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Lenkai skerdžia žydus. 
Trotzky prisipažįsta sumuštu 

Vokiečiai ginkluojasi slapta. 

Ilgai nesikalbės su priešu. 
LIETUVIAI ĮTEIKĖ PRO- 

TESTĄ CLF.MENCEAU. 

Paris, balandžio 13 dieną. 
Lietuvių delegacija pasiuntė 
premierai Clernenceau aš- 
trų laišką, protestuodami 
prieš pasiuntimą lenkiškos 
kariumenės; prieš lenkų vai 
džios teritorijališkus užgro- 
bimo reikalavimus, ir prieš 
padarymą jungtinio lenkiš- 
kai-lietuviško fronto priešais 
bolševikus. 

Lietuviai reikalauja kuo- 
greičiausio pripažinimo Lie- 
tuvos neprigulmybės istoriš- 
kuose rubežiuose. Taipgi 
pareikalavo urnos pagalbos 
priešais bolševikus. 

Be pripažinimo Lietuvos 
Neprigulmybės, pasirodymą 
lenkiškos kariumenės ant 
Lietuvos žemės, Lietuvių 
Valdžia ir Lietuvos visuo- 
menė paskaitys kaipo prie- 
šo užpuolimą. 

LENKAI VĖL SKERDŽIA 
ŽYDUS. 

Stockholm, balandžio 14. 
čionykščiam žydų spaudos 
biurui pranešama, kad Var- 
šavos žydiški laikraščiai at>- 
spauzdino laišką, nario 
Amerikoniško pagelbinio ko 
miteto nukentėjusiems nuo 

karės šelpti Bamet Zucker- 
mann'o, kuriame jis apraši- 
nėja žydų skerdynes Pinske. 
Tas komitetas, prie kurio 
priguli Zuckermann, yra ša- 
ka Amerikos žydų pagelbos 
komisijos. 

Tas laiškas taip sako: Zu- 
ckermann'as suorganizavo 
žydų komitetą Pinske dėl 
išdalinimo maisto ir kitų 
daiktų nukentėjusiems nuo 

karės žydams. Dalinimas 
provizijos buvo organizuo- 

* 
tas per kooperatyviškas 
krautuves. To komiteto su- 

sirinkimas buvo paskirtas £ 

dieną balandžio. 
Lenkų kareiviai apsupc 

susirinkimo vietą ir visi da 

lyvavusieji susirinkime buv( 
suareštuoti ir nugabenti an 

rinkos ir sušaudyti. Žydi 
spaudos biuro lajkraščia 

Varšavoje pagarsino 23 var 

dus užmuštų žydų Pinske. 
Dauguma jų prigulėjo prie 
zionistų organizacijos. 

TROTZKY PRISIPAŽĮSTA 
PERGALETU. 

Londonas, balandžio 14d. 
Čionai pasisekė sugauti Pu- 
sijos bolševikų karės ir jū- 
rių ministerio Leon Trotzkio 
bevielis telegramas, siųstas 
iš Ivlaskvos, kuriame jis pri- 
sipažįsta pergalėtu rytinia- 
me fronte. 

Telegramas sekančiai 
skamba: 

"Visi musų pasistengimai 
dabar turi buti atsukti į ry- 
tinį frontą, ku 'iame męs vie 
natiniai likome pergalėti. Į 
tą frontą męs turime pa- 
siųsti seną ir gerai discipli- 
nuotą kareiviją. Atbutinai 
turime paimti Ekaterinburg, 
Perm ir Ufa." 

VOKIEČIAI GINKLUOJA- 
SI SLAPTA. 

Paryžius, balandžio 14 d. 
Matin atspauzdino pasikal- 
bėjimą su M. Broda, prezi- 
dentu Čecho-Slovakų dele- 
gacijos, kuris reprezentuoja 
slavus Saxonijos ir Silezi- 
jos. Jis pranešė, kad Vo- 
kietija slapta smarkiai gink- 
luojasi. 

Sulyg Broda pasakos, vo- 

kiečiai mobilizuoja 30 ba- 
terijų artilerijos arti Nur- 
zittan, kita 30 arti Sachizen, 
paskui Prusuose ir Branden- 
burgijoje tarp Baltiko ir 
Čechijos rubežiaus. Esa 50 

Irekrutavimo stočių, kas die- 

|ną rekrutuoja 500 vyrų. V:^ 
i ką. daroma už miestų, kad 
į išvengus pasigarsinimo. Dau 
gybė dirbtuvių, kurios ma- 

nyta, kad stovi, po teisybei 
dirba. .Nauji trokai yra pa- 
kavoti Kottbus giriose. Pa- 

• trankos, kulkos, orlaiviai ii 
kulkasvaidžiai išvežama j Si 

» leziją ir Saxoniją. 
: Broda kaltina generolu 
į Hindenburgą už prigelbėji- 
i imą tame apsiginklavime. 

Maniau kad bomba! 

VOKIEČIAI TUOJ BUS 
PAŠAUKTI PARYŽIUN. 

Paryžius, balandžio 14 d. 
Vadovai Taikos Konferen- 
cijoje nusprendė neužilgo 
pašaukti vokiečių taikos de- 
legatus Paryžiun. Petit Pa- 
risien sako, kad tas laikas 
jau visai arti ir tai bus prieš 
balandžio 20-tą dieną. 

BULGARAI ŠAUDO I 
GREKUS. 

Saloniki, balandžio 14 d. 
Sulyg žinių, atėjusių į šį 
miestą grekai arti miesto 
Strumintzos demonstravo 
tuom tarpu bulgarų polici- 
ja pradėjo į juos šaudyti. 
Kiek nuostolių buvo, nepra- 
nešta. 20 surakytų pasiun- 
tė į Sofia. 

20,000 PABĖGĖLIU AP- 
LEIDO ODESSĄ- 

Washingtonas, balandžio 
14 d. Visi amerikonai, na- 
riai užrubežinių misijų ir 
apie 20,000 rusų pabėgėlių 

| laimingai prasišalino iš mie- 
sto, kada bolševikai atėjo į 
Odessą. Žinia pasiekė Val- 
stijos Departamentą iš Kon- 
stantinopolio, sulyg kurios 
pranešimo, daugybė miesto 
gyventojų su talkininkų mi- 

I sijų nariais prasišalino lin- 
kui Akerman. Pranešimas 
skelbia, kad miestas ilgai 
laikėsi priešais bolševikus. 
Amerikos konsulatas užsida 
rė balandžio 5 tą dieną, o 

,bėgimas žmonių traukėsi iki 
6-tos dienos balandžio. 

AUSTRIJA NEGAUS 
MAISTO. 

Vienna, balandžio 14 d. 
Anglijos kariškas atstovas 
pranešė vokiškos Austrijos 
užrubežinių dalykų ministe- 
riui, kad Anglijos valdžia jį 
įgaliojusi pranešti Austrijos 
valdžiai būtent: jeigu suki- 
limai vokiškoj Austrijoj ne- 

pasilipus, tai Anglija tuo- 
jaus sustabays įvežimą mais 
to ir žalios medžiagos. 

WILSONAS DALYVAUS 
TAIKOS KONGRESE. 

Paryžius, balandžio 14 d. 
Prezidento Wilsono įsaky- 
mas laivui "George Wash- 
ington," pribūti į Francu- 
ziją davė daugumui progą 
manyti, kad prezidentas tuo 

jaus važiucs namno. Bet 
sulyg artimų prezidento 
draugų pranešimo, Wilsonas 
pasiliks dalyvauti Taikos 
Kongrese, kada vokiečių de- 
legatai atvyks. 

Sušaukimas kongreso rei- 
kalaus visai naujos organi- 
zacijos, būtent: pipmsėdžio 
ir kitų viršininkų. 

LAKIOS IŠILGAI 
PIETINĘ! AMERIKĄ. 

Buenos Aires, bal. 12. — 

Angliška eit>plianų kompa- 
nija pasiūlė Argentinai įtai- 
syti oru lekiamą liniją, kad 
galėtų nešioti oru laiškus po 
visas Pietinės Amerikos Res 
publikas. Kompanija plia- 
nuoja įsteigti Buenos Aires 
centrą orinės krasos. 

UKRAINIEČIAI VIS BOM- 
BARDUOJA LEMBERGĄ. 

Copenhagen, balandžio 
14 d. Ukrajiniečių kariu- 
menė smarkiai bombardavo 
Lembergą ketverge ir pet- 
nyčioje, sulyg pranešimo iš 
to miesto laike bombardavi- 
mo daug žmonių likosi už- 
mušta ir sužeista. 

PAKORĖ TURKIJOS 
GUBERNATORIŲ. 

Konstantinopolis, balan- 
|džio 14 d. Akyvaizdoj Kon 
i stantinopoliaus kariško gu- 
bernatoriaus ir kitų augštų 

į valdininkų Kemal Bay, gu- 
bernatorius Diarbekr p.'ovin 
cijos, ant rinkos Stamboul'- 
oje buvo publiškai pakartas. 

Kemal Bey buvo pasmerk 
tas myriop už armėnų sker- 
dynes Yo^ghad distrikte. 

NESILEIS I ILGAS KAL- 
BAS SU PRIEŠU. 

Paryžius, balandžio 14 d. 
Talkininkai mano nesileisti 
į ilgas kalbas su priešu. Ap 
simainymui nuomonės prie- 
šui bus paskirta trumpas lai- 
kciSj apie dešimts dienų, ar- 

ba dvi savaitės. Į tą laiką 
turės but užbaigtos derybos. 

JAPONAI SUAREŠTAVO 
4 AMERIKONUS. 

San Francisco, balandžic 
14 d. Seoul, Korea. Ketu- 
ris amerikjnų misijonierius 
įsimaišiusius į Korėjos revc 

liuciją japonai suareštavo. 

I 

50 Z1LIJONŲ DOLIARIU 
ATLYGINIMO. 

Paržyius, balandžio .14 d. 
Sulyg pranešimo Echo Ue 
Paris premieras Lloyd 
George prikalbino Tarybą 
"keturių didžiulių" reika- 
lauti atlygii imą už karės 
skriaudas ne 5, bet 50 bi- 
lijonų doliarių. Pirmutiniai 
5 bilijonai turės bu U. užmo- 
kėti bėgyje aštuoniolikos 
mėnesių. 

JAPONAI STIPRINA KO- 
REjOS APSAUGĄ. 

Tokyo, balandžio 8 d.— 
(suvėlinta). Japonijos ka- 
rės departamentas pagarsi- 
no sustiprinimą garizono 
Korejoje šešiais vegimentais 
infanterijos ir 400 žandarų. 
Valdžia garsina, kad suki- 
limai išsiplatinę po visą 
Korėją ir kenkia ramybei 
žmonių. 

PRIEŠINASI MAITINIMUI 
BOLŠEVIKŲ. 

Paryžius, balandžio 14 d. 
Galva rusų komisijos Pary 
žiuje Princas Lvoff, pirmu- 
tinis premieras po nuverti- 
mui caro labai priešinasi su- 

manytam plianui, sulyg ku- 
rio bolševikams butų lei- 
džiamas maistas iš neutralių 
šalių, jeigu jie perstotų ka- 
riavę. 

NENORI DĖTIS PRIE 
BELGIJOS. 

Washingtonas, balandžio 
14 d. Sulyg pranešimo, Bei 
gija reikalauja Taikos Kon- 
ferencijoje atitaisymo jos ru 

bežių. Ji reikalauja Hol- 
landijos teritorijas: Lim- 

burg, Zealand ir dalį Staats 
Vlaanderen. Oficijališkas 
pranešimas šiądien pasiekė 
Hollandijos ambasadą, ku- 
ris pranešė, kad 170,000 
Limburg gyventojų ^reiškė 
ištikimybę Hollandijos ka- 
ralienei Wilhelminai. Gy- 
ventojai su tiek parašų įtei- 
kė savo karalienei ištikimy- 
bės raštą. Beveik visi Lim- 
burg'o suaugį gyventojai 
yra pasirašę ant tos petici- 
jos. 

KOREJit-v.^1 VTDRI 
NEPRIGULMYPES. 

Seolu, Keora, balandžio 9 
dieną (suvėlinta). Provin- 
cijose korejiečiai neperstoja 
agitavę už neprigulmybę sa- 

vo krašto. Japonai baisiai 
juos užtai persekioja, iš tos 
priežasties paskutiniu laiku 
vėl buvo aukos. Bet Seoul 
yra ramu. 

ITALA! UŽSIKRĖTĖ BOL- 
ŠEVIZMU. 

Washington, balandžio 14 
Į valstijos departamentą ita- 
lų oficiališki pranešimai skel 
bia apie gręsiantį streiką 
Turin'e. Pranešimuose sa- 

koma, kad esą darodymų 
buk žmones prie streiko ska 
tina bolševikai; jų apgarsi- 
nimai atrasta gyventojų na- 
muose. Miestan pašaukta 
ekstra policija ir 500 kava- 
lerijos; pakol kas maištinin- 
kus valdžia turi savo ranko- 
se. 

BOLŠEVIKAI IMA RYGO 
PILIEČIUS. 

Kopenha genas, balandžio 
14 d. Praneša į Liepojaus 
latvių presos biurą, kad bolše- 
vikai mobilizuoja visus Rygos 
piliečius nuo 18 iki 38 meta 
amžiaus. Taipgi pranešama, 
kad bolševikai išgbeno j Ru- 
siją 300 žymių piliečių ant už- 

statymo. Terorizmas tik su- 

laiko nuo abelno sukilimo. 

SUKILIMAI INDIJOJE. 

.Londonas, balandžio 14d 
Sukilimai ištiko Indijoje, 
Lahove ir Allahabad distrik 
tuose. Yra užmuštų euro- 

piečių. Žinia pasiekė šią- 
dien parlamentą. 

ISPANIJOS KABINETAS 
ATSISTATYDINO. 

M&drid, balandžio 14 d. 
Ispanijos ministerių kabine- 
tas atsistatydino. 

BOLŠEVIKAI TARSIS SU 
TALKININKAIS. 

Geneva, balandžio 14 d. 
Deutsche Tages Zeitung 
skelbia, kad pasiuntiniai Le 
nino ir Trotzkio išvažiavo iš 
Maskvos prie talkininkų į 
konferenciją, bet kaip kas 
tam nepasitiki, žinia gal but 
abejotina. 

MUŠTYNĖS DALTUJU 
SU NEGRAIS. 

Millen, Ga., balandžio 14. 

įBuckhead Church, to paties 
apskričio ištiko muštynės 
tarp baltųjų ir negrų. Ke- 
turi negr ii likosi užmušti ir 
kitas negras buvo paimtas 
iš kalėjimo ir nulinčiuotas. 
Septyni negrų namai tapo 
sudeginti. Manoma, kad 
muštynės dar neužsibaigė. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkčj*.: 
Lietus utarninke ir gal sė- 

rcdoj: siurpus šiaur-ryčių vė 
ias. Saulėtekis, 6:10: saulė- 
leidis 7:31. 
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Lietuvių Neatsargumas, 
Kišasi Lietuvos nepriguimybės klausi- 

mas ir jis greitai išsiris. Bet tas kita- 
taučius ir apskritai pasaulį mažai intere- 

suoja. Pasaulį labjausiai apeina tas, koKj 
jis biznį padarys su lietuviais. Biznis pas 
Kitataučius yra pirmoje vietoje, ir biznio 
reikaluose lietuviai turi buti labai atsargu- 
bent šiame momente. Ant kieK tas svču'-- 

bu, ant kiek svarbus biznio reikalai, pn- 
vesime mažą pavyzdį. 

Nesenai laikraštyje "Brockton (Mass.) 
Times" tilpo maža žinutė, kad tenai lie- 
tuviai darbininkai surinko kiek kapitalo 
ir Bridgewater,yje įsteigę čeverykų dirb- 
tuvėlę, kurioje dirbsią tiktai lietuviai. 

Męs nežinome, ar ta žinutė teisinga 
ar ne, bet vienok į ją, tokią paprastą žinu- 
tę, atsiliepė net tolimiausi laikraščiai. Chi- 
cagos dienraštis "Chicago Herald and Ex- 
aminer" tą žinią netik pakartojo, bet dar 
iš jos padarė mažą istoriją. Tas ^hicagos 
laikraštis nuo sa^ęs pastebėjo, kad jei, 
girdi, ta žinutė tilpusi Brockton, Mass. 
Times teisinga, tai lietuviai blogai sau ir 
save dirbtuvei pasitarnauja. Jeigu ta dirb- 
tuvė mokės algas tiktai lietuviams, tai vė- 
liau tegul lietuviai ir pirks tos dirbtuvės 
Čeverykus. Bet kad suminkštyti tokį pa- 
sakymą, tas laikraštis priduria, kad lietu- 
viai geri darbininkai ir geri piliečiai, tik 
tegul savo vadams ar "adviser'ams" pasa- 
ko, kad tokis tautiškumas pagadins pa- 
sisekimą. 

Suprantama, jei lietuvių tos dirbtuves 
perdėtinių ar organizatorių padarytas toks 
nutarimas, jis nėra geras. Bet męs ne apie 
genimą ar blogumą tokio apsireiškimo čia 
norime pasakyti. Mums apeina tiktai tas, 
kad parodyti, kaip atydžiai žiūrim;, j biz- 
nį, į pramonę. Juk aišku, kad jei butų 
toks neįtekmingas, toks mažytis provin- 
cijos laikraštis, kaip "Brockton Times" pa- 
rašęs penkis puslapius apie lietuvius, jų 
troškimus įgyti neprigulnringą Lietuvą, Chi 
cagos jokis nelietuvių dienraštis nebūtų pa- 
stebėjęs. Juk nepastebi aprašymų ir poli- tiškų žinių apie lietuvius, kaip rašo toks 
intekmingas Amerikos dienraštis, kaip "New York Time3," tai ką jau kalbėti apie ^okį ten nežymų Brocktono laikraštuką. Bizftis užgauna pačias jautriausias stygas. 

1?igi augščiau nurodytas atsitikimas 
turi lietuvius padaryti labai atsargiais, ypa- čiai biznio reikaluose. Dėlei biznio rei- 
kalų gali atsitikti tas, kad Lietuvai gali ne- 
pripažinti Neprigulmybę. 

Darbo Savaite. 
Ši savaite yra nepaprasta lietuviams 

darbo sąvaitė. Visose lietuvių kolionijose 
po visą Ameriką lietuviai renka parašus 
po peticija, kuriaja reikalaujama Lietuvos 
Neprigulmybės pripažinimo. Darbas yra 
nelengvas, reikia surinkti nemažiau vieno 
milijono parašų iki velykų. tai yra iki atei- 
nančios nedėlios. 

Lietuviai kolionijose, ypačiai turėtų ge rai pasistengti, kad butų surinkta ne vienas, bet du milijonai parašų, ar bent pusantro 
milijono. Jeigu lietuviai nesurinktų mili- 
jono parašų, tai tuomet Lietuvos priešai naudotųsi tuomi faktu, sakytų, kad niekas 
Lietuvos neprigulmybei neprijauČia. Jei 
surinksime milijoną parašų, tai lietuvių ran- 
kose bus didelis triupas, je:gu gi nesurink- 

tume, tai tokis triupas bus mus priešų ran- 
rankose. Todėl turime pasistengti surinkti. 
Kas tik gyvas rinkime parašus. Jei kur 
nėra blankų ir greitai nesitikima jų gauti, 
tai dalipinkime lakštus prie galo blankų. 
Viską darykime, kad butų milijonas pa- 
rašų. 

Dabar laikas smarkiai bėga. Už savai- 
tės kitos gali užsidaryti Taikos Kongresas 
Paryžiuje. Todėl visi ir visur kur tik bus 
surinkta kiek parašų po peticija, kogrei- 
tiausiai siųskite Lietuvių Tarybų Pildo- 
mamjam Komitetui, arba stačiai aresuoda- 
mi: Lithuanian National Council, 703 15th 
etr., N. W., Washington, D. G. Juk reikia, 

į kad tais surinktais parašais galima butų 
| kogreičiausiai pasinaudoti. Balandžio 21 
ir 22 dienose, tai yra po velykų panedėlyje 
ir utaminke visi parašai turi suplaukti 
VVashingtonan. Taigi nelaikykite niekas 
pas save blankų su parašais, bet kogrei- 
čiausiai siųskite. Dar geriau bus, jei prieš 
laiką pasiųsite, o tik paskutines blankas 
panedėlyje ar utaminke išsiusite. 

į Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius į 
LENKIJOS APETITAI. 

Laikraštis New York Giobe ilgokame 
traipsnyje iš 10 dienos balandžio plačiai 

nupasakoja, ką gero duoti] Europai ir net 
Amerikai sudarymas didelės ir galingos 
Lenkijos. Laikraštis prielankiai atsineša 
iink sudarymo galingos Lenkijos ir kartu 
paduoda sąrašą kraštų, kuriuos Lenkija no- 

rėtų gauti. Jis paduoda sekančiai: 
"Lenkija reikalauja keturių šmotų že- 

.nes/nuo Pozen, Vakarines Prūsijos, Ryti- 
i§3 (Prūsijos ir Silezijos. Ji reikalauja Ga- 
iciją pasidalinti su Ukraina. Ji reikalauja 
idesnės clalies Teschen anglies apskričio 
Au itrijos Silezijoje, pamatuodama, kad 
en lenkų daugiau negu cechų. Reikalau- 
a prijungti po jos viršenybe Lietuvą su 

■autonomiškomis teisėmis; taipgi reikalau- 
ja vakarinių provincijų buvusios Rusijos 
imperijos. Šis Lenkijos reikalavimas ap- 
ma Kauno, Vilniaus, Gardino, Minsko, 
Mohilevo, Vitebsko, Volinijos, Podolijos ir 
iCi-3vo gubernijos." (Bet Suvalkų guberni- 
ją, matyt, skaitoma kaip ir Lenkijos Red.) Nors laikraštis visame straipsnyje la- 
•>ai prielankiai atsineša link'sutvėrimo di- 
lelės ir galingos Lenkijos, bet ir šis laikraš- 
tis pradeda jau abejoti ar pasiseks Lenki- 
jai gauti pageidaujamus plotus, (gal netoli 
•tas laikas, kuomet Lenkija pradės dar ma- 
žiau tikėtis. Red.). 

Iš — New irork Globė. 
Balandžio 10 dieną, 1919 m. 

AMERIKA — AMERIKONU 
OPTIMIZMAS, 

Nuo kares taupymo Illinois organizacijos 
per WilTam K, Pel&um. 

Nėr? abejones, kad Amerika ir jos tal- 
kininkai atlaikė brangiausią karę civiliza- 
21 jos istorijoje. Bet daugelis amerikonų, 
kaip atrodo, sanprotauja ne harmonijos su 
pasišventimu penkių dešimtų tūkstančių Amerikos kareivių, kurie padarė augščiau- 
Aą auką, nes atidavė savo gyvastį, kad ap- 
saugojus idealę Amerikos valdžios formą. 

Tufr sako, kad mums nėra jokio pa- 
vojaus iš Vokietijos, nes ji yra sumušta. 
Toks manymas yra kenksmingas šaliai, nes 
nors Vokietija ir pergalėta, bet ji vis sten- 
giasi užimti dominuojančią ir su nieku ne- 
siskaitančią poziciją. Ji veda charekte- 
lingą propagandą ne tik tarpe vyrų po šal- 
mu, bet ir tarue masių. 

Męs visi žinome, kad pradžia bolševi- 
kiško judėjimo yra vokiečių darbas, idant 
nusilpninti dorą Rusijos žmonių. Dabar 
gi naikinimo darbą vokiečiai veda Vengri- joje ir kitose Vidurinės Europos šalyse. Amerikos piliečiai, kurie nėra giliau I susipažinę su situacija, mano, kad visas 

j pavojus jau perėjo, ir kad nera jokio rei- 
Kalo praktikuoti karės laikų taupymą ir 
skleisti obalsį Amerikoniško patriotizmo. 

Męs visi suprantame, kad kare Ame- 
rikai daug lėbavo, bet yra daug tokių, ku- 
rie jaučiasi, jog jiems pakanka ir to, kad 
kiti perka Kares Taupymo Stampa (W. S. 
3.), ir jie mano, kad tuomi jie pildo savo 
pareigas. Tuom tarpu kiekvienas privalo jelbėti apmokėjime pergales lėšų. 

Taupinrnt męs ne tik aprūpiname sa- 
ro, bet taipgi prigelbstime grįžtantiems 

mūsų kareiviams gauti darbus. Parodyki- me savo entuziastišką patriotizmą ramybė- je Uip, kaip męs ji parodėme kares lai- 
kais. Lai mūsų atsakymu bus perviršis iš 
pirkime busimos Pergalės paskolos bonsų Ir išpirkime Karės Taupymo Štampų (W. S. S.). Tik tokiu keliu męs užtikrinsime 
Laisvę, Teisybę ir Demokratybę visame 
pasaulyje. > 

Lietuvos Konferencija 
Kaune. 

(Tąsa) 
V*———— 

9 Posėdis. Sausio 21 d. 
11 v. 20 ra. 

P i r m i n i n kau j a Augus tai t is. 

Svarstomas bendrųjų žemės 
reformų dėsnių nustatymas. 

Tūbelis (žemės ūkio ir 
valstybės turtų minist.). Že- 
mės klausimas musų šalyj yra 
pirmutinis reikalas. Jau Lie- 
tuvių Seime Vilniuje 1905 ir. 
tuo klausimu buvo tarta. Mu- 
sų krašte šio klausimo išrišimo 
laukia beveik ketvirta gyven- 
tojų dalis. Šį klausimą reikia 
taip rišti, kad butų gaunama 
daugiausiai naudos. Dvarų, 
valdžios, majoratų, vienuoly- 
nų, bažnyčių apie 4 mil. deš. 

.Taip kad paskirsčius tarp rei-' 
kalaujančiii žemės gautų po 14 
ir daugiau deš. Bet žymi dalis 
yra miškai, kuriu negalima nai 
kinti, nes 5 deš. išgyventi musu 

sžįlygftse reikalinga miškų tu- 
rėti bent 25 f>roc. visos žemės. 
Bet iš esamos žemės atimti miš 
kus, netinkamas dirbti žemes, 
tai tinkamos dirbti žemės, skai- 
tant šeimynoje A—5 žmones, 
tektų tik nuo 4 iki 6 dešimti- 

! nių. Tinkamai gi aprūpinti 'reikia duoti mažiausia 10 deš., 
o tinkamiausi ūkiai nuo 20— 
100 dešim. Tat visų žeme ap- 
rūpinti negalima. Žemės re 

lormą turi buti daroma išei- 
nant iš to principo, kad? mažes- 
ni žemės plotai yra našesni. 

Pastovus ir mažesni ukiai 
yra tokie, kurie valdomi atski 
rii ūkininkų, kaipo nuosavybė. 
Mūsų krašte gal butų tiksliau- 
sia ir geriausia žemės turėti 
tiek, kiek dabar musų ūkinin- 
kai aplamai imant turi. 

Buvo sudaryta šiam klausi- 
mui rišti tam tikra žemės re- 

formų komisija. Ji turi ruo- 

šti klausimui išrišti reikalingą 
medžiagą. Kadangi šis klau- 
simas palies visus krašto gy- 
ventojus, tat jį nustatyti turi 
Kuriamasai Seimas. Šiandien 
gi apie jį kalbėti ir nuspręsti 
negalima. Šiuo laiku to klau- 
simo sant'kius palikti tokiais, 
kokie dabar yra ligi Kuriamojo 
Seimo. Šiais pirmaisiais me- 

tais išnaudoti tuos žemės plo- 
tus, kurie gali likti neišdirbti 
ir neužsėti. Platesnių žinių ir 
skaitmenų, jei panorės konfe- 
rencija, praneš žemės reformų 
komisijos sekretorius p. A. 
Rimka. 

A. Rimka. Žemės refor- 
ma vykdant, reikia atsižvelgti 
noroms nenoroms į visų ar 

bent daugumos žmonių norus. 

Reformai įvykdinti reikalinga 
lėšų ir jas būtinai reikią iš kur 
gauti. Vieni gaudami žemės 
džiaugsis, o kiti, kam reiks mo- 

kėti išlaidas arba kieno ta re- 
forma pakenktų pramonei bei 
gaminimui ūkio produktų, pyks 
ir priešinsis. Žemės reformų 
komisijos žinioje yra statisti- 
kos apie visą Kauno, Suvalkų, 
be Augustavo apskričio, Vil- 
niaus be Dysnos ir Vileikos 
apskr., pakraščius Kurso i.: 
Gardino gub. Beveik pusę že- 
mių turi tie, kure ja patys dil 
ba. Dauguma valdžios žemių 
—miškai. Reikės palikti že- 
mės dar įvairioms kulturost 
Įstaigoms. Taip. kad reformai 
vykinti, paėmus visas žemes li-j 
gi ukiui 100 eks* šeimyna gau-| 
tų pusketvirtos. Taip rišdami1 
klausimą sudarytume smulkm- 
ių mažažemių armiją H?;i 200 
tukst. šeimynų Per karę miš- 
kai maždaug sumažėjo 1-5 da- 
lirai. Bet dar dabar sulig ap- 
skaitymų liks visos Lietuvos 
:emių 15—)7 nuošimčių. Jei 

vib'io ūkius sumažinti ligi 20 
dešimtiniu, tai žemės padau- 
gėtų dar 1 mil. dešimtinių. Že- 
mės mažiau 10 dešimt, skirti 
negalima, taip kad žemės reik- 
tų apie 3 mil. dešimt. Jeigu 
visus ukius sumažinti ligi 20 
dešimt., o kitus reikalingus že- 
mės aprūpinti ligi 10 dešimt., 
tai pritruktumėm darbininkų 
troboms statyti. Vienas ma- 

tininkas per metus gali išpar- 
celiuoti nedaugiau 2000 dešim- 
tinių. Išmatuoti 1 mil. dešim- 
tinių reiktų mažiausia 500 žmo 

nių. Reikia dar ir agronor.ų 
nkiui sutvarkyti. Męs gi turi- 
me matininkų apie 50 žmonių. 
Tai viena; antra, žemei išma- 
tuoti. neturime reikalingų inte- 
ligentinių pajėgų. Ant žemės 
dvarininkų užtrauktųjų skolų 
Vilniaus, Kauno i'* Suvalkų 
gub. buvo 250 milijonų rublių. 
Visa kainuotų apie 500 mil. ru 

bliu aukso pinigais. Lietuvoj 
gi j metus prieš karę mokesčių 
surinkdavo 50 mil. rub., taip, 
kad žemės reformai reiktų 10 
metų rinkti mokesčius.—Tuo- 
jau dalindami žemes įneštume 
didžiausia suirutę ir betvarke, 
nes vieni gautų daug žemių, o 

kiti visai negautų. Padidėtų 
emigracija į Ameriką, o liku- 
sieji skurstų. Bet tai nereiš- 
kia, kad nereikia daryti žemės 
reformos. Iš Lietuvos kasmet 
išeidavo apie 20,000 lietuviu. 
Reikia pagalvoti, kaip sulaiky- 
ti tas musų jiegas. Žemės re- 

forma turi prisidėti prie šalies 
ūkio pakėlimo, o tą reformą, 
kuri tam priešinga, atmesti. 

Žemės reformų komisija 
prie žemė ūkio ministrijos ruo- 

šia Kuriamajam Seimui žemės 
reformos projektą. 

Atsižvelgus į visą dalykų sto 
vi reikia imties pamatinių že- 

mės reformų. Pirmas būdas: 
duoti į nuosavybę, antras gi 
vesti koopcracijinj ukį. bet an- 

trajam budo gerumui komisi- 
ja išrodymų nesurado. 

Beveik visoj Europoj ir pa- 
čioje Lietuvoje geriausis ūkis 
yra toks, kur pati šeimyna ap- 
sidirba. Dvarininkai gi veda 
kenksminga Lietuvai ir darbi- 
ninkams politiką. Visiems be- 
žemiams ir mažežemiams duoti 
žemės neištektų, tad negavu- 
siems žemės reikia parūpinti 
žmonišką uždarbį. Žeme ap- 
rūpinti reikia sudaryti tam tik- 
ra Fondą, į kurį įeis valdžios 
privatinių dvarų žemės tam tik 
romis sąlygomis. Žemės rei- 
kia duoti ar j nuomą, ar j nuo- 

savybę, prie ko musų žmonės 
yra prisirišę. Reikia nustaty- 
ti žemės valdymo norma. Kul- 
tūros ūkiams ir dvarams turi 
buti daromos išimtys: įsikurti 
gautoje žemėje reikės duoti pa- 
skola. Žemės reformą prave- 
sti normaliose apystovose rei- 
kės keliolikos metų. Reikia be 
to vesti dar sąmoningą pre- 
kybos. pramonės ir finansų po- 
litiką, kas sudarys tvirtą pa- 
matą musų žmonių gerovei. 

Tūbelis (ministeris) atsaki- 
nėjo į įteiktus paklausimus. 
Del krikščionių demokratų rei 
kala\imo tuojau dalinti žemes 
atsako: Mano nuomone, tai 
yra greičiau pageidavimas, n~- 

gu reikalavimas. Jeigu tauta 
mokės irvoti liuosybę, tai su- 

gebės ir tinkamai sutvarkyti že 
mes klausimą, juo labiau, kadį 
kovotojų eilėse vra dauguma 
bežemių ir mažažemių, kurie 
reikėtų pirmoje eilėje žeme ap- 
rūpinti. 

(Toliaus Bus) 

"Lietuvos" Kampelis. 
LAIKRAŠČIAI JR 
ORGANIZACIJOS. 

Kas nors kiek daugiau su- 

pranta apie organizacijų ve- 

dimą, tas gerai žino, kad jo- 
kia organizacija be savo orga- 
no negali buti. Kaipgi bus, juk' 
tuomet negali nei apkalbėti vie 
šai sa/o reikalus, nei infor- 
muoti visuomenę apie save, nei 
reaguoti į visokius klausimus. 
Be organo, be laikraščio nėra 

tobulos o:;gaiiizacijos. 
Tą gerai stipranta Europos 

lietuviai, ir kiekviena Didžio- 
sios Lietuviaifis svarbesn orga- 
nizacija visupmet turi savo 

organą. Tą .suprato ir dides- 
nės Amerikoj lietuvių organi- 
zacijos. Taiį) abu susivieniji- 
mai, socialistai, Tėv. Mylėto- 
jų draugija, \ixiai, blaivininkai 
ir visokios Atokios organiza- 
cijos vis turi įsisteigę savo or 

ganus, ar kui susitarė su laik- 
raščių leidėjajs, pasiima sau ui 

organą kokį pors laikraštį. Is 
to turi but kiekvienam aišku, 
kad tik yra nauda, nes ant tc 

nebūtų leidžiamos krūvos pini- 
gu. 

Dabargi vėl pažiūrėkime į 
kita pusę. Vėl Amerikoje yra 
šimtai įvajrių draugščių ir 

Kliubų, kuri»e neturi savo jokio 
organo. Jei sulyginti turin- 
čias organu organizacijas su 

neturinčiomis, tai pamatysime, 
kad pirmosfos organizacijos iš- 
bujoję, o antrosios skursta ir 

narių skaitliumi ir turtu. Pir- 
mųjų organizacijų nariai la- 

vųs, o antrųjų nežino kas svie- 
te dedasi. 

Taigi reikalinga, būtinai rei- 

kalinga, kad f^ganizacijos tu- 

rėtų savo organą, be jo dvi- 
dešimtame amžyje negalima 
gyventi. Bet kaip tą padarv- 
ti? 

Žinoma kiekviena organiza- 
cija savo paskiro organo—-laik 
raščio neįsisteigs, ji turi kokį 
nors laikraštį pasiskirti. To- 
kiu organu organizacijoms ge- 
riausiai tinka dienraštis "Lie- 
tuvą/' kuris paduoda daugiau- 
siai straipsnių negu bent vie- 
nas lietuvių laikraštis pasau- 
lyje. O vienoik dienraštis nei 
kiek nėra brangesnis už Teitus 
lietuviškus dienraščius. 

Jei kokia draugi j e pasiskiria 
dienraštį "'Lietuvą'' savo orga- 
nu, .netik kad jos reikalai yra 
apeinami spaudoje, netik kad 
ji s.ivo organizacijos praneši- 
mus r?nda, bet dar truputį u;: 

mažesnę kainą gauna nariai, 
jei tiesiog užsirašo iš "Lietu- 
vos" dicn~iščio administraci- 
jos. Tokiu budu trejopa drau- 
gijoms nauda pasidaro. Vie- 
ną—kasdien gauna dienraštį ir 
visokias žinias, antra—turi sa- 

vo organą, kuris gina jų or- 

ganizacijos reikalus, ir trečią 
—gauna pigiau negu papra- 
stai. Taigi jau geresnių są- 

lygų, kaip kad "Lietuva" dien- 
raštis duoda, negili buti. 

Todėl draugijų ir kliubų vir- 
šininkai ir šiaip gabesni nariai 
privalo orgaiio klausimą pa- 
keiti savo draugijų susirinki- 
me ir paimti dienraštį "Lietu- 
vą" sau už organą. Nelaukiant 
tą reikia padaryti. 

Bet kao geriau jaustis, dar 
geriau yra ištikrųjų buti lei- 
dėju pačio dieniai "Lietuvos" 
Tuomet jau niekam nei gero. 
O kad leidėjais tapti, užtenka 
įsigyti keletą ar kokią porą 
"Lietuvos" dienraščio bendro- 
vės serų. Sakysim turint ko- 
kius 5 ar 10 šėrus, draugija ar 

kliubas yra tikru "Lietuvos" 
dienraščio leidėju. Jau taip 
vra padarę daugelis organiza- 
cijų netik Chicagoje, bet ir to- 

limiausių kolionijų. 

Taigi šiame reikale draugijų 
ir kliubų viršininkai ir suma- 

nesni nariai nieko nelaukdami 
įneškite į draugijų susirinki- 
mus, apsvarstykite ir paskui 
kreipkitės prie "Lietuvos" dien 
raščio, 3253 So. Morgan str. 
Chicago, 111. 

FIRMOS KREGŽDES. 
Vos spėjome pradėti organi- 

zuoti "Lietuvos" pagerinimo 
darbrj, kaip tuojaus sekanti 
žmonės prisiuntė linkėjimus, 
nurodymus ir prenumeratas, 
štai tos pirmosio kregždės da- 
rančios gražų pavasarėlį: 
P. Zabalewičius, 
Hartshorne. Okla. 
J. Grinius, 
Philadelphia, Pa. 
T. Butches, 
Gen White, W. V a. 

C. Karskis, 
Discoverv, B. C. Canada. 
K. Rusteika, 
S. Boston, Mass. 
A. Lebeikis, 

| Laredo, Texas. 
P. Lalas, 
Amsterdam, N. Y. 
Tony Skribunas, 
Raymond, Wasii. 
J. Turauckas, 
Philadelphia, Pa. 
John Arlauskas, 
Scranton, Pa. 
B. Ponkauskas, 
Beloit, Wis. 
John Skinkat, 
"Collinsville, 111. 
A. Sodeika, 
Scranton, Pa. 
Šviesos Draugija, 
Waterbury, Conn. 
A. Dzindzcleta, 
Baltimore, Md. 
W. Pikago, 
Mihvaukee, Wis. 
V. Gudziu^s, 
Middlebury, Conn. 
B. Balutis, 

I Detroit, Mieli. 
Feter Gricius, 
Kansas City, Kans. 
V. Genčauskas, 
Wauwatosa, \Vis. 
Tohn May, 
Naturita, Colo. 
A. Baker, 
Montasano, Wash. 
C. J. Lukus, 
Clarksville, Pa. 

Iš Chicagos: 
P. Eitu'.i-s 
M. Tamulis, 
Paul Zabloeki, 
Mike Petraitis, 
Ant. Paliušas, 
Vine. Adomaitis, 
V. Milaszewivcz, 
J. Milkers. 

JUOKELIAI. 
KALENDORIAI. 

1. 
— Raulai! Ko tau čia rei- 

kia? 
— Norėčiau nusipirkti ka- 

lendorių, tik kad butų pigesnis 
ir storesnis. 

— Na tai imk pernykštį... 
Pigiai paleisiu. 

2. 
— Mariutė, kam tu tokią 

daugybę kalendorių prisipir- 
kai? 

— Poniutė, tai dėl ckono- ^ 
mijos. Perkant daug kalen- 
dorių duoda užrašų knygutę 
dovanai. 

KARČTAMOJE. 
— i/amista suliejai man vi- 

są traka! 
— Tai ir gerai kad visą. tai 

plėtmų nebus. 



Vokiečiai Lietuvoje. 
VOKIEČIAI LIETUVOJE. 

III 

Paėmus bolševikams j savo 

rankas Rusijos valdžią, gali- 
ma buvo patėminti kuogcriau- 
sius j u santikius su vokiečiu 
okupacijos valdžia Lietuvoje. 
Taip, bolševikai, kurie nepri- 
pažino ir nesiskaitė su jokia 
kiti) tautų ir valstybių atstovy- 
be, nekreipė domos j jokius do- 

kumentus, visi dokumentai iš- 
duoti vokiečiu okupacijos val- 
džios Lietuvoje bolševikų aky- 
se turėjo didelę vertę. Teisybė 
užėmę kokį nors miestą, vokie 
čiai dažnai darydavo exekuci- 
jas, bet tos exekucijos ne buvo 
daromos prieš bolševikus ,bet 
prieš plėšikus, nes suareštuoti 
bolševikų "sovietai," "tribuno- 
lai," "komisarai" ir t.t. buvo 
visados paleidžiami. 

Vilniun dažnai, ypač pasku- 
tiniu laiku atsilankydavo bol- 
ševikų oficialės delegacijos. 
Žinoma yra, kad pabaigoje 
praeitų metų Vilnuije buvo at- 
silankęs kelis sykius žinomas 
bolševikas Kapsukas su savo 

štabu, buvo apsilankęs Jurgio 
Wyje, iš kur kalbėdavosi 

<KX telefoną su Berlinu (p.> 
priamomu provodu). Visa tai, 
suprantama, negalėjo buti at- 

likta be Vokiečių žinios ir pa- 
galbos. 

Lietuvos valdiškose sferose 
buvo toks gandas, kad tos bol- 

ševikų delegacijos atsilanko Vtl 
niun delei nustatymo tarpe 

Lietuvos ir Sovietų Respubli- 
kos sienos; buvo manoma prieš 
tai protestuoti, bet kadangi vo 

kečiai viską darė, kas jiems 
patiko, neatsižvelgdami j Lie- 
tuvos valdžios norus, tur-but 
todėl protestas buvo pripažin- 
tas betiksliu. 

Faskiaus pasklido gandas, 
kad vokiečių valdžios atstovai 

Lietuvoje parduoda bolševi- 
kams atskirus Lietuvos mies- 
tus ir kad minėtos bolševikų 
delegacijos važinėjo Vilniun 
apie tai tartis. 

Metas i akis sistemtiškas, 
sulig vieno plano ispildytas ai i 

(Javinėjimas bolsevikams mie- 

stų: vakarė atsitraukia vokie- 
čiai, sutemus kjla tame mieste 

">israst o naktyje, jau įeina 
-tfikai. 
aip buvo atiduoti bolševi- 

kams Dvinskas (Dinaburkas), 
Minskas, Grodno, Ryga ir kiti. 

Po užėmimo bolševikų Dvin 
sko, kibai da% buvo kalbama 
visoje Lietuvoje apie tai, buk 
vokiečiai pardavę jj bolševi- 
kams už 2% milijonų rublių ir 
buk užėmę Dvinską l>olševikai 

uždėję ant jo kontribucija 5 

milijonus rublių. Ant kiek ta- 

me teisybės—sunku pasakyt, 
bet visiems buvo žinomas f ak 

tas, kad neužilgo po tam vo- 

kiečių oficieriai ir kareiviai, 

pirkdami ka nors krautuvėse 

Rygoje, mokėjo vien tik rusų 
pinigais ir tų pinigų turėjo di- 
delis pačkas. 

Kada vokiečių militarinė 

jiega paskutiniškai buvo su- 

trupinta, jie visai neslėpė savo 

pataikavymo bolševikams. 
Pusėje gruodžio men. Vil- 

niuje buvo išlipintos prokla- 
macijos apie busimąja bolše- 

vikų "demonstraciją." Vokie- 
čiai jokių priemonių nesigrie- 
bė, kad tos demonstracijos ne- 

būtų, atbulai, laike tos demon- 

■'racijos vedė save taip, buk 
pritaria. Tokiu pat budu 

buvo sutvertas Vilniuje "so- 
vietas" bolševikų, apie ką vo- 

kiečiai žinojo iš kalno, bet gi 
leido atvažiuoti iŠ Rusijos boV 
ševikams ir susiorganizuoti 

Taigi tikėti, kad vokiečiai 
gins Lietuvą nuo bolševikų- 
tuščias darbas, jie ant tiek "gi 
na" kaiktrrias vietas, ant kiel 

jiems reikia iš tiĮ vietų išga- 
benti maistą, galvvjus, vago- 
nus ir t. t., ko dar pirmiaus jie 
nesuspėjo padaryti. Kada visa 

išgabenta, kas jiems buvo ne- 

reikalinga, tada ta vieta atiduo 
dama bolševikams. 

Veidmaninga vokiečių poli- 
tika Lietuvoje metėsi visiems 
i akis. Matydami, kad Lietu- 
vos Valdžia. (Taryba) nenori 

įeiti į jokius kompromisus, .Vo- 
kiečiai, apart bolševikų, pra- 
deda tartis su Lenkais kas link 
Vilniaus ir kitų miestų. Visa 
tai ant tiek sukėlė prieš juos 
visuomenės opiniją Lietuvoje, 
kuri ir iš pat pradžių biiivo 
griežtai prieš juos nusistačiu- 
si, kad lietuviai, išgirdę 
apie vokiečių kariuomenės re- 

voliuciją, manė, kad dabar atč- 
io laikas suvesti su jais rokun- 
das ir puolė ant jų mušti. Kįlo 
pjovynės ypač Olytaus apgar- 
doje. Suprantama, sunku bu- 
vo neapsiginklavusiems žmo- 
nėms nuginkluoti kareivius 
3et kaikuriose vietose ir tas pa- 
vyko. Buvo gan daug aukų iš 
vokiečių pusės, bet dar dau- 
giaus iš Lietuvių pusės. Nu- 
važiavus teisingumo Ministe- 
riui Olytos apskritin. pavyko 
jam išgelbėti iš budelių ranku 
ne vieną lietuvių, kurių dar 

nesuspėjo tie beširdžiai teuto- 
nai nužudyti. 

Patėmyta, kad laikas nuo 

laiko, ypač po pergalėjimo vo- 

kiečių ant Anglo-Francuzų 
fronto, Vokiečių okupacijos 
Įstaigose Lietuvoje kildavo 
gaisras: buvo deginami visi d "> 

kumentai, kurie galėjo sukom- 

promituoti Vokiečių veikimą 
Lietuvoje. Bet lai Vokiečiai 
nemano, kad visi jų tamsus 

darbeliai tokiu budu bus pa- 
slėpti ir neišeis eikšten: Lietu- 
'vos visuomenės veikėjai turi 
surinkę užtektiną medžiagą 
apie tai, jei ne visus, tai bent 
apie užtektiną skaičių jų darbų- 
darbelių. Ramiam laikui atėjus 
bus atspauzdinta ir išleista kny- 
ga, kurioje bus nurodytos vie-i 
tos, vardai ''veikėjų", ir fak- 
tai. Lai visas pasaulis žino, 
kokią "kulturą" tie ponai pla- 
stino tarpe taip vadinoma jų 
•"Bauernvalk", Lietuviai iš sa- 

vo pusės vadino juos "Aukšta- 
nosiai elgetos" (Hochscha- 
nauzige Betler ). 

Kad Vokiečiai niekados ne- 

turėjo omenyje Lietuvos gero- 
vės ir kad jie nerimtai žiurėjo, 
į Lietuvos laikinąją Valdžią, 
manydami abdumt akis ar šio- 
kiu, ar tokiu bud u prisisavint 
[Lietuvą, apart visų viršišro- 
kuotų faktų, parodo dar ir tas,' 
kad pirmieji Vokiečių Valdi- 
ninkai Lietuvoje, oficialiniuo- 
se savo posėdžiuose dažnai at- 

sišaukdavo apie Lietuvos laiki- 
nają valdžią: "taip vadinamoji 
valdžia." Toks veidmaningu- 
mas dargi augšteSnių, valdinin 
kų. kš kurių galima buvo tikė- 
tis kiek teisingesnio ir rimtes- 
nio prie Lietuvos atsinešimo, 
parodo visą Vokiečių politikos 
niekšystę. 

Atlasei aus buvo paminėta, 
kad Vokiečiai, apart bolševikų, 
dar tarėsi kas link Lietuvos ir 
su lenkais, arba tikriąus pa- 
sakius su sulenkiejusiais lietu- 
viais. 

(Toliaus Bus) 

BAUSME. 

— Žfurekitc kaip mus Jo- 
t nukas sau ramiai sėdi ir skai- 

tydamas juokiasi. Ką tu skai- 
tai, Jonuk? 

— Tėtes parašytas eiles. 

— AA! Tai reisk.'a, kad ve' 
: jau nubaustas. 

Generolas Mangin, kuris iškilu3 suirutėms Ven- 
grijoje, tapo paskirtas komanduotoju talkininkų kariu- 
menės Vengrijoje ir Balkanuose. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
DETROIT, MICH. .. 

Kovo 3 d. buvo katalikiš- 
kų draugijų delegatų susi- 
rinkimas, į kurį atėjo ir vie- 
tinis vargonininkas Alek- 
sandravičius, ir pradėjo nie- 
kinti Šv. Jurgio Draugiją ir 
'įžeidė tame susirinkime esan 
'eius menamos draugijos na- 

tius, išvadindamas juos vi- 
sokiais vardais. Priežastį 
savo šmeižtams jis surado tą 
kad dr-ja nesiklausius jo 
foaėmė už organą dienraštį 
"Lietuvą." 

Aleksandravičius turėtų 
žinoti, kad Šv. Jurgio Drau- 
gija organą pasirinko sulyg 
savo noro, ir tuomi organu 
kiekvienas jos narys yra už 
ganėdintas. 

Todėl fccreikalo tas kišasi 
į svetimos jam draugijos rei- 
kalus. Geriau žiūrėtų, kad 
skaitytų jam pageidaujamą 
laikraštį vyčiai. 

Yes—sir. 

KEWANEE, 1LL. 

Socialistų prakalbos. 
Balandžio 6 d. L. S. S. 

vietinė kuopa surengė pra- 
kalbas. Kalbėtoju buvo tū- 
las Trockio pasekėjas iš 
New Yorko. Kalbėjo apie 
Rusiją ir Lietuvą. Jis gyrė 
bolševikišką tvarką tose ša- 
lyse kaip tik mokėjo. Nu- 
pasakojo, kad Rusijoje ir 
Lietuvoje dabar visako yra 
—ir pinigų ir visokių links- 
mybių. Sulyg to kalbėtojo 
išeina, taip, kad kur bolše- 
vikai valdo taip, kad ten 
kviečiai ir ant stogo auga. 

i Paskiaus tasai oratorius už- 
įSipuolė ant musų veikėjų, bu 
tent: M. Yčo, Basanavičiaus, 
Kun. Tumo, ir Dr. Šliupo; 
Šituos jisai išvadino velniai3. 
Ant galo pradėjo varyti agi 
taciją prieš Lietuvos laisvę, 
sakydamas, kad nepriderą 
duoti nei vieno cento musų 
tėvynės išliuosavimui. Pa- 
galios tautiečius ir katali- 
kus prilygino prie žmogžu- 
džių, nes jie, girdi, Lietu- 
voje šaudę socialistus kaip 
Zuikius. Bet, aš norėčiau 
[paklausti socialistų—ar kas 
girdėjo, kad tautiečiai, ar 

katalikai butų nors vieną 
socialistą nušovę, o kad so- 

cialistai socialistus šaudo, 
tai visi žino, nes kas-gi, kad 
ne socialistai nužudė Rožt 
Luxemb,Tg ir Karolį Lieb- 
knechtą? 

Menševikas. 

BALTIMORE, MD. 

Čia lietuviai tankiai su- 

rengia prakalbas į kurias 
'publika skaitlingai lankosi. 
"Lietuvių svetainės, nėra, 
todėl prisieina samdytis pas 

; svetimtaučius; bet neužilgo 
baltimoriečiai, regis, jsigj* 
savo svetainę,—tuomi rūpi- 
nas Draugijų Sąryšis. 

Balandžio 6 cĮ. buvo pra- 
kalbos, kurias parengė A. 
Ii. A. Bendrovė. Kalbėjo 
plačiai žinomas veikėjas V.! 
'Račkauskas. Jis išaiškino 
Bendrovės tikslą r jos nau- 

dą Lietuvos jaunutėj pra- 
monėj. Taipgi kalbėtojas 
papeikė kaikuriuos lietuvius 
kurie bando tverti kitas ben 
droves panašias į menama- 

ją. Jis sakė, kad nenuose- 
Klu yra. neužbaigus vieno 
darbo, griebtis kito—tokio 
pat. Toliaus atkreipė aty-( 
dą į partijų konkurencijas 
šelpimo darbe, nurodyda- 
mas kokią iš to blėdį aplai- 
žė visuomene. Ant galo 
buvo užduoti iš publikos 
klausimai, Į kuriuos kalbė- 
tojas gana gerai atsakė. 

Tą patj vakarą įvyko ir 
kitos prakalbos, surengtos 
T. M. D-jos vietinės kuopos, 
kuriose kalbėjo dentisteri- 
jos studentas p. Vencius 
apie dantų higiena. (Tur- 
but prelekcijos, o ne pra- 
kalbos. Red.). Baltimorie- 
čiai turėtų buti dėkingi tam 
jaunam veikėjui už jo tokį 
naudingą pamokinimą, tuo- 
mi labjaus, kad jis pasiža- 
dėjo ir toliaus mus sa pre- 
lekcijomis aplankyti. 

Pastebėsiu dar, kad bal- 
timoriečiai rengiasi prie di- 
'delio masinio mitingo tik- 
slu išnešti protesto—rezoliu 
ciją prieš lenkus besikesni- 
nančius užgrobti musų tė- 
vynę. 

Dzūkas. 

CENTRAL BROOKLYN, 
N. Y. 

Balandžio 6 d. Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė suren- 

gė prakalbas. Buvo tris 
kalbėtojai. Pirmiausia kal- 
bėjo p. J. Strimaitis, mena- 

mos bendrovės raštininkas. 
Jis apibudino Lietuvos pra- 
eit} ir dabartinę jos už- 
griautą tvarką karės laiku; 

! taipgi plačiai išaiškino kal- 
bamas bendrovės svarbą ir 

Į jos įtekmę į Lietuvos eko- 
inominį gyvenimą. Strimai- 
j eio kaiba publikai patiko, 
ką liudijo gausus delnų plo- 

jiinas ir ramus užsilaiky- 
mas. 

Toliaus kalbėjo p. P. 
Čiurlionis; tarp kitko jis nu- 

rodė, kad Bendrovės tikslas 
yra lavinti lietuvius ama- 

tuose, ir kad amatninkystė 
gali sulošti svarbią rolę mū- 

sų tėvynės ekonomijoje. 
Po to kalbėjo A. S. Tre- 

čiokas L. A. B-vės, N. Y. ir 
'N. J. Vals. Apskr. pirminin- 
kas. Jis išaiškino tos ben- 
drovės veikimo budus ir ra- 

gino pirkti jos šėrus. Po 
Trečioko kalbos prisirašė 
keletas narių prie L. A. B. 
Matomai jau ir central- 

brookliniečiai, pasilsėję pra 
dės lenktiniuoti su kitomis 
kolionijomis pirkime šėrų. 
'Bet męs turime ne tik patįs 
dėtis prie bendrovės, o ir 
socialistus raginti prie jos 
priklausyti. 

Po prakalbų socialistai už 
davinėjo klausimus. Nors 
tie jų klausimai nesirišo su 

'kalbama tema, bet p. Stri- 
maitis Į visus rimtai atsa- 
kinėjo. 

J. V. B... 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yr2 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažjs- 
tamų, visi galės padvigubinti savo alg.7 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmi- 
mo. Darbas lengvas, pelningas Ir ant 

visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mŲ pas: 

LIBERTY LAN O AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 

A. Masalskis 
LIETUVIS 6RAB0RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dSlto, kad 
męs patįs dirbame grabus Ir 
turime savo karabonus ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk-- 
ties: Taipgi samdomo automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dienq. ar 

naktj. 
3303 Auburn Ave. Tel.Drover 4139 

SPECIAL1S PASIŪLYMAS 

BALANDŽIO MĖNESYJE. 

Męs duodame vieną karvę, 
dvi kiaules ir 12 vištų kiekvie- 
nam, kuris pirks viena iš šių 
40—80—160 akerių farmą. 
Pobilų ir bulvių vieta, arti ež^- 

rų. Vilas pavietę, Wisconsino 
valstijoj, kaina $20.00 už ake- 
rį, lengvas išmokėjimas. 

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

šykite lietuviškai CHAS. GOD 
LESKI (tos kolionijos atsto- 

vas). Ofisas atdaras iki 8-tos 
vakarė. 908 Peoples Gas Bldg. 
Chioago, 111. (Apgais.) 

GVARANlUOTOS 
GYDUOLĖS. 

šv Bernardo gyduoliška arbata su- 

gražina sveikatą, daugeliui žmonių ku- 
riems geriausi daktarai jau l uvo at- 
sisakę. Tai yra tikrai gamtiškos gy- 
duolės. šv. Beurardo gyduolėse nėra 
nieko blėdingo, vien tik grynos gv- 
duoliško3 žolės ir šakuįs, kurios auga 
įvairiose pasaulio dalyse, ši arbata 
kvepia ir turi labai puikų skonį. Visi 
tų arbata mėgsta, ir ligoniai vadina 
jų Stebuklingomis Gyduolėmis. Jos 
tinka kiekvienam. 

Jeigu nesijauti gerai, arba jeigu 
Sergi, tuomet vaitok šv, Bernardo gy- 
dančią arbatą. Nieko nėra geresnio, 
mėgink ją. Nedaro skirtumo kaip 
ilgai jau sergi ir kiek ir kokių gy- 
duolių esi vartojęs. 

ši» arbata pagelbės tau arba ji tau 
nekainuos nei vieno ento. .Išmė- 
gink už musų pinigus ir persitikrink 
pats save. Prisiųsk mums $1.15 ir 
męs prisiusime vieną piką tos ar- 
batos. Vartok jg. per ii.tis:}, sijvaitę 
ir jeigu nesijausi nei 1 iek geriau, 
siusk mums atgal, o. mę* sugrąžin- 
sime jusų pinigus atgal. ,\ię.s neno- 
rime jusų pinigų, jeigu musų žolių 
arbata jums nepagelbės. Tą atmin- 
kite! Todėl jųs privalot j ją išmėgin- 
ti. Ji jums reikalinga. Specialė kai- 
na už 6 pakus $5.00. Užsisakykite 
ią šiądien adresuodami: Saint Eor- 
nard Cardens, A-10, New Orleans, 
La. 

A, J. KALASAUSKAS 
PagarEeJęs taisytojaB visokių na- 

minių rakandų. Kas iš lietuvių rei* 
kalauuat, pašaukite mane. Kas 
tur&tumšt panašių darbų, meldžiu 
kreiptis pus el. ne. 

2009 W. 21 st PL, Chicago 

DIE&vKEi IK VAKARINE 

MOKYKLA 
Cia gali lengvai lr greitai išmokti Anglų ir Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Anglijos, 

Lietuvos ir abelną isU'ilas, geografiją, raiyti 
iaifikus, lr tt. Taipgi, turimo Grammar ir Hieh 
SchooVių skyrius. Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
kite liuosą hikq pasiaokinltnui, nesigailėsite. 

American College Prsparafory Sohool 
3103 SO. HALSTED ST- CHiCAGO. ILL. 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, deeSgning 
dienomis lr vakarais dėl biznio Ir 
namų. Paliudijimai išduodami lr vi* 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6206 3. Halatcd S t* 1*50 Wells St 

.. HA5TEH 5YSTEP1 ) j 
Męs mokinamo &j puikų, gerai 

apsimokanti aniatą i trumpu lai- 
ko.. Kirpikai yra lujai reika- 
laujami. Vietoa nepripildytos lau 
kia. Ateik dieną, ar vakaro. 
Master Cutting School 

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

(Prloš City Hali) 

TU ČEVERYKU IŠLAI- 
DOS! SUMAŽINK'JAS 

> 

Ponas Jonas Held iš Salt Lake 
City, vertelga, turi u>irckordavęs 
visiį savo čcvcrykų nešiojimo lai- 
ką. Jis rašo: „Laike 19 Ųičnesių 
nuplyšo dveji padai, kuriais nešio- 
jau 90-ta to viso 'aiko nuošimtį" 

Šis yra paprastas pinigų taupini- 
dni pagaminti taip, kad atsako pado 
vertę. Gaunama visur kaip naaiji 
batai, taip ir puspadžiai semi batu 
pataisymui. Tuos padus pagamina 
Goodyear Tire & Rubber Bendro- 
vė iš Akron, Ohio, jie taip pat iš- 
dirbinėja ir kojasparninius užkul- 
nius gvarjin tuoj amus daitg ilgesnį 
išlaikymą negu visoki kiti užkul- 
niai. , -4 

fteoliii Sales TrrvV Mcik f-.rtt. Ii P. P.lt. OffT W 

SKOLINU PINIGUS 
.. t antro morgečio labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti i'.nigai, tegul atsilanko j ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 N. La Salle SL, 

Telefonai Fraukllu 2803. 

KARE JAU PASIBAIGĖ. 
Ar nori matyti kaip dideli mūšiai 

ėjo Francuzijoje, Rusijoje, Italijoje, 
Galicijoje, Turkijoje, Balkanuose, Gre- 
iti joe ir Serbijoje? Ai nori matyti, 
kaip orlaiviai kariavo ore? Ar nori ma- 

tyti kaip povandeniniai laiveliai (sub- 
marinos) kariavo po vandeniu? Viską 
gali matyti savo nmuose, už labai že- 
mą prekę. Męs gavome labai daug ka- 
rės paveikslų dėl stereskopų. 

žiūrėdami ant tą paveik j per ste- 
reskopų, jųs įsivaizdinate sau, kad jus 
esate ant tikro mūšio lauko, matote 
tų viską, savo akimis. Stereskopaa, ku- 
rį jųs matote žemiau, kainuoja vien? 
doliarj. 

No. 1. 2C0 visokių karės paveikslų $3.00 
Męs turime taip pat ir kitokių ste- 

reskopų karčs paveikslų, kurių seri- 
jų surašus męs paduodamo žemiau. 
Kiekvienoj serijoj yra 2o paveikslai. 
Kaina vieuoa serijos 35c. Rašydami 
paminėkite tiktai serijos numeri, o męa 
žinosimo, kuriuos siųsti. 
No. Vardai Serijų Kaina 
101 Amerikos Istoriškos vietos 35 
102 Apsilankymas Washingtonan 35 
103 Niagaros vandenpuolia 35 
104 Kelionė per Disie žemę 35 
105 Kelionė j Vakarus 3b 
10C Kelionė | Pacifiko pakrašt} 35 
107 Kelionė per Amer. didmiesčius 35 
108 Kelionė { Philipinus 35 
109 Gyvenimas Kristaus 35 
110 Kelionė i Palestiną, šv. žemę 35 
111 Kelionė i Kyniją ir Japoniją, 35 
112 Aplankymas Romos ir Venecijos 35 
113 Kelionė per Italiją ir Šveicariją 35 
114 Kelionė per Angliją ir Franciją 35 
115 Kelionė per Norvegiją ir Švediją 35 
116 Dyvai Senojo Pasaulio 35 
117 Vestuvių Varpai (Juokinga) 35 
118 GyvuUą paveikslai (juokinga) 35 
11D Vaikai bus vaikais (juokinga) 35 
120 Kelionė autom, per New York 35 
121 Kelionė skersai Panamos kanalą 35 
122 Mergaitės bus mergaitėms 

(labai v kinga) 35 
Nesiųskite mums visų ,/inigų. Siųs* 

kite tik 25 centūS sidabru arba štampo- 
(mis, o likusius damokėsite, lfuomet 
laiškanešis atneš siuntinj i jusų namus, 

į Adresas: 

Slavia Comemrcial Co. 
149 E. 15th ST. NEW YORK CITY 

ISTORIJA 

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDEL£ KNYGĄ 

SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU 
AMERIKOJE 

________ 

548 puslapiai 
TAI yra netik istorija didžiausios pažan- 
gios musų fratemalės organizacijos, bet 
tai yra beveik visu Amerikos lietuvių isto- 
rija, nes joje pakliudoma ir plačiai ap- 
rašoma musu visuomeniški santykiai išei- 
vijoje. 
Juo veikiau tą veikalą užsisakysite, tuo 
greičiau, apsiažinsite su Amerikos lietuvių 
istorija. 
D r utuosc apdaruose — $2.00 
Kaina $1.50 

Reikalaudami šios kniejos, 
kreipkitės į ''Tėvynės" ad- 
ministraciją šio adresu: 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMF iCA 
307 W. 30th ST., NEW YORK, N.Y. 

BUK VĖL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai nięs esamo užtikrinti, jog męs 
galimo palengvinti jūsų kentėjimus. Pavelykite mums išegzaminuoti 
jus—visai be jokių mokesčių už egzaminuciją arba "patarimų. Peoples 
Dispenserija buvo uždėta su tikslu sutei'.iti sergantiems žmonėms go 
reresnj ir modernišką patarnavimų, 

EGZAMINACIJA IR PATARIMAI DYKAI. 
Tai yra patarnavimas, kurĮ turi tik kelios aptiekos ir tai yra būdas, ve- 
dantis prie ekonomijos. 
VAISTINE TIKRO PATARNAVIMO, KOKIO N.EKUR NEGAUSI. 
Mšs parenkame tas gyduoles, žinodami jų gydančių vertę nuo papres- 
tų nesveikatingumų. Musų vaistai ir komikai yra gryniausi musų 
receptai yra pildimi tik regitr. vaistininkais: 

ATEIKITE IR PAMATYKIME N^.JS. 
y Atminkite! viai nieko neimame ui Egzamitiacija ir Patarima 

PEOPLES THEATRE BUILDING 

1C1C WEST 47 ih STREEE7 

Męs Kaibame Lietuviškai 



VIETINES 2INI0S, 
f ; 

UŽTROŠKO LIETUVAITĖ 

.Vakar po pietį] našlės Bra- 
zauskienės duktė parėjo i> dar 
bo ir atsigulė savo kambaryj 
pasilsėti, L'ž nekurio laiko ji 
rasta gazo užtroškinta. Ne- 
žinia ar ji pati nusižudė, ar 

atsitiko nelaimė per neapsižiu 
rėjimą. Velionės motina ir 
brolis atsisakė rcportieriui su- 

teikti kokių nors žinių. 
Velionės mergina turėjo 18 

metų amžiaus. Ji gyveno prie 
3312 Emerald ave. , 

BRIDGEPORT. 
Vieną nedėldienį pasitai- 

kė man užeiti pas tulą lie- 
tuvį-paprastą darbininką, 
kuris mane ėmė vaišy. At- 
nešė porą butelių alaus ir 
pasiūlė išsigert. Nesu blai- 
vininkas ir todėl nuo alaus 
neatsisakiau. Bet keista 
man paisdarė, kada šeimi- 
ninkas pasisodino ant ke- 
lių 10 mėnesių kūdikį ir jj 
ėmė girdyti alum. Kūdikis, 
matomai, jau prie svaigalų 
pripratęs, nes pamatęs bu- 
telį, siekia jį rankute. Tėvas 
duoda kudikiui alų, kūdikis 
geria, išgėręs raukosi, spjau; 
dosi ir vėl geria. 

AŠ mėginau w; žmogių per 
tikrinti, kad .tokiam kudi- 
kiui negalima duoti alaus, 
bet jis tvirtino savo: "Tai 
niekio, ši beibė laikina alų 
ir jam nieko nekenkia/' 

Tegul dabar skaitytojai 
apvertina tokio tėvo pasiel- 
gimą. 

Svieto Perej ina*- 

APVOGĖ SALIUNĄ. 
Į p. J. Masekliuno saliuną 

prie 3236 Lime str. naktyje is 
nedėlios į panedėlį apie ketvir- 

tu valandą iš ryto per vvater- 

kiozeto langą vagalius įlindo 
vidun. Kuomet vienas dirbo 

vjduryje, kitas sergėjo iš lau- 
ko pusės. 
v P-s Maskeliūnas pinigus lay 
Jce ant viršaus, kur jis ir gyve- 
na. Vagiliai išnešė tiktai 13 
bonkii degtinės, kurių tris be- 

lysdamas per langą sumušė. 
Biznieriai privalėtu pasisau- 

goti ir ant nakties n^alikti pi- 
nigų registruose. 

TOWN OF LAKE. 
Kiek laiko atgal ''Lietu- 

voj" jau buvo minėta apie 
surengimą vakaro lietu- 
viams kareiviams, pargryžu- 
siems is kariumenės. Tas 
vakaras įvyks gegužio 11 d. 

Šiuomi yra raginami vi- 
si buvusieji kareiviai ko- 
veikiausiai prisiųsti savo ad 
resus rengmo komisijos sek- 
retoriui žemiau nurodytu 
antrašu, nes komisija turi 
pagaminti pakvietimus, ku- 
rie bus pasiųsti visiems, at- 
sišaukusiems į šį paragini- 
mą. 

Mr. B. Jasinsk&s, 
4645 So. Paulina St., Chi- 
cago, 111. 

TOWN OF LAKE. 
Pereitą sąvaitę buvo L. D. 

Sąryšio masinis susirinkimas 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikale. Po gana gyvaus ap 
kalbėjimo klausimo, buvo 
pakviestas p. J. Alijošius 
plačiau paaiškinti dalykų 
stovį. P-as J. Alijošius trum 

pai palietęs svarbesnius die 
nos klausimus, išreiškė di- 
delį džiaugsmą ir pasitikė- 
jimą dabartine Lietuvos vai 
džia ir prezidentu Smetona. 

Nepamiršo p. Alijošius p r 
kritikuoti ir kai-kuriuos lie 
tuvių veikėjus už jų apsilei- 
dimą tautos rekale, už jų 

nesistengimą sudaryti Pil- 
domojo Komiteto Washing- 
tone. Nurodė reikalingumą 
'šaukti Visuotiną Seimą ir 

sakė, kad Chicagoje jau 
esanti vietinė Taryba, ku- 
rios pirmininkus esąs prof. 
Bučys, o raštininku B. K. 
Balutis. Su šituo pastaruo- 
ju p. Alijošiaus užreiškimu 
vargiai galima sutikti, nes 

apie tokią tarybą niekas, 
apart to kalbėtojo, nėra gir- 
dėjęs. M. K. Š. 

TOWN OF LAKE. 
Draugystė Šv. Antano 

balandžio 6 d. laikė savo 

mėnesinį susirinkimą. Ap- 
svarsčius savo reikalus, iš- 
klausė delegatų raportą iš 
Draugijų Sąryšio. Po to nu- 

tarė šaukti Visuotiną Ame- 
rikos Lietuvių Seimą. Beto 
pastaruose trijuose susirin- 
kimuose buvo renkamos au- 

kos Lietuvos reikalams, ku- 
rios tapo pasiųstos j Tautos 
Fondą. D. Z. 

TOWN OF LAKE. 
Tėvynės Mylėtojų Drau- 

gystė num. 2 savo mėnesi- 
niame susirinkime, laikyta- 
me po num. 4509 Paulina 
st. balandžio 13 d., po ap- 
svarstymui klausimo apie 
Visuotiną Seimą, nutarė me 

namą seimą šaukti, Chica- 
goj, į kurį išrinko du dele- 
gatus. 

Stasys Petrauskas. 

TOWN OF LAKE. 
Daugelis peticijos blankų 

jau tapo išduota ir daugelis 
jų jau sugrąžinta pripildy- 
tomis, bet dar girdėtis, kad 
kaikurie norintieji parašus 
rinkti tų blankų neturi. To- 
cfėl kas norėtų Pripildymui 
blankų gauti, arba pripildy- 
tas sugrąžinti, tegul kreipia- 
si prie parašų rinkimo raš- 
tininko, kurio adresas že- 
miau seka. 

Kadangi parašų rinkimo 
diena baigiasi 21 balandžio, 
tai veikime skubiaus, nes 

milijoną reikia surinkti, o 

laiko nebedaug beliko. 
A. J. KAREIVA, 

1805 W. 46th St,. 
Chicago, 111. 

IŠ BRIGHTON P ARK. 
DLK. Keistučio Kliubas. 
DLK. Keistučio pašalpos 

ir politikos klinbas susirin- 
kime svarstė korespondenci 
ją p. Tėvynėno, tilpusią 
"Lietuvos" N51. Pasirodo, 
kad p. Tėvynainis nori už- 
gauti šį kliubą. Jis sako, 
kad musų kliubas buvo pir- 
miau tautiškas, o dabar esąs 
socialistiškas. Į tai turime 
pasakyti, kad kliubas yra 
tautiškas ir j jį gali prigu- 
lėti be jokio skirtumo vy- 
čiai, tautininkai ar socialis- 
tai. Tą pat paliudija ir kny 
gynas, kuris susideda iš se- 

kančių spaustuvių išleistų 
veikalų: "Kataliko" 31 kny 
ga; "Vien. Liet." 28; Tėv. 
"Myl. Dr-jos" 13; "žvaigž- 
dės'" 10; "Tėvynės" 5; 
"Draugo"3; "Laisvės" 4. Vi 
šokių gi kitų tautininkų ir 
katalikų spaustuvių yra 126 
knygos. Yra čia ir Šliupo, 
'šerno, Basanavičiaus ir ki- 
tų tautiečių raštai. 

Tėvynainiui nepatinka 
choras ir drama, kurias prie 
'kliubo ruošia. Nepatinka, 
kam dainuoja socialistiškas 
dainas. Turime pasakyti, 
kad choras dainuoja viso- 
kias dainas ir choras lietu- 
viams gana patinka, nes jo 

Nurengtuose vakaruose dau- 

gybė žmonių lankosi. Taip 
pernai buvo sulošta drama 
"Du Broliu", gryno pelno li- 
ko $158.82, o nuo pernykš- 
čio piknyko likosi $288.28. 
Į Šias skaitlines nieko ne- 

galima pasakyti, nes skait- 
linės niekados nesumuša- 
mos. Vėl šįmet, kovo mė- 

nesyje buvo pastatyta "Blin 
da" ir puikiai pavyko, žmo- 
nių atsilankė į 600 ir pelno 
liko $180.00. šie pinigai 
skiriami Br. Vargšo pamink 
lo pastatymui. 

Vienu žodžiu kliubas už- 

jsitarnauja ir jam labai di- 
delė pagarba priklauso už 
veikimą. Kad tik kliubas 
nenustotų dirbęs, ot ko rei- 
kėtų norėti. 

| Prie progos pranešame ir 
apie kliubo stovį. Šis kliu- 
bas visu kuom pralenkia ki- 
tas organizacijas. Jis turi 
turto $2,871.82. Nariai lai- 
ke ligos gauna sąvaitėje po 
$5.00 pašalpos ir numirus 
'$250.00, o moka i metus po 
$5.50. Kliubas turi apie 
300 narių. Prie kliubo pri- 
valėtų rašytis visi lietuviai 
ir visi bus užganėdinti. Čio 
nai dėl nuomonių ir įsitikri- 
nimų niekas nevaržomas. 

Taigi, sulyg kliubo susi- 
rinkimo 16 d. kovo atitaiso- 
me tas p. Tėvynainio pa- 
skleistas neteisingas žinias. 
Norime kartą ant visados 
užstoti kelią neteisybei. 

Keistučio Kl. įgaliotiniai: 
Jonas Aleksandravičius 
Juozas Jokantas. 

L. T. F. rengia masinį su- 

sirinkimą balandžio 1S d. 7 
vai. vakaro Dievo Apveizdos 
parp. svetainėj 18gat. ir Union 
Ave. Bus aiškinama svarba 
peticijų išgavimui Lietuvai 
laisvės. 

Kviečiame atsilankyti visus, 
kam rupi Lietuvos laisvė. 

T. F. Komisija. 

CHICAGOS DALIS 
189,825,000. 

Besiartinančioje Pergalės 
paskoloje miestas Chicago 
ir su Cook Countv turės ne- 

mažą darbą, kol surinks jam 
paskirtą dalį. 

Šį sykį Chicagai (ir pa- 
vietui) išpuola surinkti net 

$189,825,000; gi likusiai 
Illinois valstijos dal'.ai iš- 

puola tik $84,825,000. 
Bet chicagiečiai paskolos 

organizacijos darbininkai 
dėlei to nei kiek nenusimi- 
nė, nes pirmesniuose laikuo- 
se Chicaga lengvai surink- 
davusi jai paskirtą dalį ir 
tai dar didesnę negu ši sykį. 

BRIDGEPORT. 
Balandžio 13 d. Draugi- 

i? "Vytis" laikė savo ber- 
taininį susirinkimą. Apkal- 
bėjus darugijos reikalus, iš- 
rinkus darbininkus ant ba- 
liaus, kuris įvyks balandžio 
26 d. šv. Jurgio parap. sve- 

tainėj, p-nas Motėjunas da- 
vė įnešimą kas link Visuoti- 
no Seimo rengimo. Visas su 

sirinkimas, apart vieno na- 

rio, pritarė sušaukimui sei- 
mo Chicagoj, į kurį išrinko 

Į ir delegatą p. Aleksandra- 
vičių. 

Nusirinkime buvęs. 

PERGALĖS KONCERTAI. 

Chicagos distriktas dėl 
Pergalės paekolos rengia vi- 
są eil? koncertų sanryšyje 
su busima Pergalės paskola. 

Vakar, t.y. panedėlyje, iš- 
važiavo iš Chicagos speci- 
alis traukinys su dideliu ka- 
rišku benu, kuris duos kon- 
certus įvairiuose miestuose 
Illinois valstijoje. Laike kon 

certų kalbės ir žymus kalbė- 

[tojai. 
į Pirmam koncertui vie- 
ta parinkta Woodstock, 111., 
šiądien, 14 bal., o paskutinė 
Chicagoje 5 d. gegužio. Kas 
dien bus duodami koncertai 
trijuose ar keturiuose mies- 
tuose. 

Traukinys sykiu vežios di 
delį ir įvairių rinkinių ka- 
rės reikmenų, kurias ameri- 
konai atėmė nuo vokiečių 
bekariudami Francuzijoje.. 

Šis traukinys bus, taip sa- 

kant, keliaujanti Pergalės 
paroda. Ten bus naujausio 
typo kanuolių, kulkasvai- 
džių, orlaivių, amunicijos^ 
šautuvų, šalmų ir visokios 
kitos kairškos medžiagos, 
kurią teko amerikonmas 
suimti. Ši grupė yra per- 
galėtų vokiečių ginklai. 

Bet pergalės keliaujančio- 
ji paroda taipgi turės visą 
eilę ir pergalėtojų-ameriko- 
nų ginklų ir prietaisų, su ku- 
riais yankiai lipo "over the 
top" ir nuvertė kaizerį nuo 
sosto. 

Pergalėtojų grupėje vienu 
iš žymiausių yra "Hhippet" 
kariški kubilai (tanks), ku- 
rie taip pasekmingai briau- 
davosi į vidurį vokiškųjų li- 
nijų ir ruošdavę kelią lipti 
"over the top" 

SUAREŠTAVO 14. 
\ akar Chicagos policija sv> 

areštavo net keturiolika nužiu- 
rimų ypatų, mat rasta užmuš- 
ta Bissell skalbyklos, 651 E. 
39th st., sargas Charles E. Ba 
ker. 

Charles E. Baker^vėliausiai 
buvo matytas 10:30 vakare ir 
jau 11 valandą vakare apsau- 
gos associajos ofise negauta iš 
Bissell skalbyklos nustatyto 
ženklo—šviesos lempytėje, kas 
reiškė, kad sargas kokios nors 

priežasties delci jau nesaugo- 
ja namo. 

Tuoj pasiųsta žmogų ištirti 
dalyką. Atvykusis rado Ch. 
E. Baker gulintį ant grindų 

; su peršauta krivnne. Greta 
jo gulėjo ant grindų dvi tuš- 
čios gilzos 45 kaliberio. Bet 
policljafnepasisekė surasti kur 
pataikė antras suvis. 

Atvykęs policijos leitenantas 
Sullivan uždraudė judinti la- 
vona kol nebus nuimti reika- 
lingi paveikslai, ypač pirštų 
antspaudų, kurios yra paliktos 
tūlose vietose. 

Manoma, kad užmuŠystę at- 
liko plėšikai, mat tikėtasi rasti 

saugiojoj šėpoj virš $600 algų 
ir inplaukas praeitos dienos. 
Taipgi rasta nekurie prietaisai, 
icurie liudija, Cad buta papra- 
stų plėšikų. 

Baker užmuštas, matyt, be- 
siartinant jam prie revolverio, 
kuris gulėjo ant skobnelio. Be 
to Baker rankoje rasta didelis 
šriubaktis (vvrcnch), kas liu- 
dija jog Baker buvo pasiryžęs 
kovoti su užpuolikais. 

Charles E. Baker yra 60 me 

t'i senumo ir minėtoj skalbyk- 
loj dirbęs ilgus metus. 

Policija vis dar areštuoja 
nužiūrimas ypatas, viltyje be- 
ne pasiseks surasti užmušėjus. 

PRAKALBOS LIETUVOS 
LAISVĖS REIKALE. 

\ akar vakare Mildos svetai- 
nėje atsibuvo prakalbos neva 

Lietuvos b.iz > ės reikme. Pra- 
kalbas surengė kokia tai Lie- 
tuvos Mylėtojų Draugystė; bet 
jei draugystė kviečia j kalbė- 
tojus tiesiog Lietuvos priešus 
tai reikia paabejoti apie minė- 
tos draugystė? meilę link Lie 
tuvos. 

Pamate kalbėtojų kalbos bu 
vo peticijos po kuria žmoi.ės 
pasirašo, reikalaudami Lietu- 

vai neprigulmybes. Gal tūlas 

pamanys, jog užgįrė tokį pra- 
kilnų darbą, kaip pritarimps 
vargstantiems Lietuvos žmo- 

nėms, kurie beabejonės nori 
sau laisvės. Taip manydami 
apsiriktu. Kalbėtojai tiesiog 
gyvuliais išvadino tuos, kurie 
pasirašo reikalaudami Lietuvai 
laisvės. Het kalbėtojai garsina- 
si laisvės ir teisybės mylėto- 
jais. Kasžin ar jie tik nedaro 
paprasto "monkey busines". 

Prakalbose atsitiko gana 
keistas dalykas. \ ienas žmogus 
uždavė kalbėtojui klausimą, ku 

ris matomai, labai nepatiko 
kalbėtojų šalininkams. Xa ir 
prasidėjo tikras gyvulių kon 
ccrtas; a])ie 20 ypatų pradėjo 
bliaut, staugt, loti įvairiais st >• 

rais i1" plonais balsais. Taip ir 
atrodė, kad tie žmoneliai esą 

dar, a r gal jau tampa giminiu 
£,i beždžionėms. 

PRAKALBOS. 

Šį vakarą, 7 vai., Įvyks 
prakalbos Elijošiaus svetai- 

nėje, 4600 S. Wood St. 
Prakalbas rengia Biblijos 

tyrinėtojai. 

A A 
AGOTA BARTUŠTITE, PO VYRU— 

MAŽEIKIENE 
Mirė 12 balandžio, 1919,: 30 metų 

amžiaus: Buvo gimusi Lietuvoje, 
Kauno gub: Jlaseinų pav:, Veltrišklų 
kaimo, Gaurės parapijos: 

Paliko dideliame nuliudimie vyrą 
Juozupą ir dvi seseris: Marijoną Bars- 
taitę ir Ong. Karbauskienę. Ir du bro 
liu: Antaną ir Pranciškų: 

Liadotuvės atsibus seredoje, 16 ba 
landžio, 8:30 vai: ryte Nekalto Pra- 
sidėjimo Marijos Panos parapijos Baž- 
nyčios j Švento Kazimiero Kapines: 

"Visi giminės Ir pažĮstami yra širdin- 
gai kviečiami dalyvauti laidotuvėse: 

Velionės kūnas randasi po No: 4344 
S: kockwell St: 

"Pajieškau pusbrolio PakarklLo 
Panevėžio pav: kaimo Pabalnio, ir 

puseserės Marcelės "Masilioniutės kai- 
mo Barklainių miestelio: Abi ypatos 
Kauno rėdybos: Turiu labai svar- 

biŲ reikalų, malonės patjs ar kas apie 
juos žino man pranešti: 

ZIGMAS PAKARKLIS 
462 E: 147 str: New York, N: Y: 

Pajieškau giminaičių Kazimiero ii 
Antano Kirkilų, Kauno gub: Panevė- 
žio pav: Pumpėnų parapijos, kaimo 

Prelbių: Pusbrolių Stanislovo, An- 

tnno ir Nastazijos Prankų, Pašaipiu 
parapijos, sodžiaus Budroniu: Malo 
nės jie patjs, ar kas apie juos žino 
man pranešti, užkų, busiu didei dėkin 

gas: Turiu svarbių reikalų: 
PRANAS BALTRŪNAS 

419 Brook Ave:, New York. M: Y: 

REIKALINGAS 

jsiuvėjas (kriaučiirs): Prosavot ne- 

reikės: Užtikrinu pastovų darbų tin 

kamam vyrui: 
S: Sadler, 

6254 Kimbark Ave:, kampas 63rd St: 

Reikalaujame merginos prie namų 

darbo — i 

$8:00 ir augščiau j sųnvaitę, atsi- 

šaukite po numeriu: 

3324 Auburn Ave:, 

Chicago, 111: 

REIKALINGA šelmyninkė prie ma- 

žos šeimynos. Mergina arba naSlė 

be vaikų. Pastovus darbas. Gera: 

mokestis. Atsišaukite greitai į 
OREMUS CHEMICAL 

LABORATORY 
1718 So, Halsted St., Chicogo, 111. 

Reikalingas Pardavėjas. 
Klein Brothers krautuvė- 

je yra vieta dėl patyrusio 
LIETUVIO PARDAVĖJO 

prie abelno pardavojimo 
po visą krautuvę. Gera vie- 

ta, gera mokestis. Ateikite 

tuojaus. 
KLEIN BROTHERS, 
HaUted & Canalport 

AR JIEŠKAI NAMO? 
a'i'EIK ir pamatyk sekančiu* 

BARGENUS. 

PARSIDUODA 7 kambarių visa ge- 
ram padėjime stiibn, randasi ant Lowe 
A ve. ant Bridgeporto. Randos neša 
$20. į mėnesi: Parsiduos už $1200, 
ant lengvu išmokėjimų. 

PARSIDUODA 4 pagyvenimų geras 
mūrinis namas su gerais įtaisymais, 
randasi ant Bridgeporto gražioj vie- 
toj. Raudos neša 14 procentų: Prekė 
$o300, r'.teks $500, jmokėjimui. 

Parsiduoda 2-jų pagyvenimų ant 
mūrinio fundamento namas iš viso 10 
didelių kambarių šviesus iš abiejų pu- 
sių. Parsiduoda už $1900, su $300: 
įmokėjimų, o likusius raudos išmo- 
kės 

PARSIDUODA visai naujas mūrinis 
nama.s su pirmos klesos įstaigomis 
dvejų pagyvenimų ir galima trečia 
įtaisyti beismente. Parsiduos su $1000 
įmokėjimų, kas norite puikiai gyven 
ti, tai nepraleiskite progos, nes parsi- 
duoda pigiai 

PARSIDUODA biznevas visai nau- 
jas mūrinis namas ant Haisted St. tin- 
kams bile kokiam biznieriui. Parsiduos 
tukstančiu dolerių pigiau negu kašta- 
vo pabudavoti, Greitai klauskitės 
pas: 

] IBERTY LAND & INVESTMENT 
3301 S. Haisted St. Chicago, III: 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akis 
> Ir priskiria akinius 

uiuens sanaeiiB visokiu aukso daigtij. 
Męs taipgi taisome visokius aukso fr 
sidabro daigtus. Kaino? ,v gausios. 

3303 SO. MC3GAN STrtEET 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St.( kerti 32 «t. 
Specialistai Moteriškų, Vyriškų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12— 2 po 
piet. 6—8 vale, Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

Dr, M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

ti) kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeri?. 

Gydo .otrias ir chroniškas ligas, vy- 
ry. moterį) ir vaiki), pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 102S W. 18th 
Street, netoli Fisk Street. 

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

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

ortio Tiltfoiti B«al«?ird 60 

DR. M. T. MOllS 
LIETUVIS 

fiydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

(U* V«U« ! t r»tO IU. 3 f* f lt: 7 ik) 9 ukirt 
HtitlUalt lua 8 ryta Iki 2 t pietį, 
Narna 007 Oakley Blvd 

tftilt S ■■ Ii f 420 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Telefonas Drovep 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

Tel YARD8 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYOYTOJA8 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų lr vyrų Speci&USkai gy- 
do limpančias. užsisenėjuslaa 
lr paslaptingas vyrų Ilgas 

3259 So. Halsteci St., Chicago, Iii. 

BONDS 
Męs perkamo Liberty Bonds už 
Pilną. "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasaien nuo 9—6 
Utarninkais Ketvergals ir 
Subatomia 9—9. 

CA8H 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių,: 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, L-Cnių, RėmŲ Ir Stogams Poplerlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.40 ul galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

30033039 SO. HALSTED STREET CHICAOO, ILL, 

Farmos Farmos 
Nuo bedarbės galima apsiginti tik perkant žemes, 
kur niekad nebūna bedarbės. 

Pas mus atvažiuoti reikia pirkt tikietas } Hart: Gelžkelis išeina nuo 

Harrisno St: Ir 5th Ave:. Chicago pusiau 12 valandą vakare, o norint 

pigiau tai galima važiuoti vandeniu; laivai išeina nuo Michigan Ave:" 
ir Water St:, Utarninke, Ketverge ir SubatoĮ, pusiau 8-tą valandą, va- 

kare: Suvažinėt j abi pus| $5:00: Pas mus neklaidų atvažiuot, nes 

musų Lietuviu Namas palei pat geležkelio stotj. Farmų yra visokių, 
kruias galima gaut ant išmokėjimo teipgi kelios ant miesto namų mai- 

nymui: Drąsiai galima pas mus važiuot arba rašykite Įdėdami markę, 
o gausit "Amerikos Ūkininką" ir Farmų surašą dykai- "Amerikos 
Ūkininkas", Box 96, Hart, Michigan: 

DAUG PAŠAUKTŲ, O MAŽAI IŠRINKTŲ. 
Daug yra laikrodininkų, bet ne visi gali padaryti gerai darb$. 
AS esu užbaigęs Amerikoj ir užrubeĖiniue laikrodžių ir laik- 

rodėlių kursus, praktikavęs Amerikoj per 7 metus Kiek- 
vienas darbas užtikrintas: Taipgi užlaikau visokios rųšieB 
auksiniu tavorų su didelėmis nuolaidomis prieš Velykas: 

♦ 

John Kazakauskas 
LAIKRODININKAS, JUBILIERIUS 

IR OPTIKAS. 

Tel. Drover 10105 3255 S. HALSTED ST. 

VELYKOS JAU ARTI 
Visi žmonės puošiasi, rengiasi prie šios pavasari- 

nes šventės. 
Prie manęs visuomet yra puikus rinkinys vyriškų 

parėdnių. 
Vyriškų, moteriškų bei vaiki; čever/kų. kepurių, 

skrybėlių, gražnų ir 1.1. 

JOSEPH RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

Telephone Drover 6716 
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