
LITH UANIAN DAILY 

Kopija 2 c. 
Published and distributed under permit (No. 582) authorized by the Act of Octoberb, 1917, on file at the Post Officą of Chicago, Illinois. 

By order of the President, A. S. P'urlcson, Postmaster General. Copy 2c 

P3o. 71 

Bolševiku Armija Traukia 
VengriioiL 

Siunčia Lenku Legijonus Danzigan, 
.X* 

Vokiečiai nori jungtis su bolševikais. 
f ♦♦ 
'V 

Cecho-Slovakų prezidentas rezignavo 

BOLŠEVIKU ARMIJA 
TRAUKIA VENGRIJON. 

1 Londonas, kovo 24 d. Iš 
Zuricho pranešama per Pa- 
ryžių, kad 70,000 bolševikų 
jau perėjo Dniestro upę Į 
pietus nuo Lembergo ir ei- 
na į pagelba vengrams. 

Pranešime taipgi pažy- 
mima, kad bolševikai jau 
pasiekė vengrų mažesnius 
buiius. 

Vengrijos kariumenė e- 

santi po vadovyste genero- 
lo majoro Georgy. Tai yra 
ainis senos vengrų giminės 
irgi pasižymėjusios revoliu- 
cijoje 1848 metais. Be to 
generolas Georgy, berods, 
buvo rusų nelaisvėje, taigi 
yra gerai apsipažinęs su 

bolševikų padėjimu. 

SIUNČIA LENKU LEGI- 
JONUS DANZIGAN. 

Paryžius, kovo 24. Fran- 
cu/,ijos premieras Clemen- 
ceau tarėsi su užrubežinių 
reikalų ministeriu lenkų 

plausime. 
Yra manoma, kad lenkų 

legionai po vadovyste gene- 
rolo Haller bus siunčiami 
Danzigan nežiūrint ar to no 

rės vokiečiai ar ne. 

NORI JUNGTIS SU 
BOLŠEVIKAIS. 

Paryžius, kovo 24. Iš Zu- 
richo ateina žinių, kad Vo- 
kietijos užrubežinių reikalų 
ministeris grafas Brockdorf 
Kantzau pasiuntė savo pa- 
gelbininką Kari Kautsky 
Maskvon, kad, šis ištyręs si- 
tuaciją ant vietos, praneštų 
Vokietijos ministerijai tik- 
rą dalykų stovį. 

Sakoma tai pirmi žings- 
niai, kad užmezgus artimes- 
nius ryšius su bolševikais 
kaip ekonominius taip ir po- 
litinius. 

ČECHOSLOVAKIJOS 
PREZIDENTAS 
REZIGNAVO. 

Kopenhagenas, kovo 24. 
Iš Viennos oficialiai pra- 
nešama, kad Čecho-Slova- 
kijos armija pasiųsta prieš 
Vengrijos sukilėlius ir jau 
traukia per Vienną. 

Taipgi pranešama, kad 
Čecho-Slovakijos preziden- 
tas, profesorius Massaryk re 

zignavo iš savo urėdo. To- 
kia žinia atėjo iš Berlino, 
vienok priežasties, kurios 
dėlei Massarykas rezignavo, 
nepaduoda. 

VENGRIJOS REVOLIUCI- 
JA BOLŠEVIZMO 

VAISIUS. 

.. Berlinas, kovo 24. Neku- 
rie laikraščiai užreiškia, 
kad bolševikiška revoliucija 
Vengrijoje nėra pasekmės 
dėl naujų rubežių tarp Veng 
rijos ir Rumunijos, kaip bu- 
vo pranešama. 

Girdi, bolševikiška agita- 
cija Vengrijoje buvo varo- 
ma nuo seno laiko ką paro- 
do areštai ir teismai dėl at- 
gabenamų Vengrijon rusiš- 
kų rublių, ir sukilimai Bu- 
dapešte jau buvo pereitoje 
seredoje, kada apie naujus 
rubežius nieko nežinota. 

Gi grafo Karolyj užreiš- 
Trimas, kad jis rezignuoja 
dėl naujų rubežių, yra tik 
papuošalas ir tai gudrus. 
Grafas Karolyj, matyt, norė 
jo pasirodyti minių draugu, 
ką jis pabriežė ir savo atsi- 
šaukime. 

VENGRIJA PO BOLŠE- 
VIKU GLOBA. 

Basei, kovo 23, (suvėlin- 
ta). Subatoj Bubapešte buvo 
ramu, bet, kaip pranešama, 
daug vaizbos įstaigų susto- 
jo veikę, nors visur iškabi- 
nėti atsišaukimai, kad žmo- 
nės be pertraukos atkalbi- i 

nėtų savo pereigas. 
Beto pranešime pažymi- 

ma, kad dėl geresnio pasi- 
sekimo gintis nuo talkinin-' 
kų, Vengrija pasiduoda Ru- 
sijos bolševikų globon; bol- 
ševikams apie tai pranešta 

į orlaiviu. 

TALKININKŲ ŠARVUOTI 
LAIVAI VENGRIJOJ 

Paryžius, kovo 24. Šią- 
dien pranešama, kad talki- 
ninkų apginkluoti laivai lei- Į 
dosi važiuoti upe Dunojumi 
Budapeštan. Taipgi priduria 
ma, kad nors Budapešte bu- 
vo riaušės, bet talkininkų ir 
Amerikos atstovai nebuvo 
kliudomi. 

BOLŠEVIKŲ AGITACIJA 
BOHEMIJOJE. 

Londonas, kovo 24. Ko- 
respondentas laikraščio Dai 
ly Mail praneša, kad Bohe- 
mijoje eina stipri agitacija 
už bolševikus. Agitacijoje 
pabriežiama, kad tik su pa- 
gelba bolševikų šalis galės 
išgauti sau teisę saviapsi- 

1 sprendimo. 

Vienas klausimas, bet dvi mintįs. 

IMiMtfto 
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ORAN'PA 
MERE IS 
1HE SHOE 
BLACKIM6? 

Sunūs: Tėvuk, kur yra "švaksas?" 

BOLŠEVIZMAS GRĘSIA 
RUMUNIJAI. . 

Waahington, D. C. Dip- 
lomatai turi sunkią užduotį 
išrišimui naujai susidariu- 
sos situacijos dėl bolševi- 
kiško rėžimo Vengrijoje, 
kuri nepaisant į pasekmes 
paskelbė šalį karės stovyje. 

Su judėjimu Vengrijoje 
yra surištas ir likimas Rumu 
nijos, kuri apsupta vengrų 
ir rusų sunkiai gali laikytis 
prieš bolševikišką agitaciją, 
ypač ir todėl, kad ateina ži 
nių, jog vengrai nori sude- 
rinti savo veikimą su rusų 
bolševikų veikimu. 

BOLŠEVIKAI BUDA- 
PEŠTE. 

Kopenhagenas, kovo 24. 
[š Viennos pranešama, kad 
burysr bolševikų jau atvyko 
Budapeštan; jie užreiškė, 
jog didelės Rusijos sovietų 
spėkos bus tuoj Vengrijoj, 
kurios jau esą kelionėje. 

VOKIEČIAI PALIUOSA" 
VO RADEKĄ. 

Kopenhagenas, kovo 24. 
Pranešama iš Berlino, kad 
Kari Radek rusų bolševikų 
agitatorius, kuris buvo areš 
tuotas vasario 13, dabar ta- 
po jau paliusuotas iš ka- 
lėjimo. 

Nekurie laikraščiai neuž- 
giria paliuosavimą Radeko 
šiuo laiku, kuomet sparta- 
kai subruzdo vesti sparta- 
kišką agitaciją, kad parė- 
mus Vengrijos bolševikų ju- 
dėjimą. 

BAVARIJA NUGINKLUO- 
JA KARIUMENĘ. 

Zurich, kovo 24. Bavari- 
jos užrubežinių reikalų mi- 
nisteris pranešė Vokietijos 
valdžiai, kari Bavarija nu- 

ginkluojanti savo esančiu 
kariumenę ir daugiau ne- 

gelbės Vokietijai. 

BOLŠEVIKAI GERINASI 
, ANGLAMS KAREIVIAMS. 

j Londonas, kovo 4. Mas- 
kvoje šiuo laiku yra 40 An- 
glijos kareivių bei jūreivių 
nelaisvių, kuriuos bolševi- 
kai suėmė šaurinėje Rusijo- 
je. Pranešama, kad bolše- 
vikai gana gerai apsieina 
su nelaisviais prastais ka- 
reiviais. Jiems leidžiama 
Vaikščioti po miestą ir ap- 
lankyti ten gyvenančius Ang 
lus. Su afieierais elgiasi vi- 
sai kitaip; juos laiko atski- 
rose celėse ir niekur ir nie- 
kad neišleidžia. 

BOLŠEVIKU JUDĖJIME 
KALTINAMA VOKIEČIUS 

Paryžius, kovo 24. Išve- 
džiojama, kad dabartinis 
bolševikiškas judėjimas bu- 
vo organizuojamas per vo- 

kiečius, kad su bolševikų 
pagelba atsilaikyti prieš tal- 
kininkų spaudimą. 

Patvirtinimui šios nuomo- 

nes nurodoma J siuntimą at- 
stovų Maskvon (K. Kauts- 
ky) ir paliuosavimą Rade- 
ko, kurio prasižengimai bu- 
vo aiškus ir, sulyg teisių, tu- 
rėjo buti baudžiamas. 

FSAKĖ PRADĖTI MUŠIUS 
SU TALKINIKAIS. 

Washington, D. C. Vals- 
tybės departamentas gavo 
iš Belgrado pranešimą, kad 
Vengrijos bolševikiška vald 
žia įsakė pradėti mušius su 

talkininkais, vienok nežino- 
ma, ar mūšiai prasidėjo ar 

ne. 

NUPUOLĖ KRASOS 
ORLAIVIS. 

Paryžius, kovo 24. Kra- 
sos orlaivis tarp Paryžiaus 
ir Bordeaux, sugedus jo in- 
žinui, apsivertė ir nukrito 
žemėn. Lakūnas ir vienas 
keleivis sunkiai sužeisti. 

VOKIEČIŲ DEMONSTRA- 
, CIJA PRIEŠ TALKI- 

NINKUS. 

Amsterdam, kovo 24. Pe- 

reitą nedėldienį Berline į- 
vyko didelė demonstracija 
prieš talkininkus, kurios o- 
balsiu buvo, kad talkinin- 
kai neteisingai elgiasi Tai- 
kos Konferencijoje. Vėliau 
minia atėjo prie viešbučio 
Adlon, kuriame apsistojusi 
Amerikos misija ir šukavo: 
"Šalin su Anglija". 

VOKIŠKOJI AUSTRIJA 
PERSPĖJA TALKININKUS 

Vienna, kovo 24 d. Vo- 
kiškosios Austrijos karės mi 
nisteris Herr Deutsche savo 

pranešime perspėja talkinin 
ykus, kad neatsineštų link Vo 
kiškos Austrijos reikalų, kai 
kad atsinesdavę prie Vengri 
jos, nes liaudis nustojusi vii 
ties gali sukilti ir bolševiz- 
mui kelias bus atdaras ir i 
Vakaru Europą. 

VOKIETIJOS PREZIDEN- 
TAS UŽ DANZIGĄ. 

Kopenhagenas, kovo 24. 
Vokietijos prezidentas E- 
bert kalbėjo visuomeninia- 
me susirinkime, kuris buvo 
surengtas, kaipo protestas 
prieš norą atiduoti lenkams 
Danzigą ir juostą žemės nuo 

Lenkijos iki Danzigui. 
Ebertas užreiškė, kad Vo 

kieti jos valdžia nepasira- 
šys po taikos sutartimi, jei 
Danzigas bus atiduotas Len 
kijai. Taipgi užreiškė, kad 
Vokietija negali atsisakyti 
nuo Vakarinės Prūsijos ir 
Augštutinės Silezijos. 

Ant pabaigos Ebertas pra 
nešė, kad Vokietijos vald- 
žia buvo pasirengusi pada- 
ryti upę Vislą neutrale, kas 
padarytų ir Dajisigo uostą 
neutraliu, bet Vokietija nie- 
kuomet nesutiks atiduoti 
Lenkijai vokiškąsias dalis. 

ORGANIZUOJA KOMU- 
NISTIŠKĄ ARMIJĄ. 

Berlinas, kovo 23, (su- 
vėlinta). Ateina žinių, kacl 
vengrų naujoji valdžia yra 
pasiryžusi suorganizuoti ko- 
munistų armiją nors 70,000. 
Atsišaukime dėl organizavo- 
mo armijos vadai užreiški«, 
kad reikia organizuotis i- 

dant apsigynus nuo talki- 
ninkų imperializmo. 

Viename iš tų atsišauki- 
mų užreiškiama, kad talki- 
ninkų imperializmas sustip- 
rino bolševizmą Rusijoje, 
kur tapo sunaikinta Kerens 
kio plianai; daabr bolševiz- 
mas persikėlė Vengrijon ir 
jei to neužteks, tai bolševiz- 
mas persikels ir į talkininkų, 
žemes. 

I 
AUSTRAI NEPRITARIA 

VENGRAMS. 

Amsterdams, kovo 24. Iš 
Viennos pranešama, kad 
Austrijos darbininku cent- 
ralis komitetas nutarė ne- 

remti Vengrijos darbininkų 
sovietų judėjimo. Tokis 
nuosprendis paremtas tuo- 
mi, kad tada šalis atsidur- 
tų be maisto, kurio daug 
suteikia talkininkai. 

UKRAJINA FLIRTUOJA 
SU BOLŠEVIKAIS. 

Vienna, kovo 24. Prane- 
šama, kad ukrajiniečiai pra 
deda gerintis bolševikams 
ir nori susiartinti veikme. 
Bolševikų atstovas Rodovs- 
ki pribuvo Ukrajiniečių sto- 
vykion kad ištaisius buvu- 
sius nesusipratimus. 

PEROGRADE DIDELIS 
MIRTINGUMAS. 

Paryžius, kovo 24. Sulyg 
Rusijos policijos statistikos 
gautos Paryžiuje, pasirodo, 
kad Petrograde tik per vie- 
ną vasarį mėnesį išmirė 
113,000 ypatų. Gi Petrogra- 
de 1 dienį vasario buvo 
vos 990,000 gyventojų, to- 
dėl palyginus skaitlines mir 
tingumas yra labai didelis. 

TEISMAS UŽMUŠUSIO 
FRANCUZĄ SOCIALISTĄ. 

Paryžius, kovo 24. Raoul 
Villain užmušėjas socialistų 
lyderio Jean L. Jaures yra 
teisiamas prisaikintųjų teis- 
me. Jis užmušė minėtą sacia 
listą liepos 31 dieną, 1914 
metų. Jaures nušautas laike 
pietų viename restorane; už- 
mušystei priduodama poli- 
tiška svarba. 

SINFEINERIAI NUTVĖ- 
RĖ GINKLŲ. 

Dublin, kovo 21. 40 sin- 
reinerių užpuolė ant kariš- 
kojo sandelio ir, surišę sar- 

gybą iš trijų kareivių apvo- 
gė amunicijos sandelį. Kiti 
8 kareiviai, prigulinti prie 
sargybos būrio, ilsėjosi sar- 

gybinių name. 

Kariški motorai kareivių 
stovykloje tapo apgadinti, 
kad negalėtų vytis užpuoli- 
kų ir sinfeineriai su užg *ob- 
tais ginklais pabėgo. 

KOLCAKAS MUŠA BOL- 
ŠEVIKUS. 

Paryžius, kovo 24. Ateina 
žinių, kad Kolčako kariume 
nė smarkiai pradeda dides- 
nį ofensivą 50 mylių fronte 
tarpe miestų Okansk ir Osa 
išilgai upę Kama. Tūlose 
vietose bolševikai atstumti 
į 25 mylias atgal. 

Taipgi pranešama, kad 
Koleako kariumenė turį žy- 
mius pasisekimus i: apielin- 
kėje Birsko į šiaur-vakarius 
nuo Ufos. 

CITY HALL. 
BEDARBIAI APGULĖ 

Chicago, III. kovo 24. 
šiądien prieš piet apie tuks 
tantis bedarbių, kurių tar- 
pe buvo nemažai paliuosuo- 
tų kc.reivių ir jūreivių, ap- 
gulė City Hali ir reikalavo 
darbo. 

Tūlas diktas juodukas už- 
reiškė, kad męs nenorime 
almužnos, bet duokit mums 

darbo, nes musų šeimynos 
kenčia badą. Kiti patvirtino 
jo nuomonę. Nors vėliau ta- 
po suteikta darbas Į 400 ypa 
tų, bet toli gražu ne visiems 
ir viršinikai susirupinę, kaip 
'jie galės sueikti darbus be- 
sididinaneiam bedarbių skai 
čiui. 

SEKRETORIUS DANIELS 
APLANKYS ROMĄ. 

Washington, D. C. kovo 
24. Laivyno sekretorius Da- 
niels pribuvo Brestan, Fran- 
cuzijon ir ketinąs drauge su 

Italijos admirolais aplankyti 
Romą. 

KAREIVIU STOVYKLŲ 
UODAI MUZĖJUN. 

* 

Washington, D. C. Yra j- 
sakyta kariumenės dakta- 
rams sugauti kiekvienos rū- 
šies uodų, esančių kareivių 
stovyklose, po vieną ar dau 
giaus uodų. Jie bus perduoti 
'kariškan medikalin muze- 

jun. 

KAIP ŽMONĖS DARO 
PINIGUS. 

Washington, D. C. Sugrį- 
žus taksoms nuo pelno pa- 
rodė gan keistų dalykų. Tū- 
las batų valytojas, turis vie- 
ną budelę užmokėjo taksų 
net $18,00u. Gi kitas, patar- 
nautojas viešbutyje, taksų 
užmokėjo $6.000. 

NEMIELAŠIRDINGAS 
ŠERIFAS. 

Madison, S. D. Vietos po- 
licija suėmė įvairiose vieto- 
se 105 bonkas degtinės. Še- 
rifas suimtąją degtinę, išpy- 
lė ant pelenų krūvos, nors 

apie tuzinui gerų gėrikų sei- 
lės per barzdą varvėjo. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje. 
Utarnike nepastovus oras, 

j vakarą gal lietus; seredoj 
lietus. 

Saulėtekis, 5:45; saulėlei- 
dis, 6:07. Mėnulis užtekės 
3 valandą ryte. 
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Ar Surinks Milijoną? 
Musų Tarybos ir jų Pildomasis Komi- 

tetas pradėjo dideli darbą, sumanydamas 
viena-dviem dienomis surinkti čielą mili- 
joną parašų po peticiją, kurioje bus reika- 
lajama pripažinimo Lietuvni neprigulmy- 
bės ir kuri turi but pasiųsta Taikos Konfe- 
rencijai, idant aremti lietuvių tautos rei- 
kalavimus. 

Męs širdingai pritariame šitam darbui, 
kaip pritariame kiekvienam darbui, kuris 
nors viena uncija nusveria Lietuvos nau- 
don. 

Bei podraug su tuo nęs skaitome savo 

priederme atkreipti atydą j tą faktą, kuris 
gali kaip sykis užkenkti to darbo pasiseki- 
mui. 

Chicagoje, pavyzdžiui, laike pat pirmo 
susirinkimo, kuomet šis ir kiti Tarybų plia- 
nai buvo išklausyti ir svarstomi, tarp susi- 
rinkusių to žvilgsni nebuvo matytis tokios 
minčių vienybyės ir tokio entuziazmo, už- 

sidegimo, kokis panašiuose atsitikimuose 
turėtų buti. 

Priežastis tam yra tame, kad didele vi- 
suomenėm diduma yra didžiai nepatenkinta 
musų Tarybų (teisingiaus pasakius ''katali- 
ku" Tarybos) užsispirimu neprileisti prie 
Visuotinojo Seimo sušaukimo, kurio vienu 
iš svarbiausių mierių, nekalbant jau apie 
kitus mierius, yra taip-pat sudarymas tam 
tikros opinijos Amerikos visuomenėje. 

įskilus šiam naujam sumanymui rengti 
peticiją, seimo šalininkai nužiuri tame ma- 

nevrą nuslopinti ir užmušti Visuotinojo Sei- 
mo sumanymą. 

Gal but toks nužiūrėjimas yra nepama- 
tuotas, tačiaus reik skaitytis su faktu, kad 
jis tikrai yra. 

Pasekmė to yra aiški: kįla nepasitikėji 
mas, neužsiganėdiiiimas, atšalimas, gi ga- 
lutina pasekmė bus ta, kad visa tai kenks- 
mingai galės atsiliepti — ir veikiausiai at- 
silieps — ant pačios peticijos rengimo rei- 
kalo. 

Idant prideramai ką atlikti, reik turė- 
ti entuziastišką, širdingą visos visuomenės 
paramą. Tokios paramos negalima tikė- 
tis, kuomet jos analiogiški norai yra igno- 
ruojami, neišpildomi. 

Panašius dalykus reik turėti omeny- 
j-j, nes męs turime reikalus ne su spangais, bet su protaujaučia visuomene, štai kodėl 
Chicagiečiai, pritardami peticijos plianui, 
podraug su tuo kuostipriausiu balsu užrei- 
škė, kad ir Visuotino Seimo klausimas ne- 
privalo buti užmarintas. 

Pačios peticijos sumanymas galėtų bu- 
ti daug daugiaus pas* cningesnis, jeigu po- 
draug su tuo butų paskirtas ir laikas Vi- 
suotinojo Seimo sušaukimui.. 

Jeigu musų Tarybos, arba bile kuri iš 
jų antagonizuos didelę visuomenės dali, 
Seimo klausime ir to pasekmėje; vieton mi- 
lijono parašų, bus surinkta, sakysim, vien 
tik koks šimtas tūkstančių parašų, tai iš 
to bus aišku, kad, ažuot Lietuvos laisvės 
reikalui gelbėjus, jis bus tik gadinamas. 

Musų vadai turėtų gerą apsirokavimą padaryti. 

Naujas Lietuvos 
Padalinimas. 

Visa lenkų veidmainystė išėjo viršun, 
kuomet šio menesio pradžioje jie padavė 
Rusijai sumanyme], pasidalinti tarp savęs 
Lietuvą. Negalėdami, matomai, lengvai 
praryti visos Lietuvos patįs vieni, musų 
"braciai" šaukiasi talkon rusus, kad jiems 
pagelbėtų. 

Sulyg prof. Valdemaro pranešimo, per 
duoto telegramuose iš Paryžiaus, lenkai 
pasiūlijo rusams šiaurinę Lietuvos dalį, o 

,;au pasiliktų pietinę Lietuvos dalį. 
Visa kliūtis tokiam plianui, kol-kas, 

yra tame, kad rusai turi nemažesnį sulyg 
Lietuvos apetytą už lenkus. Jie patįs no- 

rėtų pasiimti sau visą Lietuvą. 
Todėl, ko-kas, iš šito lenkiško "sky- 

mo dar nieko nėra išėję. 
Bet iš to aišku yra, kad visi lenkų pir- 

miau meilavimaisi -^vie "sesutės" Lietuvos, 
visos dainelės apie brolius lietuvius, ku- 
riems męs velijame laisvės kaipo lygiems 
su lygiais" buvo ne kas daugiaus, kaip vil- 
ko, avies kailyje, bliovimas. 

"Braciai poliakai" su raminusia sąži- 
ne suplėšytų į dalis Lietuvą, jeigu pertai 
jie gautų bent kokį jos šmočiuką. 

Tai didžiausi šiądien lietuvių tautos 
nevidonai, su kuriais lietuviams prisieis dar 
nesykj stoti kruvinon kovon už savo žemės 
apgynimą. 

Lai lietuviai, ton kovon rengiasi tuo- 
jaus, nuo dabar! 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 

RAUDONAS TAŠKAS LIETUVOJE. 
Tokiu antgalviu Ivlr. Lothorp Stoddard 

žamale American Review of Reviews (už 
kovo mėn.), savo straipsnyje "Europos ma- 
žesni susikirtimai," apibudina dabartinį 
Lietuvos padėjimą. Papasakojęs apie lat- 
vius, jis sekančiai rašo apie lietuvius: 

"Lietuva, gulinti tuojaus į pietus 
nuo Baltiko Provincijų, yra tokioj pa- 
čioj [kaip ir latviai] bėdoj. Lietuviai, 
kaip jau buvo sakyta, nėra slavai, 
bet Viduramžių laikais Lietuva tapo 
prijungta prie slaviškos Lenkijos, ir 
augštesnės kliasos šiądien yra lenkai 
('-)} lygiai kaip augštesnės kliasos Bal 
tiko Provincijose yra vokiškos. 

"ftusija valde Lietuvą 1914 me- 
tais ir buvo širdingai neapkenčiama 
kaip lenkų, taip lietuvių. 1915 metais 
vokiečiai užkariavo Lietuvą ir laike 
ją, kol patįs nesugriuvo 1918 metais. 
Vokiečiai, žinoma, laikė Lietuvoje stip 
rią, militarišką valdžią. Po to laiko 
tenai, kaip rodosi nebuvo jokios val- 
džios [Šis ir sekanti po to išsireiški- 
kimai parodo, kad rašytojui trūksta 
nuodugnesnio apsipažinimo su dabar 
tiniu Lietuvos padėjimu ir kad jo in- 
formacijos yra semtos veikiausiai iš 
lenkišku šaltinių. Vertejas]. Kuomet 
vokiškoji valdžia pasiliovė gyvavusi, 
lietuviai pradėjo steigti ncprigulmingą Lietuvos viešpatiją, bet įtekmingas len- 
kiškas elementas tuojaus apskelbė at- 
gimimą istoriško ryšio tarp Lenkijos ir Lietuvos. Abidvi pusės sutvėrė, blo- 
gai-apginkluotas milicijas, tarp kurių laikas nuo laiko pasitaikydavo kraujo praliejimas. 

••JNetrukus Lenkijos viešpatija, naujai susitvėrusi j pietus nuo Lietu- 
vos, nusiuntė lenkišką kariurnenę pa- gelbai lietuviškų lenki]. Bet kaip sy- kis tuo laiku rusiški bolševikai pasi- rodė. Apreikšdama, kad lietuviai pri- valo but apsaugoti nuo "buržujinės" lenkų valdžios, Petrogrado valdžia nu- 
siuntė savo Raudonsargius lygiai taip, kaip kad ji buvo padariusi Baltiko pro- vincijose. Rusai padarė pusėtiną pro- gresą ir didelė Lietuvos dalis yra da- bar jų rankose. Viena priežastis jų pasisekimui yra tame, kad lenkai ir lietuviai negali susivienyti prieš ben- drą priešą. Tuo tarpu rusų bolševi- kiška kariumene skaito kaip lenkus, taip lietuvius "buržujais," ir sulyg to seka dideli žiaurumai ir turto naikini- mas." 

* * 

George Creel, buvusis perdėtinis taip vadinamo "Committee for Public Informa- Ition, parašė straipsnį, tilpusį Ever/body's magazine, kuriame jis paduoda sutrauką patarnavimų, kokias šiai šaliai suteikė čia 
gyvenantieji svetimtaučiai. 

Laikraštis Post-Standard (Syracuse, N. Y., kovo 10 d. 1919 m.), kalbėdamas apie ši p, Creel'o straipsni, sako, kad "Su- 
vienytose Valstijose yra 1,000,000 lietuvių. 30,000 jų buvo armijoj, gi pusė šio skait- 
liaus buvo liuosnoriai." 

KĄ RAŠO KITI LAIK- 
RAŠČIAI. 

DĖLEI LIETUVOS MINIS- 
TERIJOS KRIZIO. 

Be abejonės nėra geru 
daiktu, kuomet Lietuvoj vie 
nas ministerių kabinetas 
greitai pasikeičia kitu. Męs 
savo nuomonę jau išreiškėm. 

"Draugas" ir-gi panašiai 
mato tame klaidas. Anot jo, 
pirma ministerija griuvo dėl 
to, kad nebuvo vaduotasi pil 
nu Lietuvos Tarybos užsiti- 
kėjimu. Antrosios ministe- 
rijos (Sleževičiaus) kabine- 
tas nenorėjo skaityties su 

Taryba, prašydamas jos net 
nedaryti susirinkimų. 

Kaslink trečiosios minis- 
terijos, tai jau jaja nepasi- 
ganėdina. netik socialistai, 
demokratai, bet ir krikščio- 
nįs-demokratai. Dovydaitis 
juk savo laiku negalėjo susi- 
taikyti su p. Smetona ir kun. 
Tumu dėlei jo dešinei kraš- 
tutinės pasaulėžvalgos. 

"Dr." tani3 reikale rašo: 
"Lietuvai nepasidarė 

nei kiek naudos iš tos po- 
litikos. Tat buvo antraei- 
lio klausimo išpūtimas, pri 
vertimas visuomenės min- 
čių užsiimti juridiniu 
žvilgsniu, kuomet reikia 
tėvynę ginti nuo priešų. 
Ir šitą antrąją klaidą mus 

antrosios ministerijos užty N 

Įėjome, kol svetimtaučių 
spaudoje nepasirodė ži- 
nia, kad įvyko Lietuvos 
ministerių kryzisas, kad 
Dovydaičiui pavesta for- 
muoti trečias tais pačiais 

metais Lietuvos kabinetas. 
Šiuo kartu aiškus kata- 

likas tampa ministerių pir 
mininku, bet męs nesi- 
džiaugiame tuomi. Mums 
daug maloniau butų bu- 
vę, kad ministeriai butų 

I užsiėmę Lietuvos tvarky- 
j mu, o ne krizisų dirbimu". 

SKILVIO MIKROBAI. 

Žmogaus skilvyje yra gani 
daug įvairių mikrobų. Pirmiau 
gydytojai turėjo daug ginčų 
apie tai, ar jie neša gero, ar 

blogo žmogaus sveiaktai. Bet 
jau likosi priparodyta, kad tie 

mikrobai, kurie gyveno storose 
žmogaus žarnose, jie žmogaus 
sveikatai nekenkia. Dar ir da- 
bar gydytojai ginčijasi, ar žmo 
gaus pilve gyvenantieji mikro- 
bai yra naudingi, ar nenaudin- 
gi žmogui. 

Meni gydytojai tvirtina, 
kad maži gyvūnėliai, kurie turi 
sau šiltas kvatieras mūsų pil- 
vuose netik nekenkia žmogaus 
sveikatai, bet dar prigelbsti 
valgio suvirškinimui. Be mik- 

robų skilvyje jokiu budu nesu-! 
si virškintų visoki [valgyti fruk 
tai ir daržovės. 

Kiti gi gyd) tojai laikosi prie- 
šingos nuomonės. Sulyg ių — 

pilvo mikrobai, tai didžiausi 
žmogaus neprieteliai. Buvo 
bandymai su gyvuliais ir pasi- 
rodė, kad galima apseiti be mi- 
krobų skilvyje. Vienok kiti gy- 
dytojai užginčija tuos pačius 
bandymus sakydami, kad jie 
buvo atlikta be tikras kontrolės. 

Kurie iš tų gydytojų teisingi, 
sunku pasakyti. Nekurie nuo- 

šaliau stovinti mokslo vyrai 
sako, kad abeji teisingi, nes 

žmogaus skilvyje yra žmogui 
naudingų mikrobų gana 
kenksmingų. 

Pasaulyje pagarsėjęs rusų 
mokslo vyras Mečnikovas lai- 
kėsi tos nuomonės, kad pilvo, 
tie kvartirantai mikrobai ne- 

į-audingi žmogui. Jis ir išrado, 
kad rugusis |)ienas sutaupo 
žmogaus sveikatą. Kas valgo 
rugusį pieną, tas ilgai gyvena. 
Rtigusiame piene ir yra daug 
naudingų žmogaus sveikatai 
mikrobų. 

Lietuves Meprigulmybes 
liausimas. 

(LIETUVIŲ MEMORANDUMAS.) 

Paraše T. Norus ir J. Žilius. 

Iš Anglų kalbos liuosai vertė A1 gis. 

(Tąsa) 

Liaudis Griežtai Stovi už Savivaldą. 
Pagalios laisvės ir neprigulmybės dva- 

sia prinoko ir, galima sakyti, pastoviai pri- 
gijo laike paskutinių Devynioliktojo am- 

žiaus metų ir pradžoje Dvidešimtojo am- 

žiaus, kuomet lietuvių judėjimo galybė pa- 
siekė efektvvės svarbos. 

Kuomet pirmoji Rusijos revoliucija 
dar tebeėjo, lietuviai privertė Vilniaus ge- 
neral-gubernatorių leisti sušaukti Didįjį Lie 
tuvos Seimą. Daugiaus 2,000 delegatų iš 
kiekvieno Lietuvos kampelio susirinko Vil- 
niaus miestan lapkričio 21—22 d. 1905 me- 
tais. Nekurie delegatai nemokėjo lietuviš- 
kai kalbėti, bet spyrėsi dalyvauti, nes jie 
buvo lietuviais iš kraujo ir dvasios. Re- 
zoliucija su reikalvimu Lietuvai plačios 
autonomijos tapo primta vienbaliai. Šita 
ir kitos rezoliucijos kaslink žemės padali- 
nimo, visuotino mokslo, susidraugavimų 
laisvės ir tautinio savitumo deklaracija bu- 
vo atspausdinta rusų žurnale "Pravo" ir 
iššaukė pusėtiną bruzdėjimą rusų valdiško- 
se ir lenkų politiškose sferose. Ištikro ra- 
sai ir Lenkai nustojo žado, matydami drąsų 
pasiryžimą tautos, kuri iki šiolei buvo kau- 
lu, u žkurį jie ėdėsi. Lietuviai parodė pa- 
stebėtiną vienybę savo reikalavimuose, ne- 
paisant spaudos už ginimo ir visų sunke- 
nybių, su kuriomis jiems prisiėjo susitikti, 
gabenant kontrabandos keliu lietuvių kny- 
gas ir laikraščius iš užrubežio. Rusų val- 
dymas dar vis buvo stiprus ir todėl lietu- 
mi išmintingai apribavo savo reikalavi- 
mus tik autonomija. 

Iš visų tautų, esančių Rusijoj, tik vieni 
lietuviai ir latviai, kaip rodosi, padėjo di- 
džiausias savo pastangas išgavimui sau lais- 
vės. Latviai nuėjo net taip toli, kad ap- skelbė neprigulmingą respubliką, bet tas 
užtraukė ant jų Ltapsakomus pei sekioji- 
mus iš pusės Rusijos valdžios ir jos sėbrų vokiškų baronų! 

1906 metais, kuomet Rusijos revoliu- 
cija pasiekė pat savo viršūnės, Amerikos 
lietuviai susivažiavo seiman Philadelphi- 
jon, išreiškė savo broliams užuojautą ir 
nustatė budus, kaip jiems pagelbėti jų kru- 
vinoje kovoje. 

Neprigulmytės Idėjos Evoliucija Lietuvoj. 
Praslinkus Rusijos Revoliucijai 1905- 

1906 metų lietuviai atvirai pradėjo reika- 
lauti savo šaliai laisvės. 

Lietuviškųjų gubernijų balsuotojai įda- 
vė savo atotovus visose keturiose Durnose, 
idant kovoti už Lietuvos laisvę, politišką 
autonomiją ir suvienijimą. Suvalkų gu- 
bernijos balsuotojai neišvengiamai išaky- 
davo savo atstovams reikalauti Suvalkų 
gubernijos atidalinimo nuo Lenkijos kara- 
lystės ir jos prijungimo prie Vilniaus ir 
Kauno gubernijos. 

Lietuvių atstovai Dūmoje išpildė tuos 
savo žmonių norus ir visuomet stovėjo už 
šalies autonomiją ir atkartotinai reikalavo, 
kad lietuvių tautai butų suteikta proga pa- tiems nuspręsti ir išreikšti savo politišką 
norą. 

Kova už Lietuvos Nepriguhrjybę iki Ru- 
sijos Revoliucijos 1917 m.— 

Lietuvoje ir Amerikoje. 
Didžioji karė tik-ką buvo prasidjėusi, kuomet įvairių politiškų sriovių nariai su- 

organizavo politišką kliubą Kaune ir poli- tišką komitetą Vilniuje. Amerikos lietu- 
viams jie pasiuntė sekantį karštą žodį: 

"Sunkus ir reiskųs laikai atėjo. Męs turime tapti laisvais, arba mirti kovoje už 
laisvę. Lietuviai turi užtektinai gyvybės ir spėkos, idant buti lygiais visoms kitoms 
laisvoms tautoms. M?s privalome gauti teisę nusistatyti patiems savo locną likimą ir savo locną ateitį. Dabar yra laikas pa- imti savo likimą į savo rankas—dabar, ar- 
ba niekdos.!" 

Toks pats sentimentas apsireiškė lie- 
tuvių kolionijose Didžiojoj Rusijoj. Amerikos lietuviai laikė seimą Chica- 
goje rugsėjo 21-22 d. 1914 metais ir pri- ėmė rezoliucijas, kuriose išreiškiama ir rei- 
kalaujama sekančių dalykų: 

1. (a) Atskirimo Suvalkų gubernijos nuo Lenkijos ir prijungimas jos atgal prie Lietuvos ir 
(b) Sugrąžinimas Mažosios Lietuvos, esančios nuo ilgu metų po Vokietija, prie ] Lietuvos. / 

j 2. Noras padaryti federaciją tarp lie- 
tuvių ir latvių. 

3. Užreiškimas, kad Lietuvos klausi- 
mas yra tarptautinis klausimas ir kad lie- 
tuviams butų suteikta atstovybė Taikos 
Konferencijoj. 

Rugpjučio mėnesyj 1914 m. Didis Ku- 
nigaikštis Nikalojus Nikolajevič, vyriausia, 
Rusijos armijų va'das, išleido proklama^^ 
ją lenkams ir Austro-Vengrijos slavaiftt,, 
kurioje buvo užreikšta, kad kares tikslu 
buvo paliuosuoti prispaustas tautas ir teri- 
torijas, karias jie užgyvendino nuo amžių 
ir kad tautų klausimas busiąs didžiausios 
svarbos klausimao Taikos Konferencijoj. 

Lietuvių Politiškasai Komitetas Vil- 
niuje todėl paskelbė rusų ir lHuvių spau- 
doj, spalio mėnesyj 1914 m., kad 

1. Lietuva yra atskira vienutė, žiūrint 
kaip istorišku, taip kulturišku ir ekonomiš- 
ku žvilgsniu; 

2. Lietuva gins save iki paskutiniųjų 
prieš lenkų mėginimus platinti lenkų pro- 
pagandą Lietuvoje po istoriškos tų šalių 
unijos priekaba; 

3. Kadangi nekurie lenkai saužiniai ir 
apgavingai maišo lietuvius su lenkais, tai 
tautinio Lietuvos gyvenimo išlaikymui yra 
neatbūtinas reikalas kovoti prieš tokius 
politiškus lenkų metodus ir parodyti pa- 
sauliui tikruosius santikius tarp lietuvių ir 
lenkų, kaip kad jie yra; 

4. Yra neatbūtinas reikalas kovoti už 
suvienijimą Suvalkų gubernijos ir Mažo- 
sios Lietuvos su Lietuva, ir 

5. Yra neatbūtinas reikalas išgauti lie- 
> tuviams politiškojo apsisprendimo teisę. / 

Bet tuo laiku, kada Nikalojus Nik*: 
jevičo proklamaciją išleido, spaudimas ma- 
žesnių tautų Rusijoj buvo pasiekęs augš- čiausio laipsnio ir kiekvieną žingsnį poli- 
tiškos laisvės linkmėn prisieidavo daryti su 
didžiausiu atsargumu ir paslaptyj ir rizi- 
kuojant savo asmenišku saugumu. Apie liepos mėnesio galui 1915 metų, kuomet 
vokiečių armija jau buvo užliejusi didesnę Lietuvos dali, politiškas lietuvių veikimas 
Vilniuje turėjo sustoti ir taA)o perkeltas į neutrališkas Europos šalis bei i Rusiia. 
Konferencijos Užru^ežiuose 1915-1916 M. 

Lietuvių Konferencija, laikyta Stock- 
holme 1916 metuose, dalyvaujant atsto- 
vams iš Lietuvos ir Šveicarijos, išaiškino 
Europos presai, kac1 lietuviai reikalauja to- 
kios pat laisvės, kaip kad ir kitos tautos. 

Dar spalio mėnesyj 1915 metų pa- slaptį politiški mitingai buvo laikyti Įvai- riose dalyse užimtos Lietuvos (Marijam- polėj, Kaune ir t.t.), kur svarbiausiais ap- svarstymo klausimais buvo surasti budus 
kovai su vokiška ok.ipacija, budus išgavi- mui šalies neprigulmybes ir palaikymui tarp žmonių pasiryžimo tą neprigulmybęj iškovoti—suprantama, kiek visa tai buvo\ galima prie tuomlaikinių aplinkybių. 

Berno Konferencija. 
Lietuviai, gyvenantieji užrubežyj lai- 

kė konferenciją Berne, kovo 1-5 d. 1916 
metuose, kurioje reikalauta, per presą, ne- 
priguviiybės Lietuvai. Rezoliucijų turin;00 
yra sekantis: 

1. Kadangi Lietuva per amžius b 
neprigulminga viešpatija; 

2. Kadngi Lietuvos gyventojai nieka- 
dos neatsisakė nuo savo teisės prie nepri- gulmybes ir niekuomet nepasiliovė kovoję to tikslo atsiekimui: 

3Kadangi lietuvio i turi savo savitą ypatybę ir originalę bei seną civilizaciją, kaip lyginai ir savitą tautinę psychologiją; 4. Kadangi karės nuteriota Lietuva 
galėtų atitaisyti savo sunaikintą ekonomini 
gyvenimą tiktai esant pilnos laisvės išly- goms—kas gali reikšti laisvę tik neprigul- mingos ir roverenės Lietuvos viešpatijos; 5. Kadangi neprigulmingos Lietuvos 
viešpatijos įsteigimas žymiai prisidėtų prie ateinančios taikos pastovumo Europoje; 6. Kadangi Talkininkai, nuo pat ka- rės pradžios, atkartotinai tvirtino, kad ši- ta karė yra vedama prispaustų tautų in- teresuose ir nebus užbaigta patol, pakol tautų principas pergalės, ir 

7. Kadangi net ir Vokietijos valdžia, per savo kancleri, paskelbė Reichstage, kad Lietuva tapo vokiečių armijos "paliuosuo- ta," 
Todėl konferencija nusprendė, kad at- ekiančioje taikos konferencijoje butų pa- reikalauta pilnos laisvės ir atstatymo Lie- tuvos, kaipo neprigulmingos ir soverenės viešpatijos. 

,a Lausannos Konferencija. Delegatai nuo įvairių lietuvių organi- zacijų iš Lietuvos, Rusijos, Suvienytų Val- stijų Amerikoje ir iš Anglijos susirinko Lausannoje, Šveicarijoj, birželio mėnesyj 1916 metų ir priėmė rezoliucijas, kuriose :ajpgi reikalauta pilnos laisvės Lietuvai, ^isos kitos po to sekusios konferencijos jžrubežiuose — kaip Berno, Lausannos, rlaagos ir t.t.—pastatė Lietuvos neprigul- nybę, kaipo pat pamatinį savo reikalavimų ikslą. 
(Toliaus bus) 



Sibiro Lietuvių Susivažiavimas Irkutske. 
Toliau eina kalbos, kokios 

jis turėtų buti pakraipos. Pil. 
Novakas pataria padėti pama- 

nau progręsių demokratų plat- 
forma. 

Pil. Bukauskas pastebi, kad 
geriau butų jame visai nenusta- 
čius jokios politinės platfor- 
mos, ir pataria jį paliktį kaipo 
lietuvių kulturiniai-informaci 
jin j laikraštį. 

Pil. Bružas, nurodo, kad 
laikraštėlis, butų daugiau Cen- 
tro I>itiro organas, jis turi 
gvildenti vietos lietuvių gyve- 
nimą, tremtinių ir jų grąžini- 
mo klausimą ir tt., bet ne poli- 
tika. c 

Galiaus prieita prie bendrų 
išvedimų, kad laikraštis turės 
buti 1>eveik informacijinis ir 
neliečias sriovių politikos. To- 
liaus nuspręsta, kad jį turės 
leisti Cer.tr. Biuras iš bendrų 
lesų. Vardas nuspręsta duoti, 
kaiix) tokiam inforniacijiniui 
taipgi atsakantis: — "Sibiro 
Lietuvių Žiburis. 

Ant galo buvo ištirta del to 

klausimo, ir priimta vienbal- 
siai sekanti rezoliucija: 

Antrasis Sibiro Liet. S-mas, 
apsvarstęs klausimą apie rei- 
kalingumo spaudos or- 

gano S-re i- priimdamas \ aty- 
d3: 

1) Kad iš Europos Rusijos, 
Lietuvos ir kitur jokių liet laik 

raščių j Sibirą neateina. •- 

2) Kad del suvienijimo lie- 
tuvių del bendro darbo, spėkų 
spaudos organas būtinai reika- 
lingas.—Nutarė. 

1) Įsteigti periodini spau- 
dos organą, išeinanti pagal iš- 

galės nerečiau kartą į dvi sa- 

vaites. 

2) Jame turi atspindėti lie- 
tuvių gyvenimas Sibire; \ adė- 

jimas klausimo apie grįžimą 
liet. pil. tėvynėn; žinios apie 
Lietuvos dabartinį padėjimą; 
darbai Centralio L. Biuro Si- 
bire. 

3) Redagavimas ir leidimas 

pavesti CenLr. L. Biurui Si 
bire. 

Užbaigus šį klausima, bu- 
vo svarstoma apie uždengimą 
fc-o. Nuspręsta padaryti pas- 

kutinį posėdį 12 d. pirma vai. 

po pietų. 
Posėdis Uždarita 10:15 m. 

vakaro. 

Paskutinis S-tno Poscdis 
12 d. Sausio. 

Atidengtas paskyrtoj va- 

landoj. Pirmiausiai buvo per- 
skaityta h- -"o protokolai ir su 

nekurioms patalromis, bei pas- 
tabomis priimtas ir pasirašyta 
po jais. 

Toliau buvo duota išsikalbėti 
atstovams, savo įspūdžių, kas 
del S-mo ir darbų. 

Pirmiausiai kalba pil. A o- 

vakas, jis pabrėžia, kad ant 

S-1110 buvo daug kalbėta, daug 
naudingo pastebėta ir nuspręs- 
ta, bet i gyvenamą, dar neį- 
vikinta. Šiuomi dar neužbai- 
gėme savo misijos. Męs ture 

sime ant vietos parvažiavę tq 
dalyką vil.inli, ir padėti atlikti 
tas užduotis, kurtas yra už- 

dėjęs S-mas ant Centrales or- 

ganizacijos. 
Pil. Pridotkęis, pažymi, kac 

jis buvo daug linksmesnii 
važiuodamas ant S-mo, tiec 

grįždamas. Pirmiausiai skau 
du tai, kad męs kaipo darbi 
ninku atstovai pasirašėme po 
tokiomis rezoliucijomis, ku- 

rios yra griežtai priešingo 
proletariato reikalams, tai] 
kad tremtinių k-to rezoliuci- 

ioj, buvo pažymėta "kad mę 
neturime už tektinai kunigų I 

bažnyčių," — toliau nuspręsta 
palikti tikybos pažimėjima aut 

lictu\ iškų pasų, ir kitų dalykų, 
nuo kurių darbo žmonės ne- 

mažai yra nukentėję. Taipgi 
neprigulmybės reikalingumą,ne 
pažymėję, kokia ton turėtų buti 
užtektina darbo žmonių laisvė. 

Pil. Bukauskas , pažymi, kad 

jisai toks pat darbo žmonių 
atstovas, bet grįždamas iš 

S-mo jaučias viltį ir pasitenki- 
nimą. Čia negalime užmesti, 
kad butų lyg ir tyčia kas daro- 
ma prieš uarbo žmonių laisvę; 
čia aš nematau nei vieno iš Š- 
1110 atstovių nedarbo žmonių. 
Jie ar šiokiu ar tokiu budu. 

I patįs sau uždirba duona, ir kuo 

labiau juos visus išrinko dar- 
bo žmonės, ir vardan tų darbo 

"žmonių, mes, jei neklistu, pil- 
noj vienybėje ir davedėtu S-ma 

lig jo pabaigai. 
Toliaus kalbėjo pil. Pabrėža. 

Kubilskis ir kiti išreikšdami 
savo nuomones. 

3 vai. S-mo pirmininkas 
pagarsino, kad Susivažiavimas 
skaitosi uždarytu 

Antrojo Sibiro Lietuvių 
Susivažiavimo Sekretorius. 

F. Mažeika. 
Harbinas 
vasario 7 1919.M 

(Pabaiga) 

JUOKAI 
PROTESTAS. 

As esu nuteistas vienas ka- 

meroje atsėdėti du metu, o čia 

visai nenori pildyti teismo nuo 

sprendžio. Čionai apart ma- 

nęs toje pat kameroje patal- 
pinta už prasižengimus ma- 

žiausiai šimtas blakių. 

Negirk paiča prie jos vyro, 
jis kartais dar gali į ja įsimy- 
lėti. 

— Ką tu manai? Ar jis 
ilgai kalba čionai ? Juk ir skry 
bele ant šono nuslinko. 

— Jau jis kalba čionai apie 
5 valandas apie klesų kovą. 

— O kodėl jis nesustoja? 
— Neturi progos. Nenori 

savo vieną sakinį pertraukti. 

Moterų didžiausias noras 

yra tame, kad jas visi tokiomis 
matytų, kaip jos pačios mato 
save. 

i Kolumbui lengviau buvo 
atidengti Ameriką, negu Suv. 

| Valstijoms uždegti emif-an- 
jtams kelę j Ameriką. 

NEGALI NEBŪTI. 
Du ponai važiuoja gatveka- 

ryje ir ka'lba&i. 
— Ar tamista busi šiandien 

1 vakare ani Bolševikaičio pa- 
; skaitos. 

— Bereikalo. Tai nuobo- 
džiausia paskaita. 

— Aš turiu dalyvauti, nes 

"Š pats esu Bolševikaitis. 
> ■ 

> TEISYBES IŠ DUGNO. 
Kiekviena tautų ar ne tautv 

5 lyga tolei gera, kol nesusipe 
l* i ša. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
PITTSBURGH, PA. 

Pittsburgh'e lietuviai apsigy 
vene keturiose dalyse. Dau- 
giausiai jų gyvena South pusė- 
je. Tenai yra šv. Kryžiaus lie- 
tuviu parapija, kuri turi prie 
bažnyčios įrengusi ir svetainę 
ir keletas draugysčių, bei kim- 
bu. North (žiemių) pusėje yra 
kita parapija ir vėl keletas drau 
gijų ir kuopų. Trečioji dalis, 
kurioj lietuviai gyvena, vadi- 
nasi Solio, čionai tai yra svar- 

bi Pittsburge įstaiga—Lietuvių 
Mokslo Draugija. 

Si draugija likosi sutverta 
1001 nv'uose ir iš karto savo 

reikalams pasistatė mažytį na- 

melį, kuriame laikė savo susi- 
rinkimus ir kuriame buvo įreng 
ti kliubo kambariai. Už nckti- 
iio laiko draugija paaugo, pa- 
sididina finansai ir draugija į- 
rengė svetaine šokiamis. 

Ant galo dar pasidinus drai 
gystei 1916 metais sumanyta 
pastatyti didelį narna, 

Bet kad kalbėti apie Moksle 
draugiją, reikia pasakyti pora 
žodžiu ir apie kitas kaimyniš- 
kas organizacijas. Po Mokslo 
draugijos stogu iki šiam laikui 
yra prisiglaudę Tėvynės Mylė- 
toju 9 kuopa, Susiv. Lietuviu 
Amerikoje kuopa, Kooperaty- 
viška bendrovė, Dailės draugi- 
ja, "Birutės" choras, "Aido'" 
choras, vaikų orkestrą. Šios vi- 
sos draugijos Lietuvių mokslo 
draugijoje rengia savo koncer- 

tus, balius ir kitokius vakarus 
ir tuomi augštai kelią lietuvių 
vardą tarpe svetimtaučių. Me- 
nu žodžiu aplink lietuvių Mok- 
slo draugijos svetainę sukasi 
visas Pittsburgh'o lietuvių ju- 
dėjimas. 

Lietuviu Mokslo Draugijos 
namas Pittsburge, Pa. 

Ir taip Lietuvių Mokslo Dr- 
gija 1916 metais sumanė staty- 
ti sau naują namą. Kuomet ki 
lo tas sumanymas, draugija tu 

rėjo tiktai 12.549.80 dol. Už 
tiek pinigų gerą namą nepasta- 
tysi. Kreiptasi prie kitų drau- 
gijų paskolinti — atsisakė. Bet 
paskui paskolino Sus. Lietuvių 
Amerikoje 15,000.00 do'narių. 
Paskui nariai užsidėjo 7,248. 
00, A. P. L. 7-ta kuopa davė 
3,000.00, D. L. K. Gedmino 
dr-stė davė 1,000.00, lietuvių 
kooperacijos draugija dėjo 
500.00 Taigi viso susidarė 39, 
327.00. Namas užbaigtas sta- 

tyti 1917 metais ir kainavo 35, 
714.62. Visokių rakandų į na- 

mus pirkta 2,078.99. Taigi vi- 
so atsieina 37,793.61. 

Namas ,;erai pastatytas. Tik 

per vienus 1918 metus atmokė- 
ta Sus. Liet. Amerikoje 9,000. 
00. dol. skolos, taipgi ir na- 

riams, kurie reikalavo sugra- 
žinta 1,606.50 Arba per vienus 
metus skolos atmokėta 10,605. 

150. Taigi ir nuošimčio visiems 
išmokėta po 5 doliarius už kiek 

vieną šimtą. Dabar taip yra,— 
L. Mokslo draugija už savo na 

mą lieka skolinga S. L. A. 9, 
000.00 dol., nariams — 5,671. 
50. Am. P. L. A. 7-tai kuopai 
3,000.00 — D. L. K. Gedmi- 
no Dr-jai $1.000.00, Lietuviu 

kooperacijai 500.00 arba viso 
skolų 16,171. 50. Namo gi ver- 

tė 35.714.62 namui žemė ver- 

ta 2.20^.78. rakandai 2,078.99. 
Tokiu budu L. Mokslo draugi- 
ja turi turto $26,358.79. 

Kas i ink pačios draugi jos, 
tai laike 1918 metų prisirašė 
45 nauji nariai, išstojo 18, mi- 
rė 2. Dabar yra 280 narių. Va' 

dyboje šiems metams yra Pirm 
— Juozas Maskeliūnas, vicc- 

prez. — Jonas pociunas Sek-. 
— Povilas Šlikas, turtų sekr. 
— Jonas Urlakis, kasierius K. 
Varašius, kasos globėjai A. 
Yainorius ir Izidor. Kvcderas. 
direktoriai: Jonas Blažaitis, 
Antanas Žvirblis, Pov. Stani- 

šauskas, A. Vestertas, W. Gu- 
tauskas, Gasp. Gutauskas. 

Liet. Mokslo draugijos na 

me daugelis kuopų ir organi- 
zacijų laiko susirinkimus. Silp 
niau stovinčioms organizaci- 
joms duodama vieta be jokio 
atlyginimo. Ir apskritai vis- 

kas, kas tik lytisi lietuvių vie- 

saji gyvenimą, čionai randa 
sau vieta. 

Juozas Virbickas, 

Buvęs sekret. 1917 ir 1918 m., 

P HILAD ELP H i a, PA. 

Lietuvos Nepr. Fondo sky- 
rius turėjo surengęs prakalbas 
16 kovo su tikslu suorganizuo- 
ti bendra lietuviams fondą dėl 

rinkimo aukų karės nukentė- 
jusiems Northsidėje. Žmonių 
susirinko didėlis būrys, ir Troc 

kio pasekėjai atsilankė. Jie 
žmonėms sakė, kad Lietuvą 
jau yra laisva ir kad nereikia 
jokių aukų, mat bolševikai jai 
gerą Lietuvos dalį yra užėmė 

Šiaip jau prakalbos gana 
gerai pavyko. Pradžioje bu 
vo sudainuota keletas dainų ii 

Lietuvos himnas. Daugelis 
pasižadėjo aukauti Lietuvai. 

Po prakalbų buvo renkamo; 
aukos. Rinko p-lė Helena LTž 
davmiutė ir p-lė P. Tarboniu 
ke. 

A. Andrius 

TORONTO, GAN ADA. 

"Lietuvos" N. 02 p. P. L>. 

korespondencijoje rašo, kad 
kovo 9 d. susirinkime rezoliu- 
cijų neišnešta, nes bolševikai 
įį išardę. Tiesa, kad sociali- 
stai bandė tą susirinkimą iš- 
ardyti, bet kaslink rezoliucijų, 
tai visi buvę susirinkime vien- 
balsiai išnešė rezoliuciją, ku- 
riąją reikalaujama, kad Ame- 
rikos lietuvių butų sušauktas 
Visuotinas Seimas. Net tą 
savo nutarima remia tuomi, i, 

kad sulaikytos aukos, kol ne- 

bus įsteigtas vienas bendras 
fondas. 

Apskritai dabar lietuviai la- 
bai užsiinteresavę Lietuvos 
likimu. 

Sąjungos Delegatas. 

*❖ 

Žinios Žinelės. 
St. Bonventure, N. Y.— 

Čia yra seminarija priren- 
gimui jaunikaičių į kunigus. 
Šame sezone randasi 8 lie- 
tuviai 7 kurių priklauso prie 
savo lietuviškos kuopos. 

Clevland, Ohio. Perkūnas 
vasario 28 d. įtrenkė į lie- 
tuvių fcv. Petro bažnyčios 
bokštaa. Apdegė bokštas ir 
stogas. Nuostolių apie' 
$3,000. 

Easton, Pa. čia vargoni- 
ninkauja p-le M. Matriukai- 

jtė. Ji su savo choru suruo- 

išė spektaklių bažnyčios nau 

Idai. 

Girardville, Pa. Anglia- 
kasiu skaičius vis didinasi, 

-nes iš kitur žmonių priva- 
žiuoja. Daugelis lietuvių 
ruošiasi grįžti Lietuvon. 

Binghamton, N. Y. Pro- 
gresistės surengė Michelso- 
nui prakalbas. Kalbėjo apie 
Lietuvos reikalus. 

Ansonia, Conn. Suloštas 
veikaliukas "Užburti Tur- 
tai." Lošė waterburiečiai 
lošėjai. 

DIEHINE IR VAKARINE 

MOKYKLA i 
Cia gali lengvai ir greitai Išmokti Anglų ir1 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. Anglijos, 
Lietuvos ir nbclną istt'Has, geografiją, raSyti 
laiSkus, ir tt. Taipgi, turime Gnmrnar ir High 
School'ių skyrius. Lin'uviai mokytojai. Sunaudo- 
kite liuosą Uiltą Dasimokir.imui, nesigailėsite. 

American Coliege Preparatory School 
1 3103 SO. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. i 

Kam Vartoti Nuo- 
dingus Vaistus 

kuomet gamta turi parupinus savo gy- 
duolių maž no nuo kiekvienos žmo- 

gaus ligos. 
Aš esu įsitikrinęs, jog nėra nieko 

geresnio kaip gydančios šv. Bernardo 
žolės, nes jos išgydė mane, nors nei 
kitos gyduolės nei daktarai negalėjo 
man pagelbėti. Tai yra faktas, nes aš 

pats sirgau per kelis metus, esu mė- 

ginęs daugelį visokių gyduolių 
Taigi, jeigu kenti kokj nors vidurių 

nesveikatingumą, turi ligų'grobų, inks- 

tų arba kepenų, nevirkština viduriai, 
užkietėjimų, riaugėjimų, blooą skoni, 
rugštumą, gazus, atsiduodantį kvėpa- 
vimų, verMraą vemti, sunkumą, galvos 
sopėjimą, strėnų diegimą, katarą skil- 
vio arba vidurių, negryną kraują, be- 

morrboidus, slaptingas ligas vyrų ar- 

ba moterių, nusilpnėjimas, visoki skau 
dėjimai, nerviškumas, bemiegė, silp- 
numas arba kilos vyrų ir moterų ligas, 
tuomet vartokite šv Bernardo gydan- 
čias žoles ir jus patys persitikrinsite, 
apie jų o-erumą ir naudingumą. 

Nocikvokit© savo pinigus visokiem* 
pilėms arba kitoms gyduolėm^. nes jos 
neišgydo visai ir dažniausiai jos tik su- 

gadina vidurius. Bot šv. Hernardo žo 
lės yra gamtiškos gyduolės, motinos— 
gamtos. Jos turi malonu skonj ir jųs 
geriate jas kaip arbatą Jos netik pa- 
sekmingai prašalina užkietėjimą ir ki- 
rus nesveikumus, bet jos reguliuoja 
vidurius, išvalo kraują ir tokiu budu 
jos atnaujina ir sustiprina visą kuną, 
jos priduoda gerą apetitą ir gerą vi- 

d.urių. virškinimą, kurie yra neatbūtinai 
reikalingi gerai sveikatai Išgėręs pir- 
mą stiklą jausies geriau. Pamėgink 

Tuoj siųsk §1.50 už vieną paką, arba 
geriau siijsk $5 00 už 6 pakus, adre- 
suodamas SAINT BERNAP.D GAR- 
DEN3, C—21, New Orleans, La., ir 
jio išsiųs jums su nurodymais, kaip 
vartoti. Tik nesumaišykite šv. Ber- 
nardo gydančias žoles su kitomis žo 
lėmis arba gyduolėmis, nes nieko kito 
nėra panašaus, niekas negali buti tair 
geras. Jusu pinio-ai bus sugrąžinti, 
jeigu šios gyduolės nepagelbės jums 
Reikalaukite jp šiądien 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kuria yra 

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

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.| 

4 nfiaTEfi 5YSTEH > 
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Męs mokiname šj puikų, gerai 
apsimokantį amatą j trumpą, lai- 

ką. Kirpikai yra labai reika- 

laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dieną ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

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

DIDELES ČEVERYKU 
IŠLAIDOS GALI'BUTI 

SUMAŽINTOS 
> 

„Aš visuomet dėviu su Neolin 
padais čcverykus", taip rašo p-nas 
M. Nevvman iš Minneapolis, I. 
Nevvman Bendroves narjs. „Tie 
padai turi didžiausią vertę kiekvie- 
name atvėjuje, nepermirkstanti, la- 
bai smagus ir baisiai tvirti. Per] 
daugelio mėnesių nešiojimą vis dar 
esti gerame stovije. 

P-nas Nc\vman ir milionąi kitų, 
datyrė, kad išlaidų sumažinimui bu-< 
tinai reikia turėti padus, kurie tęsi1, 
labai ilgai tai — Neolin Padus. 

1 įe padai yra pagaminti su pri- 
tyrymu, apart to kad labai drūti, 
turi dar ir kitas ypatybc3 taip tai 
— labai smagiai nešiojasi ir abso- 
liutiškai ncpcrinirkstanti. Savo 
visai šeimynai privalai nupirkti vien 
tik su Nc-olin padais čcveryfcus. 
Gaunami visur ir įvairiomis mado- 
mis. Gi seniem čeverykam duok 
prikalti tos rųšies puspadžius. 
Tuos padus padirba Goodyear Tire 
& Rubber Bendrovė iš Akron* 
Ohio, jie ten pat išdirbinėja ir 
kojasparninius užkulnius gvaran- 
tuojamus daug ilgesni išlaikymą 
negu visoki kiti užkulniai. > 

n«oĮ|a§o3es 
AUŠROS MOKYKLA. 

T^eninė ir Vakarinė A. M. turi šiuos skyrius: 1. Lietuvių kalbos (pradinis; 
ir uugštesnis) mokytojas Vitkus, studentas medicinos, patyręs mokytojas. 
•> Matematika (Aritmetika, Algebra, Geometrija ir Trigonometrija). 3. Brai 

žymas (pienų pažinimas). Mokytojum paskutinius 2- ji} skyrių V. Mlszel' 
ka Neleiskite laiko per niek. Mokinkitės. Prisirašyti galima visados. 

3001 S. HALSTED ST. 

Pranešimas Kreditoriams A, Olszewskio Trustu. 
I. MILDOS TEATRO BENDROVE jau yra užbaigta. Kreditoriai, kurie prisl; 

rašė prie Mildos privalo iki 15 dienai Balandžio (April) 1919 užsimokėti pri- 
sirašymo lėšas ir atsiimti savo Sliares, kitaip gali prarasti savo tjesas. 
Ateinant šėrų, atsineškite mano kvitas teip nuo Trust Certifikatų, kaip ir 
nuo užmokėtų lėšų. 

PASTABA. Nuo ateinančiu Naujų Metų bendrovė pati valdys teaįrę, ir 

pasitikime, iš to bendrove turės didensnj pelną, o lietuviai — garbę. 
II. MIRGOS SVETAINES BENDROVE IŠMOKĖJO už 1918 metus 40 cent't 

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

ofisg, ir gaus. 
PASTABA: Mirgos Bendrovė statys Svetainę taip greitai, kaip greitai 

atpigs medžiaga, Svetainė bus ant antro augšto, viršui furniture krautuvės 
ir Garage. Bus ji 75 pėdu pločio ir 135 ilgio, arba viena iš didžiausių svetai 
nių Chicagoje, Bridgoporto draugijos, kurios rengiasi prie Svetainės statymo 
privalo susitarti su Mirgos Svetainės Bendrove, kad ištyrus, ar joms patogiau 
bus tverti naują bendrovę ar prisidėti prie tos, kuri jau yna Įsteigta. 

III. KREDITORIAI A. 0LSZEWSK10 TRUSTO atsilikę nuo *Mirgos ir Mil- 
dos bendrovių sudaro b u r j žmonių su kapitalu $133,297,32, Turtas susideda iš 
properčių ir judinamo turto, pavesto Chicago Title and Trust Company. 
Trustee. Visi kreditoriai laukia Išmokėjimo pinigų, bet veltui. Daugumas jų, 
kreditorių kreipiasi pas mane dėlei gavimo informacijos. Todėl, kad suma- 
žint sau klapatą, aiškinimų kiekvienam kreditoriui dalykų stovi, šiuomi vi- 
siems sykiu suteikiu sekančius paaiškinimus: 

a) Trustee, kiek galiu spėti, turi pinigais apie $10,000,00, iš kurių am pri- 
klauso atlyginimas už darbą, kuris gali išnešt arti toki$ suma. kokir. jis turi 
savo rankose. Todėl iš tų pinigų jis kreditoriams mokėti negali. Antra, norint 
kreditoriams mokėti, turėtų apskaityti kiek kuriam išeina, o tas pagimdytų 
didelius kaštus. Išmokėjimas pats pigiai neatsieitų. Todėl iš tų piuigų, ko- 
kius jis turi, nei vieno cento kreditoriams negali mokėti. 

b) Iš 8 namų, kokius Trustee turi savo globoje. 3 neša uaudį ir apsimoka 
iškaščius, o 5 raudos neneša ir jų kaštai turi buti apmokami iš tų pinigų, 
kuriuos Trustee turi, arba iš randų tų 3 namų. kuria apsimoka. Kuo ilgiau tį 
turtą. Trustee laikys, tuo mažiau atliks kreditoriams. Viltis kreditorių gauti 
savo pinigus, yra bergždžia. 

c) Akyvesniam nurody nui turto ir 6kolų, čia paduodu visį suraSą.: 
TURTAS: SKOLOS: 
Namai. Etc : Mortgage: Trusto Cert.: Sykiu: 

3259-3261 So. Halsted Street $15.000.00 $39,875.00 $44,857 00 
1036 West 79th Street $12,000.00 $31,900.00 $43,900'.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 $ 3.102.00 $ 5,312.00 
3131 South Halsted Street 700.00 $ 1,925,00 $ 2.G25.00 
3131 Forest Aveuue $ 2,000.00 $ 5,225.00 $ 7,225.00 
Knygos, Etc. $18,535.32 118.535,32 

Viso labo $43,350,00 $133,297.32 $176.647.32 

d) Parduoti tuos namus be kreditorių paraginimo, Trustee neturi pader- 
mės Jis gali jį laikyti pauol iškasčiai suės visą. vertę. Paraginimą, gali duoti 
tiktai 25% visų kreditorių, tam tikslui susiorganizavusių. Kreditoriai fiipgi 
turi teisę tą. visą turtą atsiimti iš Trustee ir patys ji išparduoti ir pasidalinti 
pinigais. Būrys kreditorių reikalavo, kad užsiimčiau suorganizavimu atli- 
kusių kreditorių, su tikslu greito likvidavimo viso A. 01szewskio Trusto 'r 
išdalinimo išrinktų pinigų žmonėms. Suprasdamas kad man atsisakius, niekas 
kitas to darbo neatliks, sutikau visuomenės labvl patarnauti už tokį pat at- 
lyginimą, kokį skaičiau už sutvėrimą Mildos Teatro ir Mirgos Svetainės Ben 
drovių, tai yra už 3',;. nuo turto per Trustee apvertinama. Atlikimui to milži- 
niško darbo, pavesiu 2 mėnesius laiko nuo šios dienos ir visi tio, kurie nori 
iš tos progos pasinaudoti, tegul tuojaus apeina i mano ofisą su savo Trusto 
Certifikatais ir pasirašo. 

e) Jeigu bėgyje 2 mėnesių ,-isi kreditoriai susirašys, tai atimsime visą turtą, kokis tik pas Trustee yra: namus, knygas, pinigus, etc.. ir išpardavę 
viską, pinigus išdalinsime kreditoriams Likvidavimui turto, kreditoriai pa- 
tys paskirs iš savo tarpo komisiją iš tokių žmonių, kurie žmonėms patiks. Visi kreditoriai tures balsą nusprendimuose. Bet jeigu nesusirašys visi 
kreditoriai, tai ta dalis kreditorių, kuri susiorganizuos, paims iš Trustee to- 
kius namus, kurie jiems goriausiai patiks, ir sunaudojimu paimto turto tiktai 
tie kreditoriai rūpinsis, kurio prisirašė. Kiti. kurie bus neprisirašę, paliks kaip ir dabar, po globa Trustee. 

f) Iš atlikusių namų, tiktai 3 \.a šiokios tokios vertės, ir jeigu no vis. 
kreditoriai susirašys bėgyje sekančiu 2 įnėnesiuų, tai tik šiuos namus paimsi- 
me, beje, 3259-32G1 So. Halsted St., 3251 So. Halsted St. ir 3240 So. Halsted 
Street. Atsilikę 5 namai neneša jokios raudos, 'idėl ir imti juos galės tie, kurie dabar neprisirašys. 

g) Dėl namo po No. 3230-G1 So. Halsted St,. galima bus sutverti korporaci- ją.. Dėl kitų dviejų: 3251 So. Halsted ir 3240 So. Halsted, korporacijos tverti neapsimokės, čia apvertinus tuos namus prisieis pamokėti susirašiusius kreditorius ir namus palaikyti vienam žmogui. 
h) šitas pranešimas suteikia progų viesiems kreditoriams dabar veikti. Aš sutikau dar kartų visuomenei patarnauti, bet man visai yra ne svarbu ar kas rašysis ar ne. Jeigu bėgyje 2 mėnesių nesysirašys ir tiek kreditorių, kad pa- ėmus nors mažiaus} namų, tada, v'ius man suteiktus Trusto Certifikatus sugrąžinsiu kreditoriams, kuriem? jio priklauso. 
Kreditoriai, kurie nori prisidėti prie greito likvidavimo A Dlszcwskio Trusto, gali prsirašyti mano ofise kas diena, nuo 9 vai iš ryfo iki 1 vai. po pietų, ir nuo 5 vai. iki !> vai. vakarais. Nedėldieniai? nuo 12 iki 4 po pietų. PASTABA: Jokių laiškų kreditoriams nesiuntinėsiu. šitas viešas pra- nešimas yra duotas visiems, ir kreditoriai patys privalo rūpintis paraginimu savo draugų, k^d jie prisidėtų prie to darbo. Pasekmingas susiorganizavimas visų kreditorių gabens nauda patiems kreditoriam?, aš vien suteikiu progų, tą darbų tinkamai atlikti. Man nėra svarbu ar kreditoriai susiorganizuos ar no. Jeigu nesusiorganizuos, tai pasekmes savo nerūpestingumo galės tik sau priskaityti. Iš mano pusės bus atliktas viskas, kas labui visuomenės yra reikalinga. Du metai jau sukako nuo laiko pavedirtiui A. 01szewskio kreditorių .trustui, bet tiktai tie šiądien ką. nors-- turi, kurie per tuos du metus susiorganiza'v o. Tie-gi. kurio savaisiais reikalais nesirūpino, negavo nei pinigų nei kito turto, ir maža viltis yra kad be pasidarbavimo kada nors kų sulauktų. Tolcs yra likimas kreditorių pavestų globon trusto kompanijų Pasitikėdamas, kad šitas mano pranešimas pasieks didį skaitlių kreditorių, pasilieku, Su tikra pagarba, 

J. J. HERTMANAVIČIUS, 
3133 Emcrald Ave., Cliicago, llf# 



VIETINES ŽINIOS 
SO. CHICAGO NORI 

SEIMO. 

Nedėlioj, kovo 23 d. ke- 
turios So. Chicagos draugi- 
jos sušaukė viešą lietuvių su 

sirinkimą, kad apkalbėjus 
reikalingumą ar nereikalin- 
gumą Amerikos Lietuvių Sei 
mo. Žmonių susirinko ge- 
rokas būrelis ir, matyt, visi 
buvo užinteresuoti klausi- 
mu. 

Kalbėjo "Lietuvos" redak 
cijos narys p. R. Adžgis. 
Jis trumpai nurodė priežas- 
tis, kurių dėlei reiktų šauk- 
ti Amerikos Lietuvių Seimą. 
Svarbiausia priežastimi, sa- 

ko, yra tas, kad šis momen- 

tas yra svarbiausiu pasaulio 
istorijoje, nes šiame laike 
bus nuspręsta, beveik, viso 
pasaulio likimas sykiu ir lie- 
tuvių. 

Taigi butų neišmintinga, 
jeigu męs lietuviai sėdėtu- 
me rankas sudėję ir lauktu- 
me, kol musų priešai užsi- 
rioglįs mums ant sprando. 

Po prakalbai buvo per- 
skaityta rezoliucija, kurią 
paruošė šauksiu šį susirin- 
kimą draugijų atstovai. Re- 
voliucija buvo priimta vien- 
balsiai; jos kopijas nutarta 
pasiųsti abiem tarybom ir 
Pildomamjam Tarybų Komi 
tetui, reikalaujant atsaky- 
mo. 

Vėliau p. M. šilius nuo 

Bridgeporto kvietė draugi jų 
atstovus dalyvauti Chicagos 
draugijų atstovų konferenci 
joje, kuri rūpinasi kad Ame 
rikos Lietuvių Seimas butų 
sušauktas. So. Chicagiečiai 
dalyvauti minėtoj konferen- 
cijoj sutiko, nes tai visų ben 
dras reikalas Report. 

IŠ CICERO. 

"Draugas" rašo numeryje 
56-tam: "Tas Chicagoj lei- 
džiamas įaisvamanių-libera- 
lų dienraštis "Lietuva" yra 
daugiaus niekas, kaip Cice- 
ro šmeižikų organas. Jau 
jame talpinami šmeižtai apie 
Cicero žmones priėjo prie 
to laipsnio, kad pasidarė ne- 

pakenčiami. Kas-žin prie 
ko jie prieis? To paties laik- 
raščio vietinis agentas per- 
stato šitą šmeižikų organą 
kaipo *erą katalikišką laik- 
raštį. Daugelis spjaudo ii 
skundžiasi ant apvilirno. Te 
giii žmonės panašios rųsies 
agentų pasisaugoja. 
(Pasirašo) Žemės Duke. 

Perskaičius tokį "Drg." 
parnešimą prisimena patar- 
lė: "Žydas muša, žydas rė- 

kia." Pats "Draugas" visuo- 
met ant kitų visko prirašo, 
šmeižia, o paskui ant kitų 
meta. Čia kiekvienas turi 
teisę paklausti "Drg.," kad 
jei šmeižia, tai kur, kuriame 
No.? Parodykite! Jei ne- 

parodote, tai kam tas vis- 
kas. Bet juk tai kaip reikia 
baugirti žmones, tai kodėl 
taip nepabauginti. 

Bet čia ne tas, čia papras- 
tas biznis. "Draugą" ma- 

žai kas nori skaityti, na tai 
reikia gi kuom nors taisyti 
biznj. Geri biznierai taip 
nevaro savo biznį. 

Tokios pat taktikos laiko 
si ir gerbiamas musų kle 
bonas, kuris per susirinki 
mus taippat mokina žmo 
nes. Tik visa bėda, ka< 
žmončs jau neatkreipia j tai 
jokios atydos. 

Cicerietis. 

r IŠVAŽIUOJA. 
P-as A. B. Strimaitis, SLA 

j sekretorius, prabuvusis Chi- 
icagoje Susivienijimo reika- 
lais apie pusantros sąvai- 
tės šiądien vakare išvažiuo- 
ja atg?d į New Yorką. 

P-as Julius Kaupas, at- 
okusis Chicagon pranešti 
chicagiečiams politiškų ži- 
nių, žada išvažiuoti iš Chi- 
cagos atgal į New Yorką ry- 

SAUŽUDYSTČ. 
Moteris su Dviem Vaikučiais 

Nusinuodijo Gazu. 
Nakčia iš nedėlios i panedėlį 

ponia Yaronika Tnijanskienė, 
gyvenanti 2050 \\. 23 str. kar- 
tu su d\ i iin vaikučiais užsida- 
rę kambarius atsidarinėjo ga- 
zus ir nusižudė. Ponia Yaro- 
nika Taujanskienė yra lenkė 
24 metii senumo, jos vyras yra 
lietuvys p. Jonas Taujanskis, 
kaunietis. Vyresnis vaikutis 
turėjo 6 metus, jaunesne mer- 

gaitė 3 metus. 
Si sauzudystė papildyta de- 

lei nenusisekusios meilės. Prieš 
pusmetį atgal, tai yra pereita 
rudeni, velione apart savo vy- 
ro pamilėjo Povylą Zaleskį, 
kuris gana tankiai atsilanky- 
davo pas Taujanskus. Tau- 
janskas kelis kartus persergė- 
jo savo žmoną nesusidėti su 

tuomi kavalieriumi. Bet nie- 
kas negelbėjo. Viena karta 
sugrįžus is teatro įvyko gana 
tragiška scena. Atėjo Zalec- 
kis ir jo jokiu budu negalėjo 
išsibodėti p. Taujanskas iš sa- 

vo namų. Griebtasi revolve- 
riu pagalbos. Tuomet likosi 
paleista keturi šūviai, vienas 

kurių pataikė kavalieriui Za- 
leckiui j plaučius. Tas atsiti- 
ko sulyg policijos rekordų 16 
lapkričio pereitų metų. 

Vėliau į kiek laiko Zaleckis 
pagijo, bet gydytojai sake, kad 
jis neilgai gyvęsiąs. Prasi- 
dėjo byla, kuri dar nėra galu- 
tinai pasibaigusi iki šiai dienai. 
Vienok Zaleckis vis kartas nuo 

karto lankydavosi pas Taujan- 
skienę. Vyras po to atsitiki- 
mo dar iškarto buvo bandės 
gyventi kartu su ją, bet jau ne- 

gyveno paskui. 
Dabargi prieš porą dienų 

Taujanskieriė pasakė savo 

draugei p. Kabelienei, kad ji 
negalinti jokiu budu gyventi, 
dirbti negalinti. Ponia Iva- 
belienė sako, kad ji pasiskoli- 
nusi nuo jos dešimtį dolarm 
ir žadėjusi atiduoti taip gret 
tai, kaip tik ji spės pasimatyti 
su Zaleckių. 

lVloterjs kaimynės jį labai 
tankiai matydavo atsilankant 
pas Taujanskienę ir išrodo kad 
visą laiką santikiai tarp jų bu 
vo geri. 

Kas link savo vyro, tai Tau- 
janskienę nežinojo, kur jis gy- 
vena. Ji tiktai turėjo sav.o vy- 
ro antrašą ant p. Bagdžiuno 
bankos 2334 So. Oakley av. 

Tas viskas ir privedė Tau- 
janskienę prie saužudystės. 
Vakar ryte jos ir jos vaiku- 
čių lavonai rasti visiškai be 
jokio gyvybės ženklo. Nors 
ir buvo šaukta greitoji-pagal- 
ba, bet jau ji pasirodė visiškai 
bereikalinga. 

Apžiurėjus kambarį pasiro- 
dė, kad buvo atsuktas gazas 
pečiuje, bet kartu ir gezinė 
lempa degė. Jei butų kamba- 
rių durįs uždarinėtos, butų ga- 
lėjusi jvykti expliozija. Ji gu- 
lėjo su knyga rankose ant di- 
vonelio virtuvėje, o vaikučių 
lavonai rasti miegamajame 
kambaryje. 

Dabar policija iš vienos pu- 
sės j ieško p. Tau jansko, o iš 
kitos Zaleckio. 

UŽPUOLIMAS DIENOS 
LAIKU. 

Lietuvis p. Ignas Juškevi- 
čius vakar ryte ant G vai. 
išėjo iš namų (821 W. 33rcl 
Place) darban. Ant Au- 
burn Ave. netoli 33-čios gat 
|vės jį patiko žmogus ir už- 
klausė jo lietuviškai, kur gy- 
vena Martinkus. Jis atsa- 
kė, kad jokio Martinkaus ne 

žmo ir nusiskubino darban. 
Tuomet kitas vyras skersai 
gatvės priėjo ir angliškai pa 
klausė vėl kokio ten antra- 
šo. Paskui tiedu plėšikai 
atkišo revolverius ir nusiva- 
rė p. Juškevičių į artimiau- 
sią alėją ir tenai apkraustė 
kišenius. 

Iš p. Juškevičiau? likosi 
! atimta 400 doliarių pinigais 
ir trečiosios paskolos bond- 
sas ant $50. Bondso No. 

19,459,931. 
PERŠOVĖ PAČIĄ IR 

SAVE. 

Tūlas Gustave Enman, 55 
metų peršovė dusyk krūti- 
nėn savo pačią ir pats nu- 

sišovė. Jo pati buvo 10 me- 

tų jaunesnė ir, sakoma, tai 
daręs iš nepasitikėjimo sa- 
vo pačiai. Peršautoji pa- 
imta ligonbutin, gi pats En- 
man mirė ant vietos. 

Enman podukrė pasako- 
ja, kad tarp vyro ir pačios 
buvo kivirčai, ir apie porą 
valandų prieš šaudymasi jie 
irgi buvo susipykę. Bet 
mergina tuoj užmigusi ir ne- 

girdėjo kas toliau darėsi. 
Ją pribudino šūviai; prabu- 
dusi ji pamatė motiną su 

peršauta krutinę; peršautoji 
tuoj nugriuvo ties lova. Mer 
°nna nubėgo pas kaimynus. 
Tuo laiku Enman įsivarė 
smegesnysna kulką. 

WESSAIDIEČIAMS 
KAREIVIAMS. 

Šiądien 25 kovo visi lietu 
viai kareiviai kuopos "A" 
kviečiami Į lavinimosi vaka 
rą į Aušros Vartų svetainę, 
2323 W. 23rd Place, lygiai 
art 8 valandos vakare. 
WestsaidieČiai kareiviai su- 
sirinkite. Valdyba. 

VALSTYBĖS IŽDO SEK- 
RETORIUS CHICAGOJE. 

Valstybes iždo sekretorius 
Carter Glass atvyko Chica- 
gon, kad pavarius agitaciją 
už busimą Pergalės paskolą. 
Vakar vakare buvo sureng- 
ta pietus La Salle viešbuty- 
je, kur dalyvavo j pusantro 
tūkstančio delegatų iš Illi- 
nois, Michigan, Iowa, Wis- 
consin ir Indiana, valstijų. 
Pokilyje buvo apkalbėta bu- 
dai geresnei agitacijai už 
Pergalės paskolą. 

1,662 GAISRAI ILLINOIS 
VALSTIJOJE. 

Valstijos ugniagesių de- 
partamentas praneša, kad 
Illinois valstijoje ištiko 1,662 
gaisrai bėgyje vasario mė- 
nesio. Pernai tą patį mėne- 
si buvo 1327 gaisrai, bet 
nuostolių šįmet padaryta 
maža daugiau, negu pernai. 
Šiemet gaisrai padarė nuo- 
stoliu per vasari $1,346, 
132.00. 

j Reikia pažymėti, kad 36 
gaisrai įvyko dėl pipkorių 
neatsargumo. 

Lietuvos Atstatymo 
Bendroves Kampelis 
ŽINIOS: Bolševiai nuga- 

lėti; Lenijos viena puse ru- 

bežius praklotas. 
Gaunama įvairių žinių iš 

Lietuvos. Paskiausia žinia 
nako, kad mušiu su bolševi- 
kais linja esanti apie Koše- 
dorius ir kad lietuviai ap- 
galėjo priešus. Atėjo žinios, 
kad jau Lenkijos rubežius 
nuo Vokietijos tąja puse 
pravestas ir lenkams išrėžta 
takas į Jūres ties Dancku 
(Danzig). Vienok Lietuva 
nėra paliesta. Matyt jau 
Taikos Konferencijoje tuo- 
jaus bus svarstymas Lietu- 
vos klausimas. 

Valdemaras Rašo. 
Washingtonan Valdema- 

ras rašo, kad Lietuvai reika- 
linga maisto; 15,000 tonų 
kviečių, 10,000 tonų mėsos, 
5,000 tonų riebalų ir kito- 
kių dalykų. Be to reika- 
linga iabai daug ukininkys- 
įtės pac.argų ir gyvulių kaip 
darbam?, taip ir maistui: 
karvių pienui, avių mėsai ir 

! vilnoms ir t.t. To Lietuvoje 
l'es$ labai mažai, o maisto 
j reikalinga tuojau. 
Lietuvos Atstatymo Bendro- 

vė Rengiasi Gelbėti. 
Lietuves Atsatymo Ben- 

drovės atstovau jau Francu- 
zijoje ir tuojau duos žinią 
kuo ir kaip gelbėti Lietuvai. 
Lietuvos Atstaymo Bendro- 
ve yra prisirengus gelbėti 
badaujančius į^tuvoje. 
Gelbėkime Visi Badaujan- 

čius. 
Gelbėjimui badaujančių 

reikia labai daug pinigų. 
Lietuvos Atstatymo Bendro- 
vė nori greitu laiku sukelti 
tiek pinigų, kiek bus reika- 
linga Lietuvos žmonių gel- 
bėjimui. 

Broliai ir seserįs, jeigu 
jums rupi jusų brolių ir se- 

serų likimas Lietuvoje, tai 
tuojau skubėkite dėties prie 
Lietuvos Atstatymo Bendro- 
vės. 

Lietuvos Atstatymo Ben- 
drovė ne aukų jųs prašo, bet 
paskolinti pinigų Lietuvos 
atstatymui ir badaujančių 
pagelbai. 

Už pinigų saugumą kodi- 
'džiausia garantija. Už in- 
dėtu spinigus gausite 4%. 

Indėti pinigus į Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę galima 
pasiperkant šėrų. 

Šeras 10 doliarių, bet ne- 

parsiduoda mažiau, kai pen 
ki šėrai. Liberty Bondsai 
priimami už pilną vertę. 

Lietuvos Atstatymo Ben- 
drovės serai auga cavo ver- 

tėje. 
Visi gelbėkime Lietuvą. 

Tikriausia pagelba—suke- 
liant Lietuvos reikalams pi- 
nigų į Lietuvos Apstatymo 
Bendrovę. 

Tuojau klauskite informa- 
cijų. 
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVĖ, 
Lithuanian Developement 

Corporation, 
320—5th Av., New York. 

Apskelbimas. 
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE 
Mokina siuvimo, kirpimo, designing 
dienomis lr vakarais dėl biznio ir 
namų. Paliudijimai išduodami ir vi* 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
sutelkti Jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted SU, 1860 Wells St 

Ph.n, Arir.tage 32M —^ Po^o 
DR. H. A. BROAD 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR A3ELNAS CHIRURGAS 

1362 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

Reikalinga Mergina 
Į Krautuvę įvairių daigtu Pageidau- 

jama, kuri moktėų skaitliuoti ir 
norėtu čia gyventi. 

M. J. Damijonaitis 
901 W. 33rd STREET, CHICAGO 

Reikalauju Kriaučiaus 
Prie kostuniieriško darbo dėl 
naujo siuvimo ir senti taisymo 
patyrimas nereikalingas. Atsi- 
šaukite greitai. 

John B. Pateliunas 
353 N. Chicago St, Tel. 1461 

Kenosha, \Yis. 

REJ1KALJNGA mergina prio abelno 
namų darbo. Darbas pastovus, geras 
atlyginimas F. A, Poška, 3317 W. 65th 
Place, Phone Prospect 9232. 

Parsiduoda bučernė ir gro- 
sernė lietuviu apgyventoje vie- 
toje. Biznis nuo seniai išdirb- 
tas. Atsišaukite po Xo. 33-KS 
So. Morgan St., Chicago, 111. 

PARSIDUODA valgomųjų daigtų 
krautuvė (grosernė), arti prie lietuviš- 
kos bažnyčios. Biznis labai gerai eina, 
esantis išdirbtas per keliolika metų. 
Galite pigiai pirkti, jeigu pasiskubin- 
siteš. Parasiduoda iš priežasties part- 
nerių persikeitimo. 4409 S Fairfield 
Ave., Phone McKinley 5983 

EXTRA STORA GE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

ouikia pastata, taipgi $12 vertės 
rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 

rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
Įsai bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGR 
2810 Harrison St. Chicago 

Atlieku labai gerą darbą 
taisyme ir pertaisyme muzi- 
kališkų instrumentų. Taisau 
vargonus, tuniju pianus, ar- 

monikas ir grama* 3nus; per 
klijuoju muzikas. Kam rei- 
kia meldžiu atsišaukit šiuo 
adresu: 814 W. 14th Street, 
3-čios lubos, kambario nu- 

meris 4; meldžiu atsilankyti 
vakarais nuo 6 valandos. 
.. Domininkas Jasinskis. .. 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akla 
Ir priskiria akinius 

•Jiaeiis sanaeii8 visokių aukso aaigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso ir 
sidabro dalgtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STREET 

DR. 5. MIKELIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVS 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 j. Morgan St.( ktrtė 32 st. 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
ir Chroniškų Ligų. 

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

TELEFONAS YARDS j87. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

tų kaipo patyręs gydytojas., chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektras 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 \V. 18th 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 .ietų, ir 
6—8 vakarais. Tclcphone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 So. Ilnlstcd St. 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

Oflio Telefonu Bonlcrird 160 

DR. M. T. Strikolls 
lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

lis o Viha'es: II ryta Iki. 3 pa plt 7 iki 9 nkirt 
..edtlloais nuo 8 ryto Iki 2 p pietį. 

Namai 1007 Oakley Blvd. 
Te!ef#Ba, s,iley 20 

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

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

kainas gazo! 
TU kovoji už geresnfc telefono patarnavimą 

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

BALSUODAMAS UŽ MAJORĄ 
WILLIAM KALE THOMPSON 

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

Republikonų laimėjimas yra netik pro- 
testas prieš augštas kainas pragyvenimo ir 

sunkių mokesčių, bet yra taippat papeiki- 
mas demokratų klaidų ir nemokėjimas vdi- 

ti reikalų. | 
Republikonai privalo saugotis buklių 

ir si manių jmonių Demol ratų suklaidyti 
Republikonų partiją. Vienybėje męs galin- 
gi; paskirstyti męs puolame. Kuomet pa- 
dėsi kryžiuką į Republikonų ratelį, tu bal- 
suoji už Ameriką, reikalus Amerikos žmo- 
nių ir apsaugą dėl savęs. 

® REPDBLICAN 
Mayor Judge, Municipai Court 

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

□WM. GLANCHOW Judge Superior Court 

City Clerk DH. A. LEWIS 
□WALTER G. DAVIS 

Rinkimų Diena Balandžio-April 1. Rinki- 
mų Vietos atsidarys, nuo S iš ryto 

iki 4 po pietų. 
REPUBLICAN ,?.ITY CENTRAL COIV VIITTEE 

William H. Reid. !Io..kp K. Galpin 
Secrs'^ry ..Chairman 

Fran* " Brady, Chairm?n Campaign Committee 

Reikalinga 4 patyrusio^ merginos 
PARDAVĖJOS 

H. STRUZYNA & CO. 
Didelėje Department Krautuvėje. Darbas 

pastovus ir gera alga. 

3217-19-21-28 SO. MORGAN STREET 
Phone Yards 5462 CH1CAGO, 1LL. 

VISU DOMAI! 

Lietuvių apgyventoje kolionijoje parsiduoda Pigiai Saldainių Krau- 
tuvė. Krautuvė yra įrengta *'lce Cream Parlor'\ Biznis yra 12 metų 
senumo Yra skyriai tulšių dailydėms, smulkmenos ir aprėdalų, mo 

kykloms reikmenys, ir viokio tabako rukymui. Priežastis pardavimo 
yra ta, kad pardavėja nusilpnėjo sveikatoje. Jeigu pirkėjui pasidabotų 
pirkti, parduosiu ir na 

po No. 114 Ea6t 107th Street, Roseland, III. 

ONA ŽALYS 

BUK VĖL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai nięs esame užtikrinti, jog męs 
galime palengvinti jusų kentėjimus. Pavelykite mums išegzaminuoti 
jus—visai be jokių mokesčių už egzaminacijų arba patarimu. Peoples Dispenserija buvo uždėta su tikslu suteikti sergantiems žmonėms ge- reresnj ir moderniškų patarnavimų 

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

N M ES SPECIALIZUOJAMES PATENTUOTOSE GYDUOLESE 
IR NAMINESE GYDUOLESE. 

VAISTINE TIKRO PATARIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI. Męs pa- renkama jas, žinodami jų gydančių vertę nuo paprastų nesveikatingumų Kiekvieni namai privalo buti prisirengę ir visuomet turi turėti po ranka gyduoles ant reikalo. Męs tiki^ė, kad musų smulkmenos, toletų daig tai, kvepalai ir kiti yra geriausios rųšies ir tikrai užganėdins kiekvienų žmogų. Musų vaistai ir kemikalai yra gryniausi, kokius tik už pini- gus galima gauti ir musų receptai yra pildomi tik regitr. vaistininkais 

^ ATEIKITE IR PAMATYKIEJE MUS. 

f" atminkite! vial nieko neimame už Egzaminaciją Ir Patarima 

PEOPLES THEATRE BUILDING 

1616 WEST 47th STREEET 
Męs Kalbame Lietuviškai 
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