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Danija Gaus 
Slesvig-Holštinija. 4* 

Paskirta Laikinas Korėjos 
Prezidentas. 

; 

Mūšiai Stuttgarte, daug 
užmušta. 

^ 

Italai apleis Konferencija Panedelyje. 
DANIJA GAUS ŠLESVIG- 

HOLŠTEINIJĄT 
Paryžius, balandžio 4 d. 

Paryžiaus laikraštis Matin 
tvirtina, kad yra žymių, jog 
Danija atgaus seniaus nu-l 
stotą provinciją &lesvig-Hoi 
šteiną, kurios Danija būtinai 
reikalauja. 

Vokiečių kareiviams ne- 

laisviams paeinantiems iš 
tos provincijos, talkininkai i 

leido, jei jie nori, grįžti Da- 
nijon ; tai yra žyme, kad tai 
kininkai mano Šleayig-Hol- 
šteiną atimti nuo Vokietijos 
ir sugrąžinti Danijai. 

PASKIRTA LAIKINAS 
KORĖJOS PREZIDENTAS 

San Francisco, Cal., ba- 
landžio 4 d. !š Šanghajaus 

►>.pranešama, kad Son Pyung 
Hi, galva svarbiausios tiky- 
binės sektos Korejoje, p'a- 
sk.rtas Naujos Korėjos val- 
džios prezidentu. 

Jis paskirtas nuo revoliu- 
ciionieriu. 

MŪŠIAI STUTTGARTE, 
DAUG UŽMUŠTŲ. 

Berlin&s, balandžio 3 d. 
(suvėlinta). Šiądien vėlai 
gauta žinių, kad Stuttgarto 
gatvėse tęsiasi smarkus mu 

šiai tarp spartakų ir valdiš- 
kos kariumenės; yra daug 
užmuštų. 

Spartakams pasisekė už- 
imti svarbią gelžkelio stotį, 
kur buvo sukrauta daug ran 

kinių granatų. 
Taipgi pranešama, kad 

būriai spartakų buvo išsi- 
skirstę į įvairias priemies- 
čių dalis, didžiuma" jų tapo 
kariumenės atkirsti nuo svar 

biųjų spartakų spėkų ir su- 

imti. 

ITALAI APLEIS KONFE- 
RENCIJĄ PANEDĖLYJ. 
Paryžių#, balandžio 4 d. 

Ypatos arti stovinčios prie 
Italijos premiero Orlando 
painformavo amerikonų 
spaudą, kad Italijos atsto- 
vai panedėlyje apleis Tai- 
kos Konferenciją, jei nebus 
priskirta Fiume Italijai. 

Taipgi yra žirių, kad de 
legatai esą linkę padaryti 
Fiume liuo3u uostu. 

KALTINA WILSONĄ IR 
TALKININKUS. 

Berlinas, balandžio 4 d. 
Žymios draugijos susirinkime, 
laikant kalbas atkreipė prezi- 
dento VVilsono domą, kad nesi- 
tilintų nuo paskelbtų savo prin- 
cipu. Girdi, vokiečiai tik todėl 
padėjo ginklus į šalį, kad pre- 
zidento paskelbtas obalsis buvo 
priimtas vokiečių tautai. 

Taipgi perspėjo ir talkinin- 
kus, kad nereikalautu nuo vo 

kiečių perdaug, nes vokiečiai 
greičiau taps bolševikais negu 
vergais. 

Be to vokiečiai užreiškė, kad 
talkininkai ne tik kad sutvėrė 
naujas valstybes Lenkiją ir 
Čecho-Slovakiją, bet dar kurs- 
to ir gelbsti toms šalims prieš 
Vokietiją, kas priešinga ir Wii- 
sono užreikštiems principams 
ir net laikinos taikos sutarčiai. 

AMERIKONU NUOSTO- 
LIAI RUSIJOJE. 

Archangelskas, balandžio 
2 d. ('suvėlinta). Mūšiai talki 
ninku ir bolševikų į pietus nuo 

Archangelsko vis tęsiasi, bet 
visos bolševikų atakos esti, at-| 
mušamos, nors bolševikai esą 
daug skaitlingesni. 

Amerikonų nuostoliai bėgy- 
je dviejų savaičių, mušiuose 

lapielinkėje Bolšoje Ozero, yra 
vienas aficieras ir penki karei- 
viai užmuštais ir septyni su- 

žeistais; taipgi pranešama, kad 
nežinia kur žuvo 9 amerikonai. 

FILIPINAI JIEŠKO NE- 
PRIGULMYBĖS. 

Wa»hington, balandžio 4. 
Filipinų misija jieško kaip 
galima greičiau neprigulmy- 
bės Filipinų saloms. 

Jų tikslams taipgi prita- 
ria ir daug augštų Suvieny- 
tų Valstijų valdininkų. Dar- 
'gi pats prezidentas Wilson- 
as buk pritariąs Filipinų sa 

lų neprigulmybei. 

IŠ BAŽNYČIŲ TEATRAI. 
Budapeštas, kovo 31 (su- 

vėlinta). Vengrijos provin- 
> cijoje Transilvanijoje bol- 
i ševikai seka maskviečius; 

daugelis tenykščių bažny- 
eių pavesta į muzikales sa- 

les. Darbinikai turi pirme- 
nybę pasirinkime sėdynių. 

Pagelba Reikalinga. 
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JUDĖJIMAS NUVERSTI 
EBERTĄ. 

Berlinas, balandžio 4 d. 
Neprigulmingi socialistai 
pradėjo užpuldinėti taktiką 
dabartinės Vokietijos val- 
džios. Išleista proklamacija, 
kurioje raginama darbinin- 
kus šaukti viešus susirinki- 
mus, kuriuose reikia protes- 
tuoti prieš nedarbininkišką 
valdžios taktiką. 

Proklamacijoje pabriežia- 
ma, kad Scheidemąnno mi- 
nisterija organizuoja streik- 
laužius jr tuomi užkerta ke- 
lią kovai už gerbūvį. 

, NĖRA DUONOS, NĖRA 
DARBO. 

^ Berlinas, balandžio 4 d. 
8,000 darbininkų Duisburge 
Reiniškoj Prūsijoj, atsisakė 

l eiti darban, kol nebuvo už- 
tikrinta jiems užtektinai mai 
įsto. 

BAVARIEČIAI EMI- 
GRUOS AMERIKON. 

x Munich, balandžio 4 d. 
Dėl vis besitęsiančių šalyje 
sumišimų daugelis geresnių 
šeimynų rengiasi keliauti į 
^kitus kraštus. Sakoma, dau 
guma jų mano keliauti Pie- 
tinėn Amerikon. 

NAUJAS KELIAS LENKU 
PULKAMS. 

Londonas, balandžio 4 d. 
Šiądien pranešama iš Berli- 
no, kad Erzberger pasiūlė 
maršalui Foch, kad lenkų 
pulkai bus perleisti per Vo- 
kietiją Lenkijon tik ne iš 
Danzigo, bet iš Luneville. 

FIUME GAL TEKS 
ITALIJAI. 

Paryžiui, bal. 3. Dr. Dil- 
lon praneša, kad yra nuo- 

monė, jog Adriatiko uostas 
bus pavestas Italijai, kurio 
ji taip reikalauja. 

Antru iš painių klausi- 
mų Taikos Konferencijoje 
šiuo laiku yra lenkų gabe-| 
nimas per Danzigą Lenki- j jon, kam vokiečiai griežtai 
priešinasi; talkininkai no- 

rėtų gražuoju išgauti vokie- 
čių leidimą naudoti Dan- 
zigo uostą. 

LAIVAS SU MAISTU 
ARCHANGELSKAN. 

Ekonomija, Rusija, balan- 
džio 1 d. (suvėlinta). Britam-1 
jos prekinis laivas pasekminga 
pribuvo j žiqninį Archangel- 
sko uostą Ekonomija. Jis at- 
vežė daug įvarios medžiagos ir 
medikališkų dalykų. 

Tai gal pirmas laivas, kuris 
galėjo keliauti žiemos laiku per 
šiaurės vandenyną. Laivą ly- 
dėjo trjs 5,000 tonų ledamušiai 
ir skyrė leduose laivui kelią. 

Vienoj vietoj laivui atsiejo 
stovėti į sąvaitę, laiko, kol leda 
mūšiai sulaužė pakelyje užtik- 
tą storą ledą. 

ORLAIVINIS POLICISTAS 
Venice, CaL, balandžio 4. 

Šiame mieste jau nusamdyta 
orlaivynis policistas. Jo perei- 
ga bus pridabpti jūrių pakraš- 
tį, kad neturinti leidimo nežu- 

kiautų ir tekti pagelbą skęstatv 
tims. Taipgi jis turės progą 
prižiūrėti ir automobilistus, kn 
rie per greitai važinėja. 

PAVOJUS TALKININ- 
KAMS RUSIJOJ. 

Londonas, balandžio 4 d. 
Anglijoje pradedama atvirai 
kalbėti apie didelį pavojų, ku- 
ris gręsia talkininku kariume- 
nei šiaurinėje Rusijoje. 

Ketvęrgo laikraščiai Londo- 
ne vienbalsiai užreiškia. kad 
anglų kariumenė, taipgi ir kitų 
talkininkų, neišvengiamai tu- 

rės pasiduoti, es ji yraapsupa- 
ma keleriopai stipresnės ir ge- 
rai organizuotos bolševikų ka- 
riumenė?. 

MOKYTOJAI PRISIEKDI- 
NĖS IŠTIKIMYBĖJE. 

Columbus, O., balandžio 
2 d. Ohio valstijos Senatas 
perleido bilių, kuriuo už- 
draudžiama mokinimas vo- 

kiečių kalbos pradinėse vie- 
šose, privačėse ir parapijinė 
se mokyklose; be to moky- 
tojų personalas turės pri- 
imti prisiegą ištikimybės ša- 
liai ir tik tada jiems bus 
leista mokytojauti. 

APGAULINGOJI PIRMA 

BALANDŽIO. 
AlIeRtown, Pa., bal. 2. 

Tula Elsie Orcorto, 16 me- 

tų, su apgaulinga pirma die- 
na balandžio iškirto šposą 
net septyniems graboriams, 
kuriuos pakv'etė per telefo- 
ną prie mirusių į įvairius 
namus. Bet palicija tokių 
juokų nepripažysta už juo- 
ką ir mergaitė bus patrauk- 
ta atsakomybėn. 

RIAUŠĖS PRIEŠ RAUDO- 
NUOSIUS. 

Brisbane, Australija, ba- 
landžio 4 d. Vienas darbi- 
ninkų laikraštis užgyrė, kad 
buvo iškelta raudona vėlia- 
va laike demonstracijos per 
tenykščius rusus. Intužusi 
minia užpuolė minėto laik- 
raščio namą ir išdaužė jo 
langus. Taipgi tapo apdau- 
žytos ir rusų įstaigos. Visi 
Brisbane viešbučiai laikinai 

uždaryti. 
Sugrįžusie kareiviai išne- 

ša rezoliucijas reikalauda- 
mi, kad butų deportuojami 
visi rusai ir jų šalininkai. 
Net reikalaujama prašalini- 
mo iš Australijos dviejų par 
lamento narių. 

ŠUNIS UŽKRAMTE 
VAIKĄ. 

New York, Nesenai tūlas i 
berniukas, 9 metų Įšoko per 
tvorą kaimyno kieman, kad 
pasiėmus lankeli, kuris teni' 
įpuolė. Lipant jam atgal! 
du šunįs nusitraukė jį nuo 
tvoros ir parsigriovę pra-1 
dėjo kramtyti. 

Subėgusi ant riksmo mi-j 
nia negalėjusi vaiko nuo šu-i 
nų apginti. Vėliaus atbė-j 
gęs policistas vieną šunį nu- 

šovė, o kitas nubėgo, bet i 
jau buvo pervėlu, vaikas 

j tuoj mirė. [ 
Šunų savininkas paduta, 

teisman ir teismas nuteisė 
užmokėti vaiko motinai $3,- 
224.00. Apskustasai pada-' 
vė ant nuosprendžio ape- 

Į liaciją, bet ir augštesnis, 
teismas šį nuosprendį už-' 
tvirtino. 

ITALAI PLAUKIA 
ITALIJON. 

Clarksburg, W. Va. bal. 
į 2. Daugelis italų, prisikimšę 
laike karės kišenes doliari-/ 
nėmis, rengisi keliauti Ita-1 
lijon. Viena iš didesnių 
priežasčių tokio pasiryžimo J 
keliauti Italijon, sakoma,' 
yra įvedimas šalyje Visuoti- 
nos blaivybės. 

ŪKININKAI SUSTREIKA- 
VO PRIEŠ DARBI- 

NINKUS. 
Berlinas, balandžio 4 d. 

Dėl streiko Stuttgarte, apie 
linkės ūkininkei irgi sustrei- 
kavo. Šiądien miestan pri- 
statyta tik 80 litrų pieno; 
paprastai jie pristatydavę 
8,000 litrų pieno. 

NUGINKLUOJA PRIE- 
LANKIUS SPARTAKAMS 

PULKUS. 
Berlinas, balandžid 3 d.' 

(suvėlinta). Kariškoji valdžia 
šiądien pradėjo nuginkluoti' 
Ciesorienės Augustos pulką, 
kuriame buvo išsiplatinę spar- 
takiškos pažiūros. Nuginkla- 
vimas eina be incidentu. 

Stovykla Furstenstrasse, kur 
stovi minėtas pulkas, tap<» ap- 
statyta per ištikimą valdžios 
kariumenę; pribuvo taipgi ir 

artilerija, kulkosvaidžiai tapo 
pastatyti ant apielinkės stogų, 
ir tada valdžios ištikimi karei 
viai pradėjo atiminėti nno nu- 

| žiūrėtų spartakizme ginklus. 

MINA PASKANDINO 
LAIVĄ. 

Paryžius, balandžio 4 d. 
Iš Italijos pranešama, kad 
laivas Umbria, kuris plau- 
kė iš Venecijos į Tripoli, 
užšoko ant minos ir nusken 
do. Laivas vežė 2,000 ka- 
rtuvių. Ekspliozijoje yra ke 
liolika užmuštų k* apie 100 
sužeistų; bet tikri nuostoliai 
žmonėmis dar težinomi. 

WILSONAS SERGA. 

Paryžius, balandžio 4 d. 
Vakar prezidentas Wilsonas 
persišaldė ir susirgo. Pre- 
zidentas guli lovoje ir pas 
jį leidžiama lankytis tik su 

hbai didelės svarbos reika- 
lais. 

TARPTAUTINĖ KOVA SU 
LIGOMIS. 

Cannes, Francuzija, bala i 
džio 4 d. Čia įvyko pirma 
sesija talkininkų Raudono- 
jo Kryžiaus atstovų. Pirmoj 
sesijoj išnešta nuomonė, kad 
visų šalių' raudonasai kry- 
žius turėtų eiti prie vieno 
tikslo—kovoti prieš ligas, 
veikiant šiame klausime su- 

tartinai su valdžios atsto- 
vais. 

KALTINAMI KLASTA- 
VIME E ALSŲ. 

Penki tvarkiiAui rinkimų 
valdininkai .36 prisinct,o 
yra kaltinami klastavime 
balsų. Klastavimas balsų, 
kaip pranešama, padaryta 
laike nominacijų kandida- 
tų miesto viršininkus. 

Skunda padavė ant mini- 
to precinct'o Carey už ku- 
rį preliminariuose rinkimuo- 
se 36 precinct'e buvo bal- 
savimų ir vėliau keletas 
ypatų tai patvirtino pu pri- 
siega. Bet precinct'o at- 
skaitoje parodyta, kad už 
Oasey balsų nebuvo. 

Sakoma, kad rasta, jog 
balsai "paduoti už Carey bu- 
vo pervesti Sweitzeriui. Kal- 
tinamieji, kurių tarpe yra ir 
precinct'o kapitonas, pasta- 
tyti po$l,500.00 bondsais. 

KOMF NIJA APSAU- 
GOTI BONDSUS. 

Industrialė komisija prie 
ateivystės biuro organizuoja 
kompaniją, kad apsaugojus 
ateivius nuo viliojimo nuo 

jų Laisvės paskolos bondsų. 
Laike kampanijos bus lai- 

komos prakalbos net aštuo- 
niolikoje kalbų. Be to bus 
leidžiami įvairių spausdi- 
niai, kuriuose bu;3 persergi- 
ma bondsų savininkus, nuo 

išnaudotojų agentų. 

ORAS. 
Cbiagoje ir apielinkėje: 
Subatoj, debesuota, nedėlioj 

ar subatos naktį, gal but lie- 
taus. ^iet-vakarų vėjai. 

Sauletekis, 6:26: srulėleidis, 
7:20. Mėnulis nusileis 1:15 
naktį. 



The Llthuanlan Daily 

LISTUVA, ! 
Published da.ly, except Sundays, b y the 

Llthuanian Publishing Oo„ Ine , 

1253 So, Morgan St, CHICAGO, ILLINOIS 

Telephone: Boulevard <250 
Kntfc.ed a» Socond-Class Matt«r .iuly 13th, 1893, at the 

Post Oftico at C'hicago, Illt, vnder Act -«i March 3rd, 1897# 
EDITOR. B. K. BALUTIS 

auticripuun rnv». 

!n Chicago, by mail— 
One year 56.00 
Slx monf.h3 ——— 3 60 

Three montbfl 1.85 
In Chlcugo, by carrler— 

One copy $ ,02 
Per w«f«k .12 
Per month .56 

In the United Statts. mail— 
One year 15.00 
Six montha 3.00 
Three raontha 1.65 

In Canada, one year.... $7.00 
!□ all otber countriefl, 

per yer.r $8,00 

Chicagoje, per krae%— 
Vienas metas SG.00 
SeSiai mėnesiai... 3.50 

Trjs "nėneslai 1.S5 

Chicagojo, per Išnefitotoja— 
Viena kopija $ .02 
Per savaitę .12 
Per mžaesį .55 

S u v, Valst,, per krasjj— 
Vienas metas $5.00 
šeši mėnesiai 3.00 
Trjs mėnesiai 1.63 

Kanadoje, metams .... $7.00 
Į i-isas kitas šalis, 

netams 58.00 
'•uetuva" eina Kaaaicn, issKinani neumuiemus. 
Leidėjai: Lietuvos Dienraščio jJtndrovfi. Jiedakrorius: 

\dv. Bronius K. ^alutis, Adresas: 
Lithunnian Publl'hing Co. 

r,253 So Morgan St., Chirago, Illt 
Teiephone Boulevard 4250 

Apgarsinimų kaina Rut.oiklama pareikalavus. 
I'rtsiŲHti Redakcijon ir nesunaudoti rankraščiai gra 

žlnami atgal tik tada, kada Jij grąžinimo'reikalaujama, 
rankrašti Ilc/ahcijon siunčiant, ir kuomet gr.v-inimo lč 
los prlo rankraščio yra pridėtos. 

Prenumeratos, apgarsinimų ir kitokio biznio reika- 
lais reik kreiptis lai.skii.s j Dienraa-.'.o Administraciją 
K.ore pondencijaa, žinąs ir straipsnius reik adresuoti 
Dienraščio Redakcijos vardu. 

Joki rat-Cal, be padavimo raSėjo tikro vardo-prnvar 
dSs (apart slapivardėts) ir adreso, negali buti sunaudotu 

A-meniškai Redaktorių galima matyti ni'o 11:30 iki 
12tai liryt.o ir nuo 5:30 iki 6:00 vakare. 

Lengviaus Laimėti Karę, 
Negu Taiką. 

Kuomet Vokiečiu armijos tapo su- 

traškintos ir pasidavė talkininkų malonei, 
išrodė, kad taika ir ramybė jau yra taip 
gerai kaip kišeniuje. 

Vienok jau tai3 laikais gudrus senis, 
Francuzijos "tigras", premieras Clemen- 
ceau, išsitarė, kad "lengviaus yra laimė- 
ti karę, negu laimėti taiką". 

Po keturi ir suviršum mėnesių besita- 
rimų, posėdžių ir konferencjių, šiądien to- 
ji senio teisybė jau beveik kiekvienam 
yra aiški. Su kiekviena diena męs, vieton 
artintis prie taikos ir pasaulio ramybės, 
išrodo nuo jos toliname^. Įvairiose vie- 
tose, gi ypatingai Europos rytuose, renka- 
si tamsų3 debesiai, gręsiančio bolševizmo 
pavydale, kurie gali užtraukti ant visos 
Europos naują ir dar baisesne karišką aud- 
rą. 

Tas ypatingai pasidarė aišku po to, 
kaip Vengrija apsivilko bolševikiškais kai- 
liniais. 

Ir Taikos Konferencija tą turbut vi- 
sai aiškiai mato ir supranta. Tas 'pasiro- 
do iš to, kad ji štai.'* persikeitė savo aT- 
sinešime linkui Vokietijos. 

Ko tik nematyta pirmiaus padaryti 
Vokietijai? Ji turėjo užmokėti šimtus mi- 
lijardų atlyginmo už kariškus nuostolius; 
ji turėjo but apkapota iš visų pusių, jos 
kaizeris turėjo buti teisman patrauktas ir 
pakartas. 

Jųs negirdite šiądien tų visų grūmoji- 
mų. Atpenč, šiądien Vokietija laikas nuo 
laiko parodo nagus: kad ji to ir co reika- 
lavimo neišpildysianti, ir talkininkai 
nesileidžia. 

Savo reikalavimus sulyg Vokietijos 
talkinikąi vis labjaus ir labjaus mažina: 
kur pirmiaus jie Vokietijai grąsino šar- 
vuotu kumščiu, ten šiądien jie mėgina 
glostyti šilkine pirštine. Ir Vokietija ga- li išeiti iš šitų taikos derybų dar beveik] čiela ir sveika. 

Kodėl? Kas toką permainą padarė? 
Vokietija įsigijo diktą tuzą. Jj už- 

reiškė, kad jeigu talkininkai pastatys per-' 
sunkias išlygas, t?i ji visai po jomis ne- 
pasirašys ir pereis bolševikų pusėn. Vir- 
tus ir Vokietijai bolševikiška, talkininkai 
pasijustų akyvaizdoje naujo3 karės su bol- 
ševikišku pasauliu. Gi talkininkų tautos jau 
gana karės turėjo. 

Ir štai Talkininkai mėgina kokiu nors 
budu "užraukti" bent šiokią-tokią taiką su 
Vokietija, nusileisdami jai ant kiekvieno 
beveik žingsnio. Voketija tai mato ir su- 
pranta—ir naudojasi tuomi talkininkų ma- 
tomu nusileidimu. 

Talkininkų svyravimas, nuolatiniai 
abejojimai, stoka aiškaus ir tvirto pliano gali privesti prie to, kad, vieton taikos Pa- 
ryžiuje, Europa gali stoti akis-akin su nau- 
ja kare — Le?1 še vi kiškos rųšies kare, kuri. 
butų daug baisesnė už tik-ką užsibaigusią karę. 

Ir todėl gali išsipildyti Clemenceau 
žodžiai, kad "lengviaus yra laimėti karę 
negu taiką". 

jutimoje Spaudoje Apie Lieluvius 

ANTI-BOLŠEVIKIŠKAS JUDĖJIMAS 
VILNIUJE. 

"K o p e n h a g e n a s, kovo 20 d. — 

.Lietuvių Informacijos biuras [Kopenhage- 
ne] pranešė šiądien, kad yra naujas stiprus 
prieš-bolsevikiškas judėjimas toj Rusijos 
dalyj, kuri yra dabar po Sovietų valdžia. 
Sakoma, kad šiuo judėjimu vadovauja 
grupė, žinoma vardu Neprigulmingos Ko- 

munistų Partijos. Sakoma, ji yra gerai at- 

stovaujama prie fronto ir kad daugelis 
miestų, jų tarpe ir Vilnius, prie to prisi- 
dėjo. 

"Pastaramjam mieste [Vilniuje] šita 

nauja -partija leidžia laikrašti, kuris pa- 
sakė : 

"Bolševikai turi pasiliauti su savo ka- 

riavimu', o kareiviai turi grįžti namo. Jei- 

gu jiems nebus leista to padaryti, tai jie 
privalo grįžti be leidimo." 

— Iš Jcurnal, Huntington, Pa. 
Kovo 20 d. 1010 m. 

* * 

Apie tai kad Danija, Švedija ir Švei- 
carija pripažino Lietuvą ir jos valdžią, pa- 
duoda žinias daugelis Amerikos laikraš- 
iių. .Jų tarpe: Braokiyn Citizen, New 
i oi k American, V/ashington Herald, ir di- 
lele daugybė kitų. 

* * 

TAUTŲ APSISPRENDIMAS. 

"Štai nekurios pavergtų tautų, kurios 
reikalauja apsisprendimo teisės, — arba 
saip šios dienos žargonas sako, neprigui- 

Korėja 
Egiptas 
Indija 
Persija 
Filipinai 
Nicaragua (?) 
Hayti 
Tripoli 

Lietuva 
Ukrajina 

Montenegro 
Albanija 
Arabija 

Monocco 
Algieras 
Irlandija 

Iš šitų nelaimingų pavergtų tautų, Di- 
džioji Britanija valdo penkias; EYancuzija 
jieg'i valdo dvi; Italija jiega vąjdo dvi; 
Japonija jiega valdo vieiią; Jugoslavijos 
karalija mėgina pavergti dvi; nauja Len- 
kijos karalystė mėgina pavergti dvi [Lie- 
tuvą ir Ukrajiną] ir Suvienytos Valstijos 
jiega valdo tris. 

Kuomet Taikos Konferencija užbaigs 
savo darbus, tai tikrai bus žingeidu pama- 
tyti. kiek prižadų apie didelių ir mažų tau- 
tų apsisprendimą bus išpildyta ir su kaip 
daugeliu buvo pasielgta, kai su "popier- 
galiais". 

Męs stipriai nužiurime, kad gurbas 
galų-gale gaus didesnę dal šito nobažno ir 
geraširdingo prieš-karinio tauzijimo. 

Paryžiaus idealistams -atgiedojus 
Doxologiją, iš ap^iprendimo gal but išeis 
caumeilingas apsisprendimas. 

—Iš New York American. 
Kovo 26 d. 1919 m. 

H* 

"Pius Žuris, lietuvis biznierius, sutei- 
kė istorišką apyskaitą lietuvių rasės ir ka1- 
bcs, kurie yra vieni iš seniausių tarp gy- 
vuojančių tautų [laiko pietų, kuriuos su- 

rengė Cosmopc'ltan Club YMCA. bute 
Brocktone ir kuriame dalyvavo 22 tautos]. 

— Iš Enterprise, Brockton, Mass. 
Kovo 14 d. 1919 m. 

"Niagara Falls lietuviai laike mass- 
mitingo, laikyto vakar [kovo Į 7 d.]*** už- 
gyrė rezoliucijas su protestu prieš bolše- 
viku, lenkų ir vokiečių agresiją Lietuvoje ir atsišauki prie Suvienytų Valstijų ir vi- 
;:ų šalių, kurios gali pasirašyti po taikos 
sutartim kuri dabar yra rengiama Pary- 
žiuje, su reikalavimu suteikti rnoialę, eko- 
nominę ir karišką pagelbą Lietuvai jos 
pastangose steigti tvirtą ir '.emokratišką 
valdžią. 

Rezoliucijos, kuriose pažymima var- 
gai ir nelairr, r-i tos ~nažos nelaimingos ša- 
lies, stipriai pabraukia Lietuvos rolę,, ko- 
kią ji loše Aižiojoj karėj, aukas, kurias lie-! 
tuviai padarė ir aspiracijas bei tradicijas, 
kurios buvo ginamos geriausiu tautps krau- 
ju. 

Rezoliucijų kopijos bus pasiųstos Pre- 
zidentui ir visiems senatoriams ir atsto- 
vams Washingtone ir Paryžiaus Taikos 
Konferencijai. 

— Iš Nevvs, Buffalo, N. Y. i 
Kovo 18 d. 1919 m. 

Reginys Kremlio vartų Maskvoje—patemykite iš- 
laužytas duris ir šovinių apdaužytas sienas. 

Lietuvos Konferencija 
Kaune. 

(Tąsa) 
kV. 

3 POSĖDIS. 

Svarstymai prasideda to- 
li gražu po paskirto laiko. 
Pirminikauja Zaskevičius. 
Jis pareiškė: dabar seka 
debatai-ginčai del buvusiu 
V. Tarybos ir L. Vyriausy- 
bės atstovų pranešimų. Bet 
kadangi tokie ginčai užim- 
tų begalo daug laiko, tad 
prezidiumas su frakcijų ly- 
deriais nusprendė, kad at- 
skiros konferencijos frakci- 
jos tik pareikštų pamatuo- 
tas rezoliucijas. Joms pa- 
teikti skiriama pertraukos 
valanda laiko: 

Grajauskas (kr. d.). 
Kr. d. frakcija, neatržiu- 
rėdama į daromus jai už- 

I metimus, maijo, kad ji pa- 
■dąrS dideliai^ių tautai nuo- 

pelnų. Jei 
* 

hiusų laisvės 
obalsis plačiai pasklido po 
pasaulį, jei tikimės sulaukti 
gyvenime — tai V. Tary- 
bas nuopelnas. Sunkiau- 
siais laikais ji su dideliu pa 

įsišventimu, atkakliai kovo- 
dama su vokiečiais už tau- 
tos reikalus, dirbo. Tad 
nepasitikėjimo V. Tarybai 
reikšti negalima. 

i Dėl Laikinosios Vyriau- 
sybės daug kalbėti negali- 
ma, nes ji dar trumpai gy- 
veno. Jos nnopelnas, kad 
į]i kritingu laiku sugebėjo 
[sujungti visas tautos jiegas 
į ir stoti į kovą su visais Lie- 
įtuvos priešininkais. Tiki- 
i!mės iš L. Vyriuasybės nau- 

dingu tautai darbų. Bet kr.- 
Įd. frakcija negali nutylėti 
[nepažymėjusi ir L. Vyriau- 
sybės trukumų. 

1). Musų liaudis nori 
stiprios ir demokratingos 
valdžios. Tokia tik valdžia 
suteiks šaliai, gerovę. Pas 
mus laisvai organizuojasi 
įr^ža visuomenės dalis ir 
'nori pavergt yi?uomenė> di- 
įdžiumą. Tai laužvmas d e- 

mokratybes. L. Vyriausy- 
|bė turi demokratybės ginti 
ir pildyti norus visuomenės 
didžiumos. 

2). L. Vyriausybė nepri- 
valo pakęst besitveriančių 
Lietuvoje "respublikų". 

3). Afici^nų, p :iicierių 
ir kitų -mobilizavimas' pra- 
dėtas pervėlai. Reikėjo tai 
'padaryti kartu su kareivijos 
kvietimu. 

4). Valstybės kontrolis 
•tik šiomis dienomis paskir-| 
tas, o tuo tarpu jau senai 
leic '.iamos didelės pinigų 
?*imos. Jei Valdžia įuri 
tautos pasitikėjimo, privalo 
nebijot kontrolės. Tauta 
valdžią rems, bet reikalaus 
ir atsakomybės. Visam de- 

I mokratiniame pasaulyj da- 
tromos vyriausybes sąmatos 
1 
parlamentų tvirtinamos. Pas 
mus tai turi daryti V. Ta- 
ryba. Jei dar tai nepadary- 
ta, u-ikia padaryti greičiau. 

Reikalinga V. Tarybos 
vienybė su valdžia. Kr. 

demokratų ftakcija siųlo to- 
kią rezoliuciją: 

"Antroji Lietuvos konfe- 
rencija, susirnkusi Kaune 
1916 m. sausio 16..d., iš- 
klausiusi V. Tarybos ir L. 

Vyriausybės pranešimų ir 
laikydama, kad šio momen- 

to svarbumas reikalaują kuo 
artimiausio bendradarbiavi- 
mo ir susibųrimo tarp visų 
'kra;to pajiegų, taip V. Ta- 
rybos ir josios Laikinosios 

/Vyriausybės laikinosios kon 
•£titucijos pagrindų dėsnių 
pamatais, pereina prie toli- 
mesnio dienotvarkės klausi- 
mų svarstymo". 

S. Klimas (santaros) 
j siųlo savo frakcijos vardu 
tokią rezoliuciją: 

L D. T. L. Santaros frak- 
cija išklausiusi V. Tarybos 
'pranešimo randa: 

j 1). Kad V. Tarybai teko 

[dirbti nepaprastai sunkiose 
v 

I fcžjiyį-'ubt; — is vienus pu- 

I sės visa šalis buvo slegia- 
ma vokiečių okupacijos, iš 
kitos gi pusės Lietuva buvo 
atkirsta nuo viso pasaulio 

i ginkluota ir politine vokie- 
čių jiega. 
' 2). Kad nežiūrint šitų 
II sunkenybių V. Taryba ga-; 
vusi iš Lietuvių Konferen- 
cijos Vilniuje rugsėjo m. 

1917 m. tam tikrų jgaliavi- 
mų ir nurodymų, kėlė prieš 
!visą pasauli Lietuvos nepri- 
klausomybės reikalavimą, 
paskelbė Lietuvos nepri- 
klausomybe ir privedė Ne- 
paklausomąją Lietuvą prie 
valstybinės organizacijos. 

! 3). Kad dabar Valst. Ta- 
ryba plečia savo visas ^pajie 
gas, kad rasti nepriklauso- 
mai Lietuvos valstybei pri- 
pažinimą Taikos Konferen- 
cijoj. 

Vienok D. T. L. Santa- 
ros fr. laiko reikalingu pa- 
žymėti, kad V. Taryba per 
pusantrų metų savo darbo 
nesugebėjo laužyti vokiečių 
statomas kliūtis, užmegsti 
artymų ryšių su žmonėmis, 
išaiškinti jiems pačios V. 
Tarybos dirbamąjį darbą ir 
organizuoti plačią Lietuvos 
visuomenę bendrai kovai 
dėl Lietuvos laisvės ir ne- 

priklausomybės ir tik apsi- 
reiškusį žmonyse politinė 
ir tautinė sąmonė padėjo 
eiti visoje Lietuvoje plačiam 
valstybės organizavimo 
darbui. 

II. D. T. L. Santaros f r. 

konferencijoj, išklausiusi 
Laik. Vyr. pranešimą, su- 

pranta jos nepaprastai sun- 
kias sąlygas, kuriose tenka 
statyti valstybės rūmas, vie- 
nok randa, kad L. Vyriau- 
sybė neužtektinai energin- 
gai reaguoja į priešvalsty- 
bini elementų veikimą šalyj. 

Santai os frakcija reika-l 
lauja iš L. Vyriausybės kuo- 
energingiausia kovoti su 

kenksmingais gaivalais ša- 
lyj. 

1 

Nepartyvių darbo 
'žmonių grupė pareiškia, 
kad išeina iš konferencijos 
dėl to, jog Taryba ir L. 
Vyriausybė nesirūpinančios 
darbo žmonių reikalais. 

Gudų frakcijos at- 
stovas pareiškia pilmi pasi- 
tikėjimą V. Tarybai ir L. 
Vyriausybei. 
Nepartyvių kliubo 

atstovas tokią skaito rezo- 

liuciją: 
1). Nepartyvių frakcija 

išklausiusi Valst. Tarybos 
pranešimų apie jos darbus 
randa V. Tarybos paaiškini- 
mus patenkinančiais ir per- 
eina prie sekančio klausi- 

i mo. 

2). Nepartyvių frakcija 
išklausiusi L. Vyriausybės 
pranešimus, pareiškia jai 
pasitikėjimą. 

Goldgeimas (žy- 
das). V. Taryba ir L. Vy- 
riausybė daug dirbo musų 
tėvynei išgelbėti, žydų frak 
cija tiki, kad Lietuva bus 

; demokratinga valstybė, kad 
i "oje bus užtikrinta visoms 

į mažumoms politikos ir vi- 
I suomenės laisvė, tada žy- 
dų tauta visa širdžia padės 

įstatyti Lietuvos valstybę, 
j B( r i d ž i u s (pažang). 
'Tautos pažangos frakcija 
!siųlo tokią rezoliuciją: 
| I. Konferencija išklausiu- 

j si 1919 m. sausio 17 d. Lai- 
; kinosios Vyriausybės pra- 
: nešimus ir paaiškinimus del 
|praneš;mų kilusius, atradu- 

] si, kad Laikinoji Vyriausy- 
bė sunkiomis šių dienti ap- 
linkybėmis daro visą kas 
reikalinga ir galima kraš- 

! tui organizuoti, valdyti ir 
ginti, ir tikėdamasi, kad L. 

j Vyriausybė laikydamasi L. 
konstitucijos, sutelks visas 
krašto pajiegas jo laisvei ir 
nepriklausomybei apginti, 

'eina tolymesnių savo darbų 
i svarstyti. 
1 II. Konferencija išklau- 
1 siusi 1919 m. sausio 16 d. 
'Valstybės Tarybos praneši- 
1 
mus dei tų pranešimų kilu- 

sius ir pažymėjusi, kad V. 
i Taryba, vykindama pirmo- 
'sios konferencijos 18—23 

[rūgs. d. 1917 m. nutarimus 
ir jai pavestus uždavinius. 

1) paskelbė Lietuvą ne- 

priklausoma valstybe, 2) 
[kiek leido sunkios okupa- 
cijos meto aplinkybės viso- 
kiomis jai prieinamomis 
priemonėmis Lietuvos ne- 

priklausomybę vykino gy- 
venime: a) išgaudama Lie- 
tuvos nepriklausomybės pri- 
pažinimą užsienyje, b) nu- 

1 

statydama laikinosios Lie- 
tuvos Valstybės konstituci- 
ją/c) sudarydama L. Vals- 
tybę, — pritaria Tarybos' 
darbams ir tiki, kad ji pri- 
ves Lietuvą prie Steigiamo 
Seimo, eina tolimesnių daly- 
'kų svarstyti. 

Frakcija reikalauja laiky- 
tis konstitucijos pagrindų. 
Ministeris pirmininkas sa- 

kė, kad komunistai tik žo- 
džiu kovoja su mumis, 
tad į juos nekreipiama do- 
mos, o imsis ginklo tik ta- 
da, kada komunistai jo im- 
sis. L. Vyriausybė privalo 
žinoti, kad jie jau ginklo 

imasi, kad karas su jais jau 
šiądien prasidėjęs, tad ir 
Vyriausybei kovot reikia. 
Misiurevčius (soc. 

liaud. demokrat.) V. Taryba 
veikė slaptai, vieną darė, o 

kitą skelbė. Iš Šilingo kal- 
bos pav. galima butų many- 
ti, kad pas mus visa ramu 
karo nėra. 

S. 1. d. ats',ovas išrokavęs 
,Ti?ą eilę jo išmanymų V. 
Tarybos trukumų ir išpeikęs 
senąjį kabinetą, giria nau- 

jąjį kabinetą, linki jam at- 
statyti Lietuvą ir skaito re- 

zoliucija 
Rezoliucijoj—motyvų da- 

lyj — eina visa virtinė V. 
Tarybos "nusidėjimų". Po' 
jų tokia išvada: 

Soc. l.-d. frak. nutarė: a) 
Tarybos prezidiumo paaiš- 
kinimus pripažinti neganė- 
tinais ir pritarimo jos to- 
kiems darbams nereikšti, 

j b) Dabartinės gi Liet. Vy- 
jriausybės, kuri už Tarybos 
veikimą negali buti atsako- 
ma ir atsistojusi ant tikro 
prie Lietuvos laisvės ir ne- 

priklausomybės vedančio ke 
lio, paaiškinus pripažinti* 

'patenkinančiais ir pareikšti 
[pasitikėjimus ir paramą jos 
uai yams. 

Drauge taipgi išreiškia 
.pageidavimą, kad L. Vy- 
riausybė tolymesniame savo 
veikime be atodairos, nesu- 

stodama nei prieš jiegos 
vartojimą, kovotų prieš vi- 

| sus tuos, kurie mėgina šalyj 
I Įvesti suirutę, arba kėsina- 
si užkenkti Lietuvos nepri- 
klausomybei ir jos demo- 

į kratinio tvarkymo reikalui, 
j Lietuvos a t s t a t, y- 
'mosą jungos vardu kal- 
i'ba lenkas iš Vėžaičių krei- 
zo. 

Sąjungoj yra lenkų ir lie- 
tuvių. Ji reiškia pasitikė- 
jimą V. Tarybai ir L. Vy- 
riausybei. Žemės klausimo 
rišimą priims toki, kokį nu- 

statys Kuriamasai Seimas. 
Aš esu varšavietis. Skau- 

du girdėt, kad tarp lenkų ir 
lietuvių tautos kilo nesusi- 
pratimų. Bet tikiu, kad de- 
mokratinga Lenkija išties 
ranką demokratingai Lie- 

jtuvai ir gyvens, kaip 
kaimynai. Lietuva turi bu\ 
ti nepriklausoma valstybė. 
Bet nauda butų abiem vals- 
tybėm gyventi sąjungoj. 

Grajauskas Kr. d. 
fr. vardu siųlo frakcijų ly- 
deriams pasitarti ir pateikti 
vieną rezoliuciją. 

Pasiūlymas priimtas. Da- 
roma pertrauka. Po ner- 
traukos pirmininkas pareiš- 
kė, kad frakcijų atstovai ne- 

susitarė ir dėl to bus bal- 
suojamos visos revoliucijos 
atskirai. 

B r i d ž i u s. Tautos pa- 
žangos rezoliucija principe 
sutinka su kr.d. rezoliucija. 
Tad pažanga savo atsiima, 
o balsuos už kr. d. p. rezo- 

liuciją. 
S. K 1 i m a s. Santaros 

frakcijos vardu praneša, 
kad frakcija balsuojanti už 
k.-demokratų rezoliuciją 

Pirmininkas balsams skai- 
tyti pakvietė iš kiekvienos 
frakcijos po .vieną žmogų. 'Po balsavimui pasirodė to- 
kios pasekmės: kr.-demok- 
i,atų fr. rezoliucija: už ją iM? 
balsai, prieš — 55, susilai-^ 
kė 10. 

Nepartyvių kliubo rezol.: 
už — 24, prieš 111, susil. 
26. 

Soc. 1. d. rezol.: už ją 55, 
prieš 88, susilaikė 22. 

Po pasekmių pareiškimo 
pirmininkas susirinkimą už- 
daro. 

(Toliaus bus; 
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ROCKFORD, ILL. 

Bal. 1 d. čia sustreikavo apie 
1,700 rakandų (furniture) 
darbininkų. Sustreikavo visi: 
lentų iškrovėjai, masinti ran- 

kos* stalforiai ir finiseriai''. 
Streikas apima 28 dirbtuves. 
Sustreikavusieji reikalauja S 

valandų darbo dienos vietoje 
10 vai., pakėlimo mokesties iki 
63c i valandą ir pripažinimo 
unijos. .Darbininkai tvirtai su 

s [organizavo keliato pastarųjų 
savaičių bėgyje. 

Kadangi iki šiol čia rakandų 
(furniture) darbininkai nebu 
vo susiorganizavę, tai dabar, 
kuomet susiorganizavo ir vien 
balsiai nutarę padavė darbda- 
viams savo reikalavimus—per 
jų sąjungos sekretorių, tai 
darbdaviams buvo nepaprastas 
dalykas, ir jie juos (reikala i- 
inus) ignoriavo. Ir paskuti- 
nėse dienose, atvažiavus, In 
ternarional Carpenters and 
Joiners unijos generaliams or 

ganizatoriams sutaikyt darbi- 
ninkus su darbdaviais, darbda- 
viai jiems pasakė, kad jie nie- 

Jko nežino apie jokius unijos 
^reikalavimus... (reikalavimai 

buvo paduota apie 4 savaitės 
laiko atgal). Tada, umti lai 
ku, unijos reikalavimai specia 
liai buvo prirengti, ir kiekvie- 
nos dirbtuves darbdav iui įduo- 
ti skyrium, pažymėti tik tris 
dienas laiko atsakymui, t. v. ;ki 
bal. 1 d. Išsibaigus laikui, darb 
daviu atsakymai buvo perskai- 
tyti didžiausiame darbininkų 

nodai skambėjo, atsisakome ką 
nors tartis su organizuotais 
darbininkais—unija, bet pra- 
nešame, kad męs kaip praei- 
tyje, taip ir dabar esame pa- 
sirengę tartis tik su atskyrais 
pavieniais—individualiskai... 
Darbininkai tai išgirdę apskel- 
bė streiką! 

Todėlgi, kitų miestų darbi- 
ninkai, kurie norėtų važiuoti i 
Rockford' 111., teiksitės tai pa- 
tėmyt, kad čia yra streikas ra- 

kandų (furnituic) dirbtuvių. 
Vietinicvns lietuviams pa- 

tartina tvirtai laikytis su strei 
kieriais, kad islaimėjus streiką. 
Atminkite, kad vienybėje ga- 
1 1 1 

limėjinias. 

unijos susirinkime, kurie vie- 

P. A. Deltuva. 

DAYTON, OHIO. 

Pastaruoju laiku Daytono 
socialistai (bolševikai) smar- 

kiai darbuojasi, net viskas pyš- 
ka. Beveik kas nedėlios vaka- 

rą rengia ar diskusijas, ar pra- 
kalbas, o ir ant mėnesinio su- 

sirinkimo nepamiršta užsipra- 
šyti publikos. Bet visgi gali- 
ma pastebėti, kad kuris žmo- 

gus smarkiai pradeda dirbti, 
persidirba kartais ir galą gau- 
na. Kad tik ir su Daytono 
bolševiku kuopa taip neatsitik- 
tų. Iki šiolei nekvietė kitų 
sriovių j debatus, o dabar turi 
buti jaučiasi gana tvirtais ir^ 
turbut mano, jog tautiečius st* 

varys į jaučio ragą, nes bolše-! 
vikų lyderis J. A. Doįr/orau- j skas kvietė ^ftatiškai Povylą ; 
Dombrauską ir T. A. Sakaitji 
(tautininkus) j debatus ant 

klausimo. "Tautystė ar socia- 
lizmas". Tautininkai atsisakė 
debatuoti, nes tas klausimas 
yra neaiškus, nes ir socialistu 

v 

Imdamas žmogus tu; i būti ko- 
kios nors tautos nariu: lietu- 
viu, lenkų, rusų ar kitokios. 
Delei to, kad tautiečiai atsisa- 
kė, tai žinoma, socialistai nu- 

džiugo ir sako: "Matai kaip 
jus socialistų bijotės"!, Tau- 
tininkai velija "draugams" so- 

cialistams pasikviesti sau ly- 
gius i' debatuoti, tautininkai 
nenori klausyti Lietuvos išnie- 
kinimo. 

Kovo 30 d. S. L. A. 105 
kuopa laikytame susirinkime 
nutarė parkviesti p. St. Šimkų 
ir panelę M. Rakauskaitę, kad 
ir I)aytone duotų koncertą. 
Tuo tikslu išrinkta komisija, 
kad susižinotų ;u artistais ar 

galės pribūti pas mus, 
Tame pačiame susirinkime 

kuopos rašt. J. Urbonas per- 
skaitė Centralio Komiteto at- 
sišaukimą, nors jis skambėjo 
labai skaudžiai, nes primena- 
ma musų viengenčių bėdos ir 
vargai išnarintoje Tėvynėje, 
o vienok musų kuopos narių 
nesugrr tdino, bet dar labjau 
sukiršino. 

O tai kaltė mušu tautos va- 

du; vieni visa burna šaukia: 
"Neduokite klerikalams, ne- 

duokite- tautiečiams, nes aukų 
negaus vargdieniai." Iš deši- 
nės vėl šaukia: "Neduokite 
tautiečiams arba socijalistams, 
nes jie •sunaudos partijiniems 
tikslams.'' Ir žmonelės neži- 
nodami kur tiesa, tai nei vie- 
niems neduoda. Ir kaipgi 
duos, jei vadai išmokino ne- 

duoti. 
T. A. S. | 

HARRiSON, KEARNEY 
IR NEWARK, N. j. 

Kas tikrai myli Lietuvą, tas 

privalo pasirodyti po Lietuvos 
vėliava. Spieskimės visi j bu- 
rius po ta garsinga iš praeities 
vėliava, organizuokime kariu-' 
menės burius ir eikime mušti 
musų tėvynės priešus. Suv. 
\ aisti ju valdžia mums leis or- 

ganizuoties, nes ji pirmutinė , 

paskelbė tautų liuosybę ir ji pa-Į 
ti pirmutinė stojo karėn už pa ■ 

šaulio laisvę ir demokratiją. 
HaT-risoniečiai, ir nevvarkie- 

čiai i.- kearniečiai! Jaunime! 
Ar ilgai męs snausime. \'isi 
rašykimės Į lietuvi ų karei viii 
buri, lavinkimės. Visuomet 
bus proga gin'.I Lietuvą, jei 
kas užpuls. jei męs busime 
susiorganizavę ir prisiruošę, 
vai ir užpulti ant mus bijos. 
Męs nenorime nieko svetimo, 
bet jau savo, tai tikrai neužlei- 
sime. 

Spieskimės po Lietuvos vė- 

liava! Vytauto ir Gedemino 
dvasia lai mus vadovauja. 

J. Baltrušaitis. 

XEW HAVEN, CONN. 
Kovo 30 d. vakare pobažny- 

tineje svetainėje atsibuvo vi- 1 

■Plotinas lietuvių susirinkimas 
rlelei apsvarstymo, kaip geriau 
šiai rinkti parašus po peticija, j 
Parašu rinkimo suorganizavi- 
mui išrinktas komitetas ben- ( 
Irai veikti. 

Tarpe publikos susirinkime 
buvo svečias p. A. M. Martus. 
Vienbalsiai buvo paprašytas, 
kad paaiškintų. P-s Martus 
liskiai nurodė ką ir kaip reikia 
daryti. Paskui jis užklausei 

publikos, kas nori Lietuvai lai- 
svės su vienu iždu. Visi vien-, 
balsiai pakėlė rankas. Reiš- j 
kia, kad visi nori bendrai veikti 

Reikia pažymėti, kad čionai 
tautininkai su katalikais veikia 
išvien visus svarbiausius dar- 
bus del Lietuvos labo. Sueina 
vienybėn del svarbesnių darbų, j 
Tarpe žmonių žydėtų meilė ir 
sutikimas, kad tik tarybos su-' 
sitaikytų. Pavyzdžiu amžinai 
pasiliks Lietuvių diena. \ isi 
dirban ir visiems, visai Lietu- 
vai didelė nauda iš to. 

Vadovai! Laikas nors ant 

galo pradėti tikrą jį darbą, pra 
dėti eiti kitu keliu. 

J. Noburaitis. 

ŽINIOS-ŽINELES. 

Bradock, Pa. Tarp kata- 
likų ir socialistų bolševikų 
yra didžiausis nesutikmas 
dėlei aukų rinkimo. Dėlko 
socialistai priešinasi, turbut 
ir jie patįs nežino. 

Cleveland, Ohio. Tautos 
Fondo vietos skyrius orga- 
nizuoja Lietuvių Raudono- 
jo Kryžiaus skyrių. 

Rockford, III. Vyčių kuo- 
pa surengė prakalbas. Kal- 
bėjo p. Račkus. Aukų su- 

rinkta 31.37. 

Baltimore, Md. Baltimo- 
rės lietuviai šį pavasarį sta- 
tys sau svetainę, kuri pre- 
kiuos apie 75 tukstančius 
doliarių. 

Rochester, N. Y. Atsilan- 
kė "Vyčio" redaktorius, sa- 

kė prakalbą ir rinko aukas. 

Hudson, Mass. Darbai 
visai prastai eina. Socialis- 
tai visiškai susilpnėjo. 

Thol, Mass. Atsilankė 
kun. Siaurusaitis iš Water- 
ry ir sakė prakalbą norė- 
dama sutverti blaivininkų 
kuopą. 

Spring Valley, III. Darbai 
silpnai eina, dirbam tiktai 
po 3-4 dienas sąvaitėje. 
Parapijos reikalai prastai 
stovi. 

Athol, Mass. Pasmirė 
Juozas Baltrušaitis; palai- 
dotas su bažrytinlmis apei- 
gomis. 

Worcester, Mass. Progre- 
siviško Moterų Susiv. kuo- 
pas surengė prakalbas, kal- 
bėjo Puišiute. Nieko nau- 

jo nepasakė. 

Pittston, Pa. Darbai su- 

mažėjo. Dirbama tiktai po 
2-3 dienas sąvaitėje. 

Auburn, III. Anglekasyk- 
lose likosi užmuštas lietu- 
vys Smitas. Buvo pershky- 
rsę su savo žmona. 

Kulpmont, Pa. Angleka- 
syklose anglis užgriuvo lie- 
tuvį Tamošių Matulaitį. Pa- 
šjo iš Šunskų valsčiaus, Vil- 
kaviškio pav. 

So. „Chicago, 111. Susi- [ 
tvėrė kuopa, bet ir vėl išro-j 
do kaipir mirusi ■— nėra 
veikimo pas socialistus. 

* Waterbury, Conn. Išmesti 
iš bolševikiškos L.S.S. so- 
cialistai sutvėrė naują kuo- 
pą. Kokį vardą ta parti- 
ja priims — nežinia. Tai 
socialistų menševikų pir- 
moji kuopa. 

Rockford, 111. Tarp Ry- 
mo kataliku, ir neprigul- 
mingos parapijos eina ne- 

pabaigiami kivirčai ir nesu- 

tikimai. 

TELEPHONE: 
YARDS 1SS 

YARDS 991 

Rtc. PkoM Drover 7781 

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

DRUS STORE 
t 

Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kampai 36tai Gttrei 

CHICAGO 
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NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

Net Gydytoj c„ 

Jas Pataria 
Parsiduoda 

visoje 
Amerikoje 
Kaina 25c. *" 

JOHN NOVAK CO. 

1624 S Ashland Av. 

—Chlcago, 111. 

• 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažįs-; 
tarnų, visi galės padvigubinti cavo algi 
nepertraukus savo dabartinio užsiimi-j 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini^ 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

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

Apsaugokite Savo 
Sutaupintus Pinugus. 
Doleris sutaupintaa yra doleris už- j 

dirbtas. Nepaisant to, kų Jųs uždirbate, 
bet kų Jųs sutaupinate, tas rokuojasi. I 
Daug apmokam' vyrai tankiai nuuiirš- j ta biednais. kolei daug biednų darbi- ■ 

ninku, pagal sistematiškų sutaupinimą 
palieka savo šeimynas gerai aprūpin- 
tomis. 

Indėkite avo pinigus, kur jje negali 
pabėgti. Farmos vis kas kart buvo ke- 
liamos augštyn j prekę, kurių vertė 
dabartiniuos laikuose dar kelis kartus 
pasidaugins, nes paskiau paprastaš 
darbininkas negalės pajiegti nusipirkti 
sau geros žemės. Jau ir dabar nekurio- 
se valstijoso negali prieiti per augštu- ! 
mų kainų už žemę. Tenai Jųs laukia | 
puiki proga pavirsti j savininką, turtin- 
giausios žemės Wiconsine. Su musų 
pagelba Jųs galito padaryti, kad Jums 
gerų pelnų atneštų metas nuo meto. 

Jeigu jųs išbusite dešimts metu prie 
savo dabartinio darbo, nedarant jokio 
aprūpinimo dėl ateities, ar Jųs busit* 
geresniam padėjimo, nogu jųs dabar 
esate? Ar taip galėtumėte likti nepri- 
gulmingu, jeigu jus numirtumėte? Ko- 
kiame padėjime pasiliktų jusų šeimy- 
na? Nieko nelaukiant, išsirinkite sau 

gerą, plotą žemės, o tapsite neprigul- 
mingu bedarbėmis, streikams, išmeti- 
mo iš darbo, mažų algų, augšto mais- 
to prekių lr nuo dušnaus, nesveiko oro 
ir visų kitų blogumų. 

Mes parduosime jum 40 akrų žeuės 
su $100. jmokėjimu, 80 akrų žemės su 

$200. jmokėjimu, o likusius ant lengvų 
Išmokėjimų. Ant minėtos žemės jųs 
galėsite pagaminti didelius užderėji- 
mus, rugių kviečių, bulvių, avižų, do- 

bilų, vaisių ir visokių daržovių. 

Pagal jusų gera apsirokavimą, jųs 
galite pasiimti savo šeimyną iš suruku 
slo miesto arba iš pavojingų mainų Į 
šitą puikią šalj } lietuvių kolioniją, kur 
daug lietuvių jau pirko ir tūkstančiai 
d_r pirks sau geras farmas, kur oras 

visados tyras, prie gražių leikų, prie 
geru kelių, gerų marktų, arti miesto, 
mokyklų, bažnyčių ir kitų visų pato 
gumų, kur Tamsta ir Tamstos šeimy 
na galėsite gražiai lr linksmai gyventi, 
ir kur Jusų ateitis bus ant visados už- 
tikrinta. 

Nieko nelaukdams prisiųsk savo var 

dą ir adresą, o męs jum prisiusime kny 
gėlę 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 farmų ir duoti jiems 
reikalingą pagelbą. 

LIBERTY LAND & IN- 
VESTMENT CO., 

3301 S. HALSTED ST. CHiCAGO, ILL. 
S. Lukis 4140 Maplewood Ave. 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- 

VIŠKA VALSTYBINĖ B ANKA AMERIKOJE 

METROPOLITAN 
1 Įstate banko 

807-809 W. 35-th STREET 

KAMPAS SO. HALSTED ST. 

Padėite savo taupomuosius pinigus į tvirtą vie- 
tinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija yra, 
kad jusų pinigai yra saugiai padėti ir kad jie bus i 
išmokėti, kuomte jųs pareikalausite. i 

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 

Apdraudimas nuo ugnies. ! 
Saugios pasidėjimui dėžės i 

Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 9 vai. j 

NEAPLEISTiNA PROGA 
Jiems, kurie perka arba budavoja Namus 
Šiuomi turime už garbę pranešti, jogiai 

Keisfuto Pask. ir Budavojimo Dr-ja No. 1 
Skolina pinigus be K O M I S I N O perkantiems 
arba budavojantiem namus. Todėl šios PROGOS 
NEAPLEISKITE, nes ši proga tik yra ant 
trumpo laiko. Reikalaujant paskolos atsišaukite į 
Draugijos ofisą Ketvergais ir Pėtnyčiomis, 8tą vai. 
vakaro. Susirinkimai atsibuna Petro Wodmano Sa- 
lėje, 3251 Lime St., kampas 33čios gatvės, minė- 
tais vakarairs. Reikale atsišaukite pas mus, o męs iš savo pusės užtikriname kožną vieną užganėdinti 

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

t 

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIA' RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 meMs, nuslabnčjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas sfėkų nus*»jimas 
viso kurio, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau saro 
sveikatai pagelbos. 

Ret kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervaton;}, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai <Ii"bt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai uebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. Bė- 

t* giu mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Sa- t lutaras, Bitteria, ir po 3 min. tavo paveiksle pamačiau tckj skirtumą kaip tarp r; dienos ir nakties. Da-har jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoju t: oalutaras mylistų geradėjlstei ir linkiu vi-siems savo draugams ir pažįstamiems 
t su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baltrenas, Prof. 
♦: 1707 So.Halstcd St. Phone Canal 6417 Ch'caja, 

,..T.M^vvvvMVVVVVVVVVyVft" 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUŠU KAINAS. 
ant Durų, L«ntų. Rėmų ir Stogams Pop'ei-io 

SPECIALIAI: Maleva nakvojimui stubų iš vidaus, po $1.40 už galiona 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL, * 

i Didelis Išpardavimas Į | Deimantų, Laikrodėlių ir Gražnų. Paedavimas jau prasidėjo t 
> Pranešame visiems, jog niekuomet savo gyvavimo \ Į istorijoje, nepardavinėjome taip pigiai, kaip kad ! 
\ męs pardavosime ant šio išpardavimo. Priežastis— | j męs norime sumažinti savo tavorą ir duoti progą 1 

i šios apielnkės žmonėms iš to pasinaudoti. ! 
\ Męs taipgi duodame raštišką gvaranciją ant kiek- J vieno daikto pirkto pas mus. 1 
1 Pinigus grąžiname atgal, jeigu neužganėdinti. 1 

I Deimanto žie- 
dai $5. augš. Tiktai 

698 
$2.00 Laikrodėlis, gvarantuo 
tas ant vienų metų, QQr» 
šiądien tiktai d U u 
$2.00 Budninkas, gvarantuo 
tas ant vienų metų 110 
šiądien tiktai 11 I J 
14 K Aukso laikrodėlis, 25 
metų gvarancija, vertes $15. 
šiądien ant pa- 01Q sirinkimo nuo ... ^ ! U aug 
14 K Aukso priešakiais laik- 
rodėlis, 25 metų gvarancija, 
vertės $25., šiądien ant pasi- 
rinkimo parsiduos 10 OK 
tiktai ui I&i&u 
20 metų Crown laikrodėlis, 

■ vertės $20.00, šią- 11 
\ dien už II i£U 
\ 20 metų gvarantuoti laikro- 
* dėliai, vertės $18. fl 7E 1 šiądien tikta už Oilil 
1 10 metų gvarantuoti paauk- f suoti laikrodėliai, vertės $12. 

šiądien parsiduos P O C 
tiktai už Ui£d 
Aukso frontais lenciūgėliai, 
20 ir 25 metų gvarancija. 
parsiduoda 1 flO *r 
nuo liūU aug 
14 K auskarai 1 flQ..ir 
nuo I įdŪ aug 

Sidarbo laikrodėliai, gvaran- ] tuoti, su aukso Q QC kvietkomis UiJu 
Kaklaraišiui sagutes, vertos 
$1.00, išsirink kokią 1 Q« tiktai nori I J b 
Kolionikai vertes $1.00, šią- 
dien, išsirink kokią O Iri tiktai nori, už Llu 
Žiedai, vertės $i,oo» šiądien, 
išsirink kokią 
tiktai ori, už IJb 
Gvarantuoti žiedai, vertės $i 
šiądien parsidros 70 n tiktai už I dli i 
Gryno aukso žiedai, pasiduo- 1 
da 1 QQ ir j nuo I i3U aug f Moteriški laikrodėliai parsi- 
duoda .. Ą Qį ir 
nuo 'tiJu r:ug $6.oo laikrodėliai, 3 metams 
gvaratuoti O flC ir 
už JiiJu aug 
Taipgi didelis pasairinkimas 
paauksuotų Lavaliers, parsi- duoda 33c ir 
nuo aug 
10 K ir 14 K Aukso Ląvaliers 
parsiduoda -J flg įr 
nuo aug 

| s. IGLOVIfITZ, 4641 S. Ashland Av. 

Varpas 
aww»n»iiMmi»n»»»i 

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

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

bukite laiku, kad vėliau neprisieitų gailėtis. 

Pirmu kartu Chicagos lietuviai gaus progą pamatyti geriau I sį, geriausio vokiečių rašytojo G. Hauptmano, veikalą PAS- 
| KENDUSI VARP&, kurį los parinktieji Chicagos lietuvių lo- 

§§ šėjai-profes. iš Dramatiško Ratelio, Dramos Draugijos ir | |j "Birutės". Los puikiai įrengtoje C. S. P. S. Svetainėje,—Vei- | M kalui užsakyta specialės dekoracijos iš didmiesčio teatrų, | BBS 

| Lietuviškų vakaru lankytojai tos progos dar neturėjo. 
Asilankvkite patįs ir savo draugams pasakykite! 

| Muzika P. Sarpaliaus. P. S, Pirkite tikieius iš kalno Galima gauti pas iosejus 



Vaizdingi Asmenįs. 
.ft ♦♦ 

Gabrys mėgina sueiti su Kapsuku. 

Betveriant nauja viešpatiją 
besiorganizuojant tautos gyve 
nimui iš betvarkes i tvarka, 
mėginant pereiti iš betvarkė: 
chaoso j tvarkingos valdžios 
sudarymą, visuomet ir visur 
buva trukšmo, intrigų,—nely 
ginant kaip bile substancijoj, 
kuomet ji fermentuojasi, buv: 
rūgimo, burbulų, virimo ii 

maisymosi, kol ta substancija 
perrugsta, persifermentuoja tt 

pasidaro tyra. 
Lietuva dabar kaip sykis yra 

tokiame stovyje, ir bus pato), 
pakol galutinai nenusistatys 
jos valdymosi forma, kol įsi- 

steigs pastovi valdžia, ir todei 
Lietuvoje ir tarp lietuvių to 

kioj valandoj atsiranda ele- 
mentų ir ypatų, kurios padaro 
nemažai trukšmo, 'aip sakant 
ruginio. Tarp tok i ypatų be- 
ne vaizdingiausiu iki šiolei yra 
Juozas Gabrys, kurio veiklu- 
mas pastaraisiais keturiais me- 

tais nesykį pridirbo tarp lietu- 
vių nemažai trukšmo, barnių ir 
savo rušies skandalų. 

Dabar dar butų peranksii 
tikrai apvertimi p. Gabrio veik 

lumą ir jo žygius. Tas galima 
bus padaryti teisingai tik atei- 
tyje, kuomet visos smulkmenos 
ir visos aplinkybes bus žino- 
mos. Kas iki šiolei yra žino- 

ma, tai tas, kad p. Gabrio veik- 
lumas paskutiniais keturiais 
metais buvo pilnas priešiningu-' 
mo: šiądien jis rodosi karščiau- 
sis Talkininkų šalininkas, ry- 
toj eina gandai apie jo machi- 
nacijas su teutonais; šiądien 
jis yra pikčiausis lenkų prie- 
šas, rytoj jis yra perstatomas 
kaipo jų bičiulis, kuone parsi- 
davėlis; vieną dieną jis y ra 

karžygis už Lietuvą, rytoj, jam 
primetama noras ir mėginimai 
paveržti tos Lietuvos valdžią, 
įsisteigiant savo "Aukščiau- 
sią Tarybą" Šveicarijoj. 

Prie tų visų "permainų" da- 
bar prisideda dar viena—gal 
but iŠ jų visų keiščiausia. Tik- 
rai, vargiai kas galėtų tikėtis 
pamatyti Gabrį bolševiku....O 
vienok štai ateina žinių, kad jis 
net ir tokiu manąs, ar manęs 
buti,—ir kaip sykis apie tą lai- 

ką, kuomet mus pasiekė gan- 
dai apie tą "Augščiausią Ta- 
rybą" Šveicarijoj. 

Akyvų tuo žvilgsniu doku- 
mentą mums prisiunčia Lietu- 

vių Informacijos Biuras iš Pa- 

ryžiaus (kun. Vilimo veda 

mas). Šis dokumentas pats 
savaimi aiškus. Štai jis, kaip 
jį pa rl a oda viršminėtas biuras* 

i u dienų dokumentai: J. Ga 
brio laiškas IKapsukui. 

"Komunistas" Xo. 23 pa- 
skelbia J. Gabrio laišką ra- 

šyta lapkričio p d. 1918 ir. 

V. Kapsukui, dabartiniam 
rusu bolševikų atsiustam vai 
džios galvai Vilniuje. Štai 
tasai įdomus dokumentas: 

"Gerbiamasai Tamsta" 
Naudodamasis proga, kuria 
man suteikia Y. Beržyne, Jt: 
sų pasiuntinys Berne, siun- 
čiu Tamstai keietą žinių. 

"Pirm mėnesio turėjom 
Čionai konferenciją su Lie- 
tuvos Tarybos "šulais:' 
Smetona, Yču ir keletą kitų 
"buržujų," buvo taipogi keli 

(3) Amerikos delegatai. Iš 

tos konferencijos paaiškėjo, 
ad Lietuvos likimo męs jo- 
kiu budu negalime palikti da 
bartinės Tarybos rankose. 
Prie ko jie prives mūsų š-i- 

lj? Jokiu budu negalima .'a 
leisti, kad 20 vyrų. ar geriat 
sakant keli demagogai a lr 

Yčas, spręstų visos šalies H 

Irimą, kyiesdami karalius-ii 

tt. Aš turėjau smarkų kon 
f likta su jais per konferen- 
cija delei to, kacl protestavai 
prieš užurpaciją žmonių tei 
siu, Aš reikalavau sušauki 
mo seimo visuotino, lygaus 
ir 'tt. balsavimu kuris vic 
nas tegalės nuspręsti Lietu 
vos likimą. Žinoma, mušt 

nauji "autokratai" nieko ne 

norėjo girdėti. eRt aaš tikiuc 
si galas jų artinasi: vokie- 
čių kariuomenė, po kurių 
globą jie yra, turės greit ap- 
leisti Lietuva, tai tuomet 

męs, sugrįžę, padarysime 
tvarką. 

"Miela man butų labai su 

Tamsta į nuolatinį kontrak- 

tą įeiti per p. Beržinį. 
"Priimkė, Tamsta, drau- 

gišką mano pasveikinimą." 
K u Lietuvos valdžios atstovas 

mano. 

Viršminėtas laiškas bus sa- 

vo rušies kurjozas, nes matyti 
p. Gabrį bolševiko rolėje, svei- 
dant "buržujų" ir "demago- 
gų" vardus i dešine ir Į kairę, 
yra pats savimi čielas vodevi- 
lius. j 

Podraug sti tuo vienok bus 
žingeidu žinoti, kokią nuomo- 

nę apie jį išreiškia rimti vy- 
rai, kurie kalba, apsvarstę 
kiekvieną savo žodį ir io reik- 

šmę. 
Atvykuę Šveicarijon neku- 

riems Lietuvos valdžios atsto- 
vams, vykstantiems Paryžiun, 
Taikos Konferencijom prisiėjo 
ištirti ir tą visą skandalą su 

"Augšciausia Taryba," ir apie 
Amerikos Lietuvių pasiunti- 
nius. 

Apie visa tai buvo savo lai 
ku platokai rašyta Amerikos 
lietuvių laikraščiuose. Žinios 
tuomet buvo iš mažiau ar dau- 
giau užinteresuotų asmenų ir 
todėl galėjo Imti dikčiai spal- 
vuotos, nes kiekvienas "trauke 
savo pusėn"... 

Dabar tik nesenai gauta pra 
nešimas nuo p. Klimo, kuris 
yra Lietuvos Tarybos nariu ir 
Lietuvos Taikos Delegacijos 
nariu. Šisai apsvarstytas ir 

atsargiai parašytas praneši- 
mas skamba sekančiai: 

Bernas, vas. 24. 19i9. 
Pasirodžius Amerikos lie- 

tuvių spaudoje p. Gabrio 
laiškui apie Amerikos lietu- 
vių atstovus Europoje, p. 
Mastauską, kun. Dobužį ir 
p. Pakštą, ir del t'> galint kit 
ti šiokių tokių nesusiprati 
mų, laikau savo pat eigą pa- 
žymėti kelis dalykus, kurie 
man, kaipo Lietuvos vaU 
džios delegatui į Taikos 
Konferenciją, atrodo esą pa- 
žvmėtini toie snaudos oakel- 

toje byloje. 
Gabrio priekaištai kun. 

Dobužiui ir p. Pakštui galė- 
tų turėti reikšmės tik tuo at- 

veju, jeigu visa Lietuvos 
reikalu gynimo darbą norė- 
tume įvesti i vieną viešo di- 
plomatinio darbo vėže arba 
ji matuotume kuriuo vienu 
politikos varymo mastu. Tu- 
rint-gi omenyje, jog Lietu- 
vos laisvės ir nepriklauso- 
mybės akcija šiandien rei- 
kalauja ne tik kokios vienos 
diplomatinės linijos "aukšto- 
se sferose/' 1)et ir plataus 
nuolatinio darbo propagan- 
dos, informacijos, komuni- 
kacijos ir Įvairiose medžia- 
gos ruošimo srityse, lyginai 
net savitarpinio bendravimo 
pačiu Lietuvių tarpe, tie pr;o 

, kaistai nustoja savo spren- 
džiamosios reikšmės, statant 

klausimą apie absoliutu tiku 
mą ir netikumą to ar kito as- 

Vaizdelis iš streiko Argentinoje, kur įvyko mu- 

šis tarp policijos ir streikierių; matosi vienas užmuštas. 
J 

mcns a stovavimo tikslui. 
Be to dar, pirmas šių tlie 

nu musų reikalas yra tai eiti 
musų ateities klausimuose 
tam tikram tvarkingam kon 
takte visiems drauge. Atski- j 
rų kolionijų politika arba net! 
atskiru asmenų čia musų rei 
kalni gali Imti labai nepa- 
geidaujama ir leistina tik 
tiek, kiek tokie atskirumai I 
moka isiderinti i bendr i! 

.W| krypsiv ir tik reiškiau iš vi-j 
sų pusių nušviesti Lietuvos' 
valstybes kūrimo motyvus ir 
reikalavimus. P. Gabrio 
"separatinė" augštoji politi- 
ką pastaruoju laiku kaip tik 
ėmė krypti nuo tokios, taikos 
koordinacijos, ir aš tuo tar- 
pu visai dar nenorėdamas 
mesti ant jo kokio nors šešė- 
lio, labai ir labai perspėju 
atsargiai vaduotis del jūsų 
atstovybės tais motyvais, j 
kurie yra išdėti jo laiške. Ar; 
turiu pabrėžti, jog p. Pakšto 
ir kun. Dobužio darbas, kiek 
... 

jis jų yra mokamas ir iste-j 
samas, yra varomas dabar} 
su kietu pasiryžimu buti vi- 
suomet tvirtam kontakte ir 
Lietuvos valdžios atstovybe 
ir tuo žvilgsniu jis atsako 
ankščiau minėtai pamatinei 
mušti akcijos sulygai. Prie- 
šingai, p. Gabrys iš lo suvie- 
nyto front s, kiek man pa- 
čiam teko perdaug aiškiai iš 
pasikalbėjimų su juo patirti,j mušasi visai ištrukti, ir tai į 
daro del griežtai asmeninių 
savo nesutikimų su Lietuvos 
valdžios taikos delegacijos 
kai-kuriais nariais. Toks 
darbas savaime dar, žinoma, 
nenusmerkia nei intencijų 
nei-atspėja rezultatus, bet jis 
taip pat neduoda ir reikalin- 
gų garantijų. 

Apie p. Mastau^Ką iŠ nie 
ko tikro negaliu pasakyti, 
esu geriausios apie iį nuo- 

monės iš kitų prenšimų ir ti- 
kiu, jog kaip ir kiekvienas 
rimtas politikas, jas laikysis 
ankščiau mano nusakytų 
principų Lietuvos nepriklau- 
somybei iškovoti <x meninių 
intrygų atmosfera, kurios 
taip daug šiandien yra įnešę 
kai-kurie musų užsienių vei-1 
kėjai. turėtų užleisti vieta 
koordinuotam visuomenės 
darbui. Tas pastangas aš 

visųpirma esu pamatęs jau 
Berne pas kun. Dobuži ir j). 
Pakštą ir manau, jog tai vra 

viena pamatinių jiems reiko- 
mendacijų. Žinoma, darbo 
platumas negali apsiribuoti 
tais asmenimis, ir Amerikie- 

% 

čių, kai]) ir visos Lietuvos 
reikalas yra (langiaus dele- 

guoti savo atstovų, kurie g.i 
lėtų paremti, kontakte ./< 

Lietuvos valdžia, musų bylą 
tautų kongrese. 

Su pagarba. 
Klimas. 

Liet. Yals. Tarybos narys 
ir Del. i Taikos Konfe- 
renciją Paryžiuje. 

KAREIVIO LAIŠKAS.^ 
Bijodamas, kad samanomis 

neapželtų mano dvasia, rašau 
antrą laišką pasidalindamas 
savo įspūdžiais iš Francuzijoš 

Manio draugai kareiviai či- 
ca^iečiai ir aš pats džiaugia- 
mės apturėję žinias, kad Clii- 
cagoie ir visos Amerikos už 
kampiuose lietuviai labai juda 
delei Lietuvos laisvės, aukau-| 
ja taip, kaip niekados taip daug 
neaukavo. 

Bet vėl smagu, kai n patėmi- 
• • ((\T 
jome straipsnį "Xe\v York 
! lerald european edition" apie 
lietuvius ir jų jieškinius. Net 
kraujas tįsiose užverda. Aš 
nors esti kariumenėje, bet tas 
nekenkia rupentis iš pilkuti- 
1111 jų lietuvių reikalais. Tar 
liaujant kariumenėje kitu 
kuom. negalima prisidėti, kaip! 
tik aukomis. Tr nuo pradžios 
1919 metų kas mėnuo paskiriu 
po 5 doliarius Lietuvos laisvės 
reikalams. Turi Lietuva buti 
laisva ir neprgulminga! 

Aš manau, kad pusėtinai gra 
žiai spindėtų Lietuvos žvaigž- 
dutė, jei kiekvienas netik ka- 
reivis, bet ir lietuvvs skirtų 
Lietuvai po 5 doliarius kas mė-, 
nnr* 

"Xe\v York Herald" neper-j 
dėjo pasakydamas, kad ma- 

žiausiai 10,000 lietuviu karei- 
viu Suv. \ aisti jų armijose sto- 
jo kariauti su tikslu iškariau- 
ti Lietuvai laisvę. Kariauda- 
mi Suv. Valstijų armi joje, juk i 
kariavo už Lietuvą, kaipir ki j 
tas mažasias tautas. 

Kurumenėje esant lietuviai 
labai mažai ži o -ipx lietuviš- 
kus reikalus, nes laikraščių la- 
bai mažai ateina. Kuriam at- 

eina, tai dalinamės visi, skai- 
tome tol, kol raidės išdyla. 

Kas link čikagieeių, tai jų 
čionai randasi. A. Šiadas, St.Į 
Butkus, Tonas Matesek; Z. Slin: 
žas, St. Lorencas, F. Mockus, 
J. Gurskis, A. Pilipavičius, A. 

Langmanas, Jul. Dženkauskis, 
Daugumos lietuvių dar laukia- 
me. Visi esame sveiki ir links 
mi. 

Oras čionais gražus, išro Io 

lyg pavasaris. Gyventojai irgi 
linksmi, nes atsidusta po tokios 
sunkios karės. 

Beje. Esu užkviestas ant ge 
pažinės i Chicagą. Negaliu už- 

baigti šio laiško nepažymėjęs, 
kad mano draugai ir.drauges 
nepamirštų n anęs pakutenti 
savo laiškais. 

Jūsų B. Lenkauskus 
Co. M. 55 Infantrv 

A. P. O. 703 
American Exp. Forces. 

LIBERTY BONDSUS. 
privalai laikyti, ne jie yra ge- 
riausias investinimas, kokį tik 
galima gauti. Bet jeigu esi 

priverstas parduoti, ateik pas 
mus, nes męs mokame augš- 
čiausias kainus 

KOZLOWSKI BROTHERS 
2525 W. 47tk St. Chicago, III. 

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES 
Priklauso ne vienai kokiai sektai, bet jos yra savastis Chicagos ir apiolinkės .Lietuvių. Jomis galima naudotis, reikalui esant visi be * skirtumo lietuviai norėdami laidoti savo mirusius artimus ar pažįsta- mus; patarnavimas yra suteikiamas visiem9 lygiai ir patarimu ntr reikia krieiptis niekur, kaip tiesiog j kapines. Letai parsiduoda nuo ?50. dol. ir augšfiiau. Jos randasi prie Keen Ave., vienas bliokas j pietus nuo Archer Ave. Su reikalais meldžiame kreipties prie kapiniu užvelz- dos ypatiškai arba telefonu 

WILLOW SPRINGS 20 R. 
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Didžiausia Lietuviška Jubi" 
lieriška ir Muzikališkų Ins- 

trumentų 

Ant Town of Lake 

4843 So, A© h a n d Ave 
Jeigu nori gerą laikrodėlį, čysto aukso, šliubinius 
žiedus, signietą, auskarius, moteriškų špilkų ir gra- 
žių šukų į plaukus, abelnai viskas kas yra iš aukso. 
Pas mane vieninteliai galima gaut visoki deiman- 
tiniai daigtai dideliame pasirinkime. Turiu taipgi 
visokių muzikališkų instrumentų, grafofonų, vokiš- 
kų armonikų ir koįrertinų, smuikų, vai jonų ir t.t. 
Gvarantuotų britvų, geriausio plieno ir daug viso- 
ių kitų daigtų. Su pagarba, J. JAS5NSKI 
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> 
H— 

u: 
C 
£ 
K 
C 
K 

> 

U 

d 
H 
> 

Iš priežasties ligos parduodu kaip ir už dyką Krutamu Paveikslu 
Teatrą Teatras yra pirmos kliosos padėjime, Neša apie $100,00 gryn* 
pelno į savaitę, Jeigu tam reikale dar nebuvote, tai aš išmokinsiu ui 
dyką, Kiekvienas gali tą reikalą vesti ir turėtu aera Delną. Atsišaukit*: 

S. ŠOKALSKIS, 
Zy o. Laballe bt,, Room 336, Chicago, Iii 

Phc, Anrltac 3309 JN-įį Po^et j 
DR. H. A. BftOAD 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABELNAS CHIRURGAS 

1362 MILVVAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. \ 

S. MARKŪNAS 

Buvęs vic'P'ns žinomas kontraktorius, senų ir naujų namų budavoto- 
j;s, fumpu laiku ir vėl pradės savo darbą. Kam reikalinga meldžiu 
kreipties, o liksite širdingai užganėdinti. Dabartiniu laiku užlaikau 
pirmos kliusos KARČEMA ir štyminę PIRTĮ (Turkish Bath) ir Bar- 
bcrnę. Visi atsilank:usieji liekasi jausmingai užganėdinti cu visokiais 
patarnavimais. 

2448 vV. 47th St., Chicago. Tel. McKinley 6087 

PINIGAMS VIETA 
Dėk pinigus, ten, kur Tamstai pasidaugys, kalis syk 
Pirk lotą ar kel's Morgan Parke, pakol dar pigiai pasiduoda, nes šitų 
lotų prekė tuojaus kelis kartus pakils, tokiu budu Tamstos įdėti pirt- 
gai užaugs į didelę vertę. Atvažiuok greitai, pamatyk v:ctą ir išsirink 
sau tinkamą lotą, pr.kol dar yra iš ko pasirinkti, nes šitų lotų parrtu 
v!mas ilgai nesitęs, tik buvo praeitą nedėlią pradėta, o jau tapo 20 
lotų rardouta. kuriuos lietuviai pirko. 

Atvažiuok ateinančią nedėlią į korporacijoss ofisą 
o męs v automobiliu jus nuvešime parodyti lc*us. 

Parduodame ant lengvų išmokėjimų. $25,00 įmokėti, o likusius po $10. : 

dol. į mėnesį. Taipgi priimame Libcrtė Land and Investment Korpora- 
cijos šėrus už pilną vertę. 

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 
?,301 S. Halsted Street, Chica^o, 511. j 

BUK VĖL "SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, ta nięs esame užtikrinti, jog męs 
galime palengvinti jusų kentėjimus. Pavelykite mums išegzamlnuoti 
jus—visai be jokių mokesčiu už egzaminaciją arba patarimu. Pooples 
Dlspenserija buvo uždėta su tikslu suteikti sergantiems žmonėn.s je- 
rferesnj ir modernišką patarnavimą 

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

N M ES SPECIALIZUOJAMES PATENTUOTOSE GYDUOLESE 
IR NAMU'ESE GYDUOLESE. 

VAISTINE TIKRO PATARIMO, KOKIO NIEKUR NEJAUSI. Męs pa- 
renkame jas, žinodami jų gydančią vertę nuo paprastų nesveikatingumų 
Kiekvieni namai privalo buti prisirengę ir visuomet turi turėti po ranka 
gyduoles ant reikalo. Męs tikimo, ltad musų smulkmenos, tolc-tv daig 
tai, kvepalai ir kiti yra geriausios rųšics ir tikrai užganėdins kiekvieną 
žmogų. Musų vaistai ir kemikalai yra gryni lusi, kokius t'k už pini- 
gus galima gauti ir musų receptai yna pildomi cik rcgitr. vaistininkais. 

ATEiKITE IR PAMATYKIEfE MUS. 
Atminkite! viai nieko neimame už Egzaminaciją ir Patarimą 
\. ■ 1 ■ • i. > ii ... 
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PEOPLES THEATRE BUILDING 

1616 WEST 47 th STREEČT 

Męs Karbame Lietuviškai 

TAISAU NAMUS. 
..Murinu, cimantuoju pleistaruoju i 
viską taisau. Darbą atlieku specijč 
liškai ir pigiai Kam tokis žmogų 
reikalingas kreipkitės: 

• B. P. RAJUNIEC, 
3044 S. Union Av., Chicagc 

Telefonas Drover 4429 

PrtdSk >aujus Metus su tobulu alcii; ri 

<Sjimu, t-.ip. kad micko ntpraleisturaei per 
sos rr.(us, kas tau gali būti naudinga- 

Gc.ai pritaikinti akiniai pra&allns aidų I 
<alvts skaudčjimus, trumparegyttt arba Ul 
regys'6 prašalinama, pasitarkite su nunlr- 
pricė einant kur kitur. Egiamlnadja DVKAi 

JOHN SMETAN4 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. Ashland Ave., ^hicagi 
Kampas IStcs Gatvfcs. 

3čios lubos, virš Platt'o aptiekos. Tėmvklt^ 
< mano para Ja 

\'a!andos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. va! 
Nedžlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos 

Dr, Virginia Narbott 
Physician & Surgeon 

3001 West 2211d Street 
2111 Mars'nall Blvd- 

Ofino alandos: 
2 iki 4 po piot 
V iki 9 vakare 

Tai. Lavvndale 66C 
Oyven'tnasi 

IM. RockvveJI 1681 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽS1SENEJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 Ir 4 Iki 3 
vakarais. 

3303 S0. MORGAN STREET 

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 eiektrJ^ prietaisus. į 

Gf'sas ir Laboratorija: 1025 \V. IStB 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ii* 
6—8 vakarais. Telcphone Canal 311 (J 

GYVENIMAS: 3412 So. Ilalsted S t. 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

DR. S. NAIKELf 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVZ 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kerta 32 
Specialistas Motariškų, Vyrižkų, 

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

TELEFONAS YARDS 687. 

Oflio Teltfons Boileri rd 60 

DR. M. T. SLriKOl'lS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
i 757 W. 47th St. 

fUoVilia'tj: 1 fvt5 Iki. 3 p* >k' 7iM9riVin 
Nedclionl] sg> 8 ryto iki 2 ■> pietų. 
Narna 007 Oakley Blvd. 

letenas Seelev 420 

K. MICHALOVVSKI 
DAKTARAS 

V 0PTIKA3 
^ Egzaminuoja akis 
*0 priskiria aki- 

i.uuciis sanaetm Tltolfta aufcsoVt Męs taipgi taisant visokius aukK. sidabro daigtus. Kainos žemiausio^ 
3303 SO. MC3GAN STR&ET 

Tcl YARDS 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GVDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias, užsisenčjusias 
ir pasliytingns vyrų ligas 

3259 So. Halstcd 8t., Chicago. III 



Laiminga Nežinyste 
(Faktas) 

Mano gimtiniame kaime gv- 
vcno kalvis, kuris taip puikia 
mokėjo daryti akių operacijas 
kad garbe apie ji toli apielin- 
kėje skambėjo. Ką jam gy- 
dytojai specialistai giliavo. 
Kalvio speciališkumas buvo 
prašalinti iš akių gliaumas, 
Tai labai pavojingu operacija, 
retai gydytojams pasisekanti. 

Net patįs daktarai apie kal- 
vi kalbėdavo:—Kai]) tik pas 
mane klinikoje atsir; nda ligo- 
niai serganti akių ligomis, tai 
aš kviečiu kalvį padarymui 
operacijos. 

Viena kartą j gydytojo Li- 
pajo kliniką Budapešte atėjo 
ligonis sergantis akių gliau- 
mais. Ir profesorius ištikro 
pašaukė tą kalvį, kad padary- 
ti operaciją. Prašė telegrafu 
kalvo atvažiuoti ant rytojaus 
rytiniu traukiniu. 

Kalvis gavęs tokį malonų už 
kvietimą ir pinigus iškalno, pa- 
dėjo savo kūjį ant priekalo, 

^apsitaisė savo šventadienio 
švarku ir leidosi pėsčias Buda- 
peštan. Pėsčiam juk pigiau 
atseina. 

Kaip jis ėjo—nesvarbu, bet 
ryte jis jau buvo ten kur rei- 

kia, tai yra profesoriaus Li- 
pajaus klinikoje. 

— Kuomet jus atvažiavote? 
—Lipajus paklausė įėjusio 
kalvio. 

— Tik-ką dabar,—atsakė 
kalvis. 

— Kokiu gi traukiniu? 
— Kam man reikalinga:- 

traukinys? Aš pėsčias atėjau. 
— Nelaimingas tu žmogau. 

Tris juk reiškia, kad visą naktį 
nemiegojai! Ką.gi męs dabar 
darysime? 

— Ponas profesoriau, su 

jusų pavelijimu aš išimsiu iŠ 
akių gliaumas; iuk tam mane 

ir paršaukėte čionai. 
— Argi tamistos ranka ne- 

reikalauja pasilsio po tokios 
ilgos ir sunkios kelionės?—pa- 
klausė profesorius. 

— Juk aš ne rankomis atė- 
jau,, o tik kojomis,—juokda- 

Mnasis atsakė kalvis.—Senai 
jau praėjo* tie laikai, kuomet 
aš vaikščiojau ant visų keturių. 

Profesorius patraukė pe- 
čiais. 

— Man tai vis viena,—at- 
sakė po valandėlės profeso- 
rius.—Ant operacijos bus 
daug profesorių ir tamistai 
bus nesmagu, jei operacija ne- 

pasisektų. 
Po ilgų kalvio įtikrinėjinių, 

kad jam akiu operaci ja tai tik 
žaisle, profesorius liepe pa- 
šaukti ligonį ir kitus profeso- 
rius. 

Profesoriai apžiurėjo ligo- 
nio akis, v'saip išbandė, žiu- 
rėjo per stiklus ir tam pana- 
šiai. Likosi atrasta, kad rei 
kia daryti operciją dešinėsėr. 
akies. 

— Tai sunki užduotis,--ta 
rė vienas mokslinčius.—Akį 
gliaumai ėda. Sita operacija 
reikalauja didelio pripratimo ir 
stiprios nedrebančios rankos. 
Kitaip gali viskas nelaimingai 
pasibaigti. 

Tuom tarpu kalvis išsiėmė 
didelį, gerai nušveistą ir labai 

* aštrų peilį ir pabandė ant pir- 
što. 

— Del Dievo malonės!— 
sušuko vienas profesorius.— 
Nejaugi tokiu peiliu galima 
operuoti raumenis apie akį jos 
neužgaunant. 

Profesorius pasiūlė kalviui 
mažytį gražų aštrų pasida- 
bruota peiliuką. Vienok kalvis 
prisiartino prie ligonio ir ra- 

miai sau perpjovė, tas vielas, 
j kur reikėjo, nei kiek nepalytė- 
,dainas lėliukės. Jis nu<> akies 
skuto gliaumus, tartum nuo 

obuolio žieve. 
— [štikro kalvis vyras! Xie 

kas iš mus neturi taip tvirtos 
rankos kaip jis!—sušuko vie- 
nas iš profesorių. 

Kalvis pabaigęs darbą šiuo- 
! stė savo peili ir tarė: 
' 

— Viskas atlikta. 
Profesoriai spaudė kalvio 

ranką. Operacija pavyko ko- 
geriausiai. Toje operacijoje 
visa svarba ir vra tame, kad 

| turėti teisingą ir tvirtą ranką. 
Tamista drąsus žmogus,— 

tarė profesorius Lipajus kal- 
viui.—Ar žinai ką tamista pa- 
darei? Ar supranti kekią at- 

sakomybę ant savęs pasiėmei, 
ir apskritai ar tu žinai ką nors, 
kaip sudėtos žmogaus akįs? Ar 
žinai kas butu atsitikę, jei bū- 
tum per vieną šimtinę dalį co~ 

lio įpjovęs kitoje vietoje. Juk 
tuomet žmogus butu likęs ne- 

regiu. 
Kalvis kratė galvą, nes jis 

apie tas gydytojų gudrybes ne 

turėjo jokio supratimo. 
-- Supraskite gi! Aš jum 

parodysiu. 
Ir profesorius nusivedė kai 

vį savo kabinetan ir per kelias 
valandas paviršutiniai išaiški- 
no akių sudėjimą. 

Kuomet profesorius aiški- 
no, tai kalvio rankose peilis 
pradėjo drebėti, galva svaigti 

Jokin spėka pasaulyje dau- 
giau neprivertė kalvį daryli 
operacijas. Jis žinojo jau pa- 
vojų ir atsakomybę, kokią jis 
ima ant savęs. Tik nežinėje 
jis buvo drąsus. 

Vertė Jonukas. 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
•Mokinama: angliškos lr lietuviškos kalbi], aritmetikos, knygvedystiis, stenografijos, ty- 

pc'ivriting, firldybos teisių, Suv. Valst istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos, politikinčs 
ekonomijos, pilletystės. dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 5 va- 
landos po pietg. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 
3106 S. Halsted st., Chicago 

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
BALANDŽIO MENESYJE. 

Me3 duodame vieną karvę, 
dvi kiaules ir 12 vistų kiekvie- 
nam, kuris pirks viena iš ši 11 

40—80—160 akeriu farma. 
o ~ 

Dobilų ir bulvių vieta, arti eže- 
rų. Vilas pavietę, \Visconsino 
valstijoj, kaina $20.00 už ake- 
rį, lengvas išmokėjimas. 

Atsišaukite G. F. SAN- 
BORN (Savininkas) arba ra 

švkite lietuviškai CHAS. GOD 
LESKI (tos kolionijos atsto- 

vas). Ofisas atdaras iki 8-toe. 
vakare. 908 Peoples £as Bldg. 
Chicago, 111. 

(Apgars.) 

PARSIDUODA 
FARMOS. 

V.sai nedirbtos žemės nuo dešimta 
iki penkiolika dolltrfų už akeri, ir 
gerai ištaisytos ariamos žemės nuo 
dvidešimta iki keturiasdešimta doliarių 
už akerj. Labai lengvos sąlygos iš- 
mokėjimo ant žemu nuošimčiu. Rei- 
kalaukite aprašymo. Gera proga ge- 
ram ir darbščiam agentui 

A. KANN & CO., 
M ANISTEE, MICHIGAN 

Jeigu manai užsiimti pienininkyste, 
ir nori laiykti daug karvių, tai aš jums 
parduosiu 40 akerlų Minnesoto.- val- 
stijoje po $100.00 aksrj. Kuome' iš- 
mokėsite žemę aš jums pabudavoaiu 
puiki? nam$. silo, barnę ir paukši-inin- 
kę,. Taipsl tvrrfns, kiaulininkus ir 
pieninę ir duos h jum3 progą išmokėti 
budinkus ir gyvulius per penkis metus. 
Rašykite "LIETUVA," No. 3, 3253 S. 
Morgan SH. Chicago, Iii 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsėjęs taisytojas visokių na- 
minių rakandų. Kas iš lietuvių rei- 

1 kalaunat, pašaukite mane. Kaa 
turėtumėt nanašių darbų, meldžiu 
kreip' if. r»i»s mane. 

2009 W. 21sfc PI., Chicagoi 

KAS CERIAI). 
AR MOKĖTI RA Iv D A VISADA IR NIE 

KO NETURETI? Ai?. TURĖTI SAVO 

LOCNA GRAŽU NAMA, KURIS PATS 
Iš RANDU IŠSIMOKĖS 

?ARSI DUODA VISAI NAUJAS MU- 

RO NAMAS $1,000. P'GIAU NEGU 
JIS KAŠTAVO PABUDAVOTI. DVIE- 
JŲ AUGščIU PO 5 DIDELIUS KAM- 
BARIUS SU "SUN PAItLOR", SU EL- 

EKTRIKĄ, GAZU, BALTOMS SIN- 
KOMS Bfcl MAUDYKLĖMS, SU VI 

SAIS AUGŠTOS KLASOS INTAISY- 

MAIS, SU GERAIS PORČIAIS, SU DI- 

DELIU 8 PEDU AUGŠČIO CEMEN- 

TUOTU BEISMENTU IR SU DIDE- 
LIU PLAČIU LOTU 38x125 PEDU. 
NAMAS LABAI ŠVIESUS Iš ABIEJŲ 
PUSIU IR APLINKUI APIBUDAVO- 
TA PUIKIAIS NAMAIS. RANDASI 
LIETUVIU APGYVENTOJ VIETOJE 
NORINTIEJI PUIKAUS NAMO GIIEI 
TAI ATSIŠAUKITE IR GALITE NU- 
PIRKTI PIGIAI ; UŽTEKS $500.00 
INMOKEJIMO, O LIKUSIUS RAN- 
DOS IŠMOKĖS, KLAUSKITE PAS: 

J. SINKUS 
3301 So. Halsted St 

Chicago, 111. 

REIKALINGA 
i 

lietuve mergina dėl abelno | 
darbe ofise. Turi mokėt j 
lietuviškai ir angliškai ir j 
vartoti "Typewriterį" 

M. J. KIRAS, 
3331 So. Halsted St. 

Chicago, 111. 

Reikalingas Jtorberis vakarais 
Brighton Parke. Geras užmokes- 
tis geram barberini. Kreipkitės 
laišku j "Lietuvos'' Red. No. 5. 
3253 S. Morgan St. Chicago, 111. 

Aš Jonieška Kudirkienė 
po vardu vyro, o po vardu 
tėvu Jonieška Poletaučkiu- 
tė. Pajieškau savo brolio 
Jurgio Poletaučkioč Suval- 
ku gub., kaimo Lubavos ir Į 

siapi jos, meldžiu atsišauk- 
ti ant šito adreso. 

Geo. Levinskis, 13 Oueens 
Bldgs Gosset Evreet Beth- 
nal Green, London Eng- 
land. 

Pinigai Padėti Taypiiioiui 
Pirm arba 7 Balandžio-April 

neia ntoMmčius nuo Balandžio-April Imą 

Pradek Taupyt Dabar 

Męs mokame 3 nuošimtį j metus 

ant padėtų taupinimui binigų 

NOHTKSTEM TUSI AND SAViNGS 

1201 MIUVVAUREE AVI, 
Kcrnpas Division ir Milwaukee Aves. CHICAGO, ILL. 

AKIS EGZAMINUO- 
JU DYKAI. 

D r. Edinund 
CHMIELINSKI 

1174 Milwaukee Ave. 
netoli nuo Division 
Aptle. W. Wieczorka 

Pastaba dčl nešiojau 
čių akinius. 

Peragzaminuok savo 
akis ant u kartu, eu 

naujausnu elektro; 
aparatu. Persitikrini; 
ar stiklas, iš kurio a- 
kinini padaryti tin- 
ka tavo rpgėjimui. 

TAISOME SENUS 
AKINIUS. 

Valandos: Kasdien*, 

ruio 9 iš ryto iki 9 

vakare. Nedėlioj nuo 

9 ryto iki 12 dienę. 

REUMATIZMO IR ABELNO SKAUDĖJIMO 
GYDUOLĖS 

Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo 

REUMATIZMO Visose Formose 

Reikalaukite tuojaus per krasą—$1.10. 
Grąžinami pinigai, jei užganėdinančios pasekmės ne 

gaunama į 5 dienas. Išdirbtos ir užtikrinančios per: 
C A R L F. W O R M 

3400 So. Hals^ed Street, Chicago, 111. 

MM 

I 
^ ZJl 

-uTite Ham What Am" -wiih Stockinet Goverin? 
« 

KIEKVIENAS kumpis, kuris yra tinkantis dėl Armour Žvaigžder 
turi buti AUGŠČlAUSIO sorto. Męs panaudojama kumpių pras 

tesnio sorto * tarpą tų, kurie buna "Armour Star". Po perleidimo 
šių kumpių per garsią. Armouro džiovinimo metodą, jie buna išrukin- 
ti ant riešut-medžio ugnies—tiesicg jųjų "Stockinet" vyniojime. 

Tasai "Stockinet" Suvyniojimas 
užlaiko visas tas geras kumpių 
sultis ir tą kvepentį skonį kum- 
pio viduryje, tokiu budu šutei- 
kia tam produktui tą, kas yra 
stipru, minkšta, drėgna — Kum- 
pį kokiu jis turi buti. 
Tai todėl Armour'o Star Kumpis 
kepasi, verdasi, spirginasi ar smo 
žinasi geriausiai. Jisai pjaunasi 
lygiai. Vyniojimas ų apgina pa- 
kol jisai pasiekia jusų stalo, pa- 

silieka saldum ir drėgnu pakol 
paskiausias kr.snelis susinaucloja. 
Pirk visą "Star" Kumpį, yra eko- 
nomiška. 
"Star" Lašiniai perstato tokią 
pat atydą parinkime ir prirengi- 
mę kaip ir "Star" Kumpis, ir 
yra tokia pat vertybė dėl Jus 
pirkti šiądien. 
Klausk savo krautuvninko Ar- 
mour'o Star Kumpių ir Lašinių. 

ARMOURaJ 
O) 

S.COMPANY 

PARSIDUODA. 
3 lubų mūrinis namas ant 5 pngyveni- 
mų. Randa $60.00 ant mėn. $6400.00. 
ant lengvų išmokėjimų West Side 3 
blokai nuo Lietuv. Bažnyčios. 

JUSTIN MACKEWICH 
2342 So. Leavitt St. 

PARSIDUODA. 
3 lubų mūrinis namas ir garagc. Lo- 
tas 30X125 pėdų. 

JUSTIN MACKEVVICH 
2108 W. 21st PI. 

PARSIDUODA. 

2 mūriniai namai ant 
West Sidčs, Renda $420.00 
ant metų. Praisas 3200.00. 

JUSTIN MACKEWJCH 
2342 So. Leavitt 3t. 

PARSIDUODA aptieka (Dnig Store), 
geroj, lietuviškoj apieiinkėj, West Side. 
Biznis yra gerai išdirbtas per dau- 
gel metų. parsiduoda iš priežasties 
nesveikatos. » 

JUSTIN MACKEWICH. 

2342 So. Leavitt St. 

PARSIDUODA pigiai 4 lctai, visi 
po 25x125 pGdų, nuo 11-tos 
gatvės gatvekarių linijos n- nock Is- 
land stoties. Puiki vieta, lietuviu ap- 
gyventa KreipkltSs pas: JOStPH 

BECKER, 11158 Sawyer Ave.( Rose- 
land, Chicago, III. 

PARSIDUODA pigiai, kampinis lotas 
30x120 pėdų, geroj vietoj. Galite at- 
eiti apžiūrėti kasdieną, savlalnkas vi- 
suomet namie. Atsišaukite pas Au- 
gust Schultz, 7130 So. Talman Ave 
Chicago, 111. 

BARGENAS: Parduosiu tavo pui- 
kią. farmę 200 akerių, juodžemis su mo- 
liu. Viskas puikiausiai išdirbta. Pul- 
kus budinkai, fcietuviška koiionija. 
Gelžkelio stotis ant kam?:> farmos. 
8 mylios nuo didelio miezb iš vieno 
šono lr 10 mylių nuo kito didelio inies 
to. Speciališkai išdirbta dėl Rugių, A- 
vižų, Bulvių ir tt. At«Mkito pas mane 
aš parodysiu jums paveikslus tos ma- 
no farmos. S. SOKALSKIS. 3343 So, 
Lowo Ave, Chicago, 111, Phen? Dome- 
vard 10011. 

PARDAVIMUI MURO NAMAS 
akmenų frontas, ant 3 augštų, po 
6 kambarius, augštas beismentas 
su skalbykla. Užpakalyje mažas 
namelis su 4 kambariais. Ramios 
neša j mėnesį 62 doliarius. Geras 
namas ir geroje vietoje. Kam rei- 

kalingas pirkti namas, meldžiu a- 

teiti apžiūrėti, saviniinkaS ant pir- 
mų lubų. su mielu noru viską ap- 
rodys. Kas greitai atsišauks, tai 
parduosiu pigiai. L. Vasulis, 2239 
W. 23rd Place. Chicago. 111. 

Parsiduoda 8-nių kambarių me- 

dinis namas ir lotas, po No. 506 
\V. 33rd St. Kaina ant išmokesėio 
$[,100; už cash pigiau. Taipgi par 
siduoda 2-jų aiugštų medinis na- 

mas ant 37 ir pusės pėdų kampui 
loto, po No. 501 \V. 33rd St. Kai- 
na ant išmokėjimo $1,800: už cash 
pigiau. Navininko adresas: 501 \V. 
33rd St. arba rašykite po Xo. 2139 
Armitage Ave. ^frs. L. Lobenho- 
fer. 

Dabar geriausias laikas pirkti nuo- 

-•avybės, nes jų kainos trumpame 
laike pasididins. Paliauk mokėjęs ran 

dą kitam, nos pats gali buti savininku 
ir imti randas nuo kitų, ir nėjusi kaip 
greitoi išmokėsi namą. Ne tas žmogUF 
yra gudras, kuris daug uždirba ir iš- 
leidžia pinigus, bet tas gudrus, kurio 

pinigai uždirba pinigus. Nelauk pako} 
turėsi daufe pinigų, nes tos dienos ga! 
nesulauksi. Pradėk taip. kaip kiti pr.i 
dėjo, ir nėjusi kaip greitai prasigyven- 
si. Su $25.GO pirk lotą. su $100,00 pirk 
namą arba fariną, o netrukus jusų ver- 

tfi pasidaugins kelis kartus. 
Per paskutinius du mėnesius per mu 

sę ofisą pirko 48 propertes Lietuviai 
Todėl norėdami išsirinkti sau tinkam? 
nuosavybę, nieko nelaukdami atvažiuo 
kitc į musų ofisą ir išsirinksite pagal 
savo norą. Pamatyk sekančias nuooa 

vybeo tuojaus. 
PARSIDUODA puiki luba Erightor 

Park, 6 kam. su maudyne, gazu ir ki- 
tais gerais įtaisymais, taipgi ir beis- 
mento galima turėti 6 kambarių pa 
gyvenimu. Verta $2500, parsiduos tik 
tai už $1700. 

PARSIDUODA 2 pagyvenimų namap 
visa apačia muro, o viršus medžio, 
gazu ir toiletais ir g_rats įtaisynai: 
viduryj. Rando3 neša $240,00 i metu y 
Prekė, t ik $2000. Taipgi jeigu kas nc 

r&s, lotą priimsime už p'.rmų įmokė; 
mv, o kitus iš randų. 

PARSIDUODA puikus mūrinis n: 
maa 5 ir G kambariu, su dideliais poi 
Ciais už $4200. 

PARSIDUODA vi&ai naujr.s 4 pagy- 
venimų muro namas su naujausiais 
įtaisymais, po 6 kambarius fletas. Lo 
tas pei 30x125 pėdų. Kaštavo pabuda- 
voti apie $11000. Bus parduotas tiktai 
už $9800. 

Visi viršmlnėti namai bus parduoti 
ant lengvu išmokėjimų. Apar* 'u dar 
turime keletą geru bargmi}, todėl 
meldžiame atvažiuoti ir pamatyti visu 

LIBERTY LAND AND 
INVE5TMENT CO. 

3301 F HALSTED ST, CHICAGO, ILL., 

Gerbiami Draugai 
Darbinikas, kurį aš tan- 

kiausiai sutikdavau, Wilson 
ir Ko. dirbtuvėse, Chicago- 
je, buvo tai dieninis sargas. 
Jis yra vartininkas ant sar- 

gybe — veiklus, protingas, 
linksmus ir pasididžiuojan- 
tis vartininkas. Ar žinote 
kodėl? Aš Jums pasaky- 
siu. 

Apie tris metai atgal, šis 
sargas skaitė save kokia tai 
mašina. Jis jautė jog jis 
užėmė kokią tai vergišką 
vietą, nes su juo buvo ap- 
sieinama, kaip su kokiu ver- 

gu. Visi skaitė jį niekam 
nevertu. Kasdieną buvo 
toki pat jam. Niekas tokio 
neatsitikdavo nuo saulėte- 
kio iki saulėleidžio, kas pa- 
įvairintų jo vienodą, nuobo- 
dų gyvenimą. Jis buvo nu- 

iiuctęs, d\ 'se jo buvo nu- 

puolus, kaip kad pas dau- 
gumą darbininkų atsitinka, 
kurie nėkuomet negauna 
išgirsti lipšnų užuojautos 
žodį. 

Bet didelo permaina jo gyvenimo 
jvyko. lygiai Aja mėtai atgal šį mė- 
nesj. per mažą malonumą. Stebėtina 
tiktai, kaip mažas mandagumas per- 
maino dalykus dėl mųs visų. Jis lš- 
bla'vo apsiniaukusi dangų ir nušvie- 
čia musų taką saulės spinduliais. Pa- 
velykite man papasakoti ką šis sar- 
gas pasakė man. 

"Tą pačią dieną, kuomet Ponas \Vil- 
eon paėmė į savo raukas biznf ir davė 
jam savo vardą,, ką jus manote jis 
pirmiu-pirmiau padarė? Kaipgi, jis 
tuoj atėjo i mano pašiurę, pasikratęs 
su manimi rankomis tarė. '•Jonai, aš 
noriu tau pasakyti, jog tu užėmi labai 
svarbią vietą. Aš žiurių, kad tu da- 
botumei daigtus atsargiai. Tiek pri- 
guli nuo tavęs. Jeigu tu su visa šir- 
džia atsidavęs dirbsi ir kiek gąlėda- 
mas padėsi man, aš busiu tau labai 
dėkingas. Nuo šios dienos tu busi de- 
šinioji ranko šio biznio. Man yra rel* 
kalinga tavo papelba. Aš tikios jog 
męs busime gerais draugais. Ką tu 
manai?" žinoma, aš pasakiau." Aš 
panėšiu kiek galėdamas, ačiū, tamis- 
tai. Už manimą. jog aš galiu padėti.'* 
Nuo t6 laiko aš visuomet esu links- 
mus. Aš labaT pasididžiuoju vieta, ku- 
rią aš užėmu. Ponas \Vilson visuomet 
kalbina mani ir paroda, jog jis mane 
myli. Aš esu paprastas žmogelis, ir 
kuomet žmogus kalba j mane su man- 
dagumu ir apsieina su manim pritin- 
kančiai, tai tas padaro didelį skir- 
tumą mano pažiuruose j gyvenimą. 
Dabar aš jaučiuosi, jog aš esu tikras 
žmogus ir dirbu darbą, kuris yra rei- 
kalingas ir naudingas." 

Per visas penkias savaitės mano 
kasdieninių apsilankymą i Wilson ir 
Ko. dirbtuvės as su Jonu labai gerai 
sugyvenau. Mudu turėiova daugelį 
draugišką pasikalbėjimų. Jis persta- 
tė manį daugel;ai savo draugu-dxrbi- 
rtTiTkų, kurie jį goduoja. Jis apsivel- 
ka. mėlyną uniformą ir stovi ant sar- 
gybos. su tiek pat pasididžiavimu, kaip 
kamanderius S. V kariško laivo sto- 
vėdamas ant tiltelio. Tokios tai rūšies 
dvasė veda prie gerbūvio biznį. 

bTTTas darbininkas, viet.n. jauna mo- 

teriško, pasakė man. jog mandagumą, 
Pono Wilsono su vartininku matė šim- 
tai darbininku, kurie stovėjo prie lan- 
gelio didžiojo ofiso laukdama jo atėji- 
mo. .Ti sakė: "Aš negaliu apsakyti 
jums to upo. kuris urnai apėmė mus 
visus. Kaip matant naujiena pasiekė 
visus kampus dirbtuvių, jog Ponas 
vVilsonis pirmiausiai aplankė varti- 
ninką ir šauksmas pilnas linksmumo 
pakilo \isuose departamentuose: "Tik- 
ras žmogus atėjo vesti mus; dabar 
m?s galime dirbti iš širdies"; dabar 
męs galime buti tikri, jog mūsų dar- 
bas bus apkainoias; dabar męs žino- 
me, jog turėsime teisinga atlyginimą." 
Tamista negali suprasti koki permai- 
na tuoj įvyko mumyse. Męs nuėjome 
prie savo darbų su ramiomis širdimis. 
Atėję prie savo darbų męs jautėme, 
jog męs turime atlikti savo darbą gerai 
ir męs stengiamės ir po šiai dienai. 
Penas Wiisonas aplanko mus visus 

davė mums suprasti mandagiu bu- 
d", jog nori idant męs jam padėtume 
o jis mums teisingai atligįs už musą 
pasišventimą ir entuziazmą. Dėl rau- 
są toks draugiškas pasikalbėjimas bu- 
vo- labai didelė naujiena. Jųs galit 3 
sau išsivaizdinti, kaip tas mus visus 
pradžiugino." 

Nesakvikto man, jog maži daigtal 
mažai reiške gyvenimo, nes jie papil- 
do, paįvairina gyvenimą. Ar jums ne- 
prisimena sena patarlė: "Maži daig- 
tai. taip maži daigtai sudaro sumą 
gyvenimo; žodelis; žvilgsnis, net to- 
nas gali suraminti arba suar/.lnti.'' 

žodžiai, žvilgsniai, tonas \Vilson ir 
Ko. dirbtuvėse teikia ramumą, džiaugs 
mą. Savo sekančiame laiške, kuris 
tilps sekančią sąvaitę šitame laikraš- 
tyje. aš papasakosiu, kaip širdis biz- 
nyje veda prie užsiganėdinimo ir pasi- 
sekimo. 

širdingai, AVllliam C. Kreeman. 
131 E. 23id St„ Ne\v York, City. 

Apgarsinimas. 



VIETINES ŽINIOS. 
PRANEŠIMAS 
KAREIVIAMS. 

Lietuviai kareiviai lietu- 
viu kariumenės prašomi su- 

sirinkti ant lavinimosi šioje 
nedelioje, balandžio 6 d. ant 1 
vai. popiet, Brighton Park 
lietuvių parapijos darže, 
44-ta ir California A ve. 

Atsilankykite visi. 

V a'ulyba. 

TRAUKINYS SUVAŽI- 
NĖJO TROKĄ. 

Illinois Central prekinis 
traukinys ties 40 ir Packers 
ave. užvažiavo ant troko, 
užmušdamas vieną ir du su- 

žeisdamas; vienam iš jų nu- 

traukta koja, kitas sužeistas 
lengviau. 

Važiavusie troku užreiš- 
kė, kad geležinkelio vartai 
buvo pakelti ir nebuvo jo- 
kio ženklo apie prisiartini- 
nantj traukinį 

Traukinio mašinistas ma- 

nęs, kad vartai yra užleisti 
ir todėl leidęs traukinj ga- 
na greitai, todėl nelaimę iš- 
vengti nebuvo galima. 

Iš važiavusių troku, tie- 
siog stebuklingu budu išli- 
ko sveikas tik šoferis. 

CICERO. 
Cicero Lietuvių Draugijų 

bei kliubų sąjungos laikytame | 
susirinkime 25 kovo s v. An 
tano parapijos svetainėje yra 
nutarta, kad draugystės arba 
kliubai rengdami kokį nors pa-1 
silinksrninimą, balių ar pikny- 
ką, nereikia muzikantams dy-| 
kai duoti gėrimų, kaip pirmiau 
kad buvo. Jie dirba, gauna 
Užmokestį, tai ir ką gerdami 
gali užsimokėti. 

Juozas Jusevičius, "Lietu- 
vos" skaitytojas ir šėrinin- 
kas, iš W. Frankfort, 111., va 
kar atsilankė 'Lietuvos' dien 
raščio ofisuose, jusevičius 
nuo ilgu metų buvo "Lietu- 
vos" prietelium ir korespon- 
dentu. "Lietuvos" redakto- 
riui, B. K. Balučiui, smagu 
buvo pasimatyti po apie 18 
metų laiko, nes jiedu dar 
vaikais būdami, pasipažino 
ir augo viename kaime Lie- 
HIHIIII»IHllHHHimtWHtWI. 

tUVOK 
F-as Jusevičius su savo šei 

myna ir draugu persikėlė 
Ohicagon ir mano pasilikti 
^iose apielinkėse. Tuo tar- 

pu jis apsistojo pas savo gi- 
minę p. Joną Gruzdį, laikan j 
tį užeigą prie 720 West 120 
tos gatvės. 

SUSIRINKIMAS. 
Dr-stė Šv. Kazimiero Ka- 

ralaičio laikys savo mėne- 

sinį susirinkimą nedėlioje, 
balandžio 6 d., 1 vai. po 
pietų, salėje Šv. Jurgio pa- 
rap., prie 32-tro PI. ir Au- 
burn Ave. 
susirinkti, nes yra svarbia 

Visi nariai yra kviečiami 
reikalų dėl apsvarstymo. Su 
sirinkimai yra laikomi kas 
pirmą nedėldienį kožno mė- 
nesio. 

V. Eringis, pirm., 
K. P. Sereika, rast. 

IŠ NORTH SIDE. 
Balandžio 3 d. North Si- 

dės lietuviai turėjo susirin- 
kimą lietuvių bažnytinėj sve 

tainėj kaslink rinkimo para- 
šų po peticija 12 d. balan- 
džio. 
Susirinkiman atvyko skait- 

lingas žmonių būrelis. Pa- 
sikalbėjus, išrinkta komisija 
iš 15 ypatų ir pavesta jai iš- 
platinti kuodaugiausiai blan 
kų, kuomet jos ateis, kad 
gavus kuodaugiausiai para- 
šų kaip nuo lietuvių taip ir 
nuo amerikonų, ant petici- 
jos, kurioje reikalaujama 
pripažinimo Lietuvos nepri- 
gulmybės. 

North Sidės lietuviai tė- 

rykite, kas bus toliaus šios 
komisijos veikiama, apie tai 
bus pranešta. 

V. P. K. Rugis, 
P. D. Žutautas, 
V. L. Dovydaitis, rašt 
1466 N. Ashland Av. 

KLAIDOS PATAISYMAS. 
Pereitos subafos N Bridge- 

pcrto biznierių surase įsiskver 
be klaida, Buvo pasakyta, kad 
Vincas Piliponis 3244 So. Mor 
gan str. turįs vedusi sūnų. Tas 
n etai p yra. P-s. Piliponis su- 

augusio sunaus neturi. 

DUONA, KORI GRĄŽINA STIPRUMĄ 
Kiekvienos dienos darbas nualiną kunįj, mažiau ar daugiau. 
Galva jaučiasi sunki ir raumenis tankiai skauda, jeigu darbas 
buvo sunkus. 

Oera riekė BUTTER -NUT DUONOS, atriekta per visą. bulkelt? 
Ir aptepta sviestu, padarys stebuklus gnižindama stiprumą atgal. 

Mėgink ją. Suvalgyk vieną riekę ir tuojaus pajusi stiprumą 
grjžtant. 

duona yra gera visiems ir visuomet. 

Duokite savo vaikams ir mergaitėms' kuomet jie pargrįžti ift 

mokyklos. 
Valgyklto ją su kožnu valgymu. Nieko nėra geresnio. Ji visuomet 

užganėdina. Ji padaro sveikus vidurius, stiprius raumenis ir 

raudoną kuną. 
Reikalauk sa»'o groserninko BUTTER-NUT BREAD duonos. Jis 

gauną ją šviežią kasdien ir išparduoda ją taipgi, nes M turi labai 

skani) skonj ir užganėdina apetitą. Valgyk ją ir buk ekonomiškas. 

SCHULZE BAKING COMPANY 
v VAIKU IR MERGAIČIŲ ATYDAI! Klauskite sa- 

li vo grosernlnko, kokiu budu jųs galite uždirbti 
$50.00 arba vien? iŠ šimto mažesnių sumų savo 

liuosame laike. Lengvas ir malonus darbas. Jet- 
Į gu kartais atsitiktų ginčai dėl kokios nors sumos, 

ta pati suma bus išmokėta visiems ginčijantiems 
dėi tos sumos. Paskubėk Ir šiądien pat nueik pas 

~) eavo groserninką juo greičiau, tuo geriau, šia 
konte«tas pasibaigs Gegužio 1-mą. 

S.L A. 55 k. SUSIRINKI- 
MAS. 

West Pullman, SLA. 55 
kp. mėnesinis susirinkimas 
atsibus šeštadienyje balan- 
džio 5 d. 7 vai. vakare J. 
Gruzdžio ir P. Raišučio sve- 

tainėje. Nariai ir norinti 
prisirašyti prie SLA., malo- 
nėkite nesivėlinti ant susi- 
rinkimo. A. Statkus, rast. 

> I 

Draugystė šv. Vincento 
Ferarušo ant Town of Lake 
laikys savo bertainini susi- 
rinkimą nedėlioje, balan- 
džio (April) G-tą d. Pra- 
džia 2-rą vai. po pietų. Pa- 
prastoj svetainėj šv. Kry- 
žiaus parapijos. Kviečiami 
visi nariai susirinkti ant 
Viršminėto laiko. Yra labai 
daug svarbių reikalų dėl ap- 
svarstymo. 
Kazimieras Makaras, Pirm. 
.J. Legnugaris prot. rast. 

IŠ BRIDGEPORTO. 
Kliubiečiu Domai. 

Illinojaus Lietuvių Pašal- 
pinio Kliubo mėnesinis su- 

sirinkimas įvyks ateinančio- 
je subatoje, balandžio 
(April) 5-tą dieną '.919 m.. 

8-tą v. vakare, paprastoje 
F. Dalkaus svetainėj, 3301 
S. Morgan ir 33-čios gatvių. 
Visi šio kliubo nariai ma- 

lonekite atsilankyti laiku. 
Taipgi yra kviečiami ir nau- 

ji nariai ateiti ir prisirašyti 
prie šio turtingo kliubo. 
Viršmįnetas pašalpinis kliu- 
bas ciar tiktai penki metai 
tėra suorganizuotas, o jau 
skaitlius narių yra apie trįs 
šimtai. 

Jonas Bijankas prez. 840 
W. 33 PL 

Antanas J. Lazauskas 
rašf. 3337 S.s Wallace St, 
Chicago, 111. 

BURNSIDE. 
Burnside, SLA. 63 kp. 

laik}^ mėnesinį susirnkimą 
pėtnyčioj 4 balandžio 7 vai. 
vakare. Macukevičiaus sve 

tainėj 1036 E. 93 str. Na- 
riai teiksitės ateiti koskait- 
lingiausiai. Taipgi neprigu- 
linti prie S.L.A. kviečiami 
ateiti ir prisirašyti. 

P.Pivarunas fin. rašt. 

Pranešimas. 
Draugystė Lietuvos Sunų 

No. 1 laikys savo susirinki- 
mą subatoj, balandžio 5 d. 
8-tą vai. vakare p. Petro Pi- 
iypaus svetainėj, 4512 So. 
Hermitage Ave., ant Town 
of Lake. Visi nariai yra 
kviečiami susirinkti, labiau- 
siai tie, kurie esate užsivil- 
kę su mokesčiais. Nepa- 
mirškite. Valdyba. 

Generoliškas Kontrak torius 

SI 14 So» Halsted Sf, 

Jeigu turi lotą, iai statyk namą, nes namų stoka. 

Jeigu tavo senas namas reikalauja pataisymo, aš 

jį pataisysiu už maž ą atlyginimą. 
Jeigu nori savo kambarius išpopieruoti ar išpenty- 

ti, tai užsisakyk dabar. 

Jeigu tau stoka pinigu, aš tau paskolinsiu. 

PARŪPINU STATYMUI PLIANUS DYKAI. 

PAMATYK MANE IR PASITARK VISOKIUOSE 

REIKALUOSE. 

TEATRAS! TEATRAS! į 
SCENOJE STATOMA DU ISTORIŠKU VEIKALU 

ŠV. "AGNIETĘ" 
3-jų VEIKSMŲ. 

ŠV- "CECILIJĄ" 
4-ių VEIKSMŲ. 

Ned., Balandžio-Apr. 6, 
G. S. P. S. {School Hali} Svet. 

KAMPAS 48-1 os IR SO. HONORE ST. 

Svetainė atsidarys 6 vai. vak. Pradžia 7:30 vakare. 

Veikalus perstatys Lietuviu Teatrališkas Kliubas "LIETUVA" 
ir 'iv. Cecilijos giedorių Draugija. Veikalai yra begalo gražus ir pa 

mokinanti; l'.as yra skaitęs istorijas apie tai, tai žino jų gyvenimų, 
taigi d?bar yra proga pamatyti gyvai perstatant jų gyvenimą. Taigi 
visuomenė yra nuoširdžiai kviečiama ant šių perstatymų ir kad kož- 

nas pamatytų juos. O kas neatsilankys, tas gailėsis ilgai. 
Kviečia visus RENGEJAI IR KOMITETAS. 

1919 

Savininkas yra prfverstas atiduoti 
už $15,000 "cash" 8niu ruraų murini 
namą (cottage). Pečiaus šiluma, di- 
delis kiemas. Arti ir labai parank'1 
prie abiejų gatvekariy 1 inijos, Halsted 
ir 39-tos. Atsišaukite 61t»S Michigan 
Avė.; ofiso telefonas Calumet 2GG7. 
Namu telefonas Normai 3984 
Klauskite E. Cleary 

D!-* l'.Li iii VAKARINE 

MOKYKLA čia gali lergvai ir greitai išmokti Anglų ir Lietuvių kalbas, a*itmctiką, t. V., Anglijos, Lietuvos i' atrlnu isto'ijas, geografiją, raSyti laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School'ių skyrius. Lie'uviai mokytojai. Sunaudo- 
kit" 'i .jlc, hiką Dasiinokinitnui,'ū2sigailėsife. 

Aiukrloan Collsge ereuaratory School 
310J SO. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. f 

ANT PARDAVIMO. I 
Turime namą mūri n j ant 4 pagyve- 1 

niniŲ po 5 ruimus ir norime mnitytl 
uit farr as. Atsišaukite pas 

V. Rumchaks, 
94E W. 36th St., Chicago, III. 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGjS 

Mokina siuvimo, klrpi.no, designins 
I dienomis ir vakarais iėl biznio lr 
Inamų. Paliudijimai išduodami ir vi* 
j tos paru.",T>amoB dykai. Atsilankykite 
arba rašyk. 3, o męs pasistengsime 
sutelkti jums patarinrij. 

SARA PATEK, Principal 
| 6205 S. Halstod SU 1850 Wells St 

ummu 
Męs mokinamo šj puikų, gerai 

apsimokanti amatę. i trumpa lai- 
kę. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik diena ar vakare. 
Master Cutting School 

J. F. KASNICKA, 
118 N. LaSalle St., 4 augštaa 

(Prieš City Hali) 

5 
Balandžio 
Subatoje 

6,000 NARIU 
5 

Balandžio 
Subatoje 

10 Ryto 
DIDŽIAUSIO, KUOPUI KIAUŠIAI IŠTAISYTO 

NARIŲ SKLEPO 
CHICAGOJE 

Kampas 47tos ir Paulina 

Dovanos ir Išpardavimai 
PRAŠOME VISUS LIETUVIUS ATSILANKYTI. r 

K0RP0RACYA PALATINE 
1112-1114 Milwaukee Ave.,— Kamp. 47 ir Paulina Sts. 

CHICAGO 

Balandžio 
Subatoje 

PIRKITE SAU VISKĄ , 

ŠITAME NARIU SKLEPE. ~ I 
Balandžio 

Subataje 
iwfįww''is»wp«»'»« «>■-. wki***op«»»tpwp«pi tpvvti 

ČIGONUS 
T JEIGU NEMATEI, TAI ATEIK Į T 
E C* LJ^ ./tE LJ A l I e V/F¥ Town of Lake, Kampas 48tos E 

<9 vnUy L.: n >\Lb L £$ V i § ir Honore Gatvių 

SUBATOJE, BALANDZIO-APRIL 5tą, 1919 
Publikai reikalaujant, ''Biru- 

tė" atkartos antru kartu naują St. 
Šimkaus muzikališką Tragediją, 
"ČIGONAI". Po perstatymui 

_ 

"Bi- 
rutės" Cnoras, čigonais apsirėdę 

sudainuos daug visokių dainų, po 
vadovyste St. Šimkaus. 

Pradžia 8 valandą vakare. 
Kviečia visus atsilankvti, 

"BIRUTĖ". 
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