant vietos kolionijose ir 
juos centr. organizacija užtvir- 

tintų. 
Pil. Bružas, kalba, kas del 

vardo centr. organ., jis pataria 
ją pavadinti "Lietuvių Tautos 

j Taryba Sibire. 
Pil. Pabrėža pataria pava- 

dinti eentr. organ. senų Biuro 
vardu, t. y. Centralis J -iet. Bi 
ras Sibire. 

Pil. Mažeika išsireiskia už 
pavadinimą—Liet. Tautos 
Taryba Sibire, ir pažymi, kad 
toks vardas butų tinkamiausias 
apimantis plačiausia reikšme 
lietuvių atstovybes, ir autori- 
tetą, už ką kalbėtojas, grieštai 
stovėsiąs. 

Pil. Kazakevičius irgi issi- 
reiskia už palaikjmą Pil. Ma- 
žeikos nuomonės. 

Atsiradus dviem nuomonėm, 
pavadinimo klausimas stato- 
ma ant balsavimo. Už pa v. L. 
T. Tarybos S. balsavo — 2, už 
Centralio L. Biuro Sibire bal- 
savo — 8 ir 2 si siJaikė. Tokiu 

i bildu nuspręsta dagumuii bal- 

įsu j)avadinti Centralis Lietu- 
Į vių Biuras Sibire. 

j (Toliaus kis) 

Verte M. Tarabilda. 

Geltonas Bilietas. 
i 

i ~~~z—;— 
(Tąsa) 

kvaršinau ir galu-galė ji suti 
ko duoti pinigus mokslui ir iš- 
leido Maskvon. 

— Kodėl jųs norite moky- 
tis — paklausė jis; — kas per 
pelnas iš knygų? Jos tik silp- 
nina skaisčias akutes. 

Mergaitė susirūpino tuo ne- 

tikėtu klausimų. Galvoj* užė 
ir maišėsi neaiškios mintįs ir ji 
jieškojo savyje atsakymo; pa- 
galios pradėjo nuliudusiu balsu 

— Aš noriu žinoti daug da- 
lykų, aš jaučiuosi pažeminta, 
— sumurmėjo ji. — Aš noriu 
imti kaip ir kitos žymios mo- 

teris, kurios atliko didelius dar 
bus pasaulyje. Ak, aš negaliu 
nei pasakyti ko aš noriu; irt 
ar, — jus žinote, kad jaustis 
paniekintai šiose dienose nepa- 
kenčiamas dalykas. 

Jis linktelėjo galva, giliai m- 

domaudomas tolimesniu pasa- 
kojimu. 

—Ir dėlto jų.s atvažiavot 
Maskvon ? 

— Šiądien po piet, — tęsė 
ji, — tik ką pradėjo temti. Aš 
nuėjau viešbutin, nusisam 
cižiau kambarį, pirmiaus prieš 
pasiunčiau tarną i stotį mano 

skrynios, jie paklausė manęs 
pasparto ir kada aš jiems pasa- 
kiau, kad neturiu pasparto, jie 
taip graitai pakeitė savo nuo- 

monę ir užreiškė, jog jie dci 
manęs neturi kambario. Žino- 
ma a^ turėjau išeiti 

Vėliaus aš nuėjau pigesniu 
viešbutin ir pasirodižau pini- 
gus; bet kaip pasirodė, kad aš 
neturiu pasporto? tai ir ten ne- 

buvo vietos, ko graičiausia stū- 
mė laukan.... Aš nežinojau 
kas reikia daryti. Bandžiau 
kalbinti tula ponią, tečiaus pas- 
taroji elgėsi prasčiau kaip su 

elgetą. Pagalios aš užkalbinau 
vieną iš tų moterų, kurios 
vaikšto gatvėmis. Ji atjautė 
mano nelaimę; ji pasakė mari, 
kad be pasparto nakvynės nie 
kur negausiu Maskvoje. Bet 
kuomet moteris suprato, kad 
aš žydelkaitė, jos širdingumui 
nebuvo galo; ji sakė, kad aš 
esu blogame padėjime ir, kad 
aš negalėsiu gauti pašporto, 
nes policija baisiai neapkenč- 
ianti žydų. Tik vienas išėjimas 
esąs, tai gauti Geltoną Biletą 
del.... — Jųs žinote. Gelto- 
nas Bilietas del prostitutės! 

Vyras sušvylpė — ilgą žema 
nota. 

— Ji ji sakė, jei butų nors 

kiek ankščiau, ji butų padėjusi 
nueiti policijos biuran; pake- 
liui einant ji clargi aiškino, kad 
Geltonas Bilietas lengva gauti. 
Tik reikia elgtis graniezdiškai, 
paprašyti užmokant penkiolika 
rublių ir trauktis šalyn. Aš tu- 

riu pinigų ir noriu mokytis. Aš 
neturiu reikalo ką nors daryti, 
bet su geltonu bilietu, randasi 
šimtai namų, kuriuose galima 
pernakvoti; antraip reiktų stvp- 
ti ant gatvės.... 

Mergaite stačiog paižurėjo 
jam j akis. 

— Prostitutė gali bu t i pa- 
geidaujama, bet ne žydelkaite 
ir tai Maskvoje. Krikščioniš- 
koje Maskvoje!.. Ji nutraukė 
kalbą lyg tarytum pati i save. 

Vyras nusijuokė ir apkabi- 
no ią per juos liemenį. 

— Jus gudri, — Juokėsi jis 
— na, kasgi vėliau? 

— Aš įėjau policijos stotin, 
— tęsė mergaitė. — Paklau- 
siau vieno policijanto, kur ga- 
lėčia i>'auti Geltoną Bilietą. 
Policijantas bandė pabučiuoti 
ir vėliaus nuvedė inspektoriau? 
kambaryn. Inspektorius ėmi 
klausinėti. Tr kuomet aŠ pasi- 
sakiau, kad tik ką atvažiavau 

Maskvon, jis siekė bučiuoti, te- 
čiaus aš jam nesidaviau, tada 
jis užreiškė, kad neduosiąs (.Įei- 
ti >110 Biliet , jei nesileisiu pabu- 
čiuoti; žinoma aš leidau jam; 
bet vėliaus jis norėjo 

Ant galo aš išbėgau iš poli- 
cijos stoties be Bilieto ir pas- 
tebėjau, kad mano draugė din- 

gusi. Truputi vėliaus aš suti- 
kau kitą gatvės moterį ir išsi- 
sakiau apie tik ką praėjusi 
nuotikį. Pastaroji gi patarė su- 

sirasti vyrą ir eiti namon su 

iuomi ir ant rytojaus pasiimti 
tą pati vyrą paliudijimui poli- 
cijos biuran, tuomet Geltonas 
Bilietas busiąs išduotas tojaus. 

— Geltonas Bilietas, — aiš- 
kino mergaitė, — savo rūšies 
dovana Maskvoje. 

Velyk pala. čia neminėti 
Geltoną Bilietą, — atsargiai 
tarė vyras. — liet ar jus tikrai 
teisybę sakote? 

Mergaitė linktelėjo galvą. 
— J ųs nemanote pradėti šio 

amato? 
Ji linktelėjo graitai, užtikri- 

nančiai. 

(Toliaus bus). 

MATYK SEKANČIUS 
NAMUS PIRM PIRKIMO 

KITO 
nes tie yra mūsų didžiausi barbenai. 
Šokanti namai randasi ant Bmerald, 
Union ir Lowe gatvių, 
PARSIDUODA 2 augšti# mūrinis na- 

mas su baismentu; 2 pagyvenimai po 
G ir 7 kambarius su gaudynėmis, elek 

tra, su visais puikiais įtaisymais, ši- 

tų namą, galima nupirkti pigiai, nes 

savininkas turi apleisti miestų. Pa- 

matyk ir duok savo pasiulijimų, 
PARSIDUODA 2 augti tŲ mūrinis na- 

mas su baismentu; 2 pagyvenimai po 
G kambarius, su maudynėmis ir kitais 

naujais Įtaisymais Prekė tik $4600. 

PARSIDUODA 5-kių pagyvenimų po j 
kambarius, akmenio fronto mūrinis 
namas. Visuomet vertas $7,000 00, o 

parsiduoda tik u-; $4,500 Labai geras 
pirkinis. 

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis na- 

mas su augstu baismentu, 2 pagy- 
venimai po 5 kambarius. Prekė tik 

$3.500. InmokČli $500; likusius kaip 
randa. 

PARSIDUODA 6 kambariu mūrinis na 

mas ir du lotai Namas geram sto- 

vyje, su maudynėmis ir visais kitais, 
intaisyrnais viduryje. Randasi prie 
3332-34 Lo\ve Ave. 

PARSIDUODA 2 augs tų mūrinis na- 

mas su augštu baismantu; 4 pagyve- 
nimai po 4 kambarius Randos neša 
$35.00 j mėnesį. Preikė tik $2,700, 
InmokėTi $300 00; 'Ikusius kaip randa. 

PARSIDUODA 3 augštu mūrinis na- 

mas; 3 pagyvenimai po 7 kambarius 
ir murinj garage su elektrikos šviesa 
ir garu šildoma Namas labr'i puikiai 
ištaisytas, aržuclo medžio ir kiti visi 

nauji jtaisymai. Namas vertas $11,000, 
parsiduoda už $7,500. Labai geras 

bargenas. 

Dėl antrašu ir platesnių "paaiškini- 
mų kreipkitės pas: 

MICHAEL J. KIRAS, 
3331 S. Halsted S t., 

Yai'ds 6894 

DLL 
KOŽNO 

KIETEJIMO 
Net Gydytojai 

Jas Pataria 
Parsiduoda 

visoje 
Amerikoje 
Kaina 25c. 

JOHN NOVAK CO. 

1G24 S Ashlfid Av. 

Chicago, 111. A 

GERBIAMI DRAUGAI 

PIRMOSE dienose savo apsilanky- 
mo i Wilson ir Kompanijos dirbtuves, 
aš pasistačiau sau už tiksiu ištirti ai 

nioterjs-darbininkes buvo patenkintos 
Aš žinau (s patyrimo jeigu moterjs žiu- 
ri linksmai ir dirba smagiai, tai yra 
ženklas, kad viskas yra gerai—tai yra 
geras atspindys budo ir širdies biznjo. 
Turiu prisipažinti, jog aš buvau didžia; 
nustebintas ir labai užganėdintas, ku., 
met apsilankydamas dirbtuvėse Wil- 
son ir Kompanija, ypač tucs.' skyriuo- 
se, kame moteris greta su vyrais dar- 
bininkais atlieka avo darbą, gabiai ir 
linksmai. 

Tos geros moteris man pačios pasi- 
sakė, jog jos labai myli savo darbą 
ir jos tai sakė taip nuoširdžiai ir at- 
virai, kad negalima buvo abejoti tik 

rumą jvi žodžiu 
Aš esu aplankęs daugelj biznio įstaigą 
per savo amžių, kame daugelis mote 

1-4 dirba. Ir man labai malonu pa:<u- 
kyli, jog daugelyje atsitikimų tos biz- 
nio jstaigos tikrai trokšta padaryti sa- 

vo moteris-darbininkes laimingomis ir 

patenkintomis, tai yra didelis nuopel- 
nas tų žmonių, kurio veda tą, bizni. 

Praktiškai, kiekvienoje Įstaigoje, ku- 

rią aš esu aplankęs tarytum ko tai 
truko—kas tai sulaikė linksmą žvilg- 
sni Ir juoką, kokj aš mačiau eilėse 
moterų darbininkių Wilson ir Kompa- 
nijos dirbtuvėse. 
Geras noras, entuziazmas ir prakilni 
dvasia, kurią jos parodo savo darbe, 
taip nepaprasta manu palyrime, pri- 
vertė uždavinėti klausimus. Aš jau- 
čiau kad tai turėjo buti koki nors 

nepaprasta sąlyga, kuri gamino to- 

kią vilnf patenkinimo. 
Ir aš greitai patyriau. 
Pirmiausiai, aš sužinojau, jog M r. \Vii- 
son turi gerą vardą tarpe moteiųdar- 
bininkių Jos turi begalinj užsitikėji- 
mą jame kaipo žmoguje. Jos brangi- 
na jo mandagumą, malonumą ir rim- 

tumą 
liet. Mr Wilson negali pats vienas vis- 

ką nuveikti. Jis jgalioja kitus į savo 

vietąj bet skirdamas savo įgaliotinius 
jis -stengiasi surasti vyrus ir moteris, 
kurie turi charakteriu, širdį, gabumą ■ 

ir pritraukiančią ypatą 
Jis rado brangakmenį mažoje jaunoje 
Bohemeje—25 metų amžiaus, ant U".- 

rios jis uždėjo naštą atsakomybės 
sauiu>mo ir prižiūrėjimo moterų dar- 

bininkių dirbtuvėje. 
ši jauna moteriškė, kaip aš urnai su- 

žinojau. yra raktas, kuris atrakina du 

ris į patogias darbo sąlygas, kurio- 

viešpatauja. Tai yra st būtinu y pat a; 

ji kasdieną susiduria su armija moli 

rų darbininkių, kuriu skaitlius išne.- 

1,100 suviršum. Ji tyrinėja jų pat'- Į 
gumus. Ji myli jas ir parodo, jog 

myli jas. Jos myli ją ir parodo, jo;: ■ 

jos myli Ją. 
Kiok moterų skaitytoją šio laiško pa- 

imtų t.nt savęs atsakomybę vesti apie 
1,100 suvirš moterų-darbininkių ir už- 

laikyti jas linksmomis? Tai rra labai 

didelis uždavinys. Bet ši maža mote- 

ris (ji yra nedaug didesnė už puskvor- 
tę uksuso) myli taip savo darbą, jog 
ji jaučia didžiausi džiaugsmą dirbdama. 
■H dirba savo darbą, nes myli pagel 
bėti kitiems, Ji jaučiami, jog ačiu ta- 

vo vietai, per 111andagij pasielgimą ji 
gali palengvinti, gyvenimą šimtu mo- 

tarij-darbininkiŲ; jog ji gali pamokin- 
ti Amerikos paproCiij ir kalbos; jog 
ji gali išvystyti jose meilę gražaus ir 
prakilnaus gyvenimo jų namuose; jog 
ji gali padaryti jas taip pasididžiuo- 
jančiomis gyvenimu Amerikoje ir tap- 
ti Amerikos pilietėmis k iip kad ji pati 
didžiuojasi gyvenanti Amerikoje ir yrr. 
ištikima, tikra Amerikos piliete. 
Pasišventimas tų motoru darbininkių 
tai mažai jaunai Bohemiškai motorei 
yra gražiausis daiktas, kokj aš kuomet 
nors e?u matęs savo gyveni,-pC. 
Jos šypsą ir meilus žodžiai ir darbai 
tik triško linksmybe 
Nėra pasaulyj prakilnesnio darbo. 
Ar tai nėra puiku, kad toj Chlcago.. 
organizacijoj suvirš 1.110 moterų-dar- 
bininkių rado linksmybę ir patogumą 
—kur daugumai moterį; užšvietė lai- 
mės saulutė—joms buvo Įkvėptos kil- 
tos mintjs ir ambicija. 
Ir viskas todėl, KAD ŽMOGUS, KURS 
veda Įstaigą ir kuriam j >s dirba, nori, 
idant jam dirbantieji turėtu taip link- 
smą. gyvenimą, ant kiek tas galima 
ir iš tos priežasties paskyrė j u draugę 
ir patarėją vieną iš lalentuigiauciii 
moterų šios šalies—mo ••ri y liną šir- 
dingos simpatijos, kuri pilna gyvumo 
ir linksmybės atlieka savo 'darbą 
Aš manau, kad jums bus žingeidu ži- 

noti trumpą gyvenimo aprašymą tos 

jaunos moters, kuri dėl manęs yra 
švir-,us pavyzdys prakilnaus di rbo, ku- 
ri moteris pasaulio šiądien dirba. 
Dar šešių motų būdama ji paliko naš- 
laite. 
Būdama našlaičių prieglaudoje Mora- 
vijoje, ji gavo gerą. iša klojimą. 
Amerikon atvyko lapkričio mėnesyj' 
1913, turėdama 20 motu. 
Išpradžias uždarbiavo sau pragyveni- 
mu. mokindama Bohemišką jaunimą 
šokti. 
"Uždarbiaudama sau pragyvenimą, ji 
mokinosi n.usii kalbos, kurią greitu 
laiku perėme. 
Ją pradėjo interesuoti kiti svetimtau- 
čiai, kurie gyveno Chicagoje. i 
Ji mokinosi jų kalbos ir išmoko pa | 
pročlus j 11 šalin 
Ji kalba čechiškai, Rusiškai ir šie'. 
tiek Prancūziškai ir Kroatiškai. 
T.et ji vartoja mušu kalba geriau'-ir. i Į 
už visas ir ji myli ją kuodaugiansiai. Į 
Savo laiške ateinančią ^ąvaitę aš jum? 
paaiškinsiu kaip darbininkai išsiai. 
kina si.u reikšmę žodžiu "ir Kompa- 
nija. Su pagarba, 

Will'4am C. Freeman, 
131 E, 2?>rd Str. Ne\v York, N. V. 

1 Apgarsinimu 

BUK VĖL SVEIKAS. - 

AR JUb SERGATE. Jeigu taip, tai męs esame už'ikrinti, jog męs 
galime palengvinti jusų kentėjimus. Pavelykite mum., išegzaminuoti 
jus—visai bc jokiu mokerrių už egzaminacijq. arba patarimo, Peoples 
Dlspenserija buvo užilčta su tikslu suteikti sergamiems žmonėms ge* 
reresnj ir moderniškų, patarnavimą 

EGZAMINACIJA IR PATARIMAI DYKAI. 
Tai yra patarnavimas, kur J turi tik kelios aptiekos ir tai yra būdas, ve- 
dantis prie ekonomijos. 

N M ES 5PEC! ALIZUO.JAM ES PATENTUOTOSE GYOUOLESE ^ IR NAP.'INESE GYDUOLESE. 
VAISTINE TIKRO PATARIMO, KOKIO N IK K U Ii NKG AUSI Mos pnT* renkame ji'.s, žinodami j u gvdnnėiij. vertę nuo paprastų nesveikatingumu ■Kiekvieni namai privalo bu i i prisirengę ir visuomet t uri turėti po ranka 
gyduoles r.nl reikalo. Męs tiki)rie. kad niusų smulkmenos, toletų da': tai, k\ėpalai ir kiti yra geriausios rųšies ir tikrai užganėdins kiekvienu žmogų. Mušu vaistai 'r kemikalui yra gryniausi, kokius tik už pini- gus galima gauti ir musų receptai yra pildomi tik regitr. vaistininkais 

AT EIKIT R IR PAM ATYKI E'Į'E MUS. 
Atminkite! vini nieko r;imame už Egr:aminaciją ir Fatarima 

\\Jj '.i iViii' < '■ '■ 
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PE0PL.E5 7HEATRE BUiLCING 

1616 WEST 47 th STREEET 
Męs Kalbame Lietuviškai 

-r. ADOMAS A. K AR ALI AU S KAS 
SEKAN'CIAI RAŠAU: 

Ai laLnl sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Di'p.-p'.ija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėiiraas. 
K .ujo, Inkstų, Nervų ir abelnas siėkų nusMjimas 
vi-o kurio, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Yist:r jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 

sveikatai pagelbos. x 

liet k.ida pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, V 

Kraujo valytojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo,/ 
gydi'oles tai po tu vartojimui minėtos gyduolės, mai^, 
p. •. s pro dėjo a igauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas j 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. | 
R.'um^'i/.na; pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Z 

Vidurių iė: »as išnyko po užmušimui visų ligų. Bč- f 
3 giu 3 tužnesig išgerdavau kcs savaitė po butelį Sa- X 

►t lularas, Hitleris, ir po 3 tr.fn. tavo paveiksle pamačiau tekį skirtumą kaip t?rp į 
h dienos ir nak'.ics. Da-lmr jaučiuos srii::- iai ir e^u linksmas ir 1000 sykit) dėkoju Z 

jj$ oalutnras myli ai peradčjistei ir link- vi- iems savo draugams ir pažįstamiems J 
B su tokiais atsitikimais pataiiu nuošlrcli!2i kreiptis prie Salutaras: į 

<| Salutaras Clismlcal In^tituJLn J. 13altrcnas, Prof. 
« 1707 So.Halstsd St. Pliene Ccnal 64 17 hieago, ♦ 

NEAPLEISTO NA PROGA 
X 

Tiems, kurie perka si&a budavoja Namus 
• • $ 

Šiuomi turime už garbę pranešti, jogiai g 
? 

— g 

\ Ksistuto Posk. ir Sudavojimo Dr-ja No. 11 
Skolina pinigus be K O MIŠ IN O perkantiems 
arba budavojantiem namus. Toclėl šios PROGOS 
NEAPLEIS K \ T E, 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 33; ;.os gatvės, minė- 
tais vakarairs. Reikale atsišaukite pas mus, o męs 
iš savo "tikriname kožną vieną užganėdinti 

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

Laikykite pinigus. Tvirtame, išbandytame, Vals 
tybinižrme Banjce ant Bridgeporto 

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

kuriame SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA 
laiko pinigus. 

Tisrias$5;OOC>,0G0„oo 
•v 

Wm, H. darnang 
Firzii'cn'cs 

H, E. Poronio 
Vic3-Prezidea!as 

dthnW, Gorby 
Vics-Prezidentas 

S. L. Fabi'onas * 
LIj.uv. Skyr. vsdejas 

Frank L. Webb 1 

Kasininkas | 

<J. R. Rol-cy 
Pa). Kasininko 

F. C, Hoebel 
Pag. kasininko ! 

A.J. Pefratis 
Rea! Esate ir Ins. 

Sky. V d j s j s 

—•— -1 «Mk>; '•*" 

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 P A S 9 B A ! C E 
Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus i ŠIĄ 

VISIŠKAI SAUGIA VALSTYBINĘ BANKĄ. Moka 
3 proc. Pinigus (sumą) išmoka ant pareikalavimoo. 

Pas mus rasite mandagu patarnavimą ir rūpestingą atlikimą dalytoj 
VALANDOS: nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdiena. 

Subatoie nuo 9 ryto iki 1 po pietų. VAKARAIS: Se- 
| sėdomis nuo 6 iki 8 valandos. 



Lietuvos Neprigulmybes 
Klausimas. 

(LIETUVIŲ MEMORANDUMAS.) 

Parašė T. Nori.s ir J. Žilius. 

Iš Anglu kaibos liuosai vertė Algis. 

(Tąsa) 
Jeigu tokia buvo nuomonė svetimtau- 

čio mokslinčiaus apie Lietuvių judėjimą 
1891 metais, tai nereik turėti jokių abejo- 
nių apie nesulyginamai didesnį ir stipresni 
judėjimą jau po to laiko, o ypatingai se- 

kamais po Rusijos 1905 metų Revoliucijos, 
kuomet lietuviai laimėjo sa'/o spaudos tei- 
sę. 

Lietuvių leidiniai pastaraisiais metais 
siekia tūkstančių. Lietuvos jaunimas tie- 
siog būriais ėjo j universitetus ir techniš- 
kas mokyklas, kuomet inteligentija ne tik 

platino tarp savo žmonių Europos kulturą, 
bet patįs užsiėmė visokiais tyrinėjimais. 
Europoje yra ne vienas ir ne du profeso- 
riai universitetuose ir techniškose moky- 
klose, kurie gimė ir augo Lietuvoje ir dau- 
gelis jų laimėjo pasižymėjimą dailės dir- 
voje. M. Čiurlionis, pavyzdžiui, yra daili- 
ninkas, kurio symboliškai-filozofiški pa- 
veikslai davė pradžią visai naujam judėji- 
mui dailėje; Vidunas vra nepaprasto gabu- 
mo ir originališkumo autorium, o J. Bal- 
trušaitis yra rašytojas, kir-'o literatiškai- 
filozofiški veikalai prilygsta prie geriausių 
[Europos] kontinento autorių. Vargiai yra 
tokia mokslo šaka, kuri nebūtų p a turtėjus 
nuo lietuviškų mokslo vyrų tyrinėjimų. 

iCulturos platininio Organizacijos. 
Kadangi Rusijos valdžia nesiliovė sa- 

vo rusinimo politikos, per mokyklas, net ir 
po 1905 metų, tai lietuviai pradėjo steigti, 
kiek tas buvo galima Rusijoj, mokyklas 
po jvairių organizacijų prieglauda. Lietu- 
voje buvo trįs tokios organizacijos—po vie- 
ną kiekvienoj gubernijoj. 

Kaune "Saulė" užlaikė mokytoja kur- 
sus ir antraeilius kursus praktiškosios rū- 
šies ir per 68 savo skyrius po visą Kauno 
guberniją platino apšvietą per pradines 
mokyklas ir knygynu;-!. 

"Žiburys," veikiantis Suvalkų guberni- 
joj, užlaikydavo mergaičių gimnaziją Ma- 
riampolėj ir pradines mokyklas ir knygy- 
nus 57-uose skyriuose. 

"Rytas" atlikinėjo panašų darbą per 
savo skyrius Vilniaus gubernijoj. 

Šios trįs organizacijos buvo tvirtu pa- 
matu, ant kurio pradėta statyti sustematis- 
ką žmonių pradinę apšvietą. Teisybe, val- 
džia reikalavo,, kad rusų kalba butų moko- 
ma šitose mokyklose, bet ir lietuvių kalba 
buvo mokoma greta rusų kalbos ir vaikai, 
abelnai paėmus, buvo mokinami tinkamoj 
lietuvių dvasioje. 

Lietuvių Mokslo Draugija. 
Lietuvių Mokslo Draugija buvo i įteig- 

ta 1907 metais Vilniuje tuo tikslu, idant 
centralizuoti intelektuališkas šalies spėkas ir šiądien turi apie tūkstantį narių. 

Tyrinėjamoji draugijos dirva apima 
antropologiją, etnologiją, etnografiją, ar- 

cheologiją, lingvistiką ir istoriją. Jo;-, dar- 
bai ir raštai buvo spausdinami jos organe "Lietuvių Tauta." Draugija turėjo savo 
knygyną iš 16,547 veikalų, sudarančių 20,- 000 tomų ir archyvą, kuriame yra didelis 
rinkinys senovinių dokumentų ir rankraš- 
čių ir specialis lietuvių folkloro rinkinys; ji, apart to, užlaikydavo reto žingeidumo ir 
vertės muzejų. 

šita įstaiga, per savo retų knygų ir 
rankraščių knygyną, pasidarė centru ne tik 
Lietuvos tyrinėtojams, bet taipgi ir kitiems 
Europos mokslinčiams, kurie buvo šita ypa- 
tinga dirva užinteresuoti. 

Daiies Draugija. 
Lietuvių Dailės Draugija užsitarnauja 

pažymėjimo, kaipo didelė ir svarbi įstai- 
ga. Jos buveinė yra taipgi Vilniuje, kur ji 
užlaiko savo rinkinius ir nuolatines paro- 
das Lietuvos dailininkų ir skulptorių. Čiur- 
lionis, jau pirmiaus paminėtas, yra pripa- 
žintas kaipo Lietuvos dailininkų vadas. 
Vokiškoms armijoms besiartinant, jo pa- 
veikslai tapo pervežti į Maskvą ir lietuviai 
pasinaudojo ta proga, idant sudaryti jo pa- 
veikslų parodą minėtam mieste. Rusai, 
žinoma, buvo užinteresuoti jo daile ir laik- 
raštija vienbalsiai pripažino šitą parodą 
viena iš žingeidžiausių tame sezone. 

Piieš karę Didžiojoj Lietuvoj buvo iš- 
viso apie trįs šimtai įvairių mokslo į. ap- 
švietos įstaigų. 

Žemdirbystes ir kitokios įstaigos. 
Apart to, Lietuvoje buvo ir skaitlingos 

žemdirbystės draugijos. Dvi draugijos Su- 
valkų gubernijos yra vertos pažymėjimo, 
būtent, "Ūkės Draugija,", turinti 22 skyrių 
ir "Žagrė." taipgi su skaitlingais skyriais. 
Kauno ir Vilniaus gubernijose tokių orga- 
nizacijų buvo, maž-daug, apie šimtas. Lai- 
ke to periodo Lietuvoje taipgi veikė apie 
150 kooperatyvių draugijų. 

Lietuviai taipgi žingeidauja ir blai- 
vybe. "Blaivybės Draugija" buvo suorga- 
nizuota su centraliniu savo ofisu Kaune ir 
turėjo 172 skyrius ir 29,000 narius po visą 
Lietuvą. 

Trumpu laiku, pradedant nuo 1906 m., 
lietuviai pilnai išnaudojo siauras laisves, 
kurias jie iškovojo ir, nepaisant beaugan- 
čių kliūčių, jie buvo pasekmingi organiza- 
vime moksliškų, žemdirbystės, dailės ir pra 
monės įstaigų, per kurias jie dirbo, kaip kad ir kitos civilizuotos šalis, savo šalies 
gerovei. 

Kairės Tremtinių Organizacijos Rusijoj. ■ 

Karės tremtinių organizacijos, po- 
draug su reikalingom i;, jų užlaikymui įstai- 
gomis, yra prirodymas, kad lietuviai sugebi 
organizuotis. 

Netrukus po karės apskelbimo, vokiš 
kos armijos pradėjo veržtis Lietuvon kelets 
dyki u, ir nors jos buvo atmuštos pivmiu 
Kelis sykius, kiekvienas jų užpuolimas buvo 
lydimas gaisrais ir plėšimais, kas, supran- 
tama, didino ir be to didelį gyventojų var- 
gą. Lietuvos apšviesti vyrai ir moteris iš- 
syk suprato, kad lietuvių likimas priklau- 
sė nuo jų pačių sugebėjimo organizuotis. 
"Lietuvių Draugija nukentėjusių nuo karės 
šelpimui" todėl tapo suorganizuota Vilniu- 
je ir netrukus išaugo i didelę organizaciją 
su daugeliu skyrių karės fronto užpakaly- je. Šitie skyriai suteikdavo maistą, drabu- 
žius ir prieglaudą nuo karės nukentėju- siems. 

Kadangi vokiečiai vis varėsi linkui 
Rytų, tai buvo vis aiškiau, kad netrukus jie užims Vilnių. Draugija todėl tapo pada- linta į dvi dali. Viena dalis pasiliko Vil- 
niuje ir, kiek tai leido vokiečių vyriausy- bė, gelbėjo nuo karės nukentėjusiems, už-1 
laikydama virtuves ir jų skyrius ir suteik- 
dama prieglaudą seneliams ir karės našlai- 
čiams. Kita dalis Draugijos, kuri vėliaus 
buvo žinoma "Centralinio Komiteto" var- 
du, tapo perkelta Petrogradan, ir iš ten pra dėjo savo darbą—organizuoti ir šelpti lie- 
tuvius karės tremtinius ir pabėgėlius Ru- 
sijoj, 

(Toliaus bus) 

Pranešimas Kreditoriams A, Olszewskio Trustii. 
I. MILDOS TEATRO BENDROVE Jau yra užbaigta. Kreditoriai, kurie prisli 

rašo prio Mildos privalo iki 15 dienai Balandžio (April1919 užsimokėti pri- 
sirašymo lėšas ir atsiimti savo Shares, kitaip gali prarasti aa"o tiosas. 
Ateinant serų, atsineškite mano kvitas teip nuo Trust Certifikatų, kaip ir 
nuo užmokėtų lėšų. 

PASTABA. Nuo ateinančių Nauju Metų bendrovė pati valdys teatrų, ir 

pasitikime, iš to bendrovė turės didensnj pelnų, o lietuviai — garbę*. 
II. MILDOS SVETAINES BENDROVE IšMOKKJO už 1918 metų 40 centų 

nuo share'o, Kas dar dividendus neatsiėmė, privalo kreipties tuojaus į mano 

ofisų ir gaus. 

PASTABA; Mirgos pendro\ė statys Svetainę tail> greitai, kaip greitai 
atpigs medžiaka. Svetainė bus ant. antro augšto, viršui furniture krautuvės 
ir Garage. Bus ji 75 pėdų pločio ii 185 ilgio, arba viena iš didžiausių svetai 

nių Chicagojo Bridgeporto draugijos, kurios rengiasi prie Svetainės statymo 
privalo susitarti su Mirgos Svetainės Bendrove, kad ištyrus, ar joms patogiau 
bus tverti naujų bendrovę ar prisidėti prie tos, ki.ri jju yra įsteigta. 

III. KREDITORIAI A. 0LSZEWSK10 TRUSTO atsilikę nuo Mirgos ben- 

drovių, sudaro burj žmonių su kapitalu $133 297.32. Turtą: jų susideda iš 

properčių ir judinamo turto, pavesto Cbicago Title and Trust Company. 
Trustee. Visi kreditoriai laukia išmokėjimo pinigų, bet veltui. Daugumas jų 
kreditorių kreipasi pas mane dėloi gavimo informacijos. Todėl, kad suma- 

žint sau klapaių aiškinimų kiekvienam kreditoriui dalykų stovj, šiuomi vi- 
siems sykiu suteikiu sekančius paaiškinimus: 
"a) Trustee, kiek galiu spėti, turi pinigais apio $10,000,00, iš kurių jam pri- 

klauso atlyginimas už darbų, kuris gali išnešt arti tokių sumų, kokią jis turi 
savo rankose. Todėl iš tų pinigų jis kreditoriams mokėti negali. Antra, norint 
kreditoriams mokėti, turėtų apskaityti kiek kuriam išeinu, o tas pagimdytų 
didelius kaštus. Išmokėjimą:-- pats pigiai neatsieitų. Todėl iš tų pinigų, ko- 
kius jis turi, noi vieno cento kreditoriams negali mokėti. 

l>) Iš 8 namų, kokius Trustee turi savo globojf, 3 neša naudų ir apsimoka 
iškasčius, o 5 randos neneša ir jų kaštai turi buti apmokami iš tų pinigų, 
kuriuos Trustee turi, arba iš randų tų 3 namų. kuria apsimoka. Kuo ilgiau tų 
turtų Trustee laikys, tuo mažiau atliks kreditoriams. Viltis kreditorių gauti 
savo pinigus, yra bergždžia. 

c) Akyvesniam nurodymui turto ir skolų, čia paduodu visų surašų: 
TURTAS: SKOLOS: 

Namai. Etc : Mortgage: Trusto Cert.: Sykiu: 
3259-3261 So. Halsted Street $15,000.00 *30,875.00 $44,857.00 
1036 \Vest 79th Street $12,000.00 $31,900.00 $43,90o'.00 
3251 South Halsted Street $ 5,000.00 $13,200.00 $18.200.00 
3240 South Halsted Street $ 3,500.00 $ 9.075.00 $12,575.00 
3214 South Halsted Street $ 4.000.00 $10,400.00 $14,400.00 
3135 South Halsted Street $ 1.150.00 $ 3,162.00 $ 5,312,00 
3131 South Halsted Street 700.00._t $ 1,925,00 2,625.00 
3131 Forest Avenue $ 2,000.00 $ 5,225.00 $ 7,225.00 
Knygos, Etc $18,535.32 $18.535,32 

Viso labo $43-,350,00 $133,297,32 $176,647.32 

d) ParducJ tuos namus bo kreditorių paraginimo, Trustee neturi pader- 
mės Jis gali j| laikyti pakol iškasčiai suės visą. vertę. Pariginimą gali duoti 
tiktai 25'I visu kreditorių, tam tikslui susiorganizavusių. Kreditoriai taip<;i 
turi teisę tų visų turtų atsiimti iš Trusteo ir patys jį išparduoti ir pasidalinai 
pinigai?. Būrys kreditorių reikalavo, kad užsiimčiau suorganizavimu atli- 
kusiu kreditorių, -m tikslu greito likvidavimo viso A 01sze\vskio Trusto 'r 
išdalinimo išrinktų pinigų žmonėms. Suprasdamas, kad man atsisakius, niekas 
kitas to darbo neatliks, sutikau visuomenės labui patarnauti už tokį pat. at- 
lyginimų, kokį skaičiau už sutvėrimų Mildos Teatro ir Mirgos Svetainės Ben 
drovių, tai yra už 3r, nuo turto per Trustee apvertinama. Atlikimui to milži- 
niško darbo, pavesiu 2 mėnesius laiko nuo šios dienos ir visi t'e, kurie nori 
iš tos progos pasinaudoti, tegul tuojaus apeina j mano ofisą, su savo Trusto 
Certifikatais ir pasirašo, 

e) Jeigu bėgyje 2 mėnesių visi kreditoriai susirašys, tai atimsime visą 
turtų, kokis tik pas Trustee yra: namus, knygas, pinigus, etc., ir išpardavę 
viską, pinigus išdalinsimo kreditoriams Likvidavimui turto, kreditoriai pa- 
tys paskirs iš savo tarpo komisijų, iš tokių žmonių, kurie žmonėms patiks. 
Visi kreditoriai turės balsą nusprendimuose. Bet jeigu nesusirašys visi 
kreditoriai, tai ta dalis kreditorių, kuri susiorganizuos, paims iš Trusteo to- 
Vus namus, kurie jiems geriausiai patiks, ir sunaudojimu paimto turto tiktai 

e kreditoriai rupinsis, kurie prisirašė. Kiti, kurie bus neprisirašę, paliks 
kaip ir dabav. po globa Trustee. 

f) Iš atlikusių namų, tiktai 3 yra šiokios tokios vertės, ir jeigu r.c vis. 
'crcditoriai susirašys bėgyje sekančių 2 mėnesiuų. tai tik šiuos namus paimsi- 
me, beje, 3?59-3261 So Halsted Sl., 3251 So. Halsted St. ir 3240 So. Halsted 
V.re't. Atsilikę 5 namai neneša jokios raudos, todėl ir imti juos galės tie, 
kurie dabav neprisirašys. 

g) Dėl namo po No. 3250-01 So. Halsted St;, galima bus sutverti korporaci- jų Dėl kitų dviejų: 3251 So. Halsted ir 3240 So. Halsted. korporacijos tverti 
neapsimokės, čia ap'rertinus tuos namus prisieis pamokėti susirašiusius 
kreditorius ir namus palaikyti vienam žmogui. 

m oiičis pi .mušimas suiemia progą viesiems Kreditoriams dabar veikti. Aš 
sutikau dar kartą, visuomenei patarnauti, bet man visai yra ne svarbu ar kas 
rašysis ar ne. Jeigu bėgyje 2 mėnesių nesusirašys Ir tiek kreditorių, kad pa. ėmus nors mažiausi namą, tar'a, visus man suteiktus Trustc Oertifikatus 
sugrąžinsiu .kreditoriams, kuriems jie priklauso. 

Kreditoriai, kurie nori prisidėti prie greito likvidavimo A. 01szewskio 
Trusto, gali prisirašyti mano ofise kas diena, nuo 9 val_ iš ryto iki 1 vai. 
po pietų, ir nuo P vai. iki 9 vai vakarais. Nedėldieniais nuo 12 iki 4 po pietų. PASTABA: Jokių laiškų kreditoriams neoiuntinėsiu šitas viešas pra- nešimas yra duotas visiems, ir kreditoriai patys privalo rūpintis paraginimu 
savo draugu, kad jie prisidėtų prie to darbo. Pasekmingas susiorganižavi.iias visų kreditorių gabens hr.udą patiems kreditoriams, aš vien suteikiu progą, i.ą darbą tinkamai atlikti. Man nėra svarbu ar kreditoriai susiorganizuos ar ne. Jeigu nesusiorganizuos, irj pasekmes savo nerūpestingumo galės tik 
sau priskaityti Iš pusės bus atliktas viskas, kas labui visuomenės 
yra reikalinga. Du metai jau nukako nuo laiko pavedimu! A. 01sze\vskio 
kreditorių trustui, bet tiktai tie šiądien ką nors turi, kurie per tuos du metus susiorganizavo Tie-gi, kurie savaisiais rVikalais nesirūpino, negavo nei 
pinigų nei kito turto, r maža viltis yra kad be pasidarbavimo kada nore ką sulauktų. Toks yra likimas kreditorių pavestų globon trusto kompanijų. \ Pasitikėdamas, kad šitas mano pranešimas pasieks didj skaitlių krc-ditorių. pasilieku. Su tikra pagarba, 

J. J. HERTMANAVIČIUS, 
3133 Emerald Avi., Chicago, III 

Phone Arrritage 3209 Valandos: Po piet nuD. 2 iki 5. Va- 
karais nuo 7 iki9. Ned. nuo 10 iki 1 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABELNAS CHIRURGAS 
1362 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. „ 

STATEMENT 
of Condition 

At Close <tf Business 
March 4, 1919. 

Madę to Auditor of Public 

Accounts, State of 
Illinoi 

RESOURCES: 
Lonas and Discounts $ 82,350,00 
Bonds and Securities $13^,384,58 
Banking House, Furniture and 

Fi*tures $ 42,355.03 
Due From Banks $ 34,811,29 
Cash $ 3,391,85 
Otiier Cash Resources 3 4,564,46 

$35S,357,19 

LIABILITIES: 

Capital Stock $100,000,00 
Surplus $ 15,000,00 
Unrlivided Profits $ 1,036,38 
Depoaits $240,320,38 

$358,357.19 

OFFICERS: 
John B. Brenza, Pres. 

John Krotkus, Vice Pres. 
S. A. Szymkiev/icz, Vice Pres. 

Julius C. Brenza, Cashisr. 
WiHiam Bigiel, Ass't Cashier. 

Padėkite savo taupomuosius pinigus j 
tvirtą vietinę Lietuvišką Banką, kur žino- 
ma gvarancija yra, kad jusų pinigai yra 
saugiai padėti ir kad jie bus išmokėti, kuomet jus parekaiausite. 

TRIS PROCENTUS PELNO MOKA UŽ 
PADĖTUS PINIGUS. 

Apdraudimas nuo ugnies. 
Saugios pasidėjimui dėžės. 

Atdara Utarnino ir Subatos vakarais 
'ki 9 valandos. 

807-809 W. 35tti Sf. Kainp, S. Haisfed St. 

Jeigu mokinosi geografijos == jis žino, kad žemė sukasi 
'fzmmzA PIEŠK J. STANKUS 

NM.TU MPwM,TUHQuT TAOK^KuOJ N'^BUVA | ,TA! NtiiNMjKAO VlSft Z£ME SUKAKI... 
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® VIETINES ŽINIOS ■ 

Dr. Ai Zimontas, dentis- 
tas prie 3252 So. Halsted 
gat., gavo nuo Suvienytų 
Valstijų valdžios gražų at- 
minties ženklelį už patarna- 
vimus, kokius jis suteikė už- 
dyką per pastaruosius du 
metu dirbdamas dentisteri- 
jos darbą Raudonam Kry- 
žiui ir Local Boarde ant 
Bridgeporto. 

Chicagos Socialistų Cho- 
rai, kaip girdėti, buvo at- 
siuntę pas p. Šimkų dele- 
gaciją, kad jis apsiimtų ves- 
ti ir jų chorus. 

P-as Šimkus, kaip girdė- 
ti, pastatė tūlas išlygas, bet 
galutino atsakymo dar nėra 
davęs. 

Chicagos lietuviai karei- 
viai laukia-nesulaukia laiko, 
kuomet savo lavinimąsi jie 
galės pradėti ant atviro oro, 
vieton svetainėse. Jeigu o- 

ras bus geras, tai ateinantį 
nedėldieni jie žada lavintis 
jau ant aiviro oro Brighton 
Parke. 

Beje, kalbant apie lietu- 
vių kareivius, reik paminė- 
ti, kad jų lavinimasi ineina 
vis didesnėn madon. Ne 
tik kad pačių kareivių skait | 
lius auga, bet jų lavinimosi 
paprastai sueina pasižiūrėti 
vis didesni lietuvių būriai. 
Ypatingai dideli būriai su- 

eina ant 18-tos gatvės, kur 
dažnai tokių žiūrėtojų buvo 
po keletą šimtų žmonių. 

IŠ "BIRUTĖS" VEIKIMO 
"Birutės" Draugija, po 

pasekmingo vakaro pereitą 
nedėldienį, vėl pradėjo savo 

svetainėj mokintis naujų dai 
nų—ir, broleli, šaunių dai- 
nų. Girdėti, kad rengiama- 
si netrukus pastatyti vėl vi- 
sai naują veikalą—koki, to 
tuo tarpu nei birutiečiai, nei 
jų vedėjas, p. Stasys Šim- 
kus, dar neišduoda. 

Ką jie išdavė, tai tą, kad 
"Čigonų" pasisekimas buvo 
taip didelis, kad birutiečiai 
pasižadėjo dar kartą juos 
pastatyti—šiuo sykiu, be- 
rods, ant Town ef Lake, ir 
prie "Čigonų" bene bus pri- 
dėta dar ir "Kaminakrėtis." 

Statys bene balandžio mė 

nesyj. < 

IŠ TOWN OF LAKE. 
Tautos Fondo 39-to sky- 

riaus narys "Drauge" bando 
kritikuoti šio skyriaus susi- 
rinkimą, atsibuvusį vasario 
25 d., Šv. Kryžiaus svetai- 
nėje, bet matomai mažai ži- 
no apie dalykus. Iš visot: 
tos jo kritikos išrodo, kad 
jis labai mažai susipažinęs 
su susirinkimų tvarka. Su- 
lyg jo nuomonės išeina, kad 
tik kunigas gali kalbėti, gali 
turėti protą, o šiaip jau žmo 
nes, tai nieko negali pasa- 
kyki, o tik daryti, ką jiems 
sako. Jei kunigas sake, 
kad seimo nereikia, tai dar 
tas nereiškia, kad jo nerei- 
kia. Tegul sau kunigas ma- 

no, kad nereikia, o žmo- 
nės gali visiškai kitaip ma- 

nyti. Susirinkime 300 žmo- 
nių turėjo sa/o nuomonę ir 
balsavime be jokių agitaci- 
jų pasakė tą, ką norėjo. 
Kad kunigams nepatinka, 
tai jų darbas, juk daug kar- 
tų kunigai taip daro, kad 
ir žmonėms jų darbai nepa- 
tinka. Kunigai turi pilną 
autoritetą bažnyčios reika- 
luose, politikos gi reikaluo- 
se kiekvienas žmogus už sa- 

ve kalba. 

j Kaslink tvarkos, tai jau 
tik turint piktumą galima 
sakyti, kad jos nebuvo. 

j Tvarka susirinkime buvo ge 
ra, o kad kaip kas negavo 
balso, tai tas ne nuo tvar- 
so priklauso. Juk susirinki- 
me buvo Į 300 žmonių, tai 
i 3 valandas jokiu budu visi 
negali gauti balso, nors jie 
visi tik po vieną minutą kal- 
bėtų. 

Jei jau ne kuom kitu, tai 
nors neteisingu aprašymu 
tam susirinkimui užduoda- 
mas sp r iksas. 

Ten buvęs. 

IŠ BRIDGEPORTO. 
Dėlei Užpuldinėjimų. 

Įvairios rūšies užpuldinė- 
jimai, kaip nakties, taip ir 
dienos laiku, šioje miesto 
dalyje taip padidėjo, kad 
Bridgeporto gyventojai pa- 
galios prabudo ir mano 

griebtis energiškų priemo- 
nių Šos dalies miesto gyven- 

I tojų apsaugojimui. 
Yra didis tam laikas. Nė- 

ra beveik tos nakties, kad 
apie kokį nors užpuolimą 
negirdėtum. 

Aną dien anksti išryto ant 
33-čios gatvės užpulta ant 
"pajų" išvežiotojo. Užpuo- 
likas su revolevriu užšokęs 
ant vežimo, atkišo vežikui 
revolverį po nosia. Tas bu- 
cų jam visus pajus atidavęs, 
bet plėšiko buta išalkusio ne 

pajų, bet pinigų. Jis priver 
tė vežiką nuvažiuoti į tuščią 
lotą, kur laukė dar du jo 
draugai ir ten vežiką aptuš- 
tinta iš pinigų. 

JNelabai senai, Kaip teko j 
girdėti, užpuolikai padarė 
hold-upą lietuvių protesto- 
nų kunigui J. Kazokui. Juo 
i-oliaus, juo labjnus užsipul- 
dinėjimai platinasi. 

Šios dalies miesto gyven- 
tojai, ypatingai tie, kurie 
užsiima politika, taipgi na- 

mų savininkai ir abelnai pi- 
liečiai, turėtų padaryti tinka 
mą spaudimą kaip ant šios 
dalies miesto aldermanų, tai 
pogi Chicagos policijos per- 
clėtinio, idant miestas ap- 
saugotų gyventojų kap svei- 
katą, taip ir gyvybę. 

Mass-mitingas turėtų buti 
sušauktas ir delegacija pa- 
skirta, idant ji nuvyktų pas 
miesto vyriausybę ir apsau- 
gos pareikalautų. 

Kas tuomi užsiims? 
Brideporgtietis. 

"KAS EIS PRIEŠ BOLŠE- 
VIZMĄ, TAS ŽUS"—SA- 

KO AGITATORIUS. 
Užvakar vakare Mildos 

svetainėje, buvo 4-tos LSS. 
kuopos surengtos prakalbos. 
Kalbėjo kokis ten Valparai- 
so studentas ir Dr. A. Mont- 
vidas. Vakaro vedėjas pirm 
visko užreiškė, kad turime 
rengtis prie revoliucijos, tur 
but prieš tuos, kurie anais 
laikais jį "bombardavo" 
kiaušiniais stovint šale "ku- 
nigo" Mockaus. 

Tas valparaisietis užreiš- 
kė, kad kas eis prieš bol- 
ševizmą, tas bus pasiųstas 
pas Abraomą. Visur taip 
turi buti, kaip dabar Rusi- 
joje yra. 

Dr. Mont vidas kalbėjo 
apie amnestiją ir politiškus 

j prasikaltėlius. t 

M. K. Š—nis. 

POLITIŠKAS SUSIRIN- 
KIMAS. 

Visų Chicagos lietuvių ir 
i lietuvaičių didelis mitingas 

bus nedėlioję, kovo-March 
j 23 d., 3 vai. popietų, Ash- 
land Block Name, ant 2-ru 

lubų Sweit^ers Headąuar- 
ters, No. 155 N. Clark St. 
ir kampas Randolph st. Ant 
šio susirinkimo p. Robert M. 
Sweitzer nori asabiškai su 

mumis lietuviai pasikalbėti 
ir nurodyti dėl musų savo 

platformą ir ką jisai veiks 
likęs mayoru. Taipgi tą die 
ną lietuvių skyrius bus ati- 
dayrtas ir bus svarbus da- 
lykai perstatyti. 

i v, 

Kviečia visus Komitetas. 

PRANEŠIMAS KAREI- 
VIAMS. 

Lietuviai kareiviai lietu- 
vių kariumenės prašomi su- 
sirinkti ant lavinimosi šioje 
nedėlioję, kovo 23 d. ant 2 
vai. popiet, Brighton Park 
lietuvių parapijos darže. 
Aficieras Geriba koman- 
duos paskutini kartą. Atsi- 
lankykite visi. Valdyba. 

SO. CHICAGIEČIU 
ATYDAI! 

Rytoj, nedėlioj 2 vai. po 
pietų, B. Kueinskio svetai- 
nėje, 8756 Houston Ave., at 
sibus mass-mitingas keturių 
vietinių draugijų Visuotino 
Seimo reikale. 

Įžanga visiems už dyką. 
Visi lietuviai yra maloniai 
kviečiami. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
IŠ BRIGHTON PARK. 

Namų savininkai ant Brigh- 
ton Parko esate kviečiami i 
susi rinkimą, kuri s ats:bus su- 

hatoje kovo 22 d. 8 vai. vaka- 
re svetainėje 4500 S. Tolman 
str. Kviečia Lietuvių Bn^h- 
ton Park Politiškas pašalpmis 
kliubas. 

Komitetas. | 

PRANEŠIMAS KENOSHA- 
IEČIAMS. 

Pranešama Lietuvos Bal- 
so Draugijos sąnariams, 
jog sekantis metinis susirin- 
kimas atsibus kovo (March) 
23 d. Shlezo salėje, tuoj po 
sumos. Meldžiu visų sąna- 
rių atsilankyti i susirinki- 
mą, nes bus daug svarbių 
reikalų ir neatsilankę sąna- 
riai bus nubausti pagal kon-1 
stituciją. 

ŠIĄDIEN PRIBUVO MOR- 
TYRŲ BATARSJA. 

Šiądien 8:30 ryte pribuvo 
Chicagon iš Francuzijos 
108-ta mortyrų baterija. Pri 
buvusiems suteikiama karš- 
tas priėmimas. Po trumpam 
maršavimui visa b atari ja 
bus užkviesta pietautų Straf 
ford viešbutin. Popiet bus 
šokiai ir pasilinksminę ka- 
reiviai važiuos į Grand sto- 
vyklą. 

JUOZAS LEVICKIS, 
gyvcriant'c 4510 So. Paulina St., mirė 
3 vai po pietų Kovo 21 d., 1919 n\ 
Jis buvo 27 metu amžiaus. Amerikoje 
išgyvenęs 17 metų. Paliko dideliame 
nuliudimc teri Marijoną su dviem*, 
dukterimi ir aunu. 

Jiiozas paėjo iš Kauno gubernijos, 
Raseinių pavieto, Kaltinėnų parapijos 
Laidotuves atsibus 24 kovo, 8:20 vai. 
ryte. Eus nulydėtas žv Kryžiajs baž- 
nyčion iš ten bus nulydėtas ant Sv 
Kazimiero Kapų 

V sus gimines ir pažįstamus užkvie- 
čia į laidotuves nuliudusi moteris sj 
vaikučiais. 

VYRAI KURIE KALBATE 

LIETUVIŠKAI, PADARY 
j 

KITE SAVO LIUOSA 

LAIKA NAUDINGU! 

MĘS ORGANIZUOJAME 
LIETUVIŠKĄ SKYRIŲ, IR 
REIKALAUJAME KELE 
TO ENERGIŠKU, ATS A 
KANČIŲ VYRU DIRBTI 
SU MUMIS KELETĄ VA 
LANDŲ KASDIEN, ARBA 
KELETĄ DIENU KAS SĄ 
VAITE PER IŠTISĄ ŠI ME 
TĄ. 

JUS GALITE ŠI DARBA 
ATLIKTI NEPERTRAU- 
KUS SAVO DABARTINIO 
UŽSIĖMIMO. 

GEROS INPLAUKOS. 
ATEIKITE TARPE 9 IR 

1 VAL. BILE KURIĄ DIE- 
NĄ ŠIOJE SĄVAITĖJE, 
ARBA SEREDOS IR KET- 
VERGO VAKARAIS TAR- 
PE 6 IR 8 VAL., ARBA 
TELESONUOKITE MAN: 
RANDOLPH 7400 DEL SU- 
SITARIMO. 

ADAM MARKŪNAS, 
Lithuanian Department 

Room 847, 1ST NATIONAL 
BANK, 68 W. MONROE 
ST., CHiCAGO, ILL. 

REIKALAVIMAI. 

REIKALINGAS vaikinas dirbti ant 
fanuos su patyrimu farmos darbe. Ge 
ra mokestis, nuo 35 iki 45 doliarių i 
mėnesj su valgiu ir apmazgojimu. G^- 
ra m vyraui prie amerikonu, gera vic 
ta. Geras valgis. Kas nori dirbti ant 

farmų malonėkite atsišaukti šiuo ad- 
resu: Marin P Shareiva, c-o O. New 
man, Cissna Park, III. 

REIK VLINGA mergina prie abelno 
namu darbo. Gera vletao, pragyveni- 
mas ir užmokestis Atsišaukite: B. G. 
Addison, 3359 So. Mlchigan Avenue,, 
Telephonc Douglas 1575. 

REIKALINGA mergina prie abelno 
namų darbo. Darbas pastovus, peras 
atlyginimas F. A, Poška. 3317 W. 65th 
Plnce, Plione Prospect 9232. 

ANT PARDAVIMO. 

PARSIDUODA keturių pagyvenimų 
mūrinis namas lietuvių apielinkėje. Rei 
lcia {mokėti $1000; likusius išmokėji- 
mui pagal sutarimų,. Galima priimti 
lotą kaipo dalj {mokėjimo. Atsišaukite 
pas A. GRIGAS & C O., 3114 S. llals- 
ted SL, Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. Visai pigiai par- 
siduoda dviejų tonų trokas "Marion— 
Stutz" išdirbystės. Visai naujas. Prie- 
žastis pardavimo turiu du t roku. Atsi- 
šaukite: 819 W 33rd Street. 

TAISAU NAMUS. 
.Mur'r.u, cimantuoju, pleistnruoju ir 

visk«7 taisau. D^rbą atlieku specija- 
liškai ir pigiai Kam tok'.c žmogus 
reikalingas kreipkitės: 

B. P. RAJUMIEC, 
3044 S. Union Av., Chicago 

Telefonas Drover 4429 

TELEPHONE: 
YAKDS 155 

YARDS 551 

Re;. Phone Drover 7781 

LIETUVIŠKA APTIEKS 
F. A. JUOZAPAITIS, R. Pli. 

ORUO STORE 

Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kampa j 3otos Cjtvs 

CHICAGO 

PARSIDUODA valgomųjų daigtų l 
krautuvė (gropernė), tirti prie lietuvi^- Į 
kos bažnyč ios. Biznis labai gerai einn,! 
esantis išdirbtas per k«>liolika metų, I 
Galite pigiai pirkti, jeigu pasiskubin-i 
siteš. Parasiduoda iš priežasties part! 
nerių persikeitimo. 4409 S Fairfieid > 

Ave., Phone McKinley 5983 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

[rakandų ir Victorolų. Už $50 iri- 

įpirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastata, taipgi $*2 vertės- 

rekordų mokėjusių $200. Męs tu-, 
rime kelelį $150 tikros skuros j 
seklyčios setų, kaip nauji, buf Į 
parduota už geriausią pasiulym.j. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bor !' 
dsai bus priimti už mokestį. Ats> į šaukite tuojaus. Atdara kasdien! 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 
2810 Harrison St. CHcago į 

PAJIEŠKOJIMAI. 

PAJIESKAU pusbrolio Viktoro ir 
Povilo šlapeliu, pirmiau j'io gyveno Hj 
chester, N. Y Taipgi pajieškau ir P< 
ro Muntrimo, jis pirmiau gyveno R.il 
tlmore, M. D Jie patys ar kas kitas 
juos žinote, meldžiu pranešti rekau 
Ciu antrašu: Frank Bačiulis, 1200 Be|- 
den Avc, Chicago, III 

I H'H>-iKJOa-D0OtH3 ; 

II Dr. G. M. Glasęr I 
j g Praktikuoja jau 27 metai 

§ 3149 S. Morgan St., kerte 32 st. u 

2 Specialistas Moteriškų, Vyriškų, § <£ ir Chroniškų Ligų, 
§ Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po ^ 
o piet. 6—8 vale.. Nedėl. 9—2. 

g TELEFONAS YARDS 687. J 

VISU DOMAI! 

Lietuvių pogyvenloje kolionijoje parsiduoda Pigiai Saldainių Krau- 
;tuvė. Krautuve yra įrengta 'Ice Cream Parlor". Biznis yra 12 metų 
senumo Yra skyriai lulšių dcilydčms, smulkmenos ir aprėdalų, mo- 
kykloms reikmenys, ir viokio tabako rukymui. Priežastis pardavimo 
yrn ta, kc:d psrdavėja nusilpnėjo sveikatoje. Jeigu pirkėjui pasidabotų 
pirkti, parduosiu ir na^ą. 

po No 114 East 107th Strset, Roscland, III. 

ONA ŽALYS 

PradCk Naujus Metus su tobulu nkitj re 1 

[ijir.iu, taip. kad aicko njpralęistumci per * j 
us metus, kas tau »;n11 buti r,au<liui:a. 

Gera! pritaikinti akiniai prašalins akių h 
[aivos ckaudSj'nms, trumparegystė arba toli 
•egystd prašalinama, pasitarkite su mani'i 
iricS einant kur kitur. Egzamlnacija D VILA l 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. Ashland A ve., ChicagO 
Kampas Ibtos Gatvčs. 

3čios lubos, virš l'iatt'o ? tick<>s. TimyHtr 
mano pa r;.'r 

Vnlandor.: nuo ^tos vai. ryto iki S vai. vak. 
N'cilčlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

DIENI N R IR VAKARINE 

MOKYKLA 1 čia gali lervai jr greitai išmoitti Anglų ir 
Li'-tuvių icalb.is, aritmetikij, S. V., Anglijos, Li"tuvos ir at?!nq islo-iias, geografijų, rašyti I, iaifikus, h tt. Talpsi. tarime Gr..mmar ir High School'ių skyrius. Liefuvikl mokytojai. Sanaudo- li kito l:uoją hifij oasimokiiunui. ncsigailesit!. 

American Coilegs Preparatorv School 
: 3103 SO. KALSTED SI., CHICAGO, ILL 

*>IA5TER 5Y5TEH J j V—— -v1 ji 
Męs mokiuair.e S{ puiku, gerai į^S 

^ apsimokanti amatą j trumpą, lai- u 
3 ką. Kirpikai yra labai rcika i?i 
^ laujami. Vietos uepripildytos lau B 
P kia. Ateik dieną ar vakare. B 
t Master Cutting School § 

J. F.' KA5NICKA, 
118 N. LaSalle St., 4 augštas n 

(Prieš City Ilall) pi 
-»,ar -m ejctkk-ksmzasrn&sm 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokinu siuvimo, kirpimo, dcsięning 
iienomis ir vakarais dėl biznio ir 
namą. Paliudijimai išduodami ir vie> 

parūpinamos dykai. Atsilankykite 
irba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA FATEK, Principą] 
31205 S. Ilalstcd St, lsoO Wells Ut 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos kalbu, 

iritmetikos, knygvedystis, stenografijos, ty- 
>e\viit"iR, l-irklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
os, abcliios istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilletystės. dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 5 va* 
nndos po pietų. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. j 
310G S. Halsted st., Chicago, 

c-oo-ocoaoooocr wO-o«wchKhJ 
į 

lJJioiic Boitlcvard 2160 £ 

Dr. fl. J. Karalius l 
c 

U2S1SENS "JSIOS 
LIGOS 

Valandos: 9 Iki 1?. ir i lkl 'J Js 
vakarais. <j 

23C3 SO MORBAn STREET 

Dr. M, flerzman i 
IŠ RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- i 

tų kaipo patyręs gydytojas, cbirurįis j 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas liga1!, vy- 
rų. moterų ir vaikų, pasai naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
į rietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 \V. lSth 
Stir<t, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. 'r 

(,—5? vakarais. Teleplione Canal 3110 
GYVFNTMAS: 3412 So. TIalsted St. 

VALANDOS: 8—0 ryto. tiktai, 
mrt-frrt n ms o-o 

Dr. Virginia Narbat! 
Physician *k Surgeon 

3001 est 22nd Street 
2111 Marshall Blvd. 

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

Tel. Lawndale 66C 
Gyvenimas: 

j.'el. P.ockwell 1681 

Ofisu T;ltfoa's Bopltfirl 160 

DR. M. T. S»I'IS 
LIETU V'S 

Gydytojas ir Chirurgas 
11 oi W. 47th st. 

fi>o Vi!a< #»: M rvtaiil. 3 po ple 7 iki9riV>rt 
Kcdctionls nuo S rjto iki 2 p pieta. 

Namai 1007 Cakley Blvd. 
TeUronas setieT 20 

VVVVVVVVVsn 

DR. S. NfllKE,L!S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVF 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

W 0 tt&O o 

NAUJO SUBDIV1ŽINO MORGAN PARKE. 

Tai bus vienas iš puikiausių subdivižinų, kokio jau seniai Chicagiečiai 
laukė, ant kurio randasi labai gražių medžių, kurie dabina visą apielinkę. Arti 
karą linijos, kur už 5 centus gali nuvažiuoti i visas dalis miesto. Arti didelių fab- 
rikų, kuriuose Lietuviai uždirba didelius pirigu-s 

PIRK GREITAI, TAI PIGIA! NUPIRKSI, LOTAI TIK PO $225.00 IR AUKŠČIAU. 

$25.00 įmokėti, o likusius po $10.00 ant mėnesio. Tokius pat lotus prie ša- 
lies kitos kompanijos parduoda po $300.00. Tokiu budu ir šitie lotai netrukus pa- 
kils trigubai vertėje. 

Kas pirks kelis lotus, tas gali turėti gražią farmiukę mieste. Gdlės užsi- 
auginti gyvulių ir visokių daržovių; tas palengvins pragyvenimą. Daugumas Lie- 
tuvių jau gyvena apie musų subdivižiną, kurie turi visr.d?. šviežio pieno, sūrio, 
sviesto, kiaušinių ir visokių daržovių, netik paliems visko užtenka, bet dar ir ki- 
tiems parduoda. Visi pripažįsta, kad jiems pragyvenimas visai pigiai atsieina ir 
visada turi šviežią maista ir apart to kvėpuoja tyru oru—tas žmogui yra reikalin- 
giausia. 
KAS PIRKS LOTĄ. TAM PABUDAVOSIME NAMĄ, PAG* L PIRKĖJO NORĄ. 

Lietuviai nepraleiskite minėtos progos, atvažiuokite tuojaus į Korporaci" 
ros ofisą prie savininku minėtų lotų ir klauskite platesnių paaiškinimų, iš ko jus 
galite turėti didelę naudą. 

LAND & 
3301 SO. HALSTED STREET 

COMPANY 
PHONE BOULEVARD 6775 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6

