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Bolševikai derasi su 

talkininkais. 
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Yankiai atsisakė ginti Japonus. 
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VENGRAI SUMUŠĖ 
FRANCUZUS. 

Paryžius, kovo 31 d. Gau 
ta oficialis pranešimas, kad 
nedidelis francuzų kariume 
nes skyrius, kuris buvo neu- 

tralėje juostoje tarp Vengri- 
jos ir Rumunijos, tapo už- 
pultas Vengrijos kariumenės 
ir sumuštas. Francuzų pa- 
puolė į nelaisvę 350 karei- 
vių. 

Pranešama, kad Francu- 
zijos generolas kreipėsi prie 
Vengrijos, reikalaudamas su 

grąžinti paimtuosius nelais- 
vėn kareivius ii, sakoma, 
gavo prižadėjimą, kad šie 
ne!>usviai bus sugrąžinti. 

Tame pat pranešime už- 
reiškiama, kad dalykų sto- 
vis Vengrijoje yra labai pa- 
vojingas. 

BOLŠEVIKAI DERASI SU 
TALKININKAIS. 

Londonas, kovo 31 d. — 

Laikraštis Daily Herald tvir 
tina, kad bolševikai yra pri- 
siuntę talkininkams savo pla 
tų paaiulijimą, norėdami iš- 
prašyti talkininkų kariume- 
nę iš Rusijos. 

Sakoma bolševikai priža- 
da talkininkams nesikišti į 
reikalus kitų kraštų, jei tal- 
kininkai paliktų ramybėj da 
bartinius Rusijos valdovus. 
Bc to, buk, bofcV/ikai neju- 
dintų ir naujų respublikų, 
kurios susitvėrė iš buvusios 
Rusijos imperijos; kaip tai: 
Finliandija, Estonija ir Uk- 
rajina ir kitos. 

Bet tos respublikos priva- 
lėtų tuoj, sutvarkius savo vi- 
dujinius reikalus, prigelbėti 
Ruisjai apmokėjimą tarp- 
tautinių skolų. 

ČECHAI JAU KARIAUJA 
SU VENGRAIS. 

-.Bud&pešč, kovo 31 d.— 
Ateina pranešimų, kad če- 
cho-slovakų armija užėmė 
miestą Kaschan ir keletą 
apielinkinių sodžių. Čecho- 
slovakai užreiškš, kad ka- 

riauja prieš besiplatinantį 
"komunizmą Vengrijoje. 

YANKIAI ATSISAKĖ 
GINTI JAPONUS. 

Londonas^ kovo 31 d. IŠ 
Tokyo pranešama, kad Ja- 
ponijos kares ministeris pra- 
nešė atstovų butui, jog ame- 

rikonai atsisakė ginti japo- 
nus, kuomet juos mušė bol- 
ševikai netoli Blagovesčenš- 

Toliau kares ministeris pa 
aiškino į užduotus klausi- 
mus, kad amerikonai karei- 
viai visuomet buvo neprie- 
lankus dalykams, kurie kiek 
skiriasi nuo Amerikos tarp- 
tautinės politikos programo. 

VENGRU ARMIJA 
DIDĖJA. 

Budapeštas, kovo 31 d.— 
Vengrijos raudonoji armija 
vis didėja. Szekesfehea at- 
sirado net 80 moterų liuos- 
norių, bet jos nebuvo pri- 
imtos į kariumenę. 

Tame pat pranešime pa- 
žymima, kad Budapešte yra 
paruoštas laivas, kuriuo ga- 
li važiuoti visi talkininkų ir 
neutralių šalių piliečiai iš 
Budapešto į Belgradą, jei 
tik jie to panorės. Laivas 
plauks po Anglijos vėliava. 

JAPONAMS SUTEIKTA 
ŽEMIŲ MEKSIKOJE. 

Meksiko City, kovo 29 d. 
(suvėlinta). Generolas Ama 
da Aguire praneša, kad su- 

teikta japonams dideli plo- 
tai rėmės užvedimui ūkių. 
Pranešime priduriama, kad 
toks suteikimas koncesijų ja 
ponams pilnai sutinka su 

Meksikos konstitucija. 
* * 

Washington, D. r 

,31 d. Gavus žinią apie su- 

teikimą japonams koncesijų 
plotais žemes, Washingtono 
valdininkai gerokai esą su- 

sirūpinę, ir pranešama, kad 
Suvienytų Valstijų valdžia 
pasistengs ištirti platumą su 

teiktų japonams koncesijų. 
•Jei suteikti japonams plo- 

tai žemės butų perdideli, t.y. 
butų priešingi taip vadina- 
mai Monroe doktrinai, tai 
Suvienytos Valstijos steng- 
sis apginti minėtą doktriną. 

GOMPERS GRĮŽTA 
AMERIKON. 

Washington, kovo 31 d. j 
Amerikos Darbo Federaci- 
jos raštinėje gauta prane- 
šimas, kad Federacijos pre- 
zidentas Samuel Gompers, 
kuris buvo nekurį laiką Eu- 

ropoje, grįžta su savo paly- 
dovais Amerikon. 

PATARIA VOKIEČIAMS 
APLEISTI VENGRIJĄ. 
Berlinas, kovo 31 d. Vo- 

kietijos diplomatinis atsto- 
vas Budapešte patarė Vo- 

Ikietijos piliečiams Vengri- 
joje apleisti tą šalį. 

Kas iš jo bus? 

.vi. 
—*— 

Ar užtemdins tasai juodas debesys saulę? 

ANGLIJOS PAGELBA 
RUMUNIJAI. 

Londonas, kovo 31 d. — 

Anglijos valdžia nusprendė 
suteikti didelę paramą Ru- 
munijai. Ji nusprendė su- 

teikti Rumunijai kreditą 
perkant įvairias prekes, ypa 
tingai reikmenis geležinke- 
liams. 

Be to nuspręsta tuojau pa 
siųsti Rumunijai aprėdalus 
dėl 150,000 kareivių, kas 
Rumunijai esą labai reika- 
linga. 

RAGINA VOKIEČIUS KA- 
RIAUTI. 

Kopenhagenas, kovo 31d. 
Iš Viennos pranešama, kad 
Vengrijos valdžia pasisiūlė 
Vokietijai buti jos sąjungi- 
'ninke kovoje prieš talkinin- 
kus. 

Wolff biuras Berline, už- 
reiškė, kad nieko nežinąs 
ar padarė vengrai tokį pa- 
siulijimą Vokietijos valdžiai 
ar ne. fr;; 

KOREJIECIAI SAUKIA 
SAVO SEIMĄ. 

Philadelphia, Pa. Dakta- 
ras Rhee, korejietis, prane- 
šė, kad korejiečiai šaukia 
savo seimą Philadelphijon 
ant 14, 15 ir 16 balandžio. 
Jų tikslu yra kovoti už Ko- 
rėjos neprigulmybę. 

Seime dalyvaus korejie- 
čiai iš Fiipinų, Meksikos ir 
Suvienytų Valstijų. Korejie 
čių Suv. Valstijose yra tik 
2,000; Filipinuose apie 
'5,0°0 ir kiek Meksikoje. 

DIDINA GEN. MANGINO 
GALĘ. 

Paryžius, kovo 31 d. Pra- 
nešama, kad generolui Man- 
gin suteikiama didesnė ga- 
le veikime prieš vengrus. 

Sakoma, 1.ad jam bus su- 

teikta vadovystė visų talki- 
ninkų kariumenių prieš ven 

grus ir net lenkų pulkai bus 
Mangino žinioje, ir jam bus 
paverta ginti frontą nuo Juo 
dųjų iki Baitiko jūrių. 

NELEMTOSIOS RANKOS 
IŠDAVĖ. 

Geneva, kovo 31 d. Bu- 
vusiems aristokratams pasi- 
darė nesaugu Vengrijoje ir 
jie pradėjo kraustytis kitur. 
Vienok ir tas yra nelengva 
padaryti. 

Du didkunigaikščiu Jos. 
Francis ir Julius Ommeich, 
persirengę į sodiečių drabu- 
žius, norėjo išbėgti Vokieti- 
jon, bet parubežio sargyba 
pažino jų luomą iš jųjų ran- 

kų ir suareštavusi sugrąžino 
Budapeštan. 

VENGRIJOS ULTIMATU- 
MAS ČE.CHO-SLOVA- 

KIJAI. 

Basle, kovo 31 d. —Iš 
'Viennos pranešama, kad 
Vengrijos valdžia pasiuntė 
Čecho-Slovakijai ultimatu- 
mu. Toks žingsnis, kaip aiš 
kinama, padaryta dėl vis be 
sididinančios čecho-slovakų 
karium^nės T~engrijos pa- 
rubežyje ir dėl pasklydimo 
gando, kad Bohemijoje pa- 
skelbta mobilizacija. 

BUDAPEŠTE NUŽUDĖ 
150 PLĖŠIKŲ. 

Budapeštas, kovo 31 d. — 

Laike paskutinių perversmių 
buvo daug plėšimų. Įvykus 
naujam komunistiškam reži- 
mui prasidėjo plėšikų per- 
sekiojimas. Sakoma, perei 
toje savaitėje tapo nubausta 
mirtimi net 150 plėšikų. 

NUSKENDO 40 YPATŲ. 

Bristol, Pa., kovo 31 d. 
Vietos dokuose buvo rengia 
masi nuleisti vandenin nau- 

ją laivą Waukau. 
Prieš nuleidimą laivo vari 

denin, tiltelis su. apie 150 
ypatų apsivertė ir didžiuma 
žmonių supuolė šaltan van- 
denin iš augščio apie 25 pė- 
dų. 

Išgelbėtų yra į 100 ypatų; 
kitų gi likimas nežinomas. 
|Rasta jau keletas kunų. Su- 
rasti visus žuvusius, mano- 

ma, nebus galima, nes jie 
bus iškrikdyti po visus do- 
kus; taipgi kiek žuvo irgi 
nebus galima tikrai sužino- 
ti, nes buvo susirinkusi mar 

ga publika. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Utarninke giedra ir šalta, 

šiaur-ryčių vėjai; seredoj 
giedra ir šalta, piet-ryčių 
'vėjas. 

Saulėtekis 6:33; Saulėlei- 
dis 7:12; Mėnulis nusileis 
8:41 vakare. 

Reikalauja Paryžiun dar 
trijų Amerikiečių. 

W T 

Lietuvos Valdžia reikalauja stenografų, anglų kalbos 
mokytojų, Daktrarų. — Ragina organizuoti Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus skyrių. 

Prašo, kad dirbtum vienybė. 
m. 

Atvažiavus Lietuvos atsto- 

vams į Paryžių, Amerikos lie- 
tuviams truputį palengvėjo, 
nes dabar galima didesnę dali 

jiegų pašvensti veikimui čia 
pat Amerikoje. Nors jau nuo 

seniai buvo parmatoma, kad 
Taikos Kongrese Amerikos 
balsas bus vienas iš stipriau- 
sių, pastaruoju laiku tas dar 
geriaus paaiškėjo. Todėl la- 
bai svarbu, kad Amerikos at- 

stovams Paryžiui* :r cia Ame- 
rikos valdžiai Lietuvos klausi- 
mas butų gerai žinomas. Ame- 
rikos valdžia pakartotinai vra 

apreiškusi, kad stovi ir remia 
visų gyvų ir susiorganizavu- 
s ui tautų laisve ir nepriklau- 
somybę. Lietuva skaito Ame- 
riką vienu iš geriausių savo 

prietelių; o męs žinom gerai, 
kad Amerikos atstovai veikia 

atsižvelgdami į atstovaujamu 
pažiūras, todėl labai svarbu, 
kad Amerikos visuomenę su 

Lietuvos klausimu supažin- 
dinti ir gauti jų prijautimą 
Lietuvos nepriklausomybei. 
Tuomi tai Lietuvių atstovybė 
VVashingtone rūpinasi. 

Atsiekimui šio tikslo naudo-' 
jama įvairiausi budai; ne vien 
tik talpinant straipsnius sve- 

timtaučių laikraščiuose ir žur- 

naluose, laikant paskaitas ir 
siuntinėjant laiškus, bet taip- 
gi išleista anglų kalboje kele- 
tas brošiūrėlių: septyni tukstan 
čiai "memorandumo" arba 
Lithuafiian s Case for Inde- 

pendcnce," parašė kun. Žulius 
ir inžin. Norus. Pusė tų kny- 
gučių jau išsiuntinėta. Penki 
tūkstančiai "Lithuania, facts 

supporting her claim for re- 

establishment as an indepen- 
dent nation," parašė Dr. Biel- 
skis. Šios brošiūrėlės beveik 
visi penki tūkstančiai jau iš- 
siuntinėta. Taipgi išleista du 
tūkstančiai "Sidelights on Life 
in Lithuania." Šios irgi be- 
veik visos išsiuntinėtos. Dabar 
tik ką gauta iš spaudos de- 
šimts tūkstančių kopijų Lietu- 
vos žemlapio ir jau siuntinėja 
ma. 

Visos knygutės vra siunčia- 
mos, 1) visiems žymesniems 
asmenims ir valdininkams 
Amerikoje; 2) j visų universi- 
tetų, didesnių kolegijų ir šiaip 
didesnių institutų knygynus; 
3) Į visus didesnius viešus (pu 
blic) knygynus; 4) žymesniems 
laikraščiams ir žurnalams A- 
merikoje. Taipgi apie tukstan-^ 
tis visų brošiūrėlių išsiųsta | 
Europon. 

Keletas institų surengė 
lekcijas apie mažasias tautas, 
taipgi ir apie Lietuvą; tam rei- 
kalui parūpinta jiems užtekti- 
nai medegos. Clevelando, 
(Ohio) miesto valdžia išleido 

keletą brošiūrėlių apie neku- 
rias tautas; brošiūrėlę apie lie- 
tuvius parūpinti pavalė vie- 
n.im universiteto profesorių; 
čia irgi užtektinai medegos 
parupinom. 

Veikimas Amerikoje, kad 
čionykščių žmonių prijautimą 
išgauti, svarstyta paskutinia- 
me Tarybų Pild. Komiteto su- 

važiavime. Apie tarimus šia- 
me pranešime plačiaus nera- 

šysime, nes posėdžių protoko- 
lą išsiuntinėjom visiems laik- 
raščius ir tikimies, kad bus 

atspauzdinta. 
Atėjo pranešimas i* Pary- 

žiaus, kad "Lietuvos valdžia 
sudarė prekybos sutartis su 

Anglija. Pagal šias sutartis 
Lietuva gaus paskolą daiktais, 
kelių milijonų frankų verties. 
Kauno pi anešimas, skelbia, 
kad Amerikos misija tirinėja 
maisto klausimą Lietuvoje. 
Kovo devynioliktoje dienoje 
Kaunan pribuvo Francijos mi- 
litarė misiją, o j keles dienas 
tikimasi angių misijos." Šį 
pranešimą patvirtina kablegra 

•ma nuo Noraus ir Lopatos iš 
Paryžiaus, gauta Kovo 26 d.; 
kurioje jie pasako: "Lietuva 
susilaukė pagelbos nuo Angli- 
jos. Vilnius greitai bus mūsų 
rankose. Lietuvos kareivija 
kovoja cntuzijastiškai. Jūsų 
parama visuose reikaluose yra 
rtea tbutin ai r e i kai i nga.'' 

Kablegrama iš Šveicarijos 
praneša, kad p. Pakštas aplan- 
kęs Lietuvą važiuoja Pary- 
žiun, o iš čia tuojaus grįžta 
Amerikon. 

Profesorius Valdemaras 
prisiunčia iš Paryžiaus sekan- 
čią kablegrama: "Lietuvos val- 
džia keturiolika paskyrė dele- 
gatų taikos konferencijom 
Valdemaras, Klimas, Galva- 
nauskis, Naruševičius, Yčas 
jau čia. Amerikos lietuviams 
užleidžiama keturios vietos. 
Norus jau čia, tuojaus siuski- 
te kitus tris atstovus, kurie 
gerai anglų kalbą vartoja. De- 
legacija Paryžiuje reikalauja 
stenografių, tuoj aus prisiųski- 
te bent tris su mašinomis ir 
reikalingais daiktais. Lietu- 
vos valdžia tuojaus reikalau 
ja stenografių, anglų kailis 
mokytoju ir gydytojų. Pata- 
riame jums organizuoti raudo- 
nojo kryžiaus vienatas ir tuo- 

jaus minėtą štabą savo lieso- 
mis siųskite Lietuvon. Lietuva 
atsišaukia j Amerikos lietu- 
vius, kad jie dirbtų santaikoje 
ir padvigubintų save pastangas 
jai nepriklausomybę užtikrin 
ti. Jusų broliai Lietuvoje sa 

vo krauju moka už laisvę, jus 
privalote jiems pagelbėti." 

(Tąsa ant 3-čio pusi.) 
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Sunkus Darbas. 
Šiame numeryje telpantis redakcijinio 

straipsnio vertimas iš Cleveland Hain 
Dealer yra pilnas reikšmės ir vertas aty- 
daus perskaitymo. 

Minėtas laikraštis, kaip pranešair *»., 
yra savastimi dabartinio karės sekreto- 
riaus Baker šeimynos ir, kaipo tok£; tan- 
kiai yar išreiškėju šios šalies karės minis- 

terijos minties. Todėl jo pažiuva į Lietu- 
vos klausimą neabejotinai yra atspindys 
tos nuomonės, kokios pažiuroš laikytasi 
ir kokios dabar laikomasi Lietuvos klau- 
sime. 

Visųpirmiausiai į akis nenoroms puo- 
la didelis prielankumas lenkų pusei, nors 

stengiamasi lietuvių klausimą svarstyti sU 

paprastu Amerikonišku bešališkumu. 
Atydžiai šiuį straipsni perskaičius, 

męs galime padaryti sekančias išvadas: 
1). }Cad Lenkai buvo pilnai įtikinę 

labai įtekmingas Amerikos sferas, kad uni- 
ja su Lenkija yra vienatinis ir patogiausis 
Lietuvos klausimo išričimas. 

2). Kad Taikos Konferencijos spe- 
cialė komisija, paskirta nustatymui Lenki- 
jos lytinių rubežių jau buvo padarius savo 

nutarimą (neabejotinai, priskiriant Lietu- 
vą prie Lenkijos) ir kad tik energiški ir 
griežti lietuvių reikalavimai suiaike ią nuo 
to nutarimo paskelbimo ir privertė minėtą 
komisiją visą reikalą išnaujo perkratyti. 

3.) Kad taikos konferencija, mato- 
mai, dar ir dabar žiuri į lietuvių tautą, 
kaipo pasidalinusią, nes pripažįstama, kad 
"tūlas lietuvių elementas pritaria lenkis- 
Kai unijai". 

4). Kad šiuo laiku užuojauta Lenki- 
jai yra dar ytin stipri. 

Visas šitas kliūtis lietuvių atstovai tu- 
ri pergalėti, id°nt parodžius Lietuve* klau- 
simą tikroje jo šviesoje ir išgavus jai tą, 
kas jai sulyg teisybės priklauso. Lenkai 
metų metais formavo pasaulio mintis savo 
naudon, o lietuvių nenaudon ("begėdišku 
budu statydami, pavyzdžiui, Lietuvių ju- 
dėjimą, kaipo, vokiškos propagandos pa- 
darą). Visą tą lenkiškų meių ir intrigų 
sieną prisieina dabar lietuviams nugriau- 
ti į keletą sąvaičių baisiai užimtoj taikos 
konferencijoj, kuri turėdama šimtus įvairių 
svarbių reikalų, negali su atsidėjimu ir 
nuodugniu apsvarstymu visų savo decezijų 
padaryti. 

Akyvąizdoj tokio dalykų stovio Lie- 
tuvos atstovų darbas Taikos Konferencijoj 
yra toli-gražu ne išlengvų. 

Vienas faktas tačiaus yra džiuginantis —tai tas, kad, minėto laikraščio žodžiais 
tariant, Lietuvos klausimo išrišimas pri- pažįstama dalyku, kuris "yra vienas iš 
svarbiausių, kokius konferencija turė3 pa- daryti'. 

Tas reiškia pusę mūšio išlošto. Jeigu jin svarbus — o svarbus jis tikrai yra, nes 
nuo jo priklausys ateinanti ramybe visos 
Centralinės Europos, — tai tikėkimės, kad 
jis brs nuodugniai ir bešaliai išrištas. 

Lietuviai daugiaus nieko nenori. Nes tuomet Jie nuosprendžio nebijo. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius] 
LENKIJA IR LIETUVA. 

Paryžaus konferencijos komisija tu- 
rėjo mažai sunkenybės nustatyme vaka- 
rinio rubežiaus naujai Lenkų respublikai. 

Idant užbaigti kovą ir peštynes tarp lenkų 
ir vokiečių, tapo pravesta linija per bu- 
vusią Vokietijos teritoriją ir vokiečiams už- 
ginta daryti bile įsiveržimą į rytus nuo tos 
linijos. 

Nustačius šitą vakarinę Lenkijos li- 
niją, ji atsigrįžo į rytus ir atrado čia dalykų 
stovį daug sunkesnį išrišimui. Jeigu reikė- 
tų vien tik nustatyti rubežių tarp Lenkijos 
ir Rusijos, tai tas butų gana lengva. Bet 
tarp tikrosios Lenkijos ir tikros Maskoli- 
jos yra lietuvių šalis. Lenkija, pasiremda- 
ma Jagelionų Unija iš 1386 metų ir nesi- 
tikėdama jokio rimto pasipriešinimo iš lie- 
tuvių tautos, tikėjosi prijungti prie naujos 
Lenkiškos respublikos visą Lietuvą. Bet 
stambus lietuvių elementas ne tik kad 
prieštarauja, bet rengiasi pastatyti visą 
galimą pasipriešinimą unijai su Lenkija. 

Yra pilnia neteisinga tvirtinti, kad 
lietuvių aspiracijos yra iššauktos vokiška 
propaganda. Ištikro yra teisybė, kad Vo- 
Kietija, kuomet ji negalėjo pritraukti prie 
a 1 i a n s o, mėgino susilpninti Lenkiją, 
paremdama anti-lenkišką sentimentą ir de- 
monstracijas Lietuvoj. Bet tas nebuvo lie- 
tuvių tautiškos propagandos pradžia. Per 
visus metus unijos su Lenkija ir vėliaus, 
laike kartaus vokiečių ir rusų persekioji- 
*no metų, lietuviai drūčiai laikėsi savo 

tautinių idealų, ir dabar šiais pasi);uosa- 
vimo metais jie jieško pilnos laisvės, o ne 

permainos iš rusiško pavergimo j pato- 
gią [?] uniją su Lenkija. Nežiūrint to, 
,aip patogi ta unija galėtų buti, lietuvių 
tautiškieji vadai tvirtina, kad ji butų ne- 
skani (distasteful)- Lietuvos žmonių dau- 
gumui, nes jie jaučiasi turį teisę prie at- 
skiro tautinio gyvenimo. 

Šiuo laiku tūlas lietuvių elementas 
[lenkberniai. Vert.] pritaria Lenkiškai 
unijai, jausdami, kad tokios federacijos 
stiprumas butu naudingas kaip lenkams, 
taip lietuviams. Bet nacionalistai, kurie 
tvirtina atstovaują didelį lietuvių tautos 
ilidumą, tvirtina, kad susivienijimas su 
Lenkija butų pailginimas istoriškojo kri- 
minalo. Anti-lenkiška propaganda yra 
plačiai išplatinta kaip Europoje, taip ir 
Suvienytose Valstijose. 

Yra labai apgailėtinas dalykas, kad 
tokia pasidalinimo linija tapo terp lenko 
ir lietuvio pravesta. Paryžiaus konferenci- 
jos darbas daug palengvėtų, jeigu galima 
butų buvę sugrąžinti istoriškąją Lenkiją, lenkiškai ir lietuviškai tautai dirbant san- 
tarvėj ir stovinti stipria siena priešais ru- 
siškojo bolševizmo platinimąsi. Aaišku, kad uždavinys nėra taip lengvas, kaip jis išrodė. Lietuviai reikalauja baisiai pavo- jingos privilegijos suformuoti mažą, savo 
locną viešpatiją, atskirai nuo Lenkijos ir 
ant paties kranto rusiškos prapulties. 

Ne kam kitam, kaip apsvarstymui Lietuvių reikalavimų ir atsargiam pasvė- rimui ateities galimybių, Paryžiaus konfe- 
rencijos Komisija Lenkijos rubežių nusta- 
tymui sulaikė savo nutarimo paskelbimą. Tai yra vienas iš svarbiausių nutarimų, ko- 
kius [taikos] konferencija turės padaryti. 

—IŠ The Plain Dealer, Clevelend, O. 
Koto 25 d. 1919 m. 

PASIKĖSINIMAS ANT AMERIKONŲ 
KAUNE. 

"Pasikėsinimas, kaip ;nanoma, Vo- 
kiečių kareivių ir spartakų nužudyti spe- 
cialius Amerikos komisionierius, atvyku- 
sius Kaunan ištyrimui maisto padėjimo 
Kaune ir Lietuvoje, vakar nepasisekė. Vi- 
si trjs komisijos nariai nuo mirties išsi- 
gelbėjo, bet Lietuvis kareivis, kurs dabo- 
jo duris prie komisjos hotelio, liko ant 
vietos nušautas, — kaip paskelbė Lietu- 
vos Karės Ministeris Merkis. 

"Automobilius su dviem Vokiečiais 'kareiviais privažiavo prie hotelio, ir vie- 
nas kareivių bandė ineiti Į hotelį. Ser- 

| gejusis duris Lietuvis kareivis sulaikė jį, 
o šis pasisakė esąs kareivių tarybos narys ir norįs pasimatyti su Amerikos komisi- 
onieriais. Sargyboje buvęs Lietuvis vis- 
vien reikalavo paso. Iškilo ginčas, ir Vo- 
kietis kareivis šovė, ant vietos užmušda- 
mas Lietuvį kareivį. 

"Komisijos viršininkas Amerikietis 
majoras pasišaukė viršininką Vokiečių 

generalio štabo Kaune. Atėjo komanduo- 
jantis adjutantas ir atsiprašinėjo už ne- 

laimingą atsitikimą, žadėdamas užvesti ty- 
rinėjimus. Komisijos viršininkas pareika- 
lavo apsaugos, kuri, kaip adjutantas už- 
tikrino, busianti suteikta pilnai". 

—Iš New York Tribūne. 
Kovo 19 d, 1919 i*. 

Iš A. L. T. Tarybos 
Raštines. 

Posėdis kovo 26 d.} ''Tėvy- 
nės" redakcijoje. — Iš prane- 
šimų Tarybon: 

1) Atstovas p. Vinikaitis 

praneša apie rengiama iškilmę 
pas "War Community Camp" 
ir reikalauja Lietuvos hynino 
orkestraccijos. Tas jau išpil- 
dyta : p. M. Petrauskas yra pa- 
siuntęs orkestraciją. 2) Ke- 

| lctas laiškų iš Ch'cagos, ragi- 
inančių šaukti seimą. Tame rci- 
kale išnešta rezoliucija, pave- 
danti Chicagos konferencijai 
greita ir visuotina autoritatę 
seimo rengimui, apie ką pra- 
nešta netik Išpilei. Komitetui 
\Yashingione, bet lygiai kata- 

likų Amerikos Lietuviu Tary- 
bai ir socialistų frakcijoms. 
3) Svečias iš VVorcester, p. 
Paltanavičius praneša, jogei ir 
tenai draugijos seimo reikalau- 

ja; taipjau Kanados Lietuviai 
įrašo, jogei jie turi surinkę pi- 
nigų, bet juos pas save laikysią, 
iki j vyks seimas ir nustatys 
vieną Lietuvos reikalams išdą. 
4) Žemlapių komisija praneša, 
jogei pervėlu jai1 lietuviškus 
paaiškinimus į žemlapius i- 
spausainti. Nutarta: atspaus- 
dinti atskirus sklypelius ir juos 
prie žemlapių daklijuoti. 5) 
Pranešimai apie žmonių tcira- 
vimasi delei žemlapio su me- 

morandumu. Nutarta: abu šit 
dokumentai pardavinėti po 
$1.50. Parsiduoda pas komisi- 
ją: J. Ambroziejus, 168 Grand 
St. Brooklvn, N. Y. Gi dalini- 
mui del propagandos visuome- 
nei patariama kreiptis su rei- 
kalavimais j Išpild. Komitetą: 
The Litiiuanian Nationai 
Council, 703—15th St. N. W. 
\Vashington, D. C. 6) Iš \Vor- 
cesterio praneša apie tenai or- 

ganizuojamus liuosnorius bu- 
rius. 

Nutarmai: ). Liuosno- 
rių ko mis i j ou, p. Liutkauskui 
išėjus, nuskirta: Dr. J. Joni- 
kaitis ir Pr. J. Purv'c * laivyne 
žinybon: aficierius P. 
Vaišnoras (Komisijos adre- 
sas: 120 Grand St. Brooklvn 

Y.) riUiomasai Komitetai 

dapildyta dviem nuolatiniais 
nariais. Dabar vidurinės srio- 
vės atstovų sąstatas susideda 
iš sekančių: M. J. Vinikaitis, 
B. K. Balutis (jo pavaduoto- 
jas Dr. J. Jonikaitis), V. F. 
Jankus, J. O. Sirvydas, ?. S. 
Vilmontas, P. J. Purvis, V. K. 
Račkauskas. 3. Lietuvos Rau- 
donojo Kryžiaus skyrių orga- 
nizavimui nuo tautininkų de- 
mokratų nuskirta komisijom 
Dr. J. Valukas, Dr. J. Jonikai- 
tis, J. Ambraziejuj. 4. Lietu- 
viškų paspartų patiekimas — 

nutarta ir pavesta tatai parei- 
kalauti Išpildomojo Komiteto, 
idant jų blankos butų veikiai 
parūpintos. 5. Rezoliucija Lie- 
tuvos ncprigulmybei: Ją vei- 
kiaušiai, per Išpilei. Komitetą, 
pasiusti Valstijos Departamen- 
,tan. Kuomet Anglija Lietuvos 
neprigulmybę paskelbė pripa- 
žjnti, reikalaujama, idant Suv. 
Valstijos tą patį padarytų ir 
prigelbėtų Lietuvai apsiginti 
nuo priešų draskymo. 6. Sve- 
timtaučių laikraščiu susivasia- 
viman, kovo 27, nuskirta n. 

Jankus apsilankyti su praneši- 
mu apie Lietuviu spaudos ir 
politikos stovėnę ir jieškinius. 
7.Milijono parašų rinkimui, 
balandžio 12 ir 13, paimta tam 
tikri dadėtiniai žingsniai. Tarp 
ko kito pasiųsta p. Augunas 
apžiūrėti didesnius centrus 

kaip: Nevv Haven, Waterbu- 
ry, Philadelpliia ir kit. idant 
vietinius komitetus tai dienai 
sudaryti. 

J. O. Sirvydas. 

Lietuves Neprigulmybes 
Klausimas. 

vLIETUVIŲ MEMORANDUMAS.) 

Paraše T. Norus ir J. Žilius. 

Iš Anglų kalbos liuosai vertė Algis. 

(Tąsa) 
Laikinoji Rusijos valdžia, savo aktu, 

išleistu kovo mėnesyj 1915 m., mėginda- 
ma atnaujinti Lenkiją, pavartojo sekantį 
išreiškimą: "sudaryti neprigulmingą Len- 

| kijos viešpatiją iš tų žemių, kuriose lenkai 
sudaro gyventojų daugumą'' ir prie to pri- 
dėjo neaiškų užreiškimą, kad "Rusai tiki, 
jog tautos nuo amžių surištos su lenkais 
privalo gauti pilietybės ir tautiškumo už- 
tikrinimą". 

Tuomi Rusijos valdžia tikėjosi apsau- 
goti teises kitų tautų, gyvenančių Lenki- 
joj, kaip, pavyzdžiui, žydų ir rusų. Bet 
lenkiškieji imperialistai išvertė, kad išsi- 
reiškimas "tautos per amžius surištos su 
lenkais" turi reikšti lietuvių tautą, baltgu- 
džius ir ukrajinus, gyvenančius Didžios 
Lietuvos Kunigaikštystės istoriškuose ru- 
bežiuose. 

Su tuo lietuviai nesutinka. Kas ką 
nesakytų, joki autorizuoti Lietuvių atsto-1 
vai niekados tokios interpretacijos [išaiš- 
kinimo] nepripažino. Lietuva neleis, 
idant Liublino Unijos klaida atsikartotų. 

Balandžio 17 d. 1917 m. Petrograde 
buvo padarytas mėginimas prijungti prie1 
Lenkijos Lietuvą ir Baltgudiją ir įgyti 
Europos nuomonės prielankumą, tokiam 
Lenkiškam imperializmui. Tam buvo tuo- 
jaus pasipriešinta. Lietuvių Tautos Ta- 
ryba Petrograde užreiškė, kad neprigul- mingos Lietuvos idėja buvo nuolatai augi- 
nama ir kad Lietuva yra priešinga sujun- gimui savo likimo su Baltgudijos ar Len- 
kijos likimu. 

_ į;. 
Gegužio 27-28 dd. 1917 m., 44 lenkai 

iš Lietuvos, savo neautorizuotame doku- 
mente, kuri jie prirengė Vilniuje ir įdavė 
Vokietijos kancleriui, užreiškė: (a) Kad 
jie skaito Lietuvą dalimi [istoriškos] Di- 
džios Lietuvos Kunigaikštystės, dabar vo- 

kiečių užimtos; (b) kad jie visuomet sten- 
geis susijungti su Lenkijos viešpatija; (c) 
kad jie skaito Lietuvai naudingiausiu da- 
lyku susivienyti su Lenkija į vieną bendrą 
viešpatiją su autonomija atskiroms vieš- 
patijos dalims. 

Lietuviai, savo memorandume, pri- 
rengtame Vilniuje, birželio 10 d., ir pri- 
duotoms Vokietijos kancleriui, pavadino 
tai lenkišku imperializmu ir pasakė: "Męs 
turime kuogriežčiausiai pabraukti, kad 
Lietuviai nepritaria Lenkijos agresyvei po- 
litikai; jie nereikalauja visos Senos Lie- 
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės plotų ir 
jie neturi noro prie visų plotų, dabar vo- 

kiečių užimtų. Lietuviai nejieško pasiplė- 
šimo nei Lenkijoj, nei Baltgudijoj. Bet 
jie kuostipriausiai reikalauja nevaržomos 
laisvės valdyti savo šalį, kaip jie yra savo 
tautiniuose rubežiuose. Vieniems tik lie- 
tuviams męs pripažįstame teisę nuspręsti 
apie šalies likimą". 

Priešais viršminėtą lenkų memoran- 

dumą užprotestavo dideli Lietuvos dvarpo- 
niai. "Tėvynės Sargas" (Vasario 26, 1918 
m.) leidžiamas Vilniuje, tvirtina, kad Lie- 
tuvos bajorai nepritarė memorandumui ir 
"turi norą prigelbėti atstatymui Lietuvos, bet ne Lenkijos Lietuvoje". 

Bendrai su visa Lietuvių tauta jie 
trokšta prisidėti su savo gabumais ir savo 

jiegomis Lietuvos naudai. 

Lenku atsinešimą linkui lietuvių pa- 
rodo kad ir sekantis pavyzdis: Laike mi- 
tingo Likvidacijos Komiteto, įsteigto Ru- 
sijos Laikinosios Valdžios tuo tikslu, idant 
likviduoti Rusijos ir Lenkijos persiskyri- 
mo reikalus, Rymo-Katalikų vyskupas, 
Ciepliak, lenkas, pranešė, kad lenkai ne- 
daro skirtumo tarp katalikybės ir lenkų 
tautystės, t.y. kad kas tik Rusijoj yra ka- 
talikas, tas yra lenkas. Iš to išeina, kad 
lietuviai, būdami katalikai, butų skaitomi 
lenkais, (Žiur. "Ruskoje Slovo," "Ruskija 
Viedomosti," "Utro Rossii," balandžio m., 
J917 m.). 

Geriausis prirodymas, kad toks, supra^ 
timas nėra tuščia fraze, bet praktiškas len- 
kų programas, gaunama iš Rusiško gene- 
ralio štabo neapsipažinusio su dalykų sto- 
viu, kuris leido užregistruoti Rusų armi- 
joj visus rymo-katalikus ir priskirti juos į 

,lenkų legijonvs. Kuomet vėliaus tapo su- 
tverti lietuviški pulkai, tai prisiėjo padėti 
daug pastangų, idant atimti lietu, ius ka- 
reivius iš lenkiškų legijonų, ir laike to ne- 
maža lietuvių nustojo ir savo gyvasties. 

Lenkai turi ypatingas pretensijas prie 
Suvalkų gubernijos, nors šitas plotas vi- 
suomet buvo apgyventas lietuvių ir nuo ne- 

atmenamų laikų priklausė lietuviams. Pa- 
matu šitos pretensijos yra ta aplinkybė, 
kad Suvalkų gubernija buvo Napoleono 

'.prijungta prie lenkiškos " Kongresu vkos" 
1807 metais. Šita teritoriia šinn laiku ws> 

V «/ 

lietuvių tautiškojo veiklumo centru ir šitoj 
gubernijoj, daugiau negu kokioj kitoj, Lie- 
tuvių tautinis susipratimas, politikos ir eko- 
nomiškieji klausimai nuodugniai yra šak- 
nis įleidę. 

Čia męs parodysime nekuriuos budus, 
lenkų išrastus tuo tikslu, idant prijungti 
Lietuvą, prie Lenkijos. Joks pastovesnis 
susiartinimas tarp išų dviejų tautų nebus 
galimas, kol Lenkija nepripažins Piezi- 
dento Woodrow Wilsono principų apie tautų apsisprendimą. 

Santikiai su Vokietija. 
Kaslin Vokietijos galima pasakyti, kad ji nuo amžių visokiais budais mėgino sulaikyti lietuvius nuo naudojimosi Balti- 

ko jūrėmis ir šiuo laiku ji laiko užomusi 
visą tą Lietuvos kraštą, kuris rubežiuoja 
su Balti.ko jūrėmis, kaip lyginai ir įtakas upių Nemuno ir Pregelio (Priegalio), nors Nemunas yra svarbiausia komercijinė Lie- 
tuvos gysla. Tokiu budu Vokietija beveik? 
pilnai kontroliuoja Lietuvos prekybą. Ne- 
muno Įtaka ir Klaipėdos uostas ir išda- 
lies Priegalio įtaka ir Karaliaučiaus uos- 
tas yra nepaprastai Lietuvai svarbus ir ji negali nuo jų atsisakyti. Todėl ji reika- 
lauja, kad tas butų prijungta prie Lietu- 
vos, kaipo conditio sine qua non 
suvienytai ir laimingai Lietuvai. 

Santikiai su latviais. 
Kalba, bendras paėjimas, istorija, iš- 

kęsti praeityje vargai, papročiai ir būdas 
— palinkimas linkui demokratijos — pa- galios patsai vardas — vu*a tai pabriezia artimą giminystę, šių dviejų tautų, Lietu- 
vių ir L;.tvių. Susivienijimas tarp šių dvie- 
jų tautų yra ne tik galimas, bet ir didžiai 
pageidaujamas. 

Ekonominė ir Kultur«nė Mažų 
Europos Tautų Evoliuciją. 

Susinėsimų laisvė suteikia tautai ge- riausi apsisaugojimą nuo papuolimo į eko- 
nominę vergiją, šita leisvė dikčiai pri- klauso nuo geografinio šalies padėjimo. Vienas tik patogus geografinis padėjimas tokių šalių, kaip Danija, Holandija, arba 
Belgija pats savimi galėtų išaiškinti jų pozityvę ekonominę ir kulturinę evoliuci- 
ją (išsivystymą). Nepaisant to, kad jos 
yra tuojaus po šonu tokių galingų ir agre- syvių tautų, kaip Vokietija, visgi šioji pas-J taroji negalėjo pavergti jų ekonominiu žvilgsniu. 

Laisvas komereijinis susinešimas su 
visu pasauliu prigelbėjo šioms mažoms tau- 
tams ir tas ULtikrino jų ekonominę nepri- gulmybę ir kulturinį išsivystymą. 

Kad mažos tautos gali įgyti gerovės lygiai, kaip ir dižiosios, tas galima matyti iš žemi&us paduotų lentelių: 
Plotas ketvirtainiais kilometrais: 
Europinė Rusija 4,942,000 
Austro-Vengrija 676,000 
Vokietija 541,000 
Francuzija 536,000 
Ispanija 505,000 
Anglija 314,000 
Italija 287,000 
Portugalija 92,000 
Šveicarija 41,000 
Danija 39,000 
Holandija 33,000 
Belgija 29,000 

Ilgumas geležinkelių kilometruose 
1912 m. ant kiekvieno tūkstančio žmonių: 

Belgija 2930 
Anglija 1200 
Vokietija 1160 
Šveicarija 1160 
Danija 980 
Holandija 960 
Francuzija 940 
Austro-Vengrija 680 
Italija 610 
Portugalija 320 
Ispanija 310 
Rusija 120 

(Toliaus bus) 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
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PITTSBURG, PA. 
"Lietuvoj," Xo. 71 korespon 

dencijoj iš Pittsburgh'o ne vis- 
kas teisinga. South Sicle lietu- 
viu bažnyčios vardas Šv. Ka- 
zimiero, nc šv. Kryžiaus. Turi 

didelę svetanę šv. Kazimiero 
į>arap. mokyklos name. 

Prie L. M. D. lietuvių ju- 
dėjims rišasi tik "Sokiečių" 
bet ne visų Pittsburh'o lietuvių. 

"Lietuvių Mokslo Draugi- 
ja" turi labai gražų vardą, bet 
praktikoj visai ne tas vardas 
turėtų buti. $10,606.50 rgyno 
pelno L. M. D-ja surinko nuo 

lietuviu ne už mokslą, bet kita 
ką. Vyrai sukrovę tą krūva pi- 
nigu neparnešė pačiai nei vai- 
kučiams jokio mokslo; parne- 
šė vien tik vargą ir skurdą.... 
Taigi matome, kad ir pats L. 
M. D. buvęs sekretorius ap- 
rašydamas draugijos nuopel- 
nus nedrįso pažimėti už ką 
jplaukė tie pinigai. 

Plienas. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
Šv. Jurgio draug stė kovo 

9 d. buvo surengusi askaitas. 
Skaitė p. Greičaitis apie A. L 
T. Sandarą. Publika buvo už- 

ganėdinta. Paskui kalbėjo p. 
Teberis. Kalbėjo, kaip ir vi- 
suomet, be temos, nors turė- 
damas gerą iškalbą. Jis vi-j 
šiems nori Įtikti, bet tas nega- 
limas daiktas. 

A. S. 

MILVVAUKEE, ILL. 
Nedėlioję 23 kovo čionai su- 

sitvėrė Tautos Fondo skyrius, 
kuriame sutikime darbuojasi 
tautininkai ir katalikai. Nu- 
tarta surengti prakalbas. 

Nesenai čionai apsigyveno 
kun. Slavinas ir matyti, kad 
žmonės jaomi užganėdinti. 
Tik męs nieką nesuprantam, 
kokiems galams Čionai skaito- 
ma lenkiška evangelija lietuvių 
bažnyčioje. Dar nėra atsitiki- 
mo, kad lenkai kur savo baž- 
nyčioje leistų lietuviams lietu- 
viškai pamokslus sakyti. Len- 
kai visur lupa lietuvių kailį, o 

čionai dar jiems geritiasi. 
Čionai daug darbuojamasi 

linkui Lietuvos atstatymo ben- 
drovės, daug šėrų parduodama 
Ypač pastebėtina tas, kad daug 
rašosi tų, kurie senai iš Lietu- 
vos. 

J. A. Bankus. 

PITTSBURGH, PA. 
ATSIŠAUKI M A S 

NUO "LIETUVIU KAPI- 
NTLr BENDROVES." 

T Visus Lietuvius Pittsburgho 
ir apielinkės: 

Gerbiamiejai! 
Kadangi lietuvių Kapinių 

bendrovė susitvėrė rugpjučio 
25-ta d. ir ji laiko savo susirin- 
kimus sykį mėnesyje,skirtingo- 
se vietose kad sunku apgarsinti 
per paprastus plakatus. 

Tad L. K. B. nutarė atsi- 
šaukti per laikraščius į visus 
lietuvius gyvenančius Pitts- 

burghe ir jo apielinkėje. 
Kad Lietuvių Kapinių Ben- 

drovės sekantis susirinkimas 
bus nedėlioj balandžio (April) 
27-tą dieną 1919 Apollo Thea- 
tre Hali, tarp 22 ir 23 gatvių, 
ant Carson galves S. S. Pitts- 

burgh, Pa. Praasidės nuo 2 
vai. po pietų. 

Todėl gerbiamos draugijos, 
visos be jokių skirtumų išrin- 
kite nuo savęs pasiuntinius 
(delegatus) ] minėtą susirinki- 
mą, katriems suteikite paliudi- 
jimus, kad turėtų sprendžia- 
mą i j balsą. 

Siųskite delbgatų tiek, kiek 
tik galima gauti, nes kuo dau- 
giaus dalyvaus, tuo daugiaus 
bus naudos ir didesnis suprati 
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mas apie nauja bendrovę, kuri 
yra viena iš reikalingiausių 
Pittsburgho lietuviams. 

Vyrai, moteris, vaikinai ir 
merginos, draugijos ir pavie- 
niai dalyvaukite viršminėtame 
susirinkime, nes toje dienoje 
bus įvairios apyskaitos, komisi- 
jų ir komitetų pranešimai apie 
earterį, įstojimo lbankas ir jų 
pildymas ir kiti įvairus dalykai. 
Sukruskime Pittsburgho lietu- 
viai ir stokime visi be skirtumo 
į L. K. Bendrovę, o tuomi męs 
pakelsime savo garbe, kad 
įsteigsime savas lietuviškas ka- 
pines. 

Lietuvių kapinių Bendrovės. 
Sekr. J. I. Alexis. 

NEW PHILADELPHIA, 
PA. 

Kovo 16 kun. M. Duvickas 
iš sakyklos pranešė, kad gavęs 
grasinantį laišką. Sakomą, 
kad laiškas yra paduotas S. V. 
Krasai. Spėjama, kad laiškas 
pasiųstas kunigui užtai, kam 
Jus priėmė už vargoninką A. 
Gudaitį. Prie laiško pridėta iš 
"Saulės" iškirpta koresponden- 
cija, kurioje aprašoma apie 
lenkų "faitą," su savo kunigų, 
Hazletone. Laiškas esą para- 
šytas ''krajavu karaktoriuni," 
o užadresuotas "amerikanckai.' 

Šiomis dienomis apsilankė 
čia S. Klimaitis, iŠ Rochester, 
N. Y., visą metą ištarnavęs pas 
"Dėdę Šamą." Klimaitis yra 
stipraus subudavojimo, todėl ir 
"Dėdė" jam "pataikė vieta" 
prie storųjų" kanuolių. Kada 
Nevv-Philad. dėjo aukas L. 
N". Fondon, +ai kareivis taipgi 
doliarinę padėjo. S. Klimąitis 
buvo anoje pusėje "balos'' ii 

gavęs pašaudytį j fricą. 
Kovo 24 palaidota lietuvių 

kapinėse neslę Grigaitienę, ku- 
riai metas atgal daktarai darė 
aparacija, nuo ko Grigaitienė 
sirgo iki mirčiai. Velionė pali- 
ko 4 sunus ir 4 dukteris ir ke- 
letą "anūkų." Grigaitienės vy- 
ras mirė apie 13 mecų atgal Sil- 
ver Creek kasykloje, kuomet 
ji apipylė smulki anglis ir už- 
troškino. 

Rep. 

ROCHESTER, N. Y. 

Kove 23 d. nedėlioje po pietų 
TMD. 52 kuopa buvo surengu- 
si prakalbas. Pirmiausiai skai 
tė p. Valtis paskaitą "Namų 
Higiena" paskui p. Petronis | 
pasakė trumpą prakalbčlę. Ant 
galo buvo diskusijos, kur pati 
publika diskusavo. Man norisi 
spaudoje užrekorduoti, kad so- 

cialistai pasakė, jog TMD. 
spausdina buržuiškas knygas. 

Pabaigoje likosi parinkta 
aukų Šerno raštų išleidimui. 
Surinkta 2.75. 

Tą pat nedėldienį vakare po- 
bažnvtinėje salėje buvo su- 

rengtos prakalbos. Kalbėjo 
p. Karosas. Kalbėtojas visai 
neteisingai gyrėsi, kad jie ka- 
talikai iškėlę Lietuvos Nepri 
gulniybės obalsį. Šiaip jau kal- 
bėjo vidutiniškai. \ 

Ant galo likosi išnešta pro- 
testo rezoliucija prieš lenkus. 

Naujas svečias. 

ANSONIA, CONN. 
Šv. Antano draugystė susi- 

rinkime 16 kovo Warcholicos 
svetainėje vienbalsiai išnešė re- 

zoliuciją reikalaudami Visuo- 
tinojo Seimo. 

''Męs nariai šios draugystės 
mylime savo tėvynę ir trokšta- 
me jai laisvės i'r neprigulmv- 
bės. Męs reikalaujame, ka<l 
butų sutartis tarpe musų vado- 
vk, kaip yra sutartis tarpe mus 

paprastų žmonių. Dabar mo- 

mentas yra perdaug svarbus, 

kad varinėti nesutikimus. Męs 
rckalaujame Visuotinojo sei- 
mo." 

Sekr. Antanas V. Ulevičius. 
Pirm. Vytautas Šauklis. 

B1NGHAMPTON, N. Y. 

Nekartą, laikraščiuose rašo- 
ma, kad šis miestas yra gražus. 
Bet tokis rašymas nevisai tei- 
singas. Čionai nieko gražaus 
nėra, menkai ištaisytas, neap- 
žiurėtas. 

Kas link darbų, tai čionai 
jų beveik kitokių nėra, apart 
čeverykų dirbtuvės. Darbo są- 

lygos nekokios, reikia daug 
dirbti, o atlyginimas tai dar 
menkesnis negu kitose vietose. 
Žmonės tankiai išdirba 12—13 
valandų dienoje, tai dar šiek 
tiek uždirba. 

J. K. A. 

JNIOS--. „INELES. 

Kenosha, Wis. "Radika- 
lės" orgaiii7acijos surengė 
prakalbas 'kunigui" Moc- 
kui. Kalbėjo per tris va- 

karus. Keikė tikinčiuosius. 

Mihvaukee, f U. Vienas 
bedarbis neturėdamas kuom 
gyventi nušoko ;nuo tilto. 
Paskendo. 

Binghamton, N. Y. Su- 
lošta veikalai "Daktaras iš 
Prievartos" ir "Guminiai 
bata;". Lošė socialistiško 
ratelio nariai. 

Scranto.i, Pa. Socialistai 
sumose vakarą. Buvo lošta 
"Farmazonai". 

Akron, Ohio. Darbai ei- 
na gerai, bet iš kitur tiek 
žmonių privažiavo, kad clar- 
bo gauti negali. 

Scranton, Pa. S. L. A. 
kuopa nutarė, atsimesti iš 
apskričio. 

Baltimore, Md. Čionai 
daugiausiai veikia Lietuvių 
atletų kliubo nariai. Jie 
tankiai surengia vakarus, 
pastato SLenon veikalus, su- 
rengia koncertus. 

Philadelphia F a. Drau- 
gystė šv. Jurgio išnešė re- 
zoliuciją, kad butų sušauk- 
tas Visuotinas Seimas ir 
kad butų viena Taryba ir 
vienas bendras iždas. 

Boston, Mass. Socialis- 
tų surengtose prakalbose 
kalbojo P. Grigaitis. Pra- 
kalba pavyko. 

West Frankford. Darbai 
silpnai eina. Per keturis 
vakarus kalbėjo "kunigas" 
Mockus. Jis renka aukas 
laisvamanių apsigynimui. 

Baitimore, Md. Karčia- 
mų langų uždangalai dabar 
jau miesto paliepimu turi 
buti nuimti. Gatve einant 
matyti, kas karčiamoje. 
Daugelis dabar gėdinasi ei- 
ti karčiamosna. 

Worcester, Mass. Bažnyti- 
nis choras pastatė scenon 
operetę "Šventoji Naktis". 
Pavyko. HiftiNH 

Athol Mas. Parapija nu- 
tarė Statyti naują bažnyčią. 

New Britam, Conn. L.D. 
S. kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo Karosas apie kata- 
likiškųjų organizacijų tiks- 
lus. 

Fiicliburg, Mass. Buvo 
surengtos prakalbos, kurio- 
se buvo agituojama už lie- 
tuvių armiją. Socialistams 
tas nepatiko. 

Cleveland, Ohio. "Kunigo" 
Strazdo sutverta draugija 
šv. K/ryžiaus surengė pra- 
kalbas, kuriose išniekinta 
katalikybė. 

Detroit, Mich. Katalikų 
susivienijimo kuopa susirin- 
kime pritarė, kad butų su- 

organizuota lietuvių armija. 

Rochester, N. Y. Moterų 
draugija šv. Marijos paau- 
kavo bažnyčiai stovylą. 

Hyde Park, Mass. Socia- 
listai rengė vakarą, bet tam 
tikslui pamiršo nusisamdy- 
ti svetainę. Buvo juokų, 
kaip buvo bandę per langą 
svetainėn sulipti. Nesulipo 
dėlto, vad kopėčių nebuvo. 

BELAISVIUI LIETUVIAI. 
P-s A. Y. G. prisiuntė mums 

laišką gautą nuo savo draugo 
kareivio iš Francuzijos. Iš to 
laiško dasižinome, kad keletas 
lietuviu kariavusiu rusu armi- C C L 

joje ir paskui paimtų belaisvėn 
ir išbuvusių Vokietijoje be- 
laisvėje 4 metus atėjo Francu- 
zijon. Jie kitur negalėjo dasi- 
gauti. Jie turi gimines Ame- 
rikoje, tai gal kas nori su jais 
susirašyti. Žemiau paduoda- 
me jų vardus. 

1) Dominikas Ciarnauskis 
Vaičiuliškių kaimo, Kupiškio 
parapijos. 

2) Adolpas Jodzevičius Pa- 
keturių kaimo, Kupiškio pa- 
rap. Vilkmergės pa v. 

3) Tai.iošius Karaslis Lau- 
kagaliaus kaimo Traupio pa- 
rapijos, Vilkmerg. pav. 

4) Jusas Vitkevičius, Jž- 
mediių kaimo, Liolių parap. 
Reseiniii pav. 

5) Stanis. Daugilis, Gerko- 
niii kaimo, Debeikių parap. 
Vilmergės pav. 

6) Adolpas Prokulci'ičius, 
Debeikių kairio, Saulčnų pa- 
rap. Reseinių pa/. 

7) Adomas Šcnauskas, Pa- 
geipilio kaimo, Smilgių parap. 
Panevėžio pav. 

8) Petras Barkevičius, Če- 
kiškių kaimo ir parapijos, 
Kauno pav. ir rėdybos. 

9) Juozas Čiapaitis, Masai- 
čių kaimo,, Radviliškiu parap. 
Šiaulių pav. 

10) Kazys Kepalas, Ažu- 
balių kaimo, Kamajų parap. 
Vilkm. pav. 

11) Aleksan. Kazlauskas, 
Rečių kaimo, Veprių parap. 
Vilkmerg. pav. 

12) Konstantinas Baranau- 
skas ir 

13) Kazimieras Baranau- 
skas abudu iš Navinikiškių 
kaimo, Žeinių parap. 

14) Pranas l"isn i a uskas. 

Andriušaičių kaimo, Reseinių 
parap. 

15) Antanas Urbonas. Le- 
clžių kaimo, Troškūnų parap. 

16) Antanas AmjUnskas, 
Klaugalių sodžiaus, Salantų 
parap. 

17) Kazys Grublinskas, Gir 

džiunų kaimo, Biržių parap. 
Telšių pav. 

18) Mykolas Račka, Saulių 
kuimo, Čekanų parap. Šven- 
čionių pa v. 

19) Justinas Ciobcriakas, 
Untalksnių kaimo, Linkmenė- 
nų par. Švenčionų pav. 

20) Petras Sopranavieius, 
Petruskių kaimo, Struničių 
parap. Švenčionių pav. 

21) Juozas Pūtis, Pamer- 
kiu sodžiaus, Valkininkų pa- 
rap. Trakų pav. 

22) Boleslavas Rcmaiiaii- 
j-kas, Selominų sodž. Ketaviš- 
Uų par. Trakų pav. 

23) Polis Annalauskas, Sto 
rų kaimo, Nemunaičių par. 
Vilniaus pav. 

24) Stanislovas Lcbedins- 

kas, Kaniūkų kaimo, Valkinui-I 
kii par. Tr~kų pav. 

25) Ka.ZjS Karpavičius,' 
Užuguostės kaimo ir parap., 
Trakų pa v. 

26) Juozas Albertas, Pane- 
munių kaimo, Nemajūnų sodž. 
Tiakų pa v. 

27) Juozas Orentas, Usų 
kaimo, Lukšių parap., Nau- 
miesčio pav., Suvalkų rėd. 

28) Kazys Klimavicia Stik- 
lių, kaimo, Elvito parap., \'il- 
kaviskio pav. 

29) Andrius Matulevičius. 
Žegždrių kaimo, Panemunės 
par., Senapilės pav. 

30) Augsutaj Mikelevičius, 
Kevinų kaimo, Liudvinavo pa- 
rap. Kalvarijos pav. 

3\)Juozas Baltrušaitis, Su- 
valkų kaimo, Griškabūdžio pa- 
rap., Naumiesčio pav. 

o2) Antanas Balandis, Pad 
varių kaimo, Pabaiskio par. 
Vilkmergės pa v. 

33) Vincas Žukas, Nerei- 
klų kaimo, Alekuciii parap.f 
Šiaulių pa v. 

34) Juozas Vaškelis, Velei- 
kių kaimo, Užpuolių parap. 
Vilkmergės pav. 

Šie visi lietuviai kaip buvo 
po 4 metų belaisvės paliuosuo- 
ti, tai jie prisidėjo prie fran- 

euzų armijos. Giminės norin- 
ti su jais susirašyti, laiškus 

šitaip adresuokite 

Polin Barrack's 

Lipsk.. Toul. Haute Moi- 
selle France. 

Žinoma, apart šio antrašo 
reikia dar viršui padėti varda 
to, kam ądresuojams laiškas. 

Tel YARDS 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų. Speciališkai gy- 
do limpančias, užsiseuėjusias 
ir paslaptingai vyrų ligas 

3259 So. Halsted £t., Chicago, III. 

SUMAŽINK IŠLAIDAS 
PIRKDAMAS ČEVERY 

KUS SU NE0L1N 
? u PADAIS 

'4 

„Atsakymas čeveryky dėvėjimo 
klausyme randasi Neoliu paduose",. 
taip sako H. L. Evans iš Steuben- 
villc, Ohio. 

„Per penkis •mėnesius" ?ako 
p-nas Evans, prie darbo, La Bellc 
gele'.ies išdirbystėje nešiojau tuos 
pačius su Neolin padais čeverykus, 
o dar ir dabar galima juos dėvėti 
daugiau 2 mėnesiu. Kuomet mano 

darbo pareigos priverčia mane kas- 
dien vaikščioti dirbtuvėje tarp ck- 
gėsig, pelenų ir tt., tai be mažiau- 
sios abejonės, kad geresnio už Ne- 
olin padus rasti nieko kito negali- 
ma. t 

Tamsta ir visa Jūsų šeimyna pa- 
tirsite, kad su Ncolin padais čeve- 
rykai laiko daug ilgiau ir tokiu 
budu taupinate pinigus. Čevery- 
kus su tais garsiais padais galima 
gauti beveik kiekvienoje krautuvė- 
je ir Įvairiausio didumo. Kiekvie- 
nas šiaučius pataisys Jusų senus 

čcvcrykus prikaldamas Ncolin pus- 
padžius, kurie yra tvirtai pagamin- 
ti, smagus ir nepermirkstanti. Juos 
p* gamina Goodyear Tire & Rub- 
ber Bendrovė iš Akron, Oliio, jie 
ten pat išdirbinėja ir kojasparni- 
nius į užkulnius gvaranduojamus 
daug ilgesnį išlaikymą negu visoki 
kiti užkulniai. a 

(Tąsa nuo l-m0 pusi.) 

REIKALAUJA PARYŽIUN 
DAR 3 AMERIKIEČIU. 4. 

Profesoriaus Valdemaro 
kablegramoje nurodytais rei- 
kalais Tarybų Pild. Komitetą 
jau rūpinasi. Kas link Rau- 
donojo Kryžiaus, šiuom krei- 
piamasi visas lietuvių kolioni- 
jas prašydami, jei kas žino ko- 
kios lietuvaitės randasi Ame- 
rikos Raudonajame Kryžiuje 
Europoje, kad mums pranešti 
jų tenais adresus. IŠ esančių- 
j ii iiuropoje lengviau ir pigiau 
bus suorganizuoti. Rašykite 
mums apie tai šiuo antrašu: 
703-15th St. N. W. Washing- 
ton, D. C. 

Šiomis dienomis žydų laik- 
raštyje "Bund" pasirodė pra- 
nešimas, buk Lietuvos atstovai 
apleido taikos konferenciją. Iš 
prof. Valdemaro kablegramos 
matom kokie atstovai tenais 
randasi, todėl bene bus tik kad 
Daujotas, Ališauskas, Scmaš- 
ko ir Rosenbaum Lietuvon su- 

gryžo, nes jis ne taikos kon- 
ferencijon buvo siusti, bet tik 
šiaip į nekurias valstijas Lie- 
tuvai paramą iš£, uti. 

Egsck. 'Komit. Infor- 
macijos Biuras. 

KAS GERIAU. 
AR MOKĖTI RANDA VISADA IR NIE 
KO NETURETI? AP. TURĖTI SAVO 
LOCNA GRAŽU NAMA, KURIS PAT3 
Iš RANDU IŠSIMOKĖS 

PARSIDUODA VISAI NAUJAS MU- 
RO NAMAS ?1,000. PIGIAU NEGU 
JIS KAŠTAVO r VBUDAVOTI. DVIE- 
JŲ AUGŠČIU PO 5 DIDELIUS KAM- 
BARIUS SU "SUN PARLOR", SU EL- 
EKTRIKĄ, GAZU, BALTOMS SIN- 
KOMS BEI MAUDYKLĖMS, SU VI 
SAiS AUGŠTOS KLASOS INTAISY- 
MAIS, SU GERAIS PORČIAIS. SU DI- 
DELIU 8 PEDU AUGŠČIO CEMEN- 
TUOTU BEISMENTU III SU DIDE- 

LIU PLAČIU LOTU 30x125 PEDU. 
NAMAS LABAI ŠVIESUS lš ABIEJŲ 
PI SIU IR APLINKUI APIBUDAVO- 
TA PUIKIAIS NAMAIS. RANDASI 
LIETUVIU APGYVENTOJ VIETOJE 
NORINTIEJI PUIKAUS NAMO GREI 
TAI ATSIŠAUKITE IR GALITE NU- 
PIRKTI PIGIAI ; UŽTEKS $500.00 
INMOKEJIMO, O LIKUSIUS RAN- 
DOS IŠMOKĖS. KLAUSKITE PAS: 

J. SINKUS 
3301 So. Halstcd St 

Chicago, Iii. 

, f1A5TEg 5TSTE f1 ) 
Męs mokinamo ši puikų, gerai 

apsimokantį amatą J trumpą lal- 
l ką. Kirpikai yra labai reika- 

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

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

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

Apsaugokite Savo 
Sutaupintus Pinugus. 
Doleris sutaupintas yra doleris už- 

dirbtas. Nepaisant to, k$ Jųs uždirbate, 
bet ką Jųs sutaupinate, tas rokuojasi. 
Daug apmokami vyrai tankiai numirš- 
ta biednpis. kolei daug biednų darbi- 
ninku, pagal sistematiškg, sutaupinimą, 
palieta savo šeimynas gerai aprūpin- 
tomis. 

Indėjdte avo pinigus, kur jie negali 
pabėgti. Farmos vis kas kart buvo ke- 
liamos augštyn i prekę, kurių vertė 
dabartiniuos laikuose dar kelis kartus 
pasidaugins, nes paskiau paprastas 
darbininkas negalės pajiegti nusipirkti 
sau geros žemės. Jau ir dabar nekurio- 
se valstijose negali prieiti per augštu- 
mų kainu už žemę. Tenai Jųs laukia 
pulki proga pavirsti į savininką turtin- 
giausios žemės Wiconsine. Su mūsų 
pagelba Jųs galite padaryti, kad Jums 
gerų pelnų atneštų metas nuo meto. 

Jeigu jųs išbusite dešimts metų prie 
savo dabartinio darbo, nedarant jokio 
aprūpinimo dėl ateities, ar Jųs busit® 
geresniam padėjime, egu jųs dabar 
esate? Ar taip galėtumėte likti nepri- 

Igulmingu, jeigu jųs numirtumėte. Ko- 
1 Uiame padėjime pasiliktų jusų šeimy- 
na? Nieko nelaukiant, išsirinkite sau 
gerų plot žemės, o tapsite neprigul- 
mingu bedarbėmis, streikams, išmeti- 
mo iš darbo, mažų algų, augšto mais- 
to prekių ii nuo dušnaus, nesveiko oro 

I ir visų kitų blogumų. 
Męs parduosime jum 40 akrų žemės 

su $100. j mokėjimu, 80 akrų žemės su 
$200. {mokėjimu, o likusius aut lengvų 
išmokėjimų. Ant minėtos žemės jųs 
galėsite pagaminti didelius užderėji- 
mus, rugiu kviečių, bulvių, avižų, do- 
bilų, vaisių ir visokių daržovių. 

Pagal jusų genį apsirokavimą, jųs 
galite pasiimti savo šeimyną iš suruku- 
sio miesto arba iš pavojingų mainų į( 
šitą puikią, šalj j lietuvių kolioniją, kur 
daug lietuvių jau pirko ir tūkstančiai 
dar pirks sau geras farmus, kur oras 
visados tyras, prie gražių leikų, prie 
geru keliu, geru marktų, arti miesto, 
mokyklų, bažnyčių ir kitų isų pato- 
gumų, kur Tamsta ir Tamstos šeimy- 
na galėsite gražiai ir linksmai gyventi, 
ir kur jusų ateitis bus ant visados už- 
tikrinta. 

Nieko nelaukdams prisiųsk savo var- 
dą ir adresą, o męs jum prisiusime kny 
gelę su mapa ir paveikslėliais apie lie- 
tuvių kolionijas. kurią, lietuvių bendro- 
vė susidedanti iš tūkstančio narių už- 
dėjo tuo tikslu, kad pagelbėti lietuvius 
apgyvendinti ant farnių ir duoti jiems 
reikalingą pagelbą. 

LIBERTY LAND & IN- 
VLSTMENT CO., 

3301 S. HALSTED ST. CHICAGO, !LL« 

Iš priežasties ligos parduodu kaip ir už dyką krutamu Paveikslų 
Teatrą Teatras vra pirmos klicsos padėjime, Neša apie $100,00 gryno 
pelno į savaitę, Jeigu tam reikale dar nebuvote, tai aš išmokinsiu už 
dyka, Kiekvienas gali tą reikalą ve6ti ir turėtu gerą pelną, Atr'šaukite: 

6. Š0KALSK1S, 
29 S. LaSalle St„ Room 336, Chicago, 111. 

A. L. T. S. ORGANAS 

"SANDARA" 
Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimą visame 
pasaulyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. 

EINA KAS SĄVAITĖ# 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiurejimui adresuodami: 

"SANDARA" 
366 Broadway, So. Bo3ton, Mass. 

GELBĖKITE NUKE1UUSA LIEMA 
Kiekvienos šalies gyventojai priverstinai moka mo- 

kestis savo Šalies palaikymui ir jos reikalu aprūpini- 
mui. 

Kiekviei.as lietuvis privalo mokėti mokestis Nuken- 
tėjusiai dėl karės Lietuvai, jai laisvės išgavimui ir jos 
žmonių aprūpinimui. 

Reikalaukite paaiškinimu ir siuskite pinigus šiuo 
adresu: 

Lithuasian Central War Relief ConffiĖRee, Inc. 
320 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 

(Šilokios markes išduodama 
už įmokėtus pinigus). 



VIETINES ŽINIOS, 
EKSTRA. 

Šiądien at3ibuna rinkimai 
j mieso viršininkus. Balsa- 
vimo vietos atdaros nuo 6 
vai. ryto iki 4 vai. popiet. 

Lietuviai pilečiai privalo 
dalyvauti balsavimuose, nes 

kiekvieno piliečio pereiga 
yra prisidėti prie tvarkymo 
savo visiems bendru reika- 

lu 

TOWN OF LAKE 
KAREIVIU DOMAI. 

Kareiviai grįžta iš kariu- 
menės. Juos reikia pasitik- 
ti. Priėmimu kareivių už- 
siima lietuvių organizacijų 
sąrišio Town of Lake. Jau 
tame reikale gana daug nu- 

veikta nekuriu gerbiamų 
musų moterų kaip va: p. 
Misevičienė, kuri tuojaus su- 

rinko 18,15 dol. aukų. Ir 
dabar jos darbuojasi. Au- 
kų sudėta sekančiai: 

Dr-tė šv. Veronikos 15.00 
Dr-tė šv. Elzbietos 30.00 
Dr-tė šv. Agotos 22.15 
Moterų Sąjun. 21 kp. 19.45 
"Garsus lietuvaičių 

varčias i4.uu 

Gražios Magdalenos 15.00 

(Iš šalies; 3.00 

yiso 137.35 

Minėtų 7 draugijų atsto- 
vės susirinko 18 kovo šv. 

Kryžiaus parapijos svetai- 
nėje ir išrinko iš savo tar- 

po valdybą sekančiai: p-lė 
M. Brenzaitė — pirm., Br. 
Jasinskienė — raštin., Elz- 
bieta Skinderienė — iždi- 
ninkė. Paskui dar buvo iš- 
rinktos įvairios komisijom. 

Nutarta 11 gegužės su- 

rengti iškilmes sekančioje 
tvarkoje. Išryto bus baž- 
nyčioj pamaldos už žuvu- 
sius kareivius. Po pietų vi- 
si buvę kareiviai susirinks 
p. Skinderio svetainėn 4523 
"VVood str., o iš ten eis į 
Davis s(iuer parko svetainę 
vadovaujant benui ir tenai 
bus pasilinksminimas, už- 
kandžiai ir t.t. Taipgi bus 
inteiktos kareiviams dova- 
nėlės ant atminties. 

SENAS TRIKSAS. 

Steponavičius neteko $20.00 
K. Steponavičius, gyve- I 

nantis prie 34-tos gatvės ir 

Morgan st., nesykį girdėjo, J 
kad gatvekariuose pasitaiko | 
tokių smarkių ekspertų, ku-> 
rie nejučiomis po kišenius1 
pasažieriams revizijas daro. 

Well, vakar p. Steponavi- 
čius pats ant savęs turėjo 
progą patirti apie tai, kaip 
tas triksas pasidaro. Jam 
šita lekcija atsiėjo lygiai dvi 
dešimts doliarių. Istorija 
buvo tokia: 

Vakar išryto p. Stepona- 
vičius važiavo j savo darbą. 
Ant 26-tos ir Halsted jis no- 

rėjo išlipti iš gatvekario. 
Belipant jį ^markiai suspau- 
dė keletas vyrų, šaukdami: 
"Look out for ladies"—su- 
prask, jie neva buvo toki 
mandagus kavalieriai, 
nev?, norėjo padaryti k iią 
moterims. Steponavičius 
taippat yra mandagus vy- 
ras ir nepaisė tuo tarpu, kad 
jį suspaudė daugiaus negu 
reikia, neva kelią moterims 
darydami. 

Išlipęs iš gatvekario, p-as 
Steponavičius čiupterėjo už 
savo kišeniaus—krepšio su 

$20.00 jame jau nerado. 
Iš to pamokinimas ir ki- 

tiems : Atsargiau su pinigais. 

"BLINDA* SCENOJ. 

Nedėlios vakare, Melda- 
žio svetainėj, atminčiai B. 
Vargšo Keistudo Klinbas su 

rengė spektaklių. Buvo su- 

i lošta "Blinda." Lošimas 
pavyko neblogiausiai, nors 

buvo gerokai silpnų vietų. 
Labai gražiai atliko Blindos 
rolę p. Stogis. 

Po lošimui koks tai cho- 
ras (turbut socialistų sudai- 
navo keletą dainelių, bet 
taip prastai, kad prasčiau 
jau vargiai galima chorui į 
dainuoti. Publikos buvo pil 
na svetaine. M. K. Š., 

A. A. T. ANDRIUŠEVI- 
ČIUTĖ. 

Vakar apie vidurnaktį 
pasimirė panelė Teodora 
Andriuševičiutė šv. Elzbie- 
tos ligonbutyje. 

P-lė Andriševičiutė buvo 
veikėja lietuvių tarpe ir il- 

gus laikus išdirbinėjo drau- 
gystėms visokius ženklus, 
kokardas, vėliavas. Jos ap- 
skelbimai veik visuomet bu- 
vo matomi laikraščiuose. 

CHICAGAI MILIJONAS 
KRASAŽENKLIU. 

Chicagos krasos departa- 
mentas aplaikė iš Washing- 
tono vieną milicną perga- 
lės 3 centinių krasaženklių. 
Norint gauti šių Pergalės 
stanpų (Victory stamps), 
reikia perkant stampas jų 
speciališkai prašyt:, tada 
tik krasos valdininkai su- 

teiks šių naujų stąmpų; mat 

jų atsptusdinta apribuotas 
skaičius. 

KARĖ—POKIL1S 
ŽMOGĖDOMS. 

New York. Sugryžęs mi- 
sionierius iš vakarinės Afri- 

kos dalies, Dr. Iayle C. 
Beanland, pasakoja apie 
keistą dalyką. 

Vienas iš tenykščių kata- 

likų leido misionieriams 
pasistatyti bažnyčią tenykš- 
čiame mieste Efufup. Dėl 
tos priežasties keletas senų 
tos giminės vadų užpuolė 
karaliuko spėkas, bet tapo 
pergalėti. 

Pasitraukus užpuolikams 
iš miesto, liko keliolika už- 
muštų priešų. Gyventojai 
ilgai nelaukę suvalgė už- 
muštuosius priešus. Bet sa- 

vųjų nevalgo. 

CHICAGOS TAKSŲ 
110,000,000. 

Chicagos flistrikto taksų 
kolektorius pranešė, kad šis 
distriktas taksų nuo įplau- 
kų jau sumokėjo'net 110 
milionų doliarių. 

UŽ ĮŽEIDIMĄ $2,000. 
Neseniai minėjome, kad 

tula Margaret Keeves ap- 
skundė detektyvus už {žei- 
dimą ir laimėjo bylą. De- 
tektyvai buvo padavę ape- 
liaciją, bet vėliau susitaikė 
gražuoju ir detektyvai už 
sustabdymą bylos užmokėjo 
p-iai Reeves $2000.00 pini- 
gais. 

UŽ ABI KOJAS $20,000. 
Edonundui Brosch, 13 

metų, 2021 Ruble st., pri- 
teista $20,000 už sulaužy- 
mą abiejų kojų. Jį sužei- 
dė tūlas Koderick Robert- 
son, pervažiuodamas per 
vaiko kojas su automobiliu. 
Keturi metai atgal tam pa- 
čiam Edmundui vežimas 
alaus sulaužė ranką, už ką 
jis gavo $6,000 atlyginimo. 

/ NENUSISEKĖ TRIKSAI. 
Tuias Stumps atsidūrė 

drapanų krautuvėje, turbut 
su tikslu pasipelnyti. Bet 
specialis elektrikinis signa- 
las pranešė policijai apie 
buvimą krautuvėje negeis- 
tino svečio, ir du special 
policmonai tuoj pribuvo į 
signalo vietą. 

Stumps, pamatęs iš savo 

pusės nepageidaujamus sve- 

čius, norėjo iškirsti šposą, 
nuduodamas krautuvės sa- 

vininką ir pasiųlė policis- 
tams dešimtinę išsigerti, kad 
paliktų jį vieną, nes turįs 
daug darbo, bet policistai 
vieton dešimtinės, pasiėm-3 
patį "savininką" ir nusiga- 
beno policijos stotin. 

RASTA SUŠAUDYTAS 
AUTOMOBILIUS. 

Nedėlioj poiieiia rado au- 

tomobilų, kurio užpakalis 
turėjo net penkias skyles 
nuo kulkų. Manome:, kad 
tai automobilius, kuriame 
subatoj lakstė po South Side 
penki juodukai-plėšikai. 
Pats automobilius priklauso 
Hery Hart, 5016 Grand 
blvd., kuris buvo nuo jo pa- 
vogtas subatoj. 

JIEŠKO 10,000 NARIŲ. 
Chicagos Band Associa- 

tion nutarė surasti net 
10,000 naujų narių. Kad 
sužvejojus tokią didelę krū- 
vą žmonių, bus paleista dar 
ban 54 benai, ir tas drive 
tęsis nuo 7 iki 11 balandžio. 

CHICAGOS NUOSTOLIAI 
KAREIVIAIS. 

Laikui bėgant vis geriau 
aiškėja nuostoliai, kuriuos 
turėjo Chicaga laike Euro- 
pos karės. Sulyg vėliausių 
pranešimų Chicagos nuosto- 
liai kareiviais gana žymus. 
Jie paskirstoma sekančiai: 
'Užmuštais ar mirusiais nuo 

žaizdų, ligų ir įvairių ne- 

limingų atsitikimų, 2,047; 
sužeistais, 5,233, ir be ži- 
nios prapuolusių 418. 

DR-JŲ KONFERENCIJA. 
Pranešame Chicagos ir apie- 

linkės visoms draugijoms, kacl 
visos Chicagos draugijų konfe- 
rencija atsibus utarninke, ant 

8 vak., p. Wodmano svetai- 
nėje, prie 3251 Lime St., kam- 
pas 33-čios gat. 

Visų draugijų delegatai pri- 
bukite į tą konferenciją, nes 

bus galutinai apspręstas Vi- 
suotinojo Seimo klausimas. 

PARSIDUODA pigiai 4 lotai, visi 
po 25x125 pėdų, 2 bliokai nuo 11-tos 
gatvės gatvekarių linijos ir Rock Js- 
land stoties. Puiki vieta, lietuviu ap- 
gyventa Kreipkitės pas: JOSEPH 

BECKER, 11158 Savvyer Ave., Rose- 
iand, Chicago, III. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE 

A. Mičiulis. 32 ir S. Halsted St. 
"Lietuvos Stotis 

L. Butkievicz. 4537 S. Hermitage Ave. 
A. Butkievicz, 4537 S. Hermitage Av®. 
F. Staniulis, 4438 S. Fairfield Are. 
P. Ambros 2252 Nino Ave. 
K. Jonikas 1838 W. 46th St. 
J. Babenskls 4601 S. Pauliaa 
W. Bagdonas 482 W. 33pl 
P. Skedžius, 1200 Belden Avo. 
P. Vitkus, S. Wood St. 
Mrs. Guinlivan, 3206 Emerald Ave. 

Candy Store. 
A, Kačinskas, 3200 Lowe Ave. 

Buichere. 
M. Klausas, 3603 TJnlon Ave. 

Butchere. 
J. Kazlauskas, 3603 Emeraid Ave. 

Butcherne. 
Petrauskas Broe. 3548 Emeraid Ave. 

Bakery 
F. A. Jozapaltia, 3601 S. Halsted Si. 

Drug Storo 

930 W. 35th PI. uear Oago St. 
Grosery, 

Mrs. Geary 944 W. 35th St. 
Candy Store. 

R. Yanuiauskas 3440 S. Morgai?. % 
Barbor Shop. 

Madison 5-th Ave. S. W. 
4358 Falrfield Ave. Store 
S. LukFs 4140 Maplewood Ave. 
YuSka, 3358 Auburn Ave. 

STATEMENT OF THE OVVNERSHIP 
MANAGEMENT, ETC., REQUIRED 
BY THE ACT OF CONGRESS OF 

AUGUST 24 1912, 
j Of Lietuva publlslied dally. at Clii- 
cago, 111. for April 1, 919, Stato of llli- 

'nois, County of Cook. 
| Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, pcr- 
ponally appearcd Jos J- Bačiunas, who, 
having been duly sworn according to 
la\v, deposes and says that he is the 
Manager of the Lithuania.. daily '•Lie- 
tuva" and that the follovving is, to the 
best of bis kno\vledge and beliof, a 
true statement of the ovnership, man- 
agement (and if a daily paper, the cir- 
culation), etc., of the aforesaid publi- 
c»tion for the date sho\vn in the above 
captl'm, repuired by the Act of A u gust 
24, 191.', einbodied in section 443, Pos- 
tai Lavs and Regulations, printed on 
tho reverse of this form, to wit: 

1. Tlu.t the names und addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business inanagers are: 

Publisher: Llthuanian Publishing 
Co., Inc., 3253 S Morgan St., Chicago 

Editor B. K. Balutis, 812 W 33rd 
Street, Chicago, 111. 

Managing Editor None. 
Business Manager Jos. J. Bačiunas, 

2511 W 45th PI., Chicago. 
2. That the owners are: (Give na- 

mes and addresses of individuul ow- 
ners, or, if a Corporation, give its name 
and the names and addresses of stocll 
holders o\vning or holding 1 per cent 
or more oL' the totai aniount of stock). 

Lithuanian Publishing Co., Inc., o\v- 
ners: 3253 S. Morgan St., Chicago 

Jos j. Bačiunas, 2511 W. 45th Place, 
Chicaeo. 

John P Pajauskas. 3340 Emerald 
A ve., Chicago. 

3. That the known bondholders, mort 
gagees, and other security holders own 
ing or holding 1 per cent or more of 
totai amount of bonds, mortgages, or 

,other securities are: (If ther0 are noue 
so statė.) 

A. 01sze\vski, 1036 W. 79 st. Chicago 
4. That the two paragrnph. next 

above, giving the names of the owners, 
stockholders, and security holders, if 
any, contain not oi.ly the list of stock- 
holders and security holders as they 
appear upon the books of the company 
but also, in cases where the stock- 
holder or security holder appears upon 
the books of the company as trustee or 
in any other fiduciar/ relation, the na- 
me of the person or Corporation for 
whom such trustee is acting, is giv- 
en; also that the aaid two parv c,rapha 
contain statements embracing affiant's 
full knowledge and belief as to the 
circumstances md condition under 
which stockholders and security hold- 
ers who do not appear upon the books 
of the company as trustees, hold stock 
and securities in a capacity other ttian 
th^t of a bona fide o\vner; and this 
affiant has no reason to believe that 
any other person, association, or Cor- 
poration has any interest dirc it or 
lndirect in the said stock, bonds, or 
other securities than as so stated by 
him. 

5. That the average number of co- 
pies of each issue of this publicatlon 
sold or distributed, tLiough the mails 
or otherwise, to pald subscribers du- 
ring the slx months preceding the date 
shown above Is 9,000. (This inform- 
ation is repuired from dally publica- 
tions only.) 

f 
Joseph J. Bačiunas 

Sworc to and subscribed before me 
this 26th day of Mnroh, 1919. 
(ST2AL.) B. K. Balutis 

(My commlsslon espires May 3rd, 
1921). 

CEZARAS H. SKINDER 
Mirė kovo 29 d 1919 m., 9 valandą 
vakare, Ligonbutyje. Jaunikaitis, dar 
jaunam amžiuje, vjs14 metų ir 8 mė- 

nesių. Buvo tai sūnelis žinomo Town 
of Lake ukėso. 

Laidotuvės atsibus Ketverge, Balan- 
džio April 3. 9:30 v?l iš ryto, iš šv. 
Kryžiaus bažnyčios, kūnas bus palydė- 
tas į šv Kazimiero Liet. kapines. 

Visi pažįstami, kaimynai ir draugai, 
yra kviečiami dalyvauti laidotuvėse po 
numeriu, 4523 So. Wood Gatvės 

Pasilieka dideliame nuliūdime maža 
sesutė, Jadviga, ir numylėto sunaus 

jimdytojai Julijonas Ir Elzbieta 
Skinder 

DYKAI. 
Prisirašyk prie musų kliubo, kuris su- 
sideda iš Ciiniškų indų,' drostų stiklų, 
ir visokių dailių išdirbimų. Mokestis 
25 centai } sęvaitę. Prisirašyk šią są.- 
vaitę ir gausi drožto stiklo krepšelj. 
Męs teipgi taisome laikrodžius ir at- 
liekame kitus metalo darbus 

GAELIC ART SHOP 
2438 W. 47th STREET 

Priešais Gaelic Teatrą,. Chicago, 111. 

BARGENAS: Parduosiu savo pui- 
kią, farmą, 200 akerių, juodžemis su mo- 
liu. Viskas puikiausiai išdirbta. Pul- 
kus budinkai, Lietuviška kolionija. 
Gelžkelio stotis ant kampo farmos. 
8 mylios nuo didelio miesto iš vieno 
šono ir lo mylių nuo kito didelio mie 
to. Speciališkal išdirbta dėl Rugių, A- 
vižų, Bulvių ir tt. Ateikite pas mane 
aš parodysiu Jums paveikslus tos ma- 
no farmos. S. SOKALSKIS, 3343 So, 
Lowe Ave, Chicago, 111, Phone Boule- 
vard 10011. 

PARSIDUODA pigiai (j sėdynių, 8 
pasažierių automobilius, parankus d§l 
veselijų, krikštynų ir pagrabų, Visr.s 
gerame stovyje su 5 naujais tajoraL, 
Atsišaukite: 708 W, 18tb St, Chicago, 
Telephone Canal 265R, 

PAJIEšKaU kambario vienam, švie- 
sų irgarų išldomą North-West miesto 
dalyje. Atsišaukite: A. SHIMKUS, 
12241 Emerald Avo West Pulimm 
III. 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

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

1 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

VALENTINE DRESSMAKlNG 
COLLEG£ 

Mokina siuvimo, kirpimo, designing 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
namų. Faliudijimal Išduodami ir vi©" 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsima 
BUteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted St„ 1850 Wells St 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 

\ OPTIKAS 
S Egzaminuoja akla 

Ir priskiria akinius 
ui u ui u auiiuL'iiH isokių a u lis o daigtŲ. 
Męs taipgi taisome visokius aukso Ir 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STRF.ET 

j Dr. G. N. Glaser 
[ Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan 8t.( kertS 32 «t. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

ir Chronišku Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. 8—8 vak., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 
w *» X. * <».. 

; br. M. fierzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
tij kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
ru. moterį) ir v-ikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Street, netoli Fitk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 So. Halsted Sl 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

DR. S. NflIKELIS 
GYDYTOJAS lr: CHIRURGAS 

Chicago6 Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVS 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W. 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Ofti» TiltfoBii B««l»»ird 60 

DR. M. T. StrikOl'iS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th st. 

fli* Volu'ti: 11 rrttlkl. 3 po plet 7 Ikl9rtk*r« 
fi«dfli«BU euo 8 ryto iki 2 p pietį. 
Narna 007 Oakley Blvd. 

eltfonss Setlar 420 

— — 

I 

Pinigai Darban. 
Dabar goriausias laikas pirkti nuo- 

savybės, nes jų kainos trumpame 
laike pasididins. Paliauk mokėjęs ran- 
dų kitam, nes pats gali buti savininku 
ir imti randas nuo kitų, ir nėjusi kaip 
greitai išmokėsi namą. Ne tas žmogus 
yra gudras, kuris daug už'irba ir iš- 
leidžia pinigus, bet tas guarus, kurio 
pinigai uždirba pinigus. Nelauk pakol 
turėsi daug pinigų, nes tos dienos gal 
nesulauksi. Pradėk taip, kaip kiti pr<* 
dėjo, ir nėjusi kaip greitai prasigyven- 
si. Su $25,00 pirk lotų, su $100,00 pirk 
namų arba farmų, o netrukus jusų ver- 
ta pasidaugins kelis kartus. 

Per paskutinius du mėnesius per mu 
su ofisą pirko 48 propertes Lietuviai 
Todėl nor*dami išsirinkti sau tinkamą 
nuosavybę, nieko nelaukdami atvažiuo 
klte į musų ofisą ir išsirinksite pagal 
savo norą. Pamatyk sekančias nuosa, 
vybes tuojaus. 

PARSIDUODA puiki stuba Brigbtor 
Park, 6 kam. su maudyne, gazu ir ki- 
tais 0erals {taisymais, taipgi ir bels- 
mente galima turėti 6 kambarių pa- 
gyvenimų. Verta $2500, parsiduos tik 
tai už $1700. 

PARSIDUODA 2 pagyvonimų namas 
visa apačia muro, o viršus medžio, si 
gazu ir toiletais ir gerais įtaisymai? 
viduryj. Randos neša $240,00 1 metu? 
Prekė tik $2000. Taipgi jeigu kas no 
rės, lotų priimsime už pirmų jmokėj' 
mų, o kitus iš randų. 

PARSIDUODA puikus mūrinis "o 
mas, 5 ir C kambarių, su dideliais por 
Ciais už $41:00. 

PARSIDUODA visai naujas 4 pagy- 
venimų muro namas su naujausiais : 
Įtaisymais, po 6 kambarius fletas. Lo-I 
taa per 30x125 ->§dų. Kaštavo pabuda-1 
votį apie $11001 Bus parduotas tiktai 
už $9800. 

Visi viršminėti namai bus parduoti 
ant lengvų išmokėjimų. Apart tų dar 
turime keletu gerų bargenų, todėl 
meldžiame atvažiuoti ir pamatyti visus 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 

A. J. KALASAUSK AS 
Pagarsėjęs taisytojas visc-Itių na- 
minių rakandų. Kas iš lietuvių rei- 
kalaunat, pašaukite mane. Ras 
turOtuaiėt panašių darbų, meldžiu 
kreiptis pas mane. 

2009 W. 21 st PI., Chicago 

DIENINE IR VAKARINE 

MOKYKLA 
Cia gali lengvai ir greitai iSmokti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, 
Lietuvos ir ab<?lnq isto-iįas, geografija, raiyti 
iaiikus, iv tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School'ių skyrius. Lie'uviai mokytojai. Sunaudo- 
kite liU'jMt Uiką pasimokinimui, nesigailėsite. 

AiTierican College Preparatory School 
3103 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

A IA ooftn Valandos: Po ptet nuo 2 iki 5. Va- Phone Arrrltage 3209 
karaIs QUQ ? iki9> Ned nuo 10 1U x 

DR. H. A. BROAD 
SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IP ABELNAS CHIRURGAS 

1362 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. j 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Duru, L^ntų. Rėmų ir F^ogams Popierio 

SPECIALI Al: Maleva malevojimui sU'bu ii vidaus, po $1.40 už galioną 
CARR BROS. NVRECKING CO. 

3003-3039 SO HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

LIBERTY BONDSUS 

privalai laikyti, nes jie yra geriuusias ir saugiausias investinimas, 

kokį tik galima gauti. Bet jeigu esi priverstas parduoti, ateik pas mus, 

nes męs mokame augščiausias kainas 

K0ZLOWSKI BROTHERS 

2525 W. 47th Street Chicago, 111. 

S. MARKŪNAS 

Buvęs visiems žinomas kontraktorius, senų ir r vujų namu budavoio- 
jas, trumpu laiku ir vėl pradės savo darbą. Kam reikalinga meldžiu 
kreipties, o liksite širdingai užganėdinti. Dabartiniu laiku užlaikau 
pirmos kliaso^ jr styminę PIRTĮ (Turkish Bath) ir Bar- 
bernę. Visi atsilankiusieji liekasi jausmingai užganėdinti su visokiais 
patarnavimais. 

2448 W. 47th St., Chicago. Tel. McKinley 6037 

PINIGAMS VIETA 
Dėk pinigus, ten, kur Tamstai pasidaugys, kalis syk 

Pirk lotą ar kelis Morgan Parke, pake! dar pigiai pasiduoda, nes litų 
lotų prekė tuojaus kelis kartus pakils, tokiu budu Tamstos įdėti pini- 
gai užaugs j didelę vertę. Atvažiuok greitai, pamatyk vietą ir išsirink 
sau tinkamą lotą, pakol dar yra iš ko pasirinkti, nes šitų lotų parda 
vimas ilgai nesitęs, tik buvo praeitą nedėlią pradėta, o jau tapo 20 
lotų pardouta. kuriuos lietuviai pirko. 

Atvažiuok ateinančią nedėlią j korporacijoss ofisą 
o męs v; automobiliu jus nuvesime parodyti lotus. 

Parduodame ant lengvų išmokėjimų. $25,00 jmok'ėti, o likusius po $10. 
dol. i mėnesį. Taipgi priimame Libertė Land and Investment Korpora- 
cijos šėrus už pilną vertę. 

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 
3301 S. Halsted Street, Chicago, III. 

BUK VĖL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai nięs esamo užtikrinti, jog męs 
galime palengvinti jusų kentėjimus. Pavelykite mums išegzaminuoti 
jus—visai be jokių mokesčių u? egzaminaciją arba patarimą. Peoples 
Dispenserija buvo uždėta su tikslu suteikti sergantiems žmonėms g<* 
reresnj ir modernišką patarnavimą 

EGZAMINACIJA IR PATARIMAI D\ KAI. 
Tai yra patarnavimas, kurį turi tik kelios aptiekos ir tai yra būdas, ve- 
dantis prie ekonomijos. 

N M ES SPECIALIZUOJAMES PATENTUOTOSE CYDUOLESE 
IR NAMINESE GYDUOLESE. 

VAISTINE TIKRO PATARIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI. Męs pa- 
reukarr.e jas, žinodami ją gydančią vertę nuo paprastų nesveikatingumų 
Kiekvieni namai privalo buti prisirengę ir visuomet turi turėki po ranka 
gyduoles ant reikalo. Męs tlki^ė, kad musų smulkmenos, toletų dalg 
tai, kvepalai ir kiti yra geriausios rųšies ir tikrai užgančdir.s kiekvieną 
žmogų. Musų vaistai ir lcemikalai yra gryniausi, kokius tik už pini- 
gus galima gauti ir musų receptai yra pildomi tik regitr. vaistininkais. rrrr\ 

ATEIKITE IR PAMATYKIETE MIJ8. 
Atminkite! viai nieko neimame už Egzamlnaclją ir Patarimą. 

'// \W/ o// VW/\I V V O//\«.y y/, v\'// \W/\l// \<1/a'|//' \Mits 

PEOPLES THEATRE BUILDING 

1616 WEST 47-th STREEET 

Męs Kalbame Lietuviškai 

Naujai sutaisyta* Puikus Vadovas Esperanto 
Kalbos. Parašytas p. Vidikausko. Popieros ap- 
darais $1.00. Audeklo $1.25. Kartu užsisakyk ir 

"AMERIKOS LIETUVIS" 
Nedėlinį Peparyvišką. Laikraštį 

Rašyk: "AMERIKOS LIETUVIS" 
15 Mellbury Street Worchester, Mass. 
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