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Italai užeme Fiume 

Vengrai Nori Taikintis 
Nuo li'.fluenzos mire5 milijonai 

VOKIETIJOS ATSTOVAI 
PRIBUVO VERSAILLEN. 

Versailies, balandžio 25cl. 
Šiądien pribuvo pirmutiniai 
Vokietijos delegacijos nariai 
j Taikos Konferenciją. Jų 
yra '.ik keturi, kurie nėra 
įgaliotais ką nors svarbaus 
veikti, bet tik bendrai su 

francuzais pasitiks tikruo- 
sius Vokietijos atstovus, ku- 
rie pribus 1 dieną gegužio. 
Dėlei įsileidimo Francuzijon 
šių keturių Vokietijos dele- 
gatų, Vokietijos valdžia iš- 
gavo specialį leidimą. 

FIUME ITALŲ 
14 DIVIZIJŲ. 

Paryžius, balandžio 25 d. 
Vienas Amerikos aficieras, 
kuris vos tris dieno, kaip 
apleido Fiume, pasakoja, 
kad Fiume Italijos kareivių 
yra. apie 14 divizijų; mies- 
tas yra pilnas vien tik Ita- 
lijos kareivių. 

Toliau aficieras pasakoja, 
kad miestą Fiume apleido 
didžiuma gyventojų; ten pa 
siliko tik gyventojai italai. 

VENGRAI NORI 
TAIKINTIS. 

Berlinas, balandžio 23 d. 
(suvėlinta). Franešama iš 
Viennos, kad Vengrijos val- 
džia kreipėsi prie talkinin- 

kų misijos Viennoje, kad pa 
siųstų savo delegatus Buda- 
peštan, dėl padarymo per- 
traukos musių tarp Vengri- 
jos ir Rumunijos. 

Bet, sakoma, talkininkai 
per pulkininką Cunningham 
užreiškę, kad talkininkai tik 
tuomet kalbėsis su Vengri- 
ja, kuomet jos dabartinė vai 
džia rezignuos ir užleis vie- 
tą naujai visų partijų vai- 
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dziai. 

NUO INFLUENZOS MIRf 
PENKi MILIJONAI. 

Londonas, balandžio 25d, 
Apskaičiuojama, kad Ang- 
liškojoj Indijoje mirė nuc 

influenzos bėgyj keleto mė- 

nesių net 5,000,000 ypatų. 
Tai sulyginamai didelis 

nuošimtis. Tas sudaro api* 
2 ypati mirusių ant šimt< 
vien tik nuo influenzos. Ta 
bene didžiausis nuošimti: 
tarpe šalių paliestų influen 
za, 

LENKAI MELSIS DĖL 
DANZIGO. 

Washington, D. C. Len- 
kų atstovas J. F. Smulski 
pranešė, kad visi Amerikos 
lenkai melsis sekančiam ne- 

dėldienyje, kad jiems tektų 
Danzigo uostas. 

DANZIGAS, LENKIŠKA 
RESPUBLIKA. 

į Paryžius, balandžio 25 d. 
Vėl vaikščioja gandai, kad 
D?.nzigas bus ne liuosas tarp 
tautiškas uostas, bet respub- 
lika rybose Lenkijos, tai yra 
tokioj respublikoje Lenkija 
turėtų didesnę kontrolę ne- 

gu bile kokia kita valstybė. 
Vienok nieko tikro dar ne- 
'žinia. 

KAREIVIAI SERGSTI 
AMERIKOS AMBĄSADĄ 

Paryžius, balandžio 25 d. 
Iš Rymo praneša, kad pribu- 
vus Italijos premierui iš Pa- 
ryžiaus surengta didelė de- 
monstracija. Taipgi prane- 
šama, kad Amerikos amba- 

Isadą nuolatos sergsti būrys 
i kareivių. 

VOKIEČIAI PASLĖPĖ SA- 
VO KANUOLES. 

Paryžius, balandžio 25d. 
Korespondentas laikraščio 
Journal Des Debats praneša 
iš Municho, kad Vokietija 
yra paslėpusi giriose apie 
300 kanuolių, kad jų neuž- 
matytų talkininkai. 

Be to korespondentas pra 
neša, k? d tūlose vietose vo- 

kiečiai išdirbinėja kariškus 
trokus, kurie esą apginkluo- 
jami net dviem nedidelėm 
kanuolėm; tapgi išdirbinėja 
mi ir gelžkelių inžinai, pri- 
taikinti prie karės aplinky- 
bių. 

WILSONAS PRIĖMĖ UNI- 
JŲ VIRŠININKUS. 

Paryžius, balandžio 25 d. 
Šiądien prezidentas Wilso- 
nas priiminėjo daug įvairių 
atstovų. Tarpe jų taipgi 
priėmė ir Frank Hayes, pre 
zidentą unijos United Mine 
Workeis of America. 

RUMUNAI SUĖMĖ DAUG 
MEDŽIAGOS. 

Genevos, balandžio 24 d. 
• (suvėlinta). Rumunijos biu 
i'ras Berne praneša, kad Ru- 
sĮmunijos armija, savo perga- 

Į lėse ant vengrų yra suėmu- 

į si daug kariškos medžiagos. 

Lietuvos Viltis. 

N1K0LAI NIKOLAJEVIC , 
MIESTE GENO A. 

Genoa, balandžio 25 d. 
Žinomas Rusijos armijos ko 
manduotojas didkunigaikš- 
tis Nikolai Nikolajevič pri- 
buvo miestan Genoa. Jis 
su didkunigaikščiu Petr es- 

ti Anglijos kariško laive. 
Didkunigaikštis ketinąs per 
Prancūziją vykti Anglijon. 

KOREJOJE 351 UŽMUŠ- 
TŲ YPATŲ. 

Washington, balandžio 24 
Japonijos ambasadorius už- 
reiškė, kad anksčiau paduo- 
tos skaitlinės užmuštų bei 
'sužeistų Korėjos sukilimuo- 
se yra labai padidintos. Su 
lyg vėliausių Japonijos vai 
džios pranešimų, Korėjos 
sostinėje Seul užmušta tik 
viena ypata ir sužeista 6. 
'Gi provincijose laike visų 
sujudimų yra užmuštų 351 
ir sužeistų 735 ypatos. 

I 
I NARLAIVE I ŠIAURINI 
f POLIU. 

4* 

San Francisco, Cal. Tu- 
'las Stefanson, jieškotojas 
[šiaurinio poliaus, užreiškė, 
|kad narlaivė yra vienu iš 
I tinkamiausių prietaisų dasi- 
jgaut į šiaurinį polių. 

Girdi su pagelba narlai- 
vės, narstant apačia ledinių 
kalnų galima dasigauti arti 
poliaus, turint visus gyveni- 
mui *parankumus. Be to 
narlaivė turėtų but ant ra- 

tų, kad pasiekus kartais dug 
'ną galėtų važiuoti. Narlai- 
vė vandenyje sveria vos apie 
600 svarų. 

SONNINO IRG! APLEI- 
DŽIA PARYŽIŲ. 

Paryžius, balandžio 25d. 
Italijos miničteris Soninno, 
irgi apleidžia Paryžių ir Ita 
lijos delegacija visai neda- 
lyvaus Taikos Konferencijos 
posėdžiuose. 

Vienok Paryžiuje yra vil- 
tis, kad krizis su Italija vis 
gi bus išvengtas. 

PLEBISCITAS IŠRIŠIMUI 
ITALIJOS REIKALAVIMO 

Paryžius, balandžio 25 d. , 

Dėlei vis kįlančio kivirčo 
Adriatiko pakraščių klausi- 
me, Čecho-Slovakijos atsto- 
vai šiądien popiet padavė 
prezidentui Wilsonui suges- 
tiją, kad yra tinkamiausias 
būdas išrišimui Adriatiko pa 
kraščitį klausimo tai plebis- 
citas vietos gyventojų. 

WILSONAS NESIKSŠ EGIP 
TO KIVIRČAM. 

Londonas, balandžio 25cl. 
'Amerikos generalis konsulis 
mieste Kairo pranešė Ang- 
lijos generolui Allenby, kad 
'Suvienytos Valstijos pripa- 
žino Anglijos protektoratą 
Egipte ir todėl Suvienytos 
Valstijos be abejonės ne- 

ims naujam gvildenimui 
Egipto klausimo. 

VENGRAI TARIASI SU 
UKRAINAIS. 

Vienna, balandžio 21 d. 
(suvėlinta). Sulvg pranešimu 
iš Budapešto, Vengrijos val- 
džia stengiasi išgauti nuo uk- 
rajiniečių leidimą liuesai susi- 

I nešti su Maskva. 

ČECHAI UŽATAKAVO 
VENGRUS. 

Geneva, balandžio 25 d. 
Iš Viennos ateina žinių, kad 
Čecho-Slovakijos kariumenė 
smarkiai užatekavo Vengrų 
sovietų pozicijas ties Wait- 
zen, 20 mylių į šiaur-ryčius 
nuo Budapešto. Tikimasi, 
kad minėtos Vengrijos po- 
zicijos tuoj turės pasiduoti. 

VENGRIJA UŽDARĖ SA- 
VO RUBEŽIUS. 

Berlinas, balandžio 23 d. 
(suvėlinta). Iš Budapešto 
pranešama, kad .Vengrijos 
padėjimas yra sunkus. Bol- 
ševikų valdžia labai perse- 
kioja buržujus, kuriuos areš 
tuoja tūkstančiais. 

Taipgi ateina žinių, kad 
tuli Vengrijos pulkai neno- 

rėjo eiti kariauti, prieš ru- 

munus. Kareiviai, sakoma, 
bijosi likimo pirmesnio ven- 

grų pulkų likimo, kurie bu- 
vo priversti pasiduoti rumu- 

nams. 

Kad paslėpti nuo pasau- 
lio toki dalykų stovį tapo 
uždaryta visi .Vengrijos ru- 

bežiai, ir dabar niekas nei 
įleidžiama, nei išleidžiama 
per rubežių. 

ITALIJA DĖL FIUME NE- 
PRISIDĖS LYGON. 

Rymas, balandžio 25 d. 
'Dalis parlamento narių vien 
balsiai išnešė rezoliuciją, 
kad Italija neprivalo dėtis 
prie Tautų Lygos, jei nebus 
suteikta Italijai Fiume, Sa- 
rti ir Dalmatijos salos. 

BUVUSIS PREMIERAS 
MIRĖ KALĖJIME. 

Amsfcerdam, balandžio 25. 
IViennos laikraščiai praneša, 
; kad buvusi* Vengrijos pre- 
mieras, Dr. Aleksander Wa- 
kerle, mirė kalėjime. 

REZIGNUOS ITALIJOS 
PREMIERAS. 

Londonan, balandžio 25d. 
Korespondentas laikraščio 
Evening News praneša iš Pa 
ryžiaus, kad ten yra gandas, 
kuris buk paeinąs iš itališkų 
šaltinių, kad Italijos premie 
ras Orlando paduos kara- 
liui rezignaciją. Jei jo re- 

zignacija nebus priimta, tai 
tikimasi, kad panedėlyje ar 

utarninke bus sušaukta Ita- 
lijos parlamentas, kurio su- 

šaukimas buvo atidėtas iki 
6 dienai gegužio. 

FINUANDIJOS NEPRI- j 
IMA SKANDINAVU 
KONFERENCIJOJ 

Washington, balandžio 25 
Pirmiau buvo pranešama, 
kad Skandinavijos šalių ^re 
mierų konferencijoje, kuri 
atsibus 7 d. gegužio, daly- 
vaus taipgi ir Finliandija 
ir Ialandija, bet dabar pra- 
nešama iš Stockholmo, kad 
toj konferencijoj dalyvaus 
tik Švedija, Norvegija ir Da- 
nija. 

WlLSONAS GALI BUT IŠ- 
RINKTAS PREZIDENTU. 

Philadeiphia, Pu., balan- 
džio 25 d. Čia kalbėjo ge- 
neralis prokuroras A. M. Pal 
mer, kuris užreiškė, kad jei 
prezidentas Wilsonas norės, 
tai jis bus išnominuotas ir 
.išrinktas prezidentu trečiu- 
syk. 

UŽPUOLĖ ITALIJOS MI- 
SIJOS SARGYBĄ. 

Paryžius, balandžio 25 d. 
International News Service 
agentūra praneša, kad prieš 
pat išvažiavimą Italijos pre- 
miero Oi lando iš Paryžiaus 

į tapo užpulta premiero sar- 

gyba iš 15 kareivių. Mūšy- 
je sužeista 6 ypatos. 

Vėlesni tyrinėjimai paro- 
dė, ir paskelbta oficialiai, 
kad užpuolimą pradėjęs Ser 
bijos kareivis. Bet taipgi 
yra tikra mūšyje dalyvavo 
ir francuzai. 

AMERIKONAI BADAUJA 
VOKIETIJOJE. 

I Coblenz, balandžio 25 d. 
i Čia gauta žinių, kad nema- 

jžas skaičius civilių ameri- 
Lkonų Vokietijoje kenčia ba- 
dą. Dedamos visos pastan- 
gos, kad pasiekus juos su 

į maistu. 

PERSEKIOJA AMERIKO- 
NUS ITALIJOJE. 

Paryžius, balandžio 25 d. 
Čir. pribuvęs Amerikos afi- 
ciens pasakoja, kad Itali- 
joje anerikonus tiesiog per- 
sekioja. Minėtas aficieras 
daugelyje restoranų negalė- 
davęs ga,"+i valgyti, nes sa- 

vininkai, bijodami Italijos 
aficieru boikoto, meduodavę 
jiems maisto. 

HALLERIO KAREIVIAI 
MŪŠYJE VILNIUJE? 

Geneva, balandžio 25 d. 
Lenkijos agentūra Lausan- 
noje praneša, kad dalis Hal- 
lerio kareivių, kurie atvyko 
i i Francuzijos Lenkijon per 
Vokietiją dalyvavo mūšyje 
prieš bolševikus, kuomet len 
kų kariumenė atėmė Vilnių 
nuo bolševikų. 
60,000 TRAUKIA VEN- 

GRU ON. 
Berilnas, balandžio 25 d. 

Iš Budapešto ateina žinių, 
kad talkininkų armija apie 
iš 60,000 kolioniaJių karei- 
vių traukia ant Vengrijos 
sostinės Budapešto. Su šia 
kariumene taipgi eina ir 
Transylvanijos sodiečiai, ku 
rie iš neapykantos prieš ven 

grus, rengiasi išpilti jiems 
kailį. Sakoma Vengrijos so 

vietų valdžia esą dėlto labai 
Lusirupinusi. 

BELGIJOS KARALIUS 
IŠLĖKĖ VOKIETIJON. 
Brusseiis, balandžio 25 d. 

išiąc^'en Belgijos karalius ir 
karalienė išlėkė 'orlaivyje Į 
miestą Bochum, Vokietijon. 
Ta apielinkė šiuo laiku už- 
imta Anglijos ir Francuzijos 
okupacijinės kariumenės. 

VLADIVOSTOKE ATIDA- 
RYTA AFICIERU MO- 

KYKLA. 
Vladivostokas, balandžio 

24 d. Su pagelba Anglijos 
misijos Rusijoje tapo atida- 
lyta aficieru mokykla, pri- 
ruošimui aficieru dėl Rusi- 
jos armijos. 

CLEMENCEAU RAŠYS 
KNYGĄ. 

Paryžius. Viename iš pa- 
sikalbėjimu Prancūzijos pre 
mieras Clemenceau užreiš- 
kė, kad užbaigus Taikos 
Konfsrencijos darbus jis rna 
nąs rašyti knygą, kuri bus 
vaisiumi jo ilgametinio vei- 
kimo politikoje. 

REZIGNAVO AMERIKOS 
I AMBASADORIUS PAGE. 

Rymas, balandžio 25 d. 
Laikraštis Italia praneša, 
kad Amerikos ambasadorių 
Thomas Nelson Page pada- 
vė savo rezignaciją iš už- 
imamos vietos. Tas daro- 
ma, kaip »ano laikraštis, 
dėl griežtos Wilsono poli- 
tikos linkui Italijos. Page 
yra Amerikos ambasadoriu- 
mi Italijoje nuo 1913 metų. 

S MOTERIS PERŠOVĖ 
VYRĄ TEISME. 

Chicago, 111., balandžio 25 
Laike teismo posėdžio tula 
moteris peršovė savo vyrą; 
oriežastimi buvo, kaip ma- 

noma, vyro norėjimas per- 
siskirti su pačia. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Subatoje giedra ir gal nedė- 

lioj; lengvai kilanti tempera- 
tnra, ir vidutiniai šiaur-ryčiti 
vejai. 

Saulėtekis, 5:53: saulelev 
dis, 7:43 
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Nedaug, bet širdingai. 
Chicagos Prūsų Lietuviai aną dien iš- 

siuntė Liotuvos valdžiai, per prof. Valde- 

marą Paryžiuj, savo auką—šimtą doliarių, 
— su prašymu, idant butų perduota Prūsų 
Lietuvių Tarybai ir su paraginimu savo 

brolius Lietuvoje, idant jie išvien dėtųsi 
su visa Lietuva. 

Prūsų Lietuvių Chicagoje yra tik ma- 

žytėlė saujalė ir tik nuo peieito lapkričio 
jie čia susiorganizavo. Šimtinė aukų — yra 
nemaža sulyg jų skaitliaus suma. 

Šitoks gražus, broliškas jų pasielgimas 
yra vertas ir, be abejonės, iššauks tikrą pa- 
sigerėjimą tarp visų lietuvių. 

Ateina lakai, kuomet visi Lietuvių šei- 
mynos nariai vėl susispies vienon krūvon, 
kaip pirmiaus jie buvo ir, susivieniję, ties 
savo naujų narnų durimis užrašys ne- 

mirštant] obalsį: 
"Visi už vieną! Vienas už visus!" 

Plati p. Hallerio burna. 
Laikraščiai praneša, kad šiomis die- 

nomis buvusios Francuzijoj lenkų armijos 
vadas, gen. Haller, pasiekė Varšavos. su 

pirmais savo armijos būriais. Lenkai jam 
iškėlė, sakoma, iškilmingas lauktuves, o 

gen. Haller, kaip praneša telegramas iš 
Varšavos, atsakydamas ant pasveikinimų, 
užreiškė, kad Lenkija privalo buti "od 
morza do morza"—nuo Baltiko jūrių net 
iki Juodujų jūrių ir kad jo armijos biznis 
busiąs prižiūrėti, kad Lenkija tokia butų. 

Prieš porą dienų męs buvome paste- 
bėję, kad lenkų armija tokiu tikslu vyksta 
iš Prancūzijos Lenkijon. Jeigu talkininkai 
najiviai mano, kad lenkai veržiasi kovon su 

bolševikais, tai jiems teks drūčiai tame 
apsi vilti. Lenkai apšauks bolševikais visus, 
kas stos jiems ant kelio jų plėšikiškų tikslų 
atsiekimui: lietuviai, ginantieji savo Lie- 
tuvą; ukrajiniečiai bei rusinai, kovojantie- 
ji už savo šalies nepriguimybę ir prieš len- 
kų ambicijas juos pavergti — bus lenkų 
paskelbti "bolševikais." Nes tik tokią hy- 
pokriziją naudodami, lenkai galės veržtis 
į svetimas žemes, idant pasidaryti sau Len- 
kiją "od morza do morza." 

Nėra reikalo nei minėti apie tai, kad 
pirmiaus negu p o 1 i a k a i pasidarys sau 
iš svetimų žemių Lenkiją "od morza do 
morza" — nuo jūrių iki jūrių, tai jūres 
kraujo turės pasilieti kaip Lietuvoj, .taip ir 
Ukrajinoj, nes šios dvi tautos, nešiojusios 
lenkiškos vergijos pančius pirmiaus, tik per 
savo lavonus leis p o 1 i a k a m s jų impe- 
rialiskiškas ambicijas užganėdinti. 

Naujai gimusi Lenkija dar savo vys- 
tykluose gulėdama,'' jau žinda iš kraujo butelio. Jeigu nuo šito papraeio ji veikiai 
nebus atpratinta, nesunku nuspėti, i ką 
tas kūdikis išaugs, tokį paprotį įgyjęs. 

^Talkininkai yra? sena ir išmintinga "nursė," bet šiame atsitikime jie gal išeiti 
panašus į tą "nuisę," kuri pavestą sau 
kūdikį, idant jį greičiaus nuraminus, deg- tine girde. 

Nesiskubinkit! 
Męs buvome padavę žinių, kad kelias 

į Lietuvą jau atidarytas, kad valdžia pa- naikino drausmes susinesirnui.su Lietuva. 
Bet podraug męs persergėjome žmones, kad nesiskubintų ir palauktų tolimesnių 
paaiškinimų, kuriuos vyriausybė žadėjo suteikti. 

žmonės tačiau* nekantrauja. Tas su- 

, rantama: jie norėtų kuogreičiausiai arba j 
patįs vykti Lietuvon, arba pasiųsti tenai 
į inigų, laiškų ir tt. Tuomi žmonių nekan- 
, umu pasinaudoja įvairus agentai, kurie 
skelbia, ka:l jie jau parduoda šifkortes, 
f-iunčia pinigus Lietuvon ir t.t. 

Męs dar sykį persergstim savo skai- 
tytojus, kad jie neduotų jokių pinigų nei 
hifkortėms, nei persiuntimui Į Lietuvą, nes 
iki šiolei dar nei Lietuvon važiuoti, nei 
i-inigų nei laiškų siųsti nėra galima, pakol 
aidžia nepaskelbs tam tikrų padavadiji- 

mų. 
Kas tvirtina, kad jis jau dabar par- 

davinėja šifkortes Lietuvon, arba siunčia 
pinigus tenai, tas yra melagis, o kiek- 
vienas saužinus melagis gali būti ir apga- 
vikas. 

Męs patariame visiems lietuviams, ku- 
•ie nori buti atsargus ir nenori rizikuoti 
•iškišti savo pinigų, kad jie palauktų ii' 
i ši • kortomis ir su pinigų bei laiškų siun- 

timu Lietuvon. 
Nėra jokio senso, jeigu jųs sumokėsit 

ririgus agentui ir jie pas jį gulės, nes jis 
jų dafcar išsiųsti negali. Geriaus lai tie pi- 
rigai guli pas jus — jie bus saugesni jūsų 
kišeniųje, negu agento spintoje. 

Kuomet tikrai galima bus siųsti šif- 
kortes ar laiškus, Jusų laikraštis "Lietuva' 
jums apie tai tūojaus praneš. 

O kol-kas, palaukit, nesiskubinkit! 

I Svetimoje Spaudsje.apie Lietuvius; 

APIE LIETUVIŲ PETIflJAS. 
iš pirežasties lietuvių renkamų parašų 

peticija už Lietuvos neprigulmybę dau- 
golyj angliškų laikraščių buvo tilpę žinių. 
I ekurie padavė ir -peticijos tekstą, kiti 
pranešė žinių apie lietuvių mitingus, dar 
kitur tilpo ir paraginimų rašyties po pe- 
ticija. 

"Lietuvos" laikraščiui tokių žinių atė- 
jo iš kelių dešimtų angliškų laikraščių. 
Bene daugiausiai tokių laikraščių buvo iš 
Naujos Anglijos valstijų. 

if * 

"Jeigu Lietuva bus pripažinta nepri- 
^ulminga tauta, ji gaus gana Livonijos [?], 
idant susisiekti su Baltiko jūrėmis." 

—Iš Ledger, Tacoms., Wash. 
Balandžio 10 d. 1919 m. 

I 

Shenandoah Hei-ald [balandžio 11 d.] 
prašinėdamas iškilmes, kokias Shenan- 

iioah, Pa., gyventojai iškėlė savo sugrįžu-1 
riems kareiviams, pažymi, kad iškilmėse 
dalyvavo ir Lietuvių benas. Paminėta taip- 
ri keletas lietuvių kareivių. 

•T % * 

KAM SOCIALISTAI TIKI. 
Gardner [Mass.] Nev/s talpiną prane- 

šimą. to miesto suvienytų soci&listiškų kliu- 
bu, kuriems miesto vyriausybė užgynė pa- 
rduoti 1 d. gegužio. 

Tarp jų yra ir lietuvių socialistų kliu- 
bas/ kuris, anot jų pranešimo, laiko susi- 
inkimus Ryan's Kail'eje ir turi apie 65 

narius, kurių tarpe yra ir 10 šios šalies 
oiliečių. Kiti kliubai yra: finų ir skandi- 
navų. i 

Kliubai paaiškina, kad "šitie sociali- 
stų kliubai neturi jokiu oficialių ryšiu su 

jokia darbininkų unija"; kad jie "jokiu 
oudu nesimpatizuoja neigi ph taria Aidob- 
Hstams (I. W. W.), sindikalizmui, ar anar- 

chijai." 
Toliaus jie aiškina: 

"Męs nenešiojame raudonos vė- 

liavos, tikėdami, Kad ji ženklina nepa- 
klusnumą įstatymam?. Męs nešioja- 
me ją tiktai kaipo musų partijos 
ženklą. 

"M83 tikime, kacl gyvenimui Suv. 
Valstijos yra geriausia šalis pasaulyje, 
bet męs manome, kad ji batų dar ge- 
resne, jeihi musų pažiūros kaslink nuo- 

savybes valdymo paimtų viršų." 
Vardan lietuvių socialistų pasirašo tu- 

;as -John Evans—visai ne lietuviška pra- 
vardė, 

Bal. 14 d,, 1919 m. 

j, ^Vcrcester (Mass.) Telagram prane- 
[ i; (bal. 14.) kad "VVorcesteryj apie 30 lie- 
tuviu moterių sutvėrė Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus skyrių, kuris renka drabužius, 
kondensuotu maistą ir mano tai siųsti Lie- 
tuvon. 

Amerikos didžiau&is pirklybinis laivas, tik-ką nuleistas. Jis turi 12,000 tonų įtalpos ir yra 537 pėdas ilgio. 

Nesenai Amerikos lietuvių 
laikraščiuose, vėliaus ir te-' 

legrafiškuose pranešimuose 
iš Europos, pasirodė žinia, 
kad tula p-nia Turczyno- 
vvicz, "grafienė de Gozda- 
wa", išvažiavusi iš Šveica- 
rijos Lietuvon sykiu su Miss 
Mary Lathrop Bentoįrir p. 
Pakštu. Suiyg telegramų iš 
Berno, visi jie esą nariais 
"tarptautinės pagelbos ko- 
misijos," pasiųstos Lietuvon, 
bet suiyg privatiško kable- 
gramo, pasiųsto tūlam p. 
Peabody New^Yorke "Lie- 
tuvos Premieras paskyrė 
Grafienę de Gozdawa Tur- 
czynowicz labdarybės ka- 
misorium" ir kad esą "Gra- 
fienė yra Įgaliota suorgani- 
zuoti pagelbąi žmonėms" 
Lietuvoje. 

Dirbo Lenkams. 
šita žinia apie p-nios Tur 

czynowiez išvažiavimą Lie- 
tuvon puolė ne vienam Ame 
rikos Lietuviui akysna, nes 

jos vardas mums neva visai 
svetimas. 

Dar 1915-ais ar 1916-tais 
męs ji girdėjome Ameriko- 
je. Amerikos angliškuose 
laikraščiuose tuomet, kaip 
pamename, pasirodė straip- 
sniai, iš kurių sužinojome, 
kad p. Turczynowicz esanti 
iš Suvalkų, kur josios vyras 
buvęs inžinierium ir tarna- 

vęs tuomet rusų armijoj. 
Tuose straipsniuose p. 

Turczynov/icz kalbėdavo 
apie baisenybes, kurias vo- 

kiečiai padarė Suvalkijoj— 
lenkams. Iš tų straipsnių 
lietuviai buvo sau nusista- 
tę nuomonę, kad p-nia Tur- 
ezynowicz yra pirmos klia- 
sos en-dekiška lenkė, gabi 
lenkų propagandiste: taip ji 
gynė lenkų interesus—Su- 
valkijoj. 

to to apie p. Turczyno- 
wicz nebuvo girdėti per po- 
rą metų ir tik štai dabar ji 
vėl išplaukė visai netikėtai 
viršun—ir jau ant lietuviš- 
kų vilnių. Nedyvai todėl, 
kad daugeliui lietuvių tap- 
telėjo širdin: kokiu budu 
galėjo atsitikti tokia ne- 

Liketa metamorfoza (per- 
maina) ? 

Rašančiam šiuos žodžius 
netrukus prisiėjo daugiau 
apie šitą klausimą išgirsti. 
Ir kadangi visa tai, kas man 
teko sužinoti, yra nepapra- 
stai akyva ir kadangi p-ni 
Turczynowicz, jeigu tikėti 
viršminėtam telegramui, ta- 
po paskirta Lietuvos labda- 
rybės kamisopum, tai vi- 
siems lietuviams yra ytin 
žingeidu, naudinga ir svar- 
bu galimai geriausiai su sa- 

vo naujomis žvaigždėmis su 

■ipažinti. 

Idant prigelbeti prie gali- 
mai teisingesnio šio klausi- 
mo nušvietimo, šio rašinėlio 
autorius turi pasakyti, kad 
jis niekados savo gyvenime 
nėra p. Turczynowicz ir.a- 

tęs, neigi apie ją prieš tai 
girdėjęs ir kad žemiauij pa- 
duodamu žinių vieninteliu 
tikslu yra nušviesti klausi- 
mas, kuris dabar, akyvaiz- 
doje žemiaus paduotų ži- 
nių, išrodo daugiau negu 
misteriškas. 

Prie šio reikalo tyrinėji- 
mo mane privedė menkas 
iš pažiūros atsitikimas. Vie- 
ną gražią dieną, tuojaus po 
to, kaip laikraščiuose pasi- 
rodė žinia apie p. Turczy- 
nowicz važiavimą Lietuvon, 
prie manęs kreipėsi tūlas 
asmuo, pasisakiusis esąs 
valdžios agentu ir norįs su- 

žinoti, kas pT Turczynowicz 
esanti, ką lietuviai apie ją 
žino ir kokią ji poziciją tarp 
lietuvių užima. Turėjau pri- 
sipažinti, kad apart jos gir- 
dėto vardo, nieko daugiaus 
apie ją nežinau. 

— Navatna—tarė jis,— 
kad jus, lietuvių veikėjai, I 

nieko nežinote apie žmones, 
kurie paskirti į žymias vie- 

I tas. 
Šisai incidentas privedė 

J prie to, kad aš pasiryžau 
daugiaus pasiteirauti apie 
šią ypatą ir sumedžioti dau- 
giaus apie ją žinių. Pasek- 
mėje atsirado labai akyvos 
medžiagos, kuirą žemiaus 
paduodu. 

Didelė Lietuvių Draugė. 
Nuo nekuriu lietuvių, pa- 

prastai turinčių geras infor- 
macijas, man teko išgirsti, 
kad p. Turczynowicz, teisy- 
bė, iki šiolei dirbusi len- 
kams, bet dabar perėjusi lie-1 
tuvių pusėn ir lietuviams la- 
bai daug gero padariusi. 

Sulyg šitų žinių, p. Tur- 
czynowicz padovanojusi lie- 
tuviams labai daug maisto, 
medikamentų — bene net 
$500,000 vertės, ir tai tų, 
kurie buvo skirti lenkams; 

I kad ji, apart to, suvedusi ne 

kuriuos lietuvius Europoje j 
labai geras pažintis su įtek- 
mingais politikoje žmonė- 
mis ir abelnai padariusi lie- 
tuviams labai-labai daug ge- 
ro, neš ji esanti labai gabi 
ypata ir su dideliais ryšiais 
tarp pasaulio galingųjų. 

Man buvo labai smagu 
girdėti tokias geras žinias: 
kiekvienas atsivertusis ta- 
lentas, ar veikėjau yra 
lietuviams labai branginti- 
nas—gi ypatingai toki ge- 
radėjai, kurie gali musų su- 

vargintiems žmonėms dary- 
ti dovanas po puse milijono 
doliarių vertės. 

Tačiau man norėjosi žino- 
ti, kokios priežastis galėjo 
pirversti p. Turczynowicz 
staiga nuo lenkų persimesti 
lietuvių pusėn ir tai su to- 
kiais stambiais prezentais. 
Nes, žinote, dalyl:as išrodo 
nenaturalis. Mano inior- 
mantai tačiaus štai kaip apie 
tai išaiškino (iš kur jie to- 
kias žinias sėmė, aš to ne- 

žinau) : 

P-nia Turczynowicz—sa- 
kė jie—yra ne lenkė, neigi 
sulenkėjusi lietuvė, nors jos 
vyras, matomai, tokiu sulen- 
kėjusiu lietuviu esąs. P-nia 
Turczynowicz, sakė jie, yra 
ne lenkė, bet amerikone, ve- 
dusi lenką. Su juo jį dabar 
esą persiskyrusi ir todėl— 
well, dalykas iš dalies mo- 
teriško keršto, gi iš dalies 
didelis apsivylimas lenkais 
abelnai. 

Kita versija yra tokia: 
p-nia Turczynovviez nepa- 
žinusi lietuvių Suvalkuose 
būdama. Atvykus Ameri- 
kon, ji Čia išgirdusi ir susi- 
pažinusi su lietuviais; įsiti- 
kinusi, kad lenkai ją netei- 
singai apie lietuvius infor- 
mavo ir maži-pamaži sim- 
patijos prie nuskriaustų lie- 
tuvių vis labjaus jos demo- 
kratiškęj amerikoniškoj šir- 
dyj augo. Pagalios iš len- 
kų "abazo" ji galutinai per- 
ejo nuskriaustų lietuvių pu- 
sėn. 

(Užbaiga seka). 
iįm x 

MARSELIETE. 
Socialistai gana tankiai gie- 

da niarsalietę, kur reikia ir kur 
nereikia. Bet labai ir labai re- 
tas iš jų žino, kaip ir kur ta 
marselietė atsirado. Ją paga- 
mino vienok užsigėrė žmonės 
prie gana keistų aplinkybių. 

MersalieteS autorius visiš- 
kai nežymus muzikos žmogus. 
Jei ne ta marselietė, tai jis Im- 
tų visai nežinomas, jam pa- 
itaikė geru momentu "išras- 
ti" marselietę ir jis pagarsėjo. 
Marselietės yra šitokia istori- 
ja- 

Balandžio 20 diena 17' >2 me 

tuose, Franeur.ija, kad atlaiky- 
ti tikra iškovotas teises, apskel- 
bė karę Austrijos Kaizeriu' 
ir Prūsijos karaliui. Toje di- 
lioje, kaip buvo apskelbta karė, 
Strasburgo mieste majoras, 
arba miesto galva rado reika- 
lingu dar ir nuo savęs paskelb- 
ti manifestą. To majoro ma- 

nifestas tapo išlipytas ant 

sienų Strasburgo ir jis pas- 
kui buvo intalpa garsiajai 
Marselietei. Ta r manifestai 
maž daug sekančiai skambėjo: 

"Prie ginklų piliečiai! Mu 
sų vėliava dega ir šaukia 
.mus prie ginklų. Męs tu 
rime pergalėti arba žūti. Tei 
męs pasiliksime liuosi, tai 
bus galas" tamsybei Teguli 
tuomet dreba vainikuoti t!- 

* * 

ronai! Pirmyn! Pirmyn! 
Mirti, arba buti liuesais!"' 
Tą patį vakarą, kuomet bu- 

vo išleista ta karinga prokla- 
macija, namuose Strasburgo 
mieste majoro susirinko kele- 
tas aristokratų. 1 arpe tų aris 
tokratų buvo ir vienas muzi- 
kas Rouge de Lile. Laikė va- 

karienės buvo išgerta daug 
šampano, buvo išrūkyta daugy* 
be cigarų. Isigėrus, majoro 
svečiai panorėjo dainuoti, juk 
užsigėrė žmonės visuomet yra 
linksmi. Bet ką gi dainuoti? 
Tuomet dar nebuvo daug pat- 
riotiškų dainų, o kurios bu v >, 
tai jau buvo nusibodę. Ot tu 
met tai ir gimė pas pusgirčius 
aristokratus mintis, kad reikia 
paskirti dovaną tam, kuris pa- 
gamins naują karingai patrio-1 
tiška dainą ar giesmę. 

Tuomet tai Strasburgo ma- 

joras* ar miesto galva ir atsi- 
kreipė prie tenai esančio k 
Lille'io, kad jis ką nors paga- 
mintų. Visi susirinkusieji ir 
gi to pat ] ašė. 

Pusgirtis Rouge de Lillc 
parėjo namon labai sujudę:;. 
Ant s*alo namuose jis rado jo 
užminta pasidėti smuiką. Ji-> 
ją paėmė ir užgriežė. Xa ir po 
tokių karingų kalbų, po tokiu 
karingo išsigėrimo pas majo- 
rą, smuiką karingai griežė. Jis 
net apsvaigo. Paskui jis vėl 
paėmė smuiką ir begrieždamas 
užrašė meliodiją tos dainos. 
Ant galo užmigo. 

Pabudęs ryte, jis visiškai 
pamiršo apie vakarykščius 
sitikimus, juk taip tankiai iš- 
sigėrusiems žmonėms ats:tin- 
ką. Jam priminė a!>ie viską tik- 
tai užrašytos gaidos. 

Jis paėmęs ir dar pataisęs 
gaidas nusiskubino pas majo- 
rą. kuriam pagriežė. Bet ma- 

joras nežinojo, ar ta nauja 
daina yra gera, ar bloga. Tuom 
tarpu vėl pradėjo pas majorą 
rinktis vakarykščiai svečiai 
Ir vėl buvo geriamas šampa- 
nas ir jau dainuojama girtu 
aristokratų. Tos naujos dai- 
nos pirmutinis vardas buvo 
"Kariška daina Reino arini- 
jos." 

Šitfi daina po nekurio lailv. 
buvo pernešta ant krantų Yi- 
duržeminės jūrės ir tenai vie- 
nas kitas pradėjo ją dainuoti 
Pradėjo ją dainuoti, ypačiai 
mieste Marseliuje. Ir apskri- 
tai tuomet visi karingieji fran- 
euzai dainavo ta daina. 

V c 

Ta daina vis kas kartas da- 
rėsi simboliu ko tai augštesnir., 
ko tai nežemiško. Paskui, ku > 

mot franeuzai paėmė Paryžių, 
tai irgi ją dainavo. Paryžių, 
kaip žinoma, paėmė franeuzai 
paeinanti nuo Maseliaus tnar< 

seliečiai ją ir dainavo, tai pary 
žiečiai tą dainą ir pavadino nva 

seliečių daina arba paprastai 
—marseliete. Su marselr.' 
čiais pradėjo ją dainuoti i>ar\ 
žiečiai. Taip ii ir pasiliko 
mersalietė ir išsiplatino. 

Tuojaus po to, tai yra 1798 
metuose francuzų valdžia ma" 

selictę pripažino francnzų tau- 
tišku himnu, o paskui viscki 
revoliucijonicriai ja pripažino 
revoliucionierišku himnu. 

Tokia tai istorija -Marselie- 
tės atsiradimo. P. X. 

\ 
\r 

iš )'iuxciro. 
Eina vienas progresista* 

naujos gadynės ^u principai 
pro lotą užsėtą agurkais. Kad 
žvirbliai neišlestų sėklų, buvo 

pastatyta jaidyklė. Princij;- 
nis žmogus neišsižadėdamas s a 

vo principų, sako baidyklei:— 
— Xe, aš sul\g principo iv- 

dalinu aukų. Tamista dar Jau- 
nas ir gali užsidirbti. 

KLIUDĖ. 
— Kelinta valandr 
— Pirma štriuopa 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje, j 
DETROIT, MICH. 

Laikračiuose nedaug- tesima- 
to žinių iš Detroit, todėl aš 
čia truputj parašysiu. Steng- 
siuos, kiek galima, nurodymus 
duoti teisingai. Suteksiu žinių 
apie darbus. 

Čia visos didesnės dirbtuves 
užsiima automobilių išdirbyste 
Darbai, sulyginus su kitais• 

miestais, eina ne blogai; ypa-l 
tingai gerai dirbama Fordo 
dirbtuvėse; jų vra dvi ir jo^e 
dirba keli tūkstančiai darbinin- 
kų. Paaiškinsiu anie jas smul- 
kmeni škia u. 

Ford Motor Co. randasi ry- 
tinėje dalyie (Fast Side). Dir- 
bama joje dieną ir naktį po S 
vai. Vakarinėje miesto dalyje 
randasi Ford Shipyard Co. 

Toje dirbtuvėje kiekvienas dar- 
bininkas, be skirtumo lengvai 
ar sunkiai dirbtų, gauna vie- 
noda užmokestį — 6 dol į 8 
vai.; eia darbininkai užganė- 
dinti kaip darbu, taip ir užmr- 
kečiu. 

Fordp dirbtuvėse .lengva:' 
galima gaut darbą; reikia tik 
į tą kompanija parašyti laišką 
ir ji tuojaus prisiunčia aplika- 
cijos kortą. Išpildžius tą kor- 

tą galima eiti ir dirbti. Vienok 
darbas yra duodamas tiktai 
tiems, kurie yra išgyvenę Det- 
roite ne mažiau šešių mėnesiu. 

Fordo dirbtuvėse yra dali 
nami sykį j mėnesį lapeliai, ku- 
riuose yra aprašomos dirbtu- 
vės tiesos, juose randasi ir 

šiaip pasiskaitymu. Reto pietų 
laike, vakare, užbaigus dienos 

darbą, yra rodomi krutami pa- 
veikslai. Abelnai imant, Fordo 
dirbtuvėse geriau yra dirbti 

negu kitų kompanijų fabriku'.) 
se. 

Fordo Darbininkas. 

RAGINE, VVIS. 

Parašų rinkimas pasekmes 
Męs, raciniečiai, parašų rin- 

kime negalime didžiuotis, bet 
visgi turime priminti kiek c*a- 
me surinkę ir kaip darbavomės. 

Viso surinkome parašų 1? 
94; tame skaitliuje yra pasira- 
šiusių 888 svetimtaučiai ir 406 
lietuviai. 

Taigi lietuvių parašų mažai 
tesurinkome. Mažai dėlto, ka:l 
pradedant juos rinkti L. S. S 
vietinė kuopa surengė p. Jukc- 
liui prakalbas. Kad užkenkus 
tam prakilniam darbui, tas kal- 
bėtojas net dviejose dienose 
laikė prakalbas, kuriose ne tUc 
kad liepė nesirašyti, bet ir kurs^ 
tė trugdyti parašų rinkimui. 
Tas jo kurstymas padarė į pub- 
liką įtekmę, užtaigi kaip kurie 
ir nusirašė. 

Be to dar buvo štai koks at- 
sitikimas: J. Kesniinas, dirban 
tis R. Mfg. Co. buvo apsiėmęs 
parašus rinkti. Gavęs kelis pa- 
rašus namie, nuėjo parinkti ir 
į dirbtuvę. Dirbtuvėje vienac 

^lietuvis darbininkas prieit,, 
prie Kesmino ir prašo, kad tas 

jam duotų blanką nusinešti i 
kitą ruimą' aiškindamas, kad 
ten esą daugiaits lietuviu; jie 
visi pasirašysią ir po to blanką 
jis sugrą/insęs atgal. Kesnii- 
nas patikėjo ir cfavė blanką. Po 
valandos, atėjęs lietuvis pasakė 
Kesminui, kad jis pats nesira- 
šęs ir nenorjs, kad kiti rašytųs. 
Blanka jam buvo paduota pilna 
parašų (t;ktai kelių tetruko), 
D kuomet sugrąžino, visi para- 
šai pasirodė ištrinti. Matote, 
prie ko kurstitojai priveda sa- 

vo pasekėjus. 
Nežiūrint, kad ir daug trug- 

(lytojų buvo, vienok geri tėvy- 
nes mylėtojai dirbo išsijuosę 
štai vardai tų, kurie su pasi.v 
vėriniu veikė: D. Jackevičių, 
\ Melčius, Bagdonas, IV. Ra- 
dzevičius- Tylevičius, l\ Ma- 
lišauskas, A. Gerchus, V asi- 
liauskas, J. Darkintis ir kili 

Taipgi ir A. I.. T. S. 35 kp. ta- 
me reikale veikė kiek gaiėjo, ji 
net padarė iš savo kasos išlai- 
du apie $18.00 Katalikai ir- 
gi 3ykiu darbavosi. 

Visi parašai tapo pasiūti Pil- 
dančiam Komitetui i \Vashing- 
toną, D. C. 

Varde Lietuvos žmonių, ta- 

riu visiems rinkiakms gilų 
ačiu. Jusų darbai bus pažymėti 
Lietuvos istorijoje. 

Progai esant turiu priminti 
vietos lietuviams, kad balan- 
džio 27 d. 6:30 vai. vakare 
Union Hali T. M. D. i21 kp 
rengia prakalbas. Kalbėtojum 
yra užprašytas Dr. A. T. T\- 
montas. T- -s prakalbos bus ritn- 

tos, pamokinančios; tad nepa- 
mirškite balandžio 27 d. 

M. K 

KHINF.LONDER, \VIS. 

čia gyvenam tik viena lie- 
tuviška šeimyna; todėl ir pe- 
ticijos blankų negavome. Blan- 
ką iskirpom iš "Lietuvos" ir 

užlipę ant jos popieros lapą. 
ir kome parašus. Per dvi die- 

nas surinkome 70 parašų. Jei 
gu hutų buvę laiko rinkti 11- 
giaus, butumem surinkę kur- 
kas daugiaus, bet kadangi laik- 
raščiuose buvo garsinta, kad 
tam tikslui tiktai dvi dienos 
tėra skirtos, tai męs tiek laike 
ir terinkome. 

Retai radosi žmonių, kuris 
butų atsisakė pasirašyti. 

M. A. S. 

DETROIT, MTCM. 
Lietuvių Šv. Jurgio Draugi- 

ja savo susirinkime' laikytame 
kovo 30 d. pritarė sašaukimui 
Lietuvių Visuotino Seimo. 
Taipgi pripažino, kad tas sei- 
mas butų šaukiamas didžiau- 

sioje lietuvių kolionijoje Chi- 
cagoje ir kad jis Įvyktų kogrei- 
ciausia. 

Be to turiu primiti, kad me- 

nama draugija turi pasisam- 
džiusi ant gegužio 30 d. pikni- 
kui Edisono daržą. Taigi bro- 
liai lietuviai atsilankykite. At 

šliaukykite ne tik iš petroito, 
bet ir iŠ jo apielinkės, nes juk 
tai bus Šįmet pirmas piknikas, 
kuriame galės pakvėpuoti ty- 
ru oru. 

/. Bandža. 

Iš Chicagos 
TARPTAUTIŠKA 

PARODA. 
Rytoj, 27 dieną balandžio 

3 valandą po pietų įvyks 
didelė tarptautiška paroda. 
Paroda vykinama sąryšyje 
su Pergalės Paskolos reika- 
lu. 

Parodoj išviso dalyvauja 
27 tautos, tarp jų ir lietu- 
viai. Kiekviena tauta turės 
savo "float". Sekančios tau 
tos ims dalyvumą ir tokioj 
eilėj paroduos: 

1. Alzas-Lotaringiečiai. 
2. Armėnai. 
3. Assyrijiečiai. 
4. Belgai. 
5. Kinai. 
6. Čeko-Slovakai. 
7. Danai. 
8. Filipiniečiai. 
9. Finai. 

10. Francnzai. 
11. Vokiečiai. 
12. Grekai. 

13. Olandai. j 
14. Italai. 
15. Japonai. 
16. Jugo-Slavai. 
17. Latviai. 
18. Lietuviai. 
19. Vengrai. 
20. Norvegai. 
21. Lenkai. 
22. Rumunai. 
23. Rusai. 
24. Švedai. 
25. Šveicarai. 
26. Syrai. 
27. Ukrajiniečiai. 

Rytų pusėj Michigan gat., 
tarp Van Buren ir Ran- 
dolph, kiekvienai tautai 
sulyg pažymėtų nume- | 
rių, bus skirta vieta vėlia- 
voms sunešti. 

Žmonių maršavimo ne- 

bus. Vientik vežimai ir vė- 
liavos. 

Trečią valandą pradedant 
paroda eis gatvėmis nuo 12 
gatvės trauks šiaurėn State 
st. iki Randolph, ja pasuks 
į rytus iki Michigan ave. 

Michugan ave. trauks į pie- 
tus iki Van Buren. 

Ten prie Victory Forum 
Įvyks visų tautų mass-mi- 
tingas. 

Lietuviai parodon ir mass- 

tingan kviečiami atsilankyti 
koskaitlingiausia. Bus ko pa 
siklausyti. 

Lietuvių susirinkimo vie- 
ta bus ant Michigan ave., 
tarp Washington ir ^clams 
gatvių tam tikroj pažymė- 
toj vietoj. Rinktis reikia 
nuo 2 vai. po piet, nes nuo 
3 vai., pradėjus parodą, da- 

jlyvauti parodoje naujai pri- 
■ būvantiems nebus leista. 

Žymus flotas bus auksinės 
j žvaigždės. Jis susidės iš 
i mergaičių baltuose rubuose, 
| su auksiniais vainikais ir pal 
iinomis. Be to kiekviena 
: mergina privalės dėvėti ant 
j kaktos trijų colių auksinę 
žvaigždę. 

Šioms merginoms bus į- 
| teikta auksinės vėliavos. 

Taipgi bus sidabrinės 
žvaigždės flotai, tai bus su- 

žeistieji kareiviai. 
Dargi bus mėlinosios žvai- 

gždės divizija; tai bus jū- 
reiviai ir kareiviai unifor- 
mose. Jie maršuos, nes ne- 
galima dagauti tiek auto- 
mobilių. 

Nekurie padavadijimai 
gali but kartais perkeisti ki- 
tais ar dapildyti, todėl lie- 
tuviai kitas informacijas 
gaus per lietuvių divizijos 
komitetą, ten pat ant vie- 
tos. 

...Farmu Jieškantiems... 
Kiekvienas žmogus nori pagerinti savo buvj ir nori f. rasti sau tinkamą vietą, ant kurios galėtą turėti užtikrintą ateitj ir tapti turtingesnių. Norint tą atsiekti, tik tą galite su pagelba Lietuviu bendrovės, kuri tik tapo suorganizuota tuom tikslu, kad pagelbėjus Lietuviams Įsigyti geras farmas. Ką minėta bendrovė atliko, tai pavieniui žmogui, tas butu negalima, nes tame reikalinga kapitalas lr pašventimas laiko, o tas darbininkui žmogui negalima padaryti. 
Lietuvių bendrovė susidedanti iš tūkstančio narių ir bendrovė stengiasi sujieškoti goriausias farmas ir pagelbėt lietuviams apsi- gyventi prie vienos vietos, ne taip kaip buvo iki šiol kur 3 lietuviai apsigyvendavo ir vadindavo lietuvių kolonija ir daugumas svetimtau- čių tuom pasinaudojant kišdavo lietuvius visur ir tų lietuviškų kolonijų pridirbo daug iŠ kurių nievienos iki šiol atsakančios vfetos nebu- 

vo, tik buvo tikslas parduot, o paskui tegul žmogus žinosi. L'stuv'ų bendrovės atstovai turėjo praleist daug laiko ir kaštų, pakol atrado tinkamą vietą del kolonizavimo, buvo išvažinėta po C ingei valstijų, tapo nupirkta žemė \Visconsin valstijoj, žemė labai tinkama dėl javų ir lengvai dirbama, randasi prie gerų kelią, marketą. arti miesto, mokyklų, bažnyčių ir kiti} parankumų, taipgi tarp p ažių ežerų. Par- mos buvo nupirktos drauge su miesteliu, kuriame jau lietuviai atidarė keletą biznių, kaip tai: krautuvė visokių reikmenų, liotolj su restau- rantu ir turi gražią sale del susirinkimų ir šokių. Bendrovė tik praeitą metą pradėjo farmas pardavoti, o jau Lietuviai išpirko apie tri.s tukstančius akerių, o šią vasarą kelis kartus tiek išpirks, nes jau iki šiol beveik kas savaitė yra parduodama ko kelias farmas, taip išrodo, kad trumpame laike bus kalėtas šimtų gyvntojų Lietuvių kolonijoje ir visi prie daikto, kurie miestelyje išsirinks visą savo valdžią lietuvišką ir kontroliuos patys, be pagelbos svetimtaučių. Dar yra reikalingi keli biznieriai lietuviai miestelyje, kuriems yra proga ati- daryti kitokius biznius. 

Bendrovė parduoda žemę labai lengvoms išlygoms, kad ir biedniausiani žmogui yra prieinama. Su $100. galite pirkti 40 akerių žemės su J200, 80, su $300-120, o kitus '.o biskj kas metai, taip kati. kas išgali, o biednesnleji gali gauti visada darbą ir užsidirbti dau- giau pinigų. 
Meskite jungę, kurj dabar nešate mieste gyvendami ir tarnaujate kitiems, kur galite dirbti patys del savęs, tik tada pasileng- vinsite nuo brangaus pragyvenimo, nuo bedarbės, dusnaus oro, visokių ligų ir sužeidimų i. tada nereiks rūpintis apie rytojų. Gyvendami ant farmos patys juaų moters ir vaikai kvėpuosite tyru oru, busite sveiki, linksmi ir džiaugsitės laimingu gyvenimu. 
Rašykite tiesiai pas savininkus fu.rmų j Lietuvių bendrovę, prisiųsdami savo vardę. ir adresą, o bendrovė prisius jums knygelę su platesniais paaiškinimais apie lietuvių kolonija, su paveikslais ir mapa. 

/ 

Liberty Land & Investment Co. 
3301 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

PARSIDUODA 
Geri Namai Pigiai. 

2 gyveniniai po 6 kamba- 
rius, baltos maudynės, 
Randa $384; kaina tik $3200.] 
2 gyvenimai oo 6 kamba- 
rius. Aukštas puonamis. 
Randa \ metus $360; Kai- 
na tik $3500. | 
4 gyvenimai po 4 kamba- 
rius. Kampinis, platus lo- 
tas. Randa $540; 
Kaina $4000 
4 gyvenimai, po 4 kamba- 
rius. Puikus namas. Ran- 
da j metus $480; Kaina $4400. 

18 gyvenimai, po 4 ir 5 
| kambarius. Puikus namas. 

Randa į metus $960; Kai- 
na 7500. 
6 gyvenimai po 4 kamba- 
rius. Gera vieta. Randa i 
metus $720; Kaina .. $6500. 
3 gyvenimai' po 6 ir 4 
kambarius. Gera vieta 
Randa $600; Kaina .. 5800 
4 gyvenimai po 4 ruimus; 
Puiki vieta. Randa j me- 

tus $600; Kaina 5400 
2 gyvenimai, 6 ir 7 kam- 
bariai. Puikus namas. 

Randa $900; Kaina .. $8300. 
8 gyvenimai ir 2 storai. 3 O* 

lotai. Puiki vieta. Ran- 
da $2040; Kaina .... 12000. 
2 gyvenimai ir 2 storai 
Puiki vieta bizniui. Ran- 
da $1800; Kaina .... 16000. 
10 gyvenimų, 2 storai. 
Pirki bizniui vieta. Ran- 
da $2800; Kaina .... $25000. 
6 gyvenimai po 4 ir 5 kam- 
barius. Naujas Namas; 
Randa $1080; Kaina $14000 
3 gyveniniai, po 6 ir 7 
kambarius. Puiki vieta. 
Randa $1080; Kaina $9000 
6 gyvenimai po 5 kamba- 
rius. Gera vieta. Randa 
į metus $860; Kaūia .. $8000. 

Šimtai kitu namu — visokios v c 

rūšies; taipgi daug įvairių lo- 
tų. 

Parduoda 

J. J. HERTMANOVVICZ 
3133 Eraerald Avenue 

Parūpina Paskolas! Išdirba 
Visokius Notarialius Raštus; 
Apdraudžia Namus, Rakan- 
du, Biznius, Stiklu.,, Auto- 
mobilius ir visokį kitą turtą. 

AfJT PARDAVIMO. 
Kurpinė (shoe repalring ahop». 

Gana pigiai, labai puikioj vietoj, dė 
žmogaus, kuris mėgsta pa&idiryti, 
puikų pragyvenimą.. Atsišaukite: 
748 W. 31st St. kampas Halsled St. 

K. MICHALOVVSKfl < 

daktaras i 
OPTIKAS 

Egzaminuoju r»'ds 
3ir priskiria akiv.us 

uiuv'us siiiiuciiB vitokiŲ aukbo daiktų. Męs taipgi taisome visokius aukso " 
sidabro daiktu::. Kainos žemiausios. 

Parsiduoda ant dviejų lu- 
bų medinis namas. Netoli 
nuo lietuvių bažnyčios. 

1735 N. Hermitage Av-'j-, 
Chicago, 111. 

A.Masalskis 
LIETUVIS GRABORiUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
inęs patįs dirbame grabus ir 
turime savo karnbonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žyde'ius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius vesolijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 
naktį. 

3305 Auburn Ave^ Tel.Dro\er4133 

NEAPLE6STINA PROGA 
Tiems, kurie perka arba Sudavoja Namus 
šiuomi turime už garbę pranešti, jogiai 

Keistuto Pask, ir Budavojimo Dr-ja No, 1 
Skolina pinigus be K O M I Š I N O perkantiems 
arba budavojantięm namus. Todėl šios PROGOS 
NEAPLEISKITE, nes ši proga tik yra ant 
trumpo laiko. Reikalaujant paskolos atsišaukite į 
Draugijos ofisą Ketvorgais ir Pėtiiyčiomis, 8t? vai. 
vakaro. Susirinkimai atsibuna Petro >Vodmano 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 

Siųsk Pinigus Lietuvon 
Ant galo išaušo ta linksma diena, kada jau męs galim 
SIŲSTI PINIGUS LIETUVON, LATVIJON ir LEN- 
KIJON, kur musu giminės ir pažįstami yra išsisklaidė. 
NESIŲSKITE PINIGU IR NEPIRKITE LAIVAKOR- 
ČIŲ NEDASIŽINOJĖ APIE MUSU IŠLYGAS IR 
GARANTIJĄ. 

W. N. Jarnagin 
Prezidentas 

H. E. Poronto' 
Vice-Prezidcit 

John W. Gorby 
Vice-Prezident 

S. L. Fabijonas 
Liet. Sk, ved. 

Frank L. Webh 
Kasininkas 

J. H. Rolle.' 
Pag. Kasininko 

F. C. Hbebel 
Pag. Kasininko 

A. J. Petraitis 
Real Estate ir 
Ins. Sky, Ved. 

1. 

TURĖKITE ATMINTYJE, jog greitu laiku ir vėl męs galėsimo Jums 
tarnauti su pilnu užganėdinimu PARDAVIME LAIVAKORČIŲ (ŠIF- 
KARCIŲ), MAINYME P'MIGŲ ir rupi,nime PASPORTU. 
Atsilankykite į šią dubeltavai padidintą, visiškai saugią ir turinčią 
pilną užsitikėjimą žmonių BANKĄ, kurioj net "ir Suvienytu Valstijų 
valdžia laiko pinigus, ir gausite pilną išaiškinimą ir teisingą be: man- 
dagų patarnavimą. 

CENTRAL 
A STATE 

BANK 

DISTfilOT 
A STATE 

BANK 

1112 W. 35th STREET CH1CAGO, IH 
(2 blokai ruo Halsted St.) 

.00 

VISOS PARODOS DYKAI 
VALANDOS: nuo 9 ryto iki 3 po pietų kas-i! a&. Subatoje nuo 9 
ryto iki 1 po piet. VAKARAIS: Soredomis ir Subatomii nuo 6 iki c vai. 

! Mieli Draugai: 

K' UOMET jus dirbote sunkiai .? 

sanžiningui, idant atsiekus k.) 
nort ir kuomet galų galo jųs 

jaučiatės, jog jums pasiseks atsiekti 
savo, a* įuomet jums nemalonu, la» 
bai malonu,kuomet kas nors, kurj jiu 
žinote, jog jis yra expertas ir jis pa- 
sako. jog jusu darbas puikiai atjiktaa 
ir sveikina jumis? 

Ar tai nėra žmoniškumas jausmas, gi 
miningas mums visiems, girdeli kaip 
kiti gilia, mūsų darbai'' 

Taip, aš esu matęs labai linksma 
burelj darbininkų susirinkusių CA.Y 
NED GOODS DEPARTAMENTE VVil- 
sono ir Ko., dirbtuvėse, Chicago]'.-. 
Pėtnyčioje Kovo 14-ui. 

Man norisi atkieipii jusij atydų, jos 
PėinjOia-lTiday susideua iš sesių rar 

dįių, Kas yra palaimos ženklas dėl 
w jisono ir Kompanijos organizacijo.-. 
Ji tinka ratui sesių Kuris yra latiai 
žymus veiksnys biznyje ir atneša daug 

minės ir pasisekimo. 

Minėtame būrelyje darbininkų buvo 
r inoinas L. \\ usonas, prezidentus 
\\'ilson ir Ko., kuris yra tai neatlai- 
dus ir entuziastiškas, Kaip bile aarut- 
ninkas iš 25,000 uarbiniuKų jo org;..- 
nizacijoje. Ten pat buvo ir tris Vice> 
prezidentai kompanijos, lų aš paša- 
tuau, idant priioiizitis, jeg vi.skų k;j 
aš pirmiau esu paša! ęs. tai kad \Vil- 
son ir Ko. organizacija atstovauja 
DARBO DEMOKRAl'lA, kuri priside- 
da hu galva ir užsibaigė darbininkais. 
Vienas žmogus čia yra taip geras kaip 
kitas, viena moteris taip gera kaip i: 
k .tu; kaip moterjs. taip ir vyrai yra 
lygiai pripažįstami ir lygiai atlygina? 
mi už gerai atiiktg. darbi}, rrba patar- 
navimų. 

ALFRED W. McCA-.:N. ŽYMUS 
GRYNO MAISTO EXPERTAS, BUVO 
KA TIK UŽBAIGAS BANDIMA WIL- 
SONO IR KO. CERTIFIED BRANDS 
ME30S, DARŽOVIŲ IR VAISIŲ 
BLSKINESE IR IŠSREIŠKE SEKAN- 
ČIAI: 

"AS NUSILENKIU TIEMS GRY- 
NIEMS MAISTO PRODUKTAMS. 

JUS IŠRADOTE LABAI PUIKU IR 
STEBETINA DALYKA IR UŽ TAI 
AŠ JUS SVEIKINU." 

Ar nepralnksmintų jus tai, jeigu 
jųs kaip Wilson ir Ko. darbininkai, 
kurie taip sunkiai dirbo, idant pata« 
bulinus maisto produ. us ir jaustu- 
mėtės, jog jums pasisekė ir M r. Mc 
Cann, žmogus, kuris žino, kas yr« gr}- 
nas maistas, pasveikintų jumis saky- 
damas. jog jus atlikote labai puikų 
darbą? 

Taip, tas jums pralinksmintų. 
Taipgi \Vilson ir Ko. darbininkai yra 
tie patjs žmonės, kaip kad ir jus esa- 
te, taipgi jie buvo labai linksmi, kuo- 
met ponas McCann iš daugelio paėrrie 
po vieną — Komų. žirnių, Pupų, A s- 
paragų. Mėsos, Daržovių ir t. n- ir 
itidaręs kiekvieną, iš jų pamėginęs 
rado ir pripažino labai puikiais. 

Aš pažjstu poną McCann ypatiškai 
Ir labai gerai. Jis yra doras, teisin- 
gas, drąsus ir gabus žmogus. Niekam 
ant šios žemės nenusisekė kontroliuoti 
jo nuomonės arba jo plunksną.. Jos 
abi yra jo savastimi, o ne kono kito. 

Ai žinau, jog jis manė ką jis sakė 
tn-ms darbininkams, jog Gertified 

maistas yra O. K. visais atžvilgiais, 
aš taip pat žinau, jog jeigu jis buty 
manęs, kad jie nėra O. K. milijonai 
doliarių butų jo neprivertę juos ne- 

girti. 
Ponas McCann butų buvęs turtingu 

šiuo laiku, jei butų norėjęs pirkliauti 
savo-sąžine — bet jis pasiliko grynu 
ir teisingu IPj NETURTINGU kai*) 
kad daugumas ^ruonių, kad lieka, ku- 
ris yra rimti ir pasišventę pagelbėti 
ir apginti ŽMONIJA. 

| Nežinojau- kad Ponas McCann y n 

| Chicagoje, kol jis rejėjo } valgyklą 
kuri, beje, yra didelė demokratiška 
jst«.iga, kur perdėtiniai ir darbininkai 
kartu sueina valgyti, kaip nelyginant, 
kad nariai, koKios šeimynos susirenka 
j valgomąjį kambarį prie stalo. 

Jis pasakė man, jog atvykęs Cliica- 
gon tyrinėti \Vilsono ir Kompanijos 
biznj, nes jis lobai pradėjo žingeidau- 
ti šiaja Jstaiga. skaitant tuos laiškus, 
kuriuos aš rašau jum. Gale dienos 
jis buvo ant. tiek malonus, kad pas* 
sakė, jog viską taip rado, kaip mano 
kad buvo rašyta jums. Geriau pasa- 
kius. jog čia yra širdis, Garbė, ir Tei 
svbė visoje NVilsono ir Ko. organiza- 
cijoje. 

Ponas McCann ir aš kadaise kalbė- 
jova nuo tos pat platformos, Sagamo- 
ro Beach, Mass," kame rimti žmonėm 
susirenka svarstyti didelius dieuos 
klausimus. Aš nekuoęiet neužmirštu 
tos ovacijos, kuri buvo nuteikta ponui 
McCann tuo laiku. Jis vra labai dra- 
matiškas ir rimtas kalbėtojas. Jis 
turėjo rūpestingai prirengęs kalbą, be! 
jam pabaigus ka]bėti didelė audence 
ja neatlaidžiai reikalavo, idant jis 

tęstų toliau; JIE NORĖJO DAUGIA'J 
GIRDĖTI APIE JO KOVA PRIEŠ NE- 
GRYNA MAISTA. 

Jis kalbėjo dar vieną valandą ilgiau, 
ir audencija sutiko, kad jis sustotų, 
nes buvo pietų laikas, net ir tada ne- 

norėjo atleisti be prižadėjimo, jog po- 
piet vėj kalbės. Popiet jis vėl kal- 
bėjo ir per valandas žmonės klausosi 
užėmę kvėpavimą. 

JO DARBAS VISUOMET BUVO 
SUNKUS IR GARBINGAS. JIS DAUG 
KUO YRA PRISIDEJES PRIE PATO- 
BULINIMO DABAR VIEŠPATAUJAN 
ČIU MANUFAKTŪROJ STANDARU 
G R. Y N O MAISTO. 

Kuomet jis sugrįžo iš Chicagos, jis 
parašė labai puikius dalykus ką jis 
mat?. ir patyrė \Vilson ir Ko. dirbtu- 
vėse, kurie buvo atspausdinti The 
New York Eveulng Globė laikraštyje. 
Jis žino. kaip kad ir aš, ir aš manau, 
jog jus pradedate suprasti, jog obalsis 
vartojamas vVilson ir Ko. — "WIL- 
SONO LAEELIS APSAUGOJA JUSU 
STALA"' -reiškia ka jis sako. 

'širdingai, WIL LIA M C. FKEEMAN. 
250 Fifth Ave., Ne\v York Citj: 



Amerikos Lietuviu Seimas 

Atsibuvusioje Chicagoa 
draugijų Seimo rengime kon 
ferencijoje balandžio 22 d. 
aš išgirdau visą Klerikalų 
Tarybos protokolą. 

Kaslink Seimo, tame pro- 
tokole įkorporuota jųjų re- 

zoliucija, kuri pasmerkia Sei 
mo šaukimą. Ten pasaky- 
ta, kad jei dabar Seimą 
šaukti, tai išeitų Lietuvių 
tautai ant blėdies. Nors ten 
nepasakyta kokiu budu tas 
Seimąs užkenktų Lietuvos 
reikalams, bet tvirtinama, 
kad tas gal neišeiti Lietuvių 
politikia ant gero. 

Toje rezoliucijoje tarp ki- 
tako pasakyta 

"Kadangi viena kariaujan 
čioji pusė gali arba pasisa- 
kyti musų Neprigulmybes ne 

pripažįstanti; arba clali lie- 
tuvių apgyventos žemės pri- 
skirti prie svetimos viešpa- 
tijos" tuomet tai jau butų 
reikalinga šaukti Lietuvių 
Seimą. Tas paragrafas* jųjų 
rezoliucijos man atrodo taip 
Jeigu Taikos Konferencijoj 
taptų padaryta sutartis ka- 
riaujančių viešpatijų, kad 
Lietuvą pavesti po Lenkijos 
globa arba Rusijos globa 
ir po tuo aktu jau tų vieš- 
patysčių atstovai pasirašo, 
tai tuomet tiktai atsiras r ei- 
kalas šaukti Seimą. Ar kle- 
rikalų Taryba gali mums už- 
tikrinti, kad tuomet vėl at- 
naujintų Taikos Konferenci- 
ją ir savo nutarimą atšauktų 
stueikdami Lietuvai laisvę? 

Ar klerikalų Tarybai nėra 
žinoma, kad Prūsų Lietuva 
reikalauja prisijungime prie 
Didžiosios Lietuvos? Ar iki 
šiol Amerikos Lietuviai rei- 
kalavo Taikos Konferenci- 
jos, kad Vokietija panaikin- 
tų rubežių tarpe Didžiosios! 
ir Prūsų Lietuvos ir atiduo- 
tų visą tą Lietuvos kraštai 
Liet avai? Ar klerikalų Ta-i 
rybai dar nežinoma, kad I 
rusai užėmė Vilnių ir jam 
priklausančius Lietuvos že- 
mės plotus? Ar klerikalų 
Tarybai dar nežinoma, kad 
Lietuvos širdis yra iš jos iš- 
plėšta? Ar klerikalų Tary- 
bai dar nežinoma, kad len- 
kai jeigu dar Vilniaus ne- 

paėmė, tai jie prie to pilnai 
rengiasi? Ar klerikalų Ta- 
rybai nežinoma, kad Suval- 
kų gubernija visuomet buvo 
jungiama prie Lenkijos ir 
jeigu Lietuviai panorės Su- 
valkų gubernijos, ta? jie tu- 
rės pergalėti lenkų kardus? 

Kada Lietuva šiuom laiku 
turi tik vieną Kauno guber- 
niją, o kitos visos Lietuvos 
dalįs yra priešų rankose, tai 
musų klerikalų Taryba, ku- 

riai diktuoja kun. Kemėšis 
ir kun. Bučys nemato rei- 
kalo šiame laike šaukti Sei- 
mą, idant nors pasiskundus 
Taikos Konferencijai, kad 
lietuviai savo žemės nema- 

no priešams atiduoti. 
Sutinkam su klerikalų Tary- 
ba, kad Amerikos Lietuvių 
galingiausis ginklas, tai jų- 
jų valios išreiškimas—LIE- 
TUVIU SEIMAS. Bet mes 

pilnai esame persitikrinę, 
kad Lietuvos žemei dabar 
gresia didžiausis pavojus ir 
todėl męs matome reikalin- 
gausį momentą šaukti Ame- 
rikos Lietuvių Seimą tuojau 
be jokių atidėliojimų. 

Męs Amerikos Lietuviai 
negalime laukti nei minutos 
negrieoę galingiausio savo 

įrankio, kada musų šalis yra 
išdarskyta į šmotelius. Kas 
brangina abelną laisvę ir 
kam rupi Lietuvos laisvė, 
tas turi žinoti, kad męs lie- 
tuviai turine budėti Lietu- 
vos laisvę ir kiekvienas lie- 
tuvys, kuliam apeina jo kraš 
to likimas, mato reikalingu- 
mą dabar griebtis už visko, 
ką tik męs galime padaryti, 
idant Lietuvos žmonėms pa 
gelbėjus išbristi iš savo prie 
šų nelaisvės. Męs matome 
reikalingu tuojaus saukti r 

Seimą ir esame pasiryžę jį 
saukti, jeigu musų kunigai 
to ir nenori. 

Matytis atėjo laikas kada 
žmonės turės pamatyti savo 

tarpe tikruosius gynėjus Lie 
tuvos neprigulmybės. Nuo 
šio laiko męs esame priver- 
sti atimti Lietuvos politiką 
iš kelių, save pasivadinu- 
sių, diktatoriais, o paimti 
tą politiką ir pavesti visiems 
žmonėms, kuriems Lietuvos 
likimas tikrai rupi. 

Tad šaukime Amerikos 

Lietuvių Seimą neatsižiurint 
jeig1'. musų kunigai mums 

taką erškėčiais klotų. 
Lietuvos kunigai vedė Lie 

tuvos politiką per 4 šimtus 
metus ir privedė prie to, 
kad liko beveik visa Lietu- 
va sulenkinta, tai kas gpli 
gvarantuoti dabar, kad mū- 

sų kunigams apeina Lietu- 
vos laisvę. Juk jiems yra 

pirma ?tymas, o paskui Lie- 
tuva. Tad tokiai kastai męs 
neleisime toliaus Lietuvos 
politiką bevesti. 

Tegul Lietuvos liaudis vi- 
; name pasaulyje budėja savo 

| šalies laisvę. 
D. Z. Bakinojis. 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- 

VIŠKA VAJ STYB'NĖ BANKA AMERIKOJE 

807-809 W. 35-th STREF.T 

KAMPAS SO. HALSTED ST. 

Padėite savo taupomuosius pinigus Į tvirtą vie- 
tinę Lietuvišką Banką, kar žinoma gvarancija yra, 
kad jusų pinigai yra saugiai padėti ir kad jie bus 

* išmokėti, kuomte jus pareikalausite. 
[ 3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 
i Apdraudimas nuo ugnies. 
| Saugios pasidėjimui dėžės 
k 

| Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 9 vai. 

VEIKĖJAI IR JU DARBAS 

Amerikiečiai lietuviai tarpe 
savęs turi nemažai veikėjų. 
Jei išskaityti proporcijas, 
kiek męs turime veikėjų ir 
kiek kitos tautos jų turi, tai 
pasirodys, kad męs lietuviai 
turime proporcionališkai di- 
desnį veikėjų skaičių. 

Iš kitos pusės jei męs pri- 
sižiūrime į musų nuveiktus 
ir veikiamus darbus, tai pa- 
mišysime, kad nęs lietuviai 

' toli toli nuo kitų pirmaeilis- 
ku t-r itų atsilikę. 

Turėdami aukščiau pa- 
minėtus du faktu, sudėkime 
juos kartu ir pasikvietę tai 
kon logiką padarykime iš- 
vadas. Jei pas mus yra tiek 
pat veikėjų, kaip pas sve- 

timtaučius, tai pas mus lie- 
tuvius turėtų buti ir tiek pat 
nuveikto nuoseklaus darbo, 
kaipir pas svetimtaučius. 
Vienok nuoseklaus darbo, 
kaip jau žinome, pas mus 

yra mažiau, čia ir kįla klau 
simas, kodėl mažiau? 

Į tą klausima nelengva1 
jau taip atsakyti. Vieni at- 
sakydami suverčia bėdą, 
kad mus žmonės neapšvies- 
ti, kiti vėl sako, kad mųs vei 
kėjai nepritirę, treti vėl pa- 
sako dar kitokias priežastis. 
Čia ir vėl sunku surasti, ko- 
dėl pas lietuvius mažai riu- 
to darbo padaroma. 

Musų nuomone pirmiau- 
sia priežastimi yra, kad męs 
mažai turime gera laikraš- 
čių, kurių kasdien veikėjai 
galėtų semti sau reikalingas 
žinias. Senai jau ir visuome- 
nė ir veikėjai kaltina laik- 
raščius. Bet apkaltinti laik- 
raščius ir bile ką kitą yra 
lengviausis dalykas, bet kad 
išleisti gerą laikraštį, tai jau 
kitas klausimas. Nors šimtą 
metų kalbėtume ir bėdavo- 
tume, kad nėra gerų laikraš- 
čių, nėra gerų dienraščių, 
bet jie patįs neatsiras, o 

pasiliks tokiais, kokiais iki 
šiol buvę. Tai kas gi reikia 
daryti? 

Nieko daugiau nereikia 
daryti, nieko daugiau ne- 

reikia kalbėti, o tik trupu-1 

i čiuką pridėti darbo. Męs 
pradėjome leisti denraštį, 
"Lietuvą" davėme ir duoda- 
me daugiausiai rimtos 
medžiagos negu bent vienas 
lietuvių laikraštis čia Ame- 
rikoje ir Europoje. Ir kas gi 
iš to. Mųs veikėjai netik, 
kad didžiumoje neįsigijo 
"Lietuvos" dienraščio šėrų, 
tai yra neprisidėjo prie jo 
nešamos naštos, bet dar yra 
tokių, kad ir neskaito. Na 
ir paskui kaltina, kad tas 
kaltas, tai kitas kaltas, o 

patįs daugiausiai yra kalti 
kad neremia ir kartais net 
neskaito. i 

Dabar dar yra gera proga 
veikėjams tai padaryti. Dar 
iki užstos šilumos veikėjai 
privalėtų paimti po kelis 
"'Lietuvos" dienraščio "Tre- 
sury" šėrų, kad ant vasaros 

męs galėtume pagerinti vis- 
ką. Taigi yra proga ir męs 
pažiūrėsime, ar veikėjai pa- 
sidaudos jaja. 

* raskui visuomene vėl bė- 

davoja, kad vis nesiseka lie 
tuviams. Na ir kaip seksis, 
kad ji nežino dalykų stovio. 
Juk nežinant dalykų stovio 
ką nors veikti, tai vis vien 
veikti su užrištomis akimis. 
Dabar taip reikalai greitai 
bėga, taip gyvenimas grei- 
tai teka, kad svetimtautis 

reikalauja, kad jam į dieną 
išeitų mažiausai tris kartus 
laikraštis, o du kartu j dit 
ną jis tai tikrai perką (ryte 
ir vakare), o mus lietuvis 
nori pasiganėdinti savaiti- 
niu laikraščiu. Tai ir nedy- 
vai, kad svetimtaučiai kele- 
riopai visame kame pralen- 
kia lietuvius. 

Šiandien be dienraščio 
žmogus negali apseiti. Ypač 
negali apseiti vasarą. Žiemą 
juk nėra laiko skaityti, juk 
vis buva baliai, lošimai, su- 

sirinkimai, prelekcijos. O va 

sarą žmonės juk nesuseina 
į kuopas negali pasikalbėti, 
pasidalinti mintimis. Jis vis- 
ką turi ir tegali pasisemti 
tik iš dienraščio. Pagaliaus 
ką gi veikti vasarą išvažia- 
vus į laukus. Juk išsitiesus 
lkur pavėsyje ant pievutės 

Ukininkysfes Padėjimas Virginijoj Gereja 
Nuo Civilės Karės Virginija buvo Dvarvnldžiu Viešpatystė ir 

jie užlaikė Vergus-Baudžiauninkus, kolionistai augino tik taboką, >a- 

tą, ir kukuruzus. Už parduotus tabokos ir vatos pinigus jie pirkdavo 
iš Centraliskų Vajstijų lašinius, pupas ir drabužius. Suvienytų Vals- 
tijų žemdirbystės Departamentas turėjo nemažai -veikti, kncl juos 
{pratinti auginimo įvairių augalu ir gyvulių. Milijonai ftkrų. kurie 
buvo apaugę žolėmis, krūmais ir miškais, dabar apsėti kukuruzais, 
kviečiais, avižomis, rugiais, miežiais taboka/ bulvėmis ir žemriešu- 
čiais. Kada iš Virginijos neišvežta ne vieno karo gyvulių, dabar, kas 
metas tūkstančiai karų su gyvuliais, avimis, kiauliena, arkliais ir 
mulais išsiunčia j turgų. Daržovės, Virginijoj užaugina įvairių dav- 
žovių daugiau, negukitoj valstijoj Amerikoj. Jų kas metas užder*. 
vertės pelno penkiolika milijonų doliarių. Sodų vaisiai, obuoliai, gra- 
sios, slyvos, vyšnios, persiškos slyvos ir, visokios uogos vaisingai 
uždera. uriežastim tu visų perversmių Virginijos Valstijoj buvo ne 

kaskitas, kaip laimėjimas šiaurinių Valstijų Civiliškoj -R4 Kada 
negrai-vergai gavo liuosybę nuo dvarponių, ėjo kur jų mašė 
ir akįs vedė, ir uolus darbavimosi žemdirbystės departamento. 

Bet šiame laike, kada Suv. Valstijų (Farm Loan Bank) su pasi- 
šventimu pradėjo remti naujasėdžius, skolint pinigus ūkininkams, nei 
pusę vertės ant žemės ir 20% ant budavonių, o atmokama nuo 5 iki 
40 metu ratomis su 5tu ir puse procento. Klimatas. Oras tyras, veikas ir 
inajonus, vasaros 270 dienų, žiemos du mėnesiai, pagal Suv. Valstijų 
klimato statistikos, kad pamarėj šilčiausia buvo per 10 metų 98 laips- 
nio i, žiemos šalčiausia 2 laipsniai virš nuolio, lietaus, abelnai peV me- 
tus buva 40 coliai, šalnos prasideda 26 Spalio; pasibaigia 9 Balan- 
džio. Taigi mums tyrinėjant per ilgus metus, važinėjant po {vairias 
vąjstijas Amerikos, k. t. Michigano, Mississipi, Nebraska, io%va, Loui- 
siana. Tennessee, Kentucki, Arkansas, Colorado ir kitas su tikslu 
ukininkyščių, abelna išvaizda, žvalginėjant ant pagalios labja^siat 
puolė mintin apie Valstiją. Virginiją. Del to-gi, kad dar Virginijoj 
yra vienatinė, proga naujasėdžiams apsigyventi art\ukiv1, nes yra 
plotai žemės po keletą, tūkstančių akrų, o ypač Dvarai su triobomis, 
tvoromis, sodain ir miškais ant pardavimo daugmenė (Wliolesale) prie 
geležinkelių, upių ir upelių. 

Taigi čia yra reikalinga Organizacija, pirma, kad Suv. Valstijų 
Įstatymai yra toki, kad ne mažiau 10 ūkininkų turi prigulėti kuopoje, 
tad gauna paskolą.. Antra, del užpirkimo žemės daugmenėi, kad kiek 
vienas perkantis galės užčėdinti ne šimtus, bet 'r tukstančius dolia- 
rių per šitą. pramonę. 

Taigi lietuviai! žinoma yra, kad 90 procentų ėsą čįįųię ir augę 
ant ūkių ir beabejonės nori surasti sau tinkamą ukę, kur nesibijotum 
gręsenčių bedarbių ir blogų laikų ir'kur tavo darbas goriaus apsi- 
mokėtų negu miesto geriausio amatninko alga. nes čia aišku" yra iš 
to, kad net ir biednas žmogus gali įgyti sau plotą derlingos žemės, ir 
pajikti neprigulmingu, užganėdintu, turtingu, linksmu ir užtikrinti sa 
vo ir šeimynos buvj ant visados. Nes Virginijoj sėja ir sodina su 
virš 40 jvairių augalų, kad nuo 100 akr,ų bulvių prikasta 3,300 bu- 
šeliŲ, kad nuo 100 akrų kviečių gauta 4000 bušelių, nuo akro salotu 
pelnyta $1.300. Nuo 10 metų obelies gaminta 12 bačkų vininių obuo- 
lių. 1 250 kari) su bulvėmis ir kopūstais išsiųsta iš vienos stoties. 
Minerališkų vandenų kas motas parsiduoda 5500,000 vertės, nuo 300 
akrų dobilų-alalfa prsišienauta $40.000 vertės. 

De] platesnių žinių rašyk {dėdamas i rasos ženklą, nes daug j vai- 
rių žinių turime ne vien iš Valstijų žemdirbystės Departamento, bet 
ir tiesiog iš Agrikultūros Departamento \Vashington, D C. 

Adresuok: Ūkininkų Taryba 2257-57 W. 23rd Place, Chicago, 111. 

neskaityti dieną žvaigždes. 
Reikia skaityti dienraštį. 

Kad skaityti dienraštį, tai 
reikia skaityti tokį, kuris 
daugiausiai paduoda me- 

džiagos. Tokiu dienraščiu 
yra "Lietuva" dienarštis ir 

veikėjai ir šiaip visuomenė 
jį privalo užsisakyti. 

Taigi veikėjai, jusų parei- 
ga pasirodyti ir parodyti, 
kad rūpinatės lietuvių rei- 
kalais. 

Visokiuose reikaluose lin- 
kui dienraščio "Lietuvos,''" 
linkui prenumeratos, linkui 
šėrų pirkimo jos pagerini- 
mui, su visokiais patarimais 
kreipktės j "Lietuva" 3253 
So. Morgan St., Chicago, 111. 

DR. h. NfllKSLIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVc. 

Telefoįvao Drover 7042 
Cicero Oficas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 33 

Dr. G. K. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morjan St„ kertė 32 «t. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

TELEFONAS YARDS 687. 

Pradėk Naujus Metus su tobulu aki1; r ! 
gCjimu, taip. kad nieko nepraleistumei per * J 
sus metus, kas tau gali ijuti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių 
galvos skaudėjimus, trumparegystė trba t«'i 
recystė prašalinama, pasitarkite su moni- 
prieš tinant kur kitur. Egzarnlnaeija DYKA' 

JOHN SMGTANA 
i SPECIALISTAS AKIŲ 
801 S. Ashland A ve., ChicagO 

Kampas IStos Gatvės. 

3čios lubos, virš Tlatt'o ap'/ckoa. Tioiykitr 
i mano para?j 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak.' 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienas. 

Reumato ir Heir.es Skaudėjimo Gyduolės 
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo 

REUMATIZMO Visose Formose. 
Reikalaukite tuo jaus per krasą $1.10. 
Grąžinami pinigai, jei užganėdinančios 
pasekmės negaunama į 5 dienas. 

Išdirbtos ir užtikrintos per: 
C AR L F. W O R M 

3400 So. K&lsted S t, Chicago, 111. 

Generoliškas Kontraktorius 
P. R. KUKUTIS 

3"i 14 80. Haisted St. 
Jeigu turi lotą, tai statyk namą, nes namų stoka. 
Jeigu tavo senas namas reikalauja pataisymo, aš 

ji pataisysiu už mažą atlyginimu. 
Jeigu nori savo kambarius išpopieruoti ar išpenty- 

ti, tai užsisakyk dabar. 
Jeigu tau stoka pinigų, aš tau paskolinsiu. 
PARUPINU STATYMUI PLEANUS DYKAI. 
PAMATYK MANE IR PASITARK VISOKIUOSE 
REIKALUOSE. 

AKIS EGZAMINUO- 
JU DYKAI. 

1174 Milvvaukce Avc. 
netoli nuo Divisiou 
Aptie. \V. Wic"7orka 

Pastaba dėl nešiojau 
čiij akinius. 

Pcragzaminuok savo 
akis antru kartu, su 
naujausnu elektro:-, 
aparatu. Persitikrink 
ar stiklas, iš kurio a« 
kiniai padaryti tin- 
ka tavo regėjimui. 

/ 
TAISOME SEN'J 

AKINIUS. 

Valandos: Kasrtiei 

nuo 9 iš iyto iki 

vakare. Nedalioj m 

9 ryto iki 12 dien; 

/.S ADOMAS A. K ARALIAU S KAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš iabai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, ncvirinimas pilvelio, nuslabnėjiroas. 
Kraujo Inkstų, Nervų ir abelnas sj ėkų nuęjtjimas 
viso ki ••o, ir buvau nustojęs vilties, kad jegyven* 
siu. \ i ur jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 

sveikatai pa;;elbc3. 
Bet kad? pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 

Kraujo valytojo, Nervatoną, Inkstų ir Reumatizmo 
.:> duoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mino 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
S išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
> Reumatizmas pranyko, diegliai nebcBadė po krutinę. 
J Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. B8- 

giu o men ig isgeruavau Kas savaite po Duteij sa- 
lt inr.15, Di'.teria, ir po -1 mėn. savo paveiksle pama čiau tckj skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakticj. Da-ba.- inuciups smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoju 
3nlutaias mylistų gcradijistei ir linkiu vi-sieins savo draugams ir pažįstamiems 
su tik;nls įsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salvtaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baltrenas, Praf. 
J707 Sn.Ma'.stcd St. Plione Ccnal 6417 Chicago, 

Veiklus—Ekonomiškas 
I 

IGMTH0U3E nuveikia tokį pat daiba kaip kad brangiausis valytojas, taip 
pat gerai ir lengvai, ir yra taip pat tinkamas visokiu budu. 

Jos prieinama kaina yra didelis nuostabumas daugeliui šeimininkių, kurios paty 
rę, jog daugelis valytjjii žemos kainos yra taipgi žemoa rųšies. 

Ughtens 
"ŪUSE-WO^ 

02. N. T WE!GHT 

OGTH0USE CLEANSER visai tinka 

šveitimui, trinimui, valymui, disinfekta- 

vimui. 

MĖGINKITE JI ANT MEDŽIO, marmuro, 

plytų, stiklo, virtuves indų ir t. p. 

JIS ALIUOSUOJA TUOJAUS, pasiekia 

kiekvieną, akmpelį, needa rankų ir nedras- 

ko dalgio valomo. 

BLEKINĖSE LIGHTHOUSE' CLEANSE- 

RIO prisiduos jums labai ir užteks ant il- 

go laiko. 

UŽSISAKYK nuo savo pardavėjo šiądien. 

ARMOUR & COMPANY 
CHICAGO 



P. Rozeggera. 

Pavojinga Moteriške. 

Kas-gi tai ? / 

Taip rami naktis, kambarė- 
lyje malonu. Frau Jolianna 
nuilso nuo dieninio darbo, jau 
tris sykius pakalbėjo malda 

prieš eisiant miegoti — o vis 

negaii užmigti. Spaudžia jos 
šidrį nuliudimas ir baimė, o 

kodėl, — ji nežino. 

Ji pasikėlė pažiūrėti, is už- 

rakytos durjs. Užrakytos ge 
rai, dviem raktais ir kryžius 
del apsaugos nuo laumių nepro 
šalį. Ji prieina prie vaiku pa- 
talines. TsTarichen'as ir Fra- 
nelen'as saldžiai miega. Ji 
jaučia išskėtus ant jų aniuolo 
sargo švelnus sparnus. 

Kodėl-gi jai taip liūdna? Ar 

gi tik nėra pavojuje jos vyra;-, 
jis medžiotojas. Vakar jis iš- 

ėjo į kalnus ir iki šiol dar ne 

sugrižo. Tas, ž;nofna, niekis: 

medžiotojui tankiai prisieina 
po keletą dienų užtrukti kal- 
nuose. 

Bet kodėl šiaiclien toks nuliu 
dimas spaudžia jos širdį? 

Ncsenai ant piemeniuko Sro- 
feilsteine užpuolė avinas... 
Ant žitiio, berenkančio kalnuo- 
se vaistines žoles, užpuolė ožys, 
ir abu jie nuvirto j gelmes... 
—Žinoma, kad nieko pana- 
šaus negali atsitikti su me- 

džiotoju, kuris turi ir šaudyk- 
lę ir medžioklės peili. Bet 
ūkana, bet apsiniaukęs oras... 

O gelmės... J r paskui brako- 
nieriai (užmušėjai). Juk ne- 

praeina nei vieni metai, kad 
jie neužmuštu kokio medžioto- 

jaus. Kaikurie tų galvažu- 
džiu turi užburtas kulkas, —■ 

pataiko stačiai Į eielių. Toni; 
teisingas medžiotojas ir jis tu- 

ri daug priešu. Švenčiausioji 
Pana, saugok jį! 
Taip sanprotavo Frau Johan- 
na. Paskui ji padėjo ranką 
tarp pagalvio ir įkaitusio 
skruosto ir užmigo. Bet jos 
miegas buvo neramus. Ji sa- 

pnavo, kad jos vyras siubuo 
j a s i ant baisios gelmčs vorlinl; 
li u pyntuvuose... 

(J jos vyras tuokart i^tikrd 
buvo pavojuje. Ji tamsi 
naktis užtiko ant išva- 

gotu gelmėmis kalnu, čia jis 
susitikd) piemenį Gazelį. 

(iazelis buvo kuprotas nykš- 
tukas, ispurpusiu veidu, ma- 

žomis aštriomis akutėmis. Jis 
buvo kur-kas vikresnis už To* 

nį, — pastarasis pažinojo jį 
tokiu jau is pat kūdikystės, iš 

veido, pagal kurį negalėjo nu- 

spręsti jo amžiaus. Barzdos 

jis neturėjo, balselis buvo pb- 
nas, žviejantis, kaip trejų me- 

tų vaiko, o plačios žotįs, be 

dantų žymės, kaip septynes- 
dešimts metų senuko. 

Ve, to tai Gazelio ir pasitei- 
ravo medžiotojas, kur rasti 

prieglauda ant nakties. 

—Eik ras mergina, štai ten 
1 o 

pakalnėj — sužviegė nykštu- 
kas. — Ji viena savo bakūžėj, 
o vietos ton daug. Pas ją re 

;ai kas tenžeina, ir tu pagelbė 
kum jai praleisti laika. 

—Leisk pats su jaja laiko. 

Pirips Kc. certas ir Balius. 
mmic^.; — rKacc..n;*5OTri;»i«njuwwiwgT :: ■?_ !■■» i»i«i n 1111 ilwiumi 

Rengiamas 
LIET. RAUDONOS ROŽES P AŠ. KLIUBO 

Paminėjmui 

Skių metų Kiiufcc gyvavimo, atsibus 

SU B ATO j, GEGUžIO 3, 1919 
A. J. LAUTERBACH SVET., 

Kampas 12tos ir 48to Ct., Cicero 
Svetainė atsidary3 7 vai. vak. Programas prasidės 8:30 vai. vak. 

T ik i etų kainos: nuo nariu 25 c.; 
prie duriu: 35c. ype/cai. 

Muzika BROLIŲ 3ARPALIŲ 
Kviečia visus L. R. R. P. K. 

TEATRAS IR BALIUS 
—rengia— 

Aušros Vartų S. P. M. Vyrų ir Motsrii Draugija 
Scenoje statoma vieno veiksmo juokinga Komedija 

"Užkerėtas jackus." % 

M. MILDAŽIO o V ET. 2242-44 W. 23rd PLACE. 

NEDEL., BALANDŽIO (APR1L) 27 1918 M. 
Durys atsidarys 5::;0, Programas prasidės 6:30 vai. valf. 

Inžonga 20c ir 50c Ypatai. 
Broliai ii1 Sesutės! Nepdaleiakite nei vienas šios progos, bot 

atsilankyki! > ant muši, taip pulkaus vakaro, o baabejonūs busite už- 
ganėdinti. 

Po progmmui bi;«i šokiai iki vėlyvos naktior. Kviečia RENGĖJAI. 

|o man pailsėti norisi! — at- 

sakė Tonis. 
—Ji sako, kad su manim ji* 

visai sustoja... 
—Kas ? 

—Nu-gi laikas! Nuobodu 
su manim, sako ji. Nu taip! 

; aš manau... Sulyg tu žodžių 
, j is visas ^usitraukė ir sušvenkš 
tė. 

Medžiotojas sušvilpė savo 

šuniui ir nukeliavo link bakū- 
žes, kui ią nykštukas nurodė. 

Piemenėj ji suko sviestu, 
kuomet pamatė prisiartinantį 
Tonį. 

—Aha! Svečus! — sušuko 

ji. 
Čia Tonis pamatė, kad tai 

buvo i.) sena pažįstama, kurią 
jis pažinojo dar prieš savo ap- 
sive limo. 

Mergina buvo patraukianti 
ir galėjo jau senai ištekėti, bei 

jai kaip-tik nesisekė. Ji turė- 

jo nei du jaunikiu, bet išnety- 
čių abu tūom pačiu laiku ir 
kuomet tas išsiaiškino, tai nei 

vienam iš ju neišėjo sulyg sko 
nio. Stebėtini sutvėrimai tie 

vyrai! 
—Tai koks retas svečias!— 

meilingai tarė ji j Tonį. 
Lai laimina tave Viešpats! 

— atsakė medžiotojas. — Ar 
nebus ko nors pas tave paval- 
gyti mums? — jis parodė i sa- 

vo šunį. 
—Beabejonės, bus. 
—O ar galėsim penu.kviti 

pas tave? Ant ko turėsiu 

miegoti ? 
—Xa-gi ant nuosavo šono! 

— juokaudama atsakė pieme- 
nė. 

Gudri ji! Ir sv^.i. Ir tokia 

merginą valstiečiai pasiute 
ant Šaltos viršūnės kalno?! 
Kvaila. Ji dar kupina tįžnn- 

čiij, ji pačiame žydėjime savo 

syėkų. Tai yra alpu rožė, 
kuri mielai dedama prie skry- 
bėlės. 

O mergina tame laike galvo- 
jo:, koks jis dar Įdomus! Vi- 

liojantis ! 
Yakarienaudami biskiitį pū- 

tėsi viens ant antro, biskt.tį 
juokus pakrėtė, — vieną d i- 

pildė kitu. Pūtimasis, kartais, 
dargi yra įdomesnis, dėlto, kad 

po jo seka susitaikymas. 
Bet koks nuliūdęs pasidarė 

Tonis! Jis sako tiktai: taip, 
teisybė' ištikro — ir dauginu 
nieko. 

Štai jos plaukai susidraikė. 

Mergina stengiasi sutvarkyti 
juos. Bet tas taip vargu be 

pašalinės pagalbos ir lekia ji 
šiądien nevikri. Ve koja. Ar 
nebus toks geras Tonis, ar ne- 

ištrauks jis rakštį? 
Nieko nelaukęs jis ima pei- 

liuką ir pradeda operaciją. Ji 

S "PABAIGA SVIETO" 
Ned., Balandžio 27, ISIS 

lygiai 8 valandą vakaro 

! C. S. P. S. Svetameįe 
1126 VVest 18th Street 

Vadovauja ST. ŠIMKUS 

Taip. Artinasi "Pabaioa Svieto"! Bet nenusiminkite. Ta "Paba:ga Svieto" nebus tokia "smutna,'' 
k.Tip jus manote, neo ji bus su dainomis ir šokiais kuriuos atliks gabus "birutiečiai". 

Bato. gerai isitėmykite, kad po "Pabaig2; Svieto" bus ytin gera muzikalė dali-,. Kaip tai: duetai, 
kvar':otai, trios, solo, ir t.t. Taipjau "Birulis" motery, yrų ir mišrus chorai padainuos daug naujų, graž'ij 
dainų. 

Ateikite visi.— Po programui šokiai. Kviečia — "Birutė". 

šaukia šelmišku balsu. 
Tonis užsinorėjo miego. Iš 

piemenės kambariuko lipama 
ant augšto. Ant augšto šie- 
nas, šviežias, kvepiantis, al- 

piškas šieną.0. Ten jis ir gali 
miegot. Bet visgi ji jo ne- 

vers. .. 

Jis lipa kopėčiomis ir sun 

kiai kvėpuoja. Ji seka posk'.n 
jo prilaikydama kvapą. O 
jeigu taip kopėčios sulužlu 
jam belipant? Bet kopėči;3 
stiprios. 

Jis jau aut augšto. Pieme- 
nė nori atimti kopėčias, bet \ v-1 
susilaiko. Juk viskas gali at- 

sitikti naktyje? O jeigu taip 
gaisras. Juk jis gali sudegti! 

—Kuomet imu mislyt a pu 
gaisrą, mano miela mergytė, 
žinoma, jau tada neužmigs!... 
—masto jis. 

Jai apačioj irgi karšta. Nie 
kuomet dar neišrodė jai taip 
žemas kambariukas. Ją sle- 
gia, tartum augštas užgrius 
ant jos. Na, ir sunkus jis, tur 

but tas medžiotojas. 
—Ei medžiotojau! — šau 

kia ji. Aš noriu pasakyt tau 

ką nors ? 
— Sakyk! — atsakė tas iš 

augšto. 
j — Neužmiršk tiktai ten ru- 

kyli! Kadangi jis nieko ne- 

atsakė, ji pridure: 
—Jeigu tu pripratęs pric> 

užmigsent parūkyti pypk j. g?v 
li nulipti že*..yn. Tiktai nerū- 

kyk ant virkaus, ne ant šieno! 

Jis nei nepasijudino. 
Ji pasikėlė, nejaueiomis pa- 

lietė kopėčias ir vėl atsigulė. 
O jis ant augšto irgi nemie- 

gojo ir mastė: kokia tai rūpes- 
tinga šeimvninkė! Ir naktyje 
ii vis nerimstauja, nežino poi! 
sio. Tai kad 'tokia tarnaite... 
Visgi ir šilta čia ant šieno... 
Gerti taip norisi! Tai turbūt 
nno pyragaičių, kuriais ji pa- 
mylėjo, tokie jie buvo riebus. 
Girdisi kaip ant kiemo či .rkš- 
lena vanuduo. Kad tai galė 
tu ausims gort... bet kuo gar- 
sesnis čiurkšlenimas, tuo sau- 

siau gomuryje. Reikia eiti, 
nieko nepadarysi. Tiktai pavo- 
jinga lipti 11110 augšto tams. 

je. Juk tai yra tikros Jokūbo 
kopėčios, tiktai skirtumas ta- 

me, kad čia reikia lipti žemyn, 
o Jokūbas lipo į (langu... 

Delei nuovargio jis lai p var- 

tėsi, kad augšto lentos gailiai 
girgždėjo. 

Kas tau. medžiotojau? pa> 
klausė jis. Jis sulaikė kvapa. 

Praėjo minutė. Rodėsi, kad 
jis užmigo. 

— O, Viešpatie Dieve tu 

mano! atsidūsėjo mergina. 
—Kas tai per karkinanti naktis 
šiandien! Tai yra nepakenčia- 
ma, kuomet vyriškis namie 
knarkia. 

Daržinėje sulojo šuva ir ėmė 

braižyti duris. 
—Ir kaip tu gali miegoti prie 

tokio trukšmo? suriko pieme- 
nė. Eik, atimk, meldžimasis' 
savo šunį! 

Tiesa ji sako, pamisliio me- 

džiotojas. Nabagas Sultelis, 
turbut taipgi nori gerti, o s.1 

šuniu, tai tas nežettar Apsau- 
gok Dieve dar pasius. 

Ir Tonis ėmė atsargiai lintt 
kopėčiomis žemy y r. ir išėjo iš 
kambariuko. Jis išleiuo -uni. 
kuris džiugsmingai šakinė i > 

ant j<) kone parverzdamas jį. 
Pu tu Tonis pasilenkė prie 

fontano ir ėmė gerti. Pu pirmo 
ninijimo jam rodės, kad jis 
niekuomet nepasotins savu tro*! 
kūlio, bet paskui pasirodė, kad 
šaltinis duoda kur-kas daugiau 
vandes, negu gali dargi alps- 
tantis nuo troškulio medžioto- 
jas išgerti. 

Jis vėl įėjo i bakūžę ir rūpes- 
tingai uždarė duris. Dabar jam 
pasirodė dargi nejauku šiltam 
kambarėlyje. Patamsyje jis ux- 

k/apeno ant kuburo, ant pe- 
čiaus, ant stalo. Kurgi koi 
čios? Štai krašlas, štai pagal- 
vio galiukas... štai kasa... 

Tuo momentu jam prisime- 
na jo pirmas nusitikimas su 

nuotaka keletas metų atgal... 
Jis greitai atsitraukia nuo pie- 
menės lovos su vargu atranda 
kopėčias ir tyliai jomis lipff! 

— Barabanas! — sumurmė 
jo mergina. — Ir kam jis nu- 

lipo? Šuo visviena vėl prade- 
da 

Ir ištikro lauke buvo nera- 

mu. Bet kada-gi kalnuose yra 
ramumas ? 

O medžiotąją? jau miegojo 
ir miegojo tikrai. 

O ant rytojaus, kuomet jis 
nulipo nuo augšto, pusryčio jis 
negavo 

Ugnis pečiuje užgeso- — ne- 

sako, — o kurti ios jau nėra 
noro. 

Tonis nusišypsojo. 
— Apsaugok tave Augščiau 

sis — ištarė jis. — 

—Yehiias tau pusėtinai nuo- 

širdus ! 
Tuos žodžius taręs, Tonis iš- 

ėjo nuo pavojingos moteriškėm, 
linksmai švilpaudamas. 

Jis išsigelbėjo iš didžiausio 

pavojaus. 
Vcrtč V. R. 

DIDELIS ROŽINIS 
BALIUS. 

Rengia Draugystė Šv. Juo 
zapo. L. M. Pirmas links- 
mas pavasarinis balius. Kvie 
čia visus lietuvius ir lietu- 
vaites atsilankyti ant to 
linksmo rožinio baliaus, kur 
galėsite pasipuošti su gyvo- 
mis rožėmis prie tam bus 
lakiojanti krasa, kurie gaus 
daugiaUs postkareių bus sky 
riama dovana. Kuris atsi- 
bus 27 dieną Balandžio-Ap- 
iil, Nedėlioj. J. J. Elias sve- 

tainėj ant 45-tos ir Wood 
gatvių. Tikietas 25c. porai. 
Bus puiki muzika po vado- 
vyste A. Venskevičiaus, vi- 
siems žinomo grajiko, prie 
kurios galėsite lanksmai pa- 
sibovyti iki vėlybam laikui. 
Kviečia visus vardu drau- 
gystės, KOMITETAS. 

BALSUS j 
parengtas 

SUSIVIENIJIMO BROLIŲ 
LIETUVIŲ 

atsibus 

M.. Balatil. 27,1919 
DIEVO APVEIZDOS 
PARAF. SVETAINĖJ 
18-ta gat. ir Union Ave. 

Prasidės 4 vai. po piet 
ĮŽANGA 20c YPATAI 

AR riORi? 
padaryti ekstra pinigų liuo- 
su laiku, po H 10.00 ir dau- 
giau į vakaia. Kreipkitės j 

"LIETUVA" 10, 
3253 So. Morgan St., 

CHICAGO, 1LL. 

! REIKALINGAS 
RANKINIS ZECERIS 

Prie "Lietvos". Darbas Pas- 
tovus. Gera alga. Ats ki- 

tę tuoj aus. 

DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS 
Puikus Programas ir Šokiai 

BIRUTĖS SVET., 3249 So. Morgan gai. 
Rengia 22-ra KUOPA T.M. D. 

SUB., BALANDŽIO 26 d., Pradžia 8 vai. vakare. 
Įžanga 25c. Užkviečia KOMITETAS 

Parengtas 

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGUOS 

Subatoje, Balandžio 26, 1919 

Mildos Svetainėje, 3142 S. Halstsd Street 
Pradžia 7 vai. vakare Kviečia visus Komitetas 

'(MUS VAKARAS įsiaimejimu 
1. PUIKIOS PADUSKAITĖS; 2. SALDAINIŲ DĘŽUTĖS IR 3. 

$2.50 PINIGAIS. 

Parmgte.5 DRAUGYSTĖS ŠVENTOS ONOS 

ŠV JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE 
prie 32-ro Place ir Auburn Ave. 

Pratlžio 6 valandą vakare. INŽANGA 25c YPATAI. 

Gerbiamieji ir Gerbiamosios: Ateikite į tą. BaliŲ. Kaip ir patįs 
matote, galėsite laimėti gražiu dovafuj. O kad laiką gražiai praleisite, 
apie tai negali buti jokios abejonės. Kviečia, KOMITETAS. 

M.,- 
® ^ S B ® 

lizifisskas Balis 
10 METU SUKAKTUViU 

Rengiamas 

Dr=stes Lietuvos Kar. Mindaugo 

M. MeMažio Svetainėje 
2242 44 W. 23-rd Place. 

Svetainės durys atsidarys 6-t,-} vai. vak.: programas prasidčs 7:30 v. v. 

Inžanga Vyranis 35c. Moterims 25c. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus, jaunus ir seuus .atsilankyti ant šio 

rengiamo 10 metu apvaikščiojimo. nes atsilankiusieji turėsite progg iš- 
girsti garsius lietuvių kalbėtojus: tai yra "Lietuvos" redaktorius adv- 
B. K. Balutis, ir dr. D. F. Bagočius Taip-gi deklemuos V. čepiinskaitė. 
Taigi kas gyvas-nepraleiskite šios progos, (nes tokiu mažai yra) nes, 
kad paskui nesigailėtumėte kam neteks klausytis pr-kalbų ir kitokiu 
programo pamarginim|. Kviečia visus KOMITETAS. 

Rengia 

Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskričio Choras 

Id; 
American Bohemian Svet 

1440 W. 18th STREET 

Prad ia 7 valandą vakare. 

"Korncvilio Varpai" veikalas yra be galo gražus ir juokinga;-, perstato septyniolikto šimtmečio laikuose, 
Kornevillo kaime, Normandijoj, samdymu dieną, po veikalo linksmas balius, norintieji pamatyti šią operą, 
paaislengkile iš anksto gauti tikietus, nes greit c?ali pritrukti. Kviečia. L. V. C. A. C. 

p j ̂  ̂ ^ 
I 

^ ^ p ^ 
, v 

j ^ | p ^ 
Pradžia 7i30. Inžanga 50c. Muzika L Angelis -0- O""" 

8ub., Baiandžio-April 28, 1919 Posjgias Park pt 'e Ggden ir Kedzie Avenues 
l|tllUn!ll>llU(trM]Kmi>:il!lll iimuimiiilPMr. iii»!iiiniHiiwnh.:..M..M..M« 



VIETINES ŽINIOS, 
APIE SIUVĖJUS. 

Vakarykščiame 'Lietuvos' 
numeryje prie vietiniu žinių 
tilpo apskelbimas, kuriame 
Cchn Rissman & Co. 418 S. 
Wells St. Chicagoje reika- 
lauja įvairių rųšių preserių. 

Šiądien męs sužinojome, 
kad tenai siuvėjai streikuo- 
ja, o kompanija jieško streik 
laužiu ir skelbiasi laikraš- 
čiuose. Męs apie tai suži- 
noję ne tiktai kad išmetame 
tą apskelbimą, bet dar pa- 
darome šį pranešimą, kad 
siuvėjai žinotų kame daly- 
kas ir kodėl ta kompanija 
taip labai jieško darbinin- 
kų siuvėjų. 

TOWN OF LAKE. 

Draugystė Lietuvos Sun r. 
No. 1 ant Tovvn of Lake laiko 
savo mėnesinius susirinkimus 
kiekvieno mėnesio pirmame 
šeštadienyje (subatoje) 8 vai. 
vakaro, Petro PilitausTcio svet. 

4512 So. Hermitage Ave. 

Draugystės valdyba yra se* 

karna: pirmininkas, Jonas Yu- 
sas 4403 So. \Vood St., pagel- 
bininkas, Kazimieras Naujo 
kas 4427 \Vood St., nut. rasti 

Jonas Szlota 4319 Pranciškoj 
Ave., finansų rast. Juozapas! 
Paliokas 2514 W. 45 St., ka- 
sierius Juozapas Letukas 4524 
So. U'ood St., kas. globė jr s 

Ant. Iwona\vicz 4531 So. TIo- 
nore St., ir maršalka Ant. Stul 

ga 4414 So. Wood St. 
Nut rast. Jonas Szlota. 

CICERO, ILL. 

Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovės susirinkimas bus 
nedėlioję balandžio 27 d. 10 
vai. ryt<> J. Neffo svetainėj 40 
a ve. ir 15 St. Malonėkite visi 
atsilankyti' nes bus renkami 
darbininkai piknikui, kuris j- 
vyks Gegužio 4 d. Čcmausko 
darže. • Direktoriai. 

CICERO, ILL. 

Nedelioj, balandžio 27 d., 
1 v. popiet, Šv. Antano pa- 
Tap. sve- >r 45 bus di- 
delis susirinkimas, kuriame i- 
vyks prakalbos lietuviškoj ir 
angliškoje kalboje. Bus aiš- 
kinama apie laisvės paskolos 
naudą. Kviečiame visus at- 

silankyti ir pasiklausyti. 
Komiitcts. 

SUSIRINKIMAS 

Draugystė Karaliaus Dovy A 

do /aikys savo susirinkimą ne J w 

dėlioję balandžio 27 d. papras-j 
toje svetainėje. Rus svarbią 
klausimu reiKalc Visuotino c 

Seimo ir statymo lietuviško? 
svetainės. Todėl būtinai vis: 
nariai ariikHs. 

K. Butkus, pirm. 
J. Burka. prot. rast. 

TOVVN OF LAKE. 
Dr-tė Šv. Juozapo L. M. lai- 

kys savo bertaininj susirinki 

mą nedėldienyje balandžio 27 
d. 1-oje vai. po pietų Šv. Kry- 
žiaus parap. svet. 

Visi nariai yra kviečiami 
susirinkti paskirtu laiku, ne<-> 

yra daug svarbių reikalų ap- 
svarstymui ir bus renkami de- 

legatai i busianti Seimą; taip- 

gi turime išrinkti darbininkus 
j baiių, kuris j vyks tą patį va- 

kara. 
'M.Rondis, pirm. 

K. Stanišauskį, rašt. 

BRIGHTON PARK 

Per Velykas pas K. Misevi- 
čių buvo susirinkę keltas sve- 

čių. kur tapo sumanyta parink- 
ti kiek aukų Lietuvos Nepri 
gulmvbės Fondan. Aukavo šios 

ypatos: Konst. Petrulis $2.00 

rv — 

Į K. Misevičius .^2.00, T. M i- 
|/.onis $2.00 ir M. Mačiuk m;:> 

[$2.00. Viso $8.00. Tie ii 
nigai tapo perduoti kasieriui 
J. Bežai, Kuris šita sumą ?v- 

kiu su pirmiau gautomis auko- 
mis- pasiųs į VYashingtonjį Lle 
tu vos \eprigulmybes Fondąn. 

Konst. Petrulis. 

"DAINA BE GALO" 
SCENOJE. 

Si; je subatoje, balandžio 26 
d. S v. Jurgio parapijos sve- 

tainėje Liet. T. Moks. ir P. 
Draugija "Vytis" stato scenun 

komediją "Daina be galo". 
Apart lošimo dar Keistučio 

mišrus ir Chicagos Vyrų cho- 
rai sudainuos keletą dainų. 

Įžanga 35 centai ir augš- 
eiau. Perstatymas f:* įsidčs y 

ant 7 vai v ak., o sveta.:ir: ap- 

sidarys 6 vai. akare. l'žkvic- 
ciami visi lietuviai. 

SUSIVIENIJIMAS BRIDGE 
PORTO DRAUGIJŲ. 

Šis susivenijimas laikys s'.- 

vo mėnesinį susirinkimą pane- 
dėlyje 28 balandžio, P. \Yod 
mano svetainėje 3251 Lime st. 
ant 7:30 vai. vakaro. 

Meldžiame susirinkti visų 
draugijų valdybų ir delegatų. 
Vra danę svarbiu reikalu del o c v 

apsvarstymo. 
Rašt. Fraiik Bakutis, 

2603 \V. 69 st. 

II SLA. APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS. 

Susivienijimo S. L. A. IL 

apskričio susirinkimas įvyks 
nedėlioję balandžio 27 d., 1 vai. 
po pietų "Birutes" svetainėje 
3249 S. Morgan St. 

Kuopos sekretoriai paragin- 
kite savo kuopų delegatus, kad 
visi dalyvautų. Taipgi labni 
gestina, kad kuodaugiausiai 
delegatų susivažiuotų. 

Kviečia II SLA. apskričio 
Valdyba. 

Sekr. M. Juška 
3228 W. 38 Sti. 

DOMAI TMD. 22 k. NARIŲ 
Gerb. T M D. 22 kp. nariai! 

nepamirškite, jog nedėlioj, ba- 
landžio 27 d. įvyks TMD. 22 

kuopos susirinkimas "Birutės" 

svetainėje 3249 So. Morgan 
St. Pranešam, kad į ši susirin- 
kimu privalo susirinkti visi na- 

riai. Butų dar geriau, kad ir 
atsivestų naujų prisirašyti. Ka^ 
prisirašys, tas gaus knygą "Lie- 
tuvos istorija." 

Taipgi ši kuopa balandžio 
2() d. turės draugiška vakarėlį 
"Birutės" svetainėje, 

5V. JUOZAPO S. S. 
Dk-STĖS SUSIRINKIMAS 

Atsibus nedėlioj ?7 balan- 
džio p. \\'odmano s/etainėi 
3251 Lime st. Kviečiami visi 
nariai susirinkti. Pradžia ant 
1 vai. po pietų. 

F. Jocifts, Prez. 
J. Gaubas, Rašt. 

SUSIRINKIMAS. 
Gvardija D. L. K. Vytauto 

Tou'n o f Lake. 
Laikys savo bertaininį su 

sirinkimą nedėlioj balandižo 
(April) 27 diena, 2-rą valanda 
po pietų paprastoj svetainėj 
sv. Kryžiaus parapijos. 

Yra kvočiami visi nariai 
susirinkti ant to laiko. Br.s 
daug svarbių reikalų del ar- 

svarstimo ir bus renkami d> 

j legatai i busiantį Seimą. Mel- 
džiu nepamiršti pribūti. 

J. Letukas Pirmsėdis 
Juos. Legnugaris, Rast. 
4644 So. Wood St. 

KAREIVIAMS! 
šiuomi pranešama, kad iš 

priežasties Victory Liberty 
Loan parodos, šį nedėldienį 
bal. z'( d., lietuviu, kareivių 
lavinimosi nebu&, 

VALDYBA) 
per C. Kasputi 

SUSIRINKIMAS. 

Šv. Mateušo Draugijos su 

sirinkimas atsibus balandžio 
20 d., 7:30 vai. vak., Petro 
"Wodmano svet., 3251 Lime 
g-atvr-. 

Frank Bakutis, 
2603 W. 69th St. 

DIDELIS BALIUS. 

Draugystės Likėjimo, Vil- 
ties ir Meilės rengia šeimy- 
nišką vakarėli, Subatoj 26 
dieną Balandžio (April), J. 
Skinder svetainėj po nume- 

riu 4523 So. Wood St., tai 
yra pirmas po Velykų pasi- 
linskminimo vakarėlis. Teik 
sitės atsilankyti keikvienas, 
kaip jaunos, taip ir jauni ir 
galėsite linksmai praleisti 
vakarą prie puikios muzi- 
kos, po vadovyste Antano 
Venskevicz, o komitetai sten 
gsis užganėdinti kiekvieną 
atsilankiusi. 

Su pagarba, 
KOMITETAS, S. A. 

SKAITYKITE IR 

PLATYKITE "LIETVĄ". 

PARSIDUODA 
$195.00 nupirks mano augatos rušio3 
38 notų $700.00 P]ayer pianą, kartu su 
110 rolių ir kabinetinė kėdutė. Pianas 
gerts kaip naujas, ir turi but parduo- 
tas tuojaus. Priimsiu $50.00 {mokėji- 
mo, o likusius po $10 kas mėnuo, ar- 
ba priimsime tavo Liberty Bondsus 
už pilną jy vertę. Ateik j krautuvę, 
1601 \V. Madison St., kampas Ashland 
Ave. ir klausk apie Mrs. Smitb's pia- 
ną. Atčlara ši vakarą iki 9 vai., ii- 
atdara nedėlioj nuo 10 iki 4 vai. 

Liberty BondsaS 
Męs Perkame. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokio 

atidėliojimo—Bile sumą 
$50—$100—$500—$1000 

Męs taipgi atperkame nepa- 
baigtus mokėti kontraktus 

MĘS MOKAME AUGŠ- 
Č3AUSIAS KAINAS. 

Gyventojai toliau už miesto gali siu- 
sti savobondsus užregistruodami per 
krasą; Mę prisiunčiamo jums pini- 
gus tę pačią dieną, kaip tik gauname 
jusu. bondsą. 
Ateik—Rašyk—T elef onuok 

LIBERTY SECURITIES CŪ. 
Room 716—155 N. Clark St. 

Chicago, III. 
Phone Majestic 8617 

NAUJAS KNYGŲ 

KATALOGAS 
JAU YRA GATAVAS 
Prisiųskite 2c štampą ir 
gausite jį tuo jaus. 
Adresuokite šitaip: 

A. OLSZEWSKi, 
3246 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

Or. Virpša Narbutt! 
Phyoician & Surgeon 

3001 West 22nd Street 
2111 Marshail Blvd. 

Ofiso valandos: ( 
1 ki 4 po plet 
7 iki 9 vakare 

Tei. Lawndale 660 
Gyvenirr?.c: 

Vel. Rockvvell 1681 

.3 ui VAKASINi 
M O K Y K L A čia Rali lengvai Ir greita: ,3-noKti Anglų ir 

Lietuviu kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, Lietuvos ir abjina istsnlas, frroyratijij, raflyti 
laiSkus, Iv tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
ScrtooVių skyriuc. Lie'uviai mokytojai. Sunaudo- 
kite '' IliKą oaalmoVinimui, nesigailėsite. 

Collegi Preoaratory school 
3103 SO J1ALSTED c.l.. Cl-iCAGO.. 1LL 

Ofiso Telefonas Boulcvard 160 

DR. M. T. SM'lS 
LIETUViS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1707 W. 47th St. 

OFISO VALANDOS: 
11 ryto iki 3 jo piet. 7 iki 9 vakare. 

Ncw£1iutnis nuo 8 iki 2 po pietų. 
Namai 1007 Oaklcy Blvd. 

Telefonas Seeley -120 

Tel YARDS 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GVOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Speclališkai gy- 
do limpančiai užsisonėjuslas 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsied St<, Chicago, III. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Cerai lietuviams žinomas per 16 me- 
ti) kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir aku &c ris. 

Gydo aštrias ir chroniškas liRas, vy- 
rų. moterų ir vaiky, pagal naujausiai* 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Street, netoli lfi»k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 p'etv, ir 
6—8 vakarais. Telephouc Canal 3110 

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

Fhoiie Boulcvard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U231SEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos; 9 iki 12 ir 4 Iki į 
vakarais. 

3303 SO. MORGU STREET 

I -1E3JfeRTY BONDS 
Męs pi Kaine Liberty Bonils ui 
pilng. "cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—G 
ITtarninkais Ketvergais ir 
Subafomis 9—9. 

C A S H I 
J.G- SACKHEIM & CO. i 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių: j 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, LCntij. Rėmu ir Stogams Popierio 

SPECIALIAI; Maleva malcvojimui stubų iš vidaus, po $1.40 uz galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3C03-3C39 SO HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

BUK VĖL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai nięs esame užtikrinti, jog męs 
galime palengvinti jusų kentėjimus. Pavelykite mum.-? išegzaminuoti 
jus—visai be jokiu mokesčiu už ogzaminaciji} arba patarimą., Peoples 
Dispenserija buvo uždėta su tikslu suteikti sergantiems žmonėms ge- 
reresn} ir moderniška patarnavimą. 

EGZAMINACIJA IR PATARIMAI DYKAI. 
Tai yra patarnavimas, kurį turi tik kelios aptiekos ir tai yra būdas, ve- 
dantis prie ekonomijos. 
VAISTINE TIKRO PATARNAVIMO. KOKIO NIEKUR NEGAUSI. 
Mšs parenkame tas gyduoles, žinodami jų gydančiu vertę nuo papras- 
tų nesveikatingumų. Musų vaistai ir keniikai yra gryniausi musų 
receptai yra plldimi tik regitr. vaistininkais: 

ATEIKITE IR PAM ATYKI E'J'E MUS. 
Atminkite! viai nieko r.eimame už Egzaminacija ir Patarimą 1616 WEST 47-th STREEET Męs Kalbame Lietuviškai 

REIKALINGAS rankinis, 
zeceris, gera vieta, darbas! 
ant visados- Atsišaukite j 
"Lietuva," 3253 S. Morgan 
S., Chicago, 111. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio tebai prieinamo- 
mis stjlygoinis. Kam reikalinga skc- 
linti pinigai, tegnl atsilanko j ofisį. 

H. EPŠTEIN, 
Iloom 708; 6 N. La Salio St., 

Telefonas Frankiiu 2803. 

REIKALINGA btlmyninkė prie ma- 
žos šeimynos. Mergina arba našlė 
bo vaikų. Pasiovus darbas. Gera 
mokestis. Atsišaukite greitai j 

OREMUS CHEMICAL 
LABCRA'I ORY 

1718 So Halstei St., Cblcsgs, 111. 

Reikalaujame ?*.riaučių ant koctume- 
riško darbo moteriškų drabužių. 

Mokame nuo $25. iki $30. } savaitę. 
3145 S. Wells St., arti 31st St. (1 

blokas nuo Wentworth Ave. 

ANT RANDOS — WEST SIDEJ 
4, 5, G, ir 7 kambarių fliatai, pečiumi 
apšildonii; moderniški. Kreipkitės j 
ofisų: Racine Ave. ir 13 th St., arba 
teiefonuokite: West 95, arba Harrison 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda namas prie 3638 Wallaco 

St., elejttrikos šviesa, gazas, cimenti- 
nis beismentas, iš užpakalio didelis 
kiemas, su barne ant dviejų lubų. At 
sišaukite kada lik norite, savininkas 
visuomet namie. 

Puikiausia vieta del mažo biznelio. 

TELEPHONE: 
YAKDS 155 

YARDS 551 

Rfi. Phone Drovfr 7781 

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

DRUG STORE 
Pildome Visokius Receptus 

3601 So. .Halsted Street 
Kampas 36tos Gatvei 

CHICAGO 

MA5TER 5TSTEH ) S1 s/r. 1 " v 

Męs mokinamo ši puikų, gerai 
apsimokanti amatą. J trumpą lai- 
ką.. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytoa lau 
kia. Ateik dieaą ar vakare. 
Master Cutting jchool 

J. F. KASNICKA, 
118 N. LaSalte St., 4 augšta# 

(Prieš City Hali) 

DYKAI! DYKAI! 
SPEGIALIS PAVASARINIS PASIŪLYMAS 

Su kiekvienu nauju taeru, 
kurį jus pirksite pao mus 

šį mėnesį, duosime jums 
TUBi DYKAI 

South-West Tira Company 
Lietuvių Korporacija 

2038-40 W. 35 St. 3475-77 Archer 
TELEF0NU0K1TE HcKINLEY 146 

Męs rokuosime jums $5.00 
už Jusų seną bateriją ant 

naujjs EXIDE 

DEL 
KOŽNO 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

Net Gydytojai 
Jas Pataria 

Parsiduoda 
visoj© 

Amerikoje 
Kaina 25c. 

JOHN NOVAK CO. 

tlC24 S Ashland Av. 

CliicaKO, 111. 

I Av. i 

/ 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
.Mokinama: angliškos Ir lietuviškos kailių, aritmetikos, knygvcdystžs, ttenografijos, ty- 

]H writing, j.irklybos teisių, Suv. Valst. istori- jos, atelnos istorijos, geografijos, politikinčs 
ekonomijos, pilietystės. dailiarašystSs. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 5 va- 
landos po pietų. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

VALENTINE DRESSMAK/NG 
CGLLECr. 

Mokina siuvimo, kirpimo, d^sigaing 
dienomis lr vakarais čėl bizuic Ir 
uami;. Paliudijimai išduodami ir vi© 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykita 
arta rauykite, o męs pasistengs!iu* 
suteikti jum3 patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
G20Ū S. HalBtfld SL. iafeO Wella St 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie y.*:: 

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

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsės taisytojas visokių na- 
miniu rakcndų. Kas iš lietuvių rei- 
kalaunat, pašaukite mano. Kas 
turėtumėt uanašių darbų, meldžiu 
kreiptis pas mane. 

2009 W. 21st PI., Chicago 

LIOTAI TIKTAI $200.00 
Parsiduoda liotai 30x125 pe 
dų, netoli Crane Co. ant 
lengvo išmokesčio, $20 da- 
bar Įmokėk, o paskui 5 do- 
liarius ant mėnesio ir čielus 
metus be jokių nuošimčių. 
Liotai labai gražioj vietoje, 
kur jau daug lietuvių gyve- 
na, todėl ir tamsta pasisku- 
bink Įsigyti liotą, kol dar 
yra taip pigus, kur galėsi 
sau karvę laikyti ir paukš- 
čių; visokių daržovių užsi- 
auginti. Taipogi męs stato- 
me namus, kokį tik ©a v įjun- 

kąs pareikalaus ant lengvo 
išmokėjimo, galima su 35 
minutomis į didmiestį nu- 

važiuoti, ofisas atdaras visą 
dieną nedėldieniais. 
WM. D. MURDOCK & CO. 

4980 Archer Ave. ir 
Crawford (40th) Ave. 

FRAIMK GiRDWAINIS 
Kas šitą apgarsinimą atsi- 
neš su savim gaus $10.00 
pigiau. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda už labai pi^ia 

kaina sekančios propertės, pri; 
žastis savininkas užsienio biz- 
niu Pittsburgh, Pa. 

3512 \Vallaee St. — du pa 
gyvenimai, po 4 kambariu?. 
Gatvės pataisytos ir užmokėk: 
Lotas 25 X 125 pėdų. 

3202 So. Ashland A ve. Sto- 
ras ir 3 pagyvenimai po 4 kam 
barius. Raudos atneša 480 i 
metus. Lotas 30 x 150 pėdu. 
Gatvės pataisytos. 

3204 So.Ashland Ave., 1 pa- 
gyvenimas, 7 kambariai. Gal- 
vės pataisytos. Lotas 30 x 150 
pėdu. 

10. Lotų 25 x 125 pėdų ant 
33-ioš gatvės, tarpe Ashland ir 
Paulina gatvių. Parsiduod'i 
po vieną lota, arba visus kai- 
tų. 

Kampinis biznio lotas, kam 
pas 69 ir Artasian gatvių, vie 
nas blokas nuo YVestern Ave. 
Šitoj apielinkėj biznio lotai pa r 
siduoda nuo $1500. iki $5000. 
už lotą—kaina šito loto SI000. 

Kreipkitės pas: 
CHARLES BAGDŽIUNAS, 

3400 S. Halsted St. 
arba į gyvenimo vietą: j 

3343 S. Union Ave. 

BUK PATS SAU BOSU. 
Ingyk vieni), iš mvr.u 40, 80, arba 160 
a.;erių dobilu, uulvių ir pienininkys- 
tės farrasj, garsioj" J ežerų apigardo- 
je Vilus county. \Visconsln. ant prioi- 
narnų išmokėjimų. Kaina $15.00 iki 
$.10.00 už akcrj. $200.00 pinigais įmo- 
kėti ant 40 akerių, $300.00 įmokėti 
ant 80 akerių, likusius išmokėti pagal 
Imdų, kaip sau pasirinksi. 

TAI YRA JUSŲ PROGA. 
Kam atidėlioti {gijimą farmos \V!s- 
consinoderlingiausios žemės užolsė- 
lio kainas, ant ant savo sąlygų, kur 
dobilai auga kaip ~olė ir kur bulvės 
žemėje daugiiu vertos. negu apelsi- 
nai (orenčiai) Kalifornijoje. 

NUSPRĘSK ŠIANDIEN. 
Lks. irsijos (išvažiavimai) daromos 
ypatiškui kas Utarninko ir I'ėtnyėios 
naktj. Atsišaukite pas G. F: SAN- 
BORN. musų Chicagoje atstovu, 905 
Peoples Gar. Biulding ir susitarsimo 
kaslink seka.:1'* ekskursijos arba 
telefonuokite VVabash 1507 dėl paliki- 
nto jras vietos, Rašykite lietuviškai: 
CKAS. GODLESKI, Colony. Directcr. 

SANBOR.^ COMPANY, 
Car^ie River, Wisconsin 

Box 4 

MĘS TURIME 
Visokiu praperčiųl visada galėsite 

^įuti pas mus tą. ko Taraistos jieško- 
te, meldžiame ateiti, o męs parody- 
sime. 

Sekančios prapertės, dėl netikėtu 
priežasčių parsiduoda, labai pigiai. 

PARSIDUODA 2-j u pagyvenimu na- 
mas ant muro fundamento, su gerais 
įtaisymais vidur}, randos neša 14 pro- 
centą. Parsiduoda už $1900. tik $200 
jmo!:ėti, o likusius randos išmokės. 

PARSIDUODA 2-jų augštų naujai 
medinis namas po 6 kambarius ir už- 

pakalį namelis 4 kambarių, su visais 
g< rais {taisymais ir maudyklėmis, 
taipgi ant cemento beismentų. Ran- 
dos neša $40 j mėnesį. Parsiduoda 
už $3oOC Randasi Cicero ant 49-tos 
ir 15-tos. 

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mūri- 
nis namas po 4 kambarius, visas ge 
ram padėjime. Randos neša $40. j 
mėnesį. Prekė $3800 ant lengvų išmo 
kėjirau. Randasi ant Bridgeporto tarp 
Lietuvių. 

PARSIDUODA 2-jų pagyvenimų pui- 
kus mūrinis namas kųtik pabaigtas 
budavoti, busparduotas $1000 pigiau 
negu kainavo pabudavoti. viskas su 
aukštos kliasos įtaisymais, kad gali 'r 

milijonierius gyventi. Lotas 30x123. 
Randos neša 10 procentą. Paraduos 
su $S00 {mokėjimu, o kitus iš randų 
išmokėsite. Brighton Parko tarp Lie- 
tuvių 
LIBERTY LAND & INVES7MENT 

CO. 3301 So. Halsted Street, Chicčgo. 

Lotas už pusę prekes. 
PARSIDUODA Kampinis lotas pus- 

dykiai, vertas $1500, kas pirks laike 
o-kių dieną, tai galės gauti už $800, 
ant lengvų išmokėjimų. Didumo yra 
110x130 pėdų. Greita' pamatykite, no-; 

yra proga padvigubin pinigus. 
LIBERTY LAND A INVESTMENT 

Co. 3301 S. Halsted St. Chicago, III. 

Gera Farma Išmainymui. 
S0 akerių farma parsiduoda arba 

mainysime air. namo ar loto. Randa- 
si Wisccnsino valstijoje labai gražioj 
vieto prio leikos ir beveik pusė yri 
dirbamos. Nauja stuba ir gera barnė 
ant farmos. Parsiduoda už J2500. ant 
išmokėjimų. 
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

CO. 3301 So. Halsted Street, Chicago. 

KARE JAU PASIBAIGĖ. 
Ar nori matyti kaip dideli mūšiai 

ėjo Francuzijoje, Rusijoje, Italijoje, 
Galicijoje, Turkijoje, Balkanuose, Gre« 
kijoe ir Serbijoje? Ar nori matyti, 
kaip orlaivinl kariavo ore? Ar nori ma- 

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

žiūrėdami ant tų paveikslų per ste- 
reskopą, jųs įsivaizdinate sau, kad jųs 
esate ant tikro mūšio lauko, matote 
tų viską savo akimis. Stereskopas, ku- 
rį jųs matote žemiau, kainuoja vienų 
doliarj. 

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

reskopų kares paveikslų, kurių seri- 
jų surašus męs paduodame žemiau. 
Kiekvienoj serijoj yra 25 paveikslai. 
Kaina vienos serijos 35c. Kasydami 
paminėkite tiktai serijos numeri, o męs 
žinosime, kuriuos siųsti. 
No. Vardai Serijų Kaina 
101 Amerikos Istoriškos vietos 35 
102 Apsilankymas Washingtonan .'.5 
103 Niagaros vandenpuolis 35 
10-1 Kelionė per Dixie žemę 35 
105 Kelionė j Vakarus 3b 
100 Kelionė j Pacifiko paliraštj 35 
107 Kelionė per Amer. didmiesčius 35 
108 Kelionė j Philipinus 35 
109 Gyvenimas Kristaus 35 
110 Kelionė i Palestiną, šv. žemę 35 
111 Kelionė j Kynjją ir Japoniją 35 
112 Aplankymas Romos ir Venecijos 35 
113 Kelionė per Italiją ir Šveicariją 35 
114 Kelionė per Angliją ir Franciją 35 
115 Kelione per Norvegiją ir Švediją 35 
116 Dyval Senojo Pashulio 35 
117 Vestuvių Varpai (Juokinga) 35 
118 Gyvulių paveikslai (juokinga) 35 
119 Vaikai bus vaikais (Juokinga) 35 
120 Kelionė autom, per New York 35 
121 Kelionė skersai Panamos kanalą 35 
122 Mergaitės bus mergaitėms 

(labai juokinga) 35 
Nesiųskite mums visų pinigų. Siųs- 

kite tik 25 ceiifTiS sidabru arbs stampo- 
mis, o likusius damokėsito, (kuomet 
laiškanešis atneš siuntini } jusų namus. 

Adresas: 

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