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Lenkai sumušė Stoji® 
Japonija pripažino Omske valdžią. 

Estonijos armija žengia pirmyn. 
AMERIKONAI APLEI 

DŽIA ARCHANGELSKĄ. 
Archangelskas, geg. 19. 

(suvėlinta). Daroma prisi- 
ruošimai išvežimui Suvieny 
tų Valstijų kariumenės iš 
šiaurinės Rusijos. Sulyg iš 
dirbto pliano visa Suvieny- 
tų Valstijų kariumenė bus 
ištraukta iš Šiaurinės Rusi- 
jos bėgyje 10 dienų. 

Amerikonai pirmiau vyks 
Anglijon, o iš ten i Suvie- 
nytas Valstijas. 

LENKAI SUMUŠĖ 
UKRAJINUS. 

Variova geg. 17 (suvė- ! 
linta). Lenkijos karės šta- 
bas išleido 6ficialį praneši-1 
mą, kad ukrajinų spėkos 
atakavo lenkus apielinkėje 
Kulikov j Šiaur-ryčius nuo 

Lembergo, bet buvo atmuš-j 
ti su dideliais priešui nuo- 

stoliais (vakar-g;. bu\o pra-' 
nešta, kad lenkai su ukra-, 
jinais esą susitaikę). 

Toliau Lenkijos kariškas' 
štabas praneša, kad Baltru-j 
sijos.-Liekivos fronte len-Į 
kai irgi buvo atakuoti, bet1 
užpuolikai tapo atmušti. 

JAPONIJA PRIPAŽINO 
OMSKO VALDŽIĄ. 

Į 
Paryžius, geg. 10. Šiądien 

gauta pranešimas, kad Ja- 
ponija pripažino Omsko ru- 

su valdžią^ po vadovyste ad I 
mirolo Kolčako. 

ESTONIJOS ARMIJA 
STUMIASIA PIRMYN. 

Kopenhagenas, geg. 1& 
Estonijos spaudos biuras 
praneša, kad Estonijos ka- 
riumenė, ber.diai su rusais 
ii baltiškais vokiečiais stu- 
miasi pirmyn prieš bolševi- 
kus 62 myliu fronte, tarp 
miestų Narva ir Glov. 

PRAŠO WILSONO UŽ 
TARTI AIRIUS. 

Paryžius, geg. 19. Suvie- 
nytų Valstijų sekretorius, 
Lansin^, kuris tik ką sugrį-t 
žo is Londono, kreipėsi prie i 
prezidento Wilsono prašy- j 
damas, kad Wilsonas pa- į 
remtų Amerikos airių dele-j 
gatų reikalavimą ir kreip- 
tųsi prie Anglijos valdžios j 
dėlei suteikimo sinnfeine- i 

riams saugios kelionės Tai- 
kos Konferencijom 

.ANGLAI NUSKANDINO 
BOLŠEVIKŲ LAFVA. 
Helsingforsas, geg. 19. IŠ 

tiko mušis tarp Anglijos lai- 
vyno ir Sovietų laivyno. 
Mušis tęsėsi vos 35 minu- 
tas, kuriame tapo nuskan- 
dyta vienas bolševikų laivas 
ir kitas sugadyta. Bolševi- 
kų laivynas pasitraukė j 
Kronštadą. 

Pranešime toliau pabrie- 
žiama, kad nedėlioję 6 va- 

landą ryte vienas bolševi- 
kų skraiduolis, du torpedi- 
nei laivai ir keli minų gau- 
dytojai išplaukė iš Kron- 
štado ir prigelbstint batari- 
joms tie3 Krasnaja Gorka 
pradėjo bombarduoti Fin- 
liandijos pakraščius ties 
ino. 

Anglijos laivai, užgirdę 
bombardavimą Finilandijos 
pakraščių išėjo pasitikti bol 
ševikų laivynu ir ištiko pir- 
mas mušis. 

MAISTAS EUROPAI IR 
LIETUVAI. 

Paryžiuj geg. 19. Maisto 
administratoriaus Hoover 
mėnesiniame raporte, pažy- 
mima, kari balandžio mė- 
nesyje suteikta Europai mai 
sto 591,843 tonų, kurio nu- 

gabianimui reikėjo 120 lai- 
vų. 

Maistu parama suteikia- 
ma šioms šalims: Finliandi- 
jai, Lenkijai Estonijai, Lie- 
tuvai, Latvijai, Belgijai, 
siaurinei Francuzijai, Vo- 
kietijai, Vokiškai Austrijai, 
Čecho-Slovakijai, Jugo-Sla- 
vijai, Rurnunijpi, Armėni- 
jai, Turkija, ir Bulgarijai. 

Uz šį maistą šalįs, žino- 
ma, turi užmokėti, ar pri- 
imti jį paskolos formoje, 
nes tai nėra auka, tik pato- 
bulintas paskirstymas mai- 
sto reikmenų, kurių tūlose 
vietose yra didelė stoka. 

ŽYDAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ LENKUS. 

St. Louis, geg. 19. Den- 
ver Colorado įvyko žydų 
labdaringos organizacijos 
seimas, kuris išnešė protes- 
tą dėl žydų, pogromų Len- 
kijoje. Protestas pasiųsta 
Suvienytų Valstijų kongre- 
sui ir prezidentui "VVilsonui. 

Proteste žydai pabriežia, 
kad lenkai savo tautos at- 
gimstantį pribrendimą ap- 
vaikščioja žydų pogromais, i 

Sunkus Laikai. 

Vaikinas, šiuo laiku sėdėdamas prie knygos ii besirengdamas prie egza- 
minų, mano kad nei Kaize rio nelaukia toks sunkus lai kas, kaip kad laukia 

SUSIJUNGĖ KANADOS 
UNIJOS. 

Regina' Sask, geg. 19. Dar- 
bininkų unijos Vakarinėje 
Kanadoje nusprendė susi- 
jungti į vieną didelę uniją 
Pirma bendra konferencija 
bus laikoma 4 dieną Birže- 
lio, kurioje bus išdirbta de- 
taliai susijungimo. 

JAPONAI NUTEISĖ KA- 
LĖJIMAN MISIJONIERIŲ. 

Pyeng Yang, Korea. Geg. 
19. Japonijos žemesnis 
teismas buvo nuteisęs mili- 
jonierių, presbyterionų ku- 
nigą E. M. Mowry 2 me- 

tams kalėjiman; jis kaltina- 
mas slėpime Korėjos revo- 

liucionierių. Padavus ape- 
liaciją augštesnis teismas 
bausmę sumažino iki 4 mė- 
nesių. 

ITALIJA PAGERBS 
BRAZILIJOS PREZI- 

DENTĄ. 
Rymas, geg. 19. Pribu- 

nant naujai išrinktam Bra- 
zilijos prezidentui Pessoa, 
Italija rengia jam iškilmin- 
gą sutikimą. 

Be to Italijos valdžia pa- 
siuntė Paryžiun karališką 
traukini, kuris tarnaus Bra- 
zilijos prezidentui jo kelio- 
nėje Italijon. 

LISBON RENGIASI PA 
GERBTI LAKUNUS. 

Lisbon, geg. 19. Čia ren- 

giamasi gana iškilmingai 
patikti Amerikos lakunus, 
kurie rengiasi atlėkti iš 
Azores salų. 
Apleidžiant lakūnams Azo 

res salas Suvienytų Valsti- 
jų skraiduolis švilpinę pra- 
neš miestui apie pradžią ke- 
liones, ir paskui besiarti- 
nant orlaiviams prie Lisbon 
irgi skraiduolio švilpynė 
praneš miestui apie pribuvi- 
mą laukiamą lakūnų. 

REPUBLIKONAI VALDO 
S. V. KONGRESĄ. 

VVashmgton, D. C. Geg. 
19. 66 Suvienytų Valstijų 
Kongresas yra republikonų 
rankose. Pirmsėdžiu atsto- 
vų bute išrinkta republiko- 
nas Gillett iš Massachu- 
setts; gi laikinuoju pirmsė- 
džiu senato išrinkta senato- 
rius Cummins. 

Šis Senatas susidedąs iš 
49 republikonų ir 47 demo- 
kratų. Atstovų butas turįs 
238 republikonus, 189 de- 
mokratus, 2 neprigulmingu, 
1 blaivininką ir vieną so- 

cialistą ir 4 vietas tuščias. 
Taigi abu kongreso butai 
yra republikonų kontrolėje 
ir tik prezidentas galjs kiek 
prilaikyti republikonų užsi- 
varinejimus. 

Šis kongresas yra pirmas 
Suvienytų Valstijų istorijo- 
je, kurio atidaryme nesąs 
ypatiškai prezidentas, bet 
prisiuntė savo kalbą iš už- 
sienio. 

DENIKINAS SUĖMĖ 
10,000 BOLŠEVIKU. 

i, 

Londonas, geg. 19. Gene- 
rolas D. Denikinas, kuris 
vecla priešbolševikišką ar- 

miją ant Caricino, praneša, 
kad tapo suimta 10,000 bol- 
ševikų kareivių, 28 kanuo- 
les ir nemažai šiaip Įvairių 
ginklų ir kariškos medžia- 
gos. 

AMERIKA NETARS TUR- 
KIJOS LIKIMO. 

Wsahington, D. C. geg. 
19. Kadangi Suvienytos Vai 
stijos nebuvo paskelbusios 
Turkijai karę, tai, manoma, 
kad Amerikos^ delegacija 
susilaikys sprendime apie 

j Turkijos likimą. 
| Lygiai tokioje pozicijoje 
j Suvienytos Valstijos esą ir 
link Bulgarijos. 

ŠALININKAI GĖRALU į 
PRADEDA VEIKTI." i 

V/^shington, 9. C., geg. 
Atstovas iš Chilago, 111. A. 
J. Sabath įnešė kongresan 
rezoliuciją, kurioje reika- 
lauja, kad visuotinos blai-1 
vybes bilius, kuris pradės 
veikti nuo 1 dienos liepos 
mėnesio, butiį sulaikytas. 

Jis pabriežia, kad toks 
priešalkoholinis bilius tapo 
priimtas tik ačiu buvusioms 
karės aplinkybėms, bet už- 
sibaigus kaiei bilius turi 
but sulaikytas, nes, girdi, 
iš to bus daug bereikalin- 
gos bleclies ir nesmagumų. 

APSKELBĖ SOVIETU 
VALDŽIĄ WINNIPEG'E. 

Brandon, Man., geg. 19. 
Pranešama., kad Winnipeg 
streikieriai Subatos naktį 
savo susirinkime ant kranto 
upes paskelbė, kad Winni- 
peg nuo šiol paskelbiama 
sovietų valdžia. 

Streikuojanti ir jų šalinin 
kai. kurių buvo keli tūk- 
stančiai, sutiko tokį prane- 
šimą su dideliu entuziaz- 
mu. Sovieto valdžios ap- 
skelbėjai pabriežė, kad 
trumpoje ateityje sovietai 
įsisteigs visuose Kanados 
miestuose. 

Paskelbimas sovieto val- 
džios apsiėjo be jokio inci- 
dento, ir matomai miesto 
gyventojai nelabai tiki, kad 
Winnipege įsikumytų tokis 
užmanymas. Apskelbiant 
sovietų valdžią susirinkime 
buvo ir būrys policistų, ku- 
rie nieko neveikė. 

PRIĖMĖ ĮGALIOJIMUS 
NUO AUSTRŲ. 

St. Germain, geg. 19. Tai 
kininkai priėmė nuo Austri-I 
jos delegacijos jų manda- 
tus ir taipgi jiems Įteikė sa- 

vo įgaliojimus. Ceremoni- 
ja prasidėjo 3:20 popiet ir 
tęsėsi vos 4 minutas. 

AR PASIRAŠYS VOKIE- 
ČIAI PO SUTARTIMI? 
Paryžius, geg. 19. Ar pa- 

sirašys vokiečiai po taikos 
sutartimi, tai klausimas, ku- 
ris esąs kiekvieno lupose, ir 
niekas negali pasakyti, kad 
jis esąs tikras, kaip jis ne- 

manytų. 
Paskutinėse dienose vo- 

kiečiai turėjo daug Įvairių 
konferencijų, kuriose daly- 
vavo vis žymus valstibinin- 
kai. Vienos konferencijos 
tarimai esą priešingi tari- 
mams kitos konferencijos. 
Užreiškimai vieno augšto 
Vokietijos valdininko griež 
tai priešingi užreiškimams 
kito augšto valdininko. 

žodžiu sakant visas judė- 
jimas Vokietijoje yra taip 
supintas (ar gal tyčia pina- 
mas), kad Vokietijos atsto- 
vybės Taikos Konferencijo- 
je nuosprendis, kaip ji ne- 

spręs, bus pateisinamas bal 
su vokiečių tautos. 

Atrodo, kad Vokietijos 
valdžia ruošia Vokietijos 
minias prie visko: ir priim- 
ti sunkins taikos išlygas ir 
pradėti naują kovą su tal- 
kininkais. Sekančios kelios 

i ištraukos gerokai nušviečia 
dalykų stovį, 

Vokietijos kancleris 
iScheideinann vienoj valsti- 
bininkų konferencijoje Ber 
line paaiškino, kad Vokie- 
tijai butų lengva susijungti, 
su Rusija, bet Scheidemann 
nepritariąs tokiam jungi- 

i muisi. 
Fieldmaršalas Hinden- 

burgas griežtai stovis už pa- 
sirašymą po taikos sutarti- 
mi, kurią paruošė talkinin- 
kai; sakoma jį remia ir kiti 
kariški vadai. 

Yra nuomonė, kad Vo- 
kietijos atstovybės galva 
Brockdorff Rantzau nesu- 

tinkąs pasirašyti po taikos 
sutartimi ir sakoma, kad jis 
i ezignuosiąs, gi jo vietą už- 
ims kancleris Scheidemann. 

Gi Vokietijos preziden- 
tas Ebert, kalbėdamas laike 
demonstracijos nedėlioje, 
užreiškė, kad Vokietija nie 
kuomet nepasirašys po da- 
bartine taikos sutartimi. 

Laikas pasirašyti vokie- 
čiams po sutartimi baigiasi 

(ketverge 22 dieną gegužio 
i3 valandą popiet, nes jiems 
buvo duota laiko tik 15 die- 
nų. Taigi visų atkreipia do 
mą klausimas ar pasirašysi 

| vokiečiai? 
\ 

BROCKDORFF RANT- 
ZAU VERSAILLES. 

Versailles, geg. 19. Vo- 
kietijos atstovybės galva 
Biockdorff-Rantzau jau su- 

grįžo iš Spa, kur jis buvo 
tartis .su Vokietijos atsto- 
vais pasirašiusiais po su- 
tartimi link pertraukos mu- 

sių. 
Pasklydo gandas, kad 

Vokietijos delegacija neno- 
ri pasirašyti po taikos su- 

tartimi, bet bijosi revoliu- 
cijos, jei nepasirašys po su- 

tartimi. Mat sustabdžius 
siuntimą Vokietijon maisto 
ten ištiktų badas, na žino- 
ma ir revoliucija. 

SUSTABDĘ TRAUKINI, 
UŽMUŠĖ 41 YPATĄ. 
WashLigton, gegužio 14. 

Atėjo žinių iš oficiališkų 
šaltinių, kad Meksikos ban- 
ditų lyderis, generolas Ga- 
bav, sulaikė traukinį apie 
20 mylių nuo Vera Cruz; 
susirėmime užmušta 41 ypa 
ta. Užmušta visa trauki- 
nio sargyba ir keliolika 

šiaip ypatų, kurių tarpe yra 
moterų ir vaikų. Pirmiau 
buvo pranešimų, kad gene- 
rolas Gabay užmuštas. 

NUSKENDO LAIVAS. 

Detroit, geg. 17. Laivas 
D. K. Hanna, kuris vežė 
400,000 bušelių grudų susi- 
durė su kitu laivu ir nusken 
do; laivo ingula išgelbėta. 

ORLAIVIAI NEŠIOJI- 
MUI KIAUŠINIŲ. 

Atlantic City, geg. 15. 
Lakūnai Edclie Stinson nu- 

metė kasę kiaušinių iš augš 
tumos 700 pėdų ir lekiant 
70 mylių i vaalndą. Kiau- 
šiniai nukrito žemyn visi 
čieli. Kiaušiniai buvo lei- 
džiami žemyn su pegelba 
parochute (skėčio). 

GAL ŽUVO AUSTRALI- 
JOS LAKŪNAS. 

Londonas, geg. 19. Gar- 
sus Anglijos lakūnas, aus- 

tralietis Hawker, kuris iš- 
lėkė iš St. John j Airiją ne- 

pasiekė Airijos krašto vos 

apie 40 mylių. Lakūnai lai- 
kėsi ant jūrių ar ore 29 va- 

landar, ir perliekė 1,845 my 
lias. 

Vėliausiai atėjo žinia, 
kad orlaivis netoli Velenci- 
jos jūrėse, pranešime nepa- 
žymėta, apie lakunus Ha\v- 
ker ir Grieve. Ši žinia gau- 
ta iš admiratijos skyriaus 
Queenstowne. 

Gi Central New agentūra 
iš Tralee praneša, kad or- 
laivis rasta 30 mylių nuo 

Velencijos ir taipgi lakūnai 
esą išgelbėti. 

Londono laikraščiai smar 
kiai kritikuoja, kad nebuvo 
suorganizuota laHnė pagel 

! ba drąsiam lakunui. 

AMERIKOS LAKŪNAI 
IŠSIGELBĖJO. 

Ponta Delgada, Azores 
salos, geg. 19. Amerikos or- 
laivis N C-3, kuris buvo pra 
žuvęs atplaukė Į šį uostą 
savo spėkomis. 

Orlaivis viso išbuvo ant 
junų ir ore 67 valandas, gi 
maisto 5 lakūnai turėję vos 
vienai dienai, taigi esą la- 
bai išalkę ir suvargę. 

Dabar bus taisomas orlai- 
vis N C-3 ir vėl ketinąs lėk 
ti sykiu su N C-4 iš Azores 
salų i Portugaliją. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkčje: 
Utarninke ir seredoj gied 

ra; švelnus šiaurių ir šiaur- 
ryčių vėjai. 

Saulėtekis, 5:25; saulė- 
^le'dis, 8:08. 
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Did*i»usis Imperialistas ir 
Bolševikas. 

Pereitu subatą Amerikos lakūnas pir-| 
mu sykiu pasaulio istorijoj nutupė antį 

Azoro salų, perlėkęs iš Amerikos skersai 
Atlantiko vandenyną j apie 17 valandų 
laiko. 

Neseni dar laikai, kuomet apie Ame- 

riką niekas iš civilizuotų žmonių nieko ne- 

žinojo. Dar nėra puspenkto šimto mėty, 
kaip Koliumbas su trimis mažais laiveliais 

pirmas perplaukė skersai Atlantiko van- 

denyną. Iki tam laikui žmogus po žemę 
šiiaužijo, bijodamas paleisti išpo savo kojų 
tvirtą sausžemį. 

Kaip didžiai viskas nuo to laiko per- 
simainė,-ypač paskutiniais laikais, kuomet 
męs turime progą gyventi ir visa tai žiūrėti. 

Kolumbo laikais ir per keletą šimt- 
mečių po to kelionė iš Europos Amerikon 
išrodė beveik taip, kaip šiądien žmogui 
išrodo mirtis: tai buvo darymas žingsnio, 
nežinant, kur jis nuveis. Ilga tai būdavo 
kelionė, užimanti keletą mėnesių ir pavo- 
jinga, nes daugelis iš jos negrįždavo. 

Pastaraisiais laikais tokia kelionė bu- 
vo daugiaus smagus ir malonus pasivaži- 
nėjimas, negu pavojingas žygis. Greiti 
laivai, didesni už miesčiukus — ir turin- 
tieji daugiaus patogumų, negu vidutiniš- 
kas miesčiukas, — perkeldavo žmones iš 

Europos Amerikon ir iš Amerikos Euro- 
pon į aštuonias, septynias, net į šešias die- 
nas. 

Porą metų atgal vokiečiams teko nau- 
ja garbė, kuomet jų nardomoji valtis, arba 
submarinas Deutschland pirmu sy- 
kiu perplaukė Atlantiko vandenyną po van 
deniu. Bet Amerikai teko proga sumušti 
visus buvusius rekordus ir jrašyti naują 
lapą civilizacijos istorijon, kuomet jos la 
kūnai pirmu syk pereitą subatą perlėkė 
per Atlantiko vandenyną oru-ir tiktai 
į 17 valandų laiko. 

Netolimos tos dienos, kada ant plau- kiojimo iš Amerikos Europon laivais žiū- 
rės žmonės taip, kaip dabar męs žiurėtu- 
me, jeigu kas važinėtų iš Chicagos New 
Yorkan ratais, vieton geležinkelio. Ateis 
toki laikai, kuomet vaikas, suradęs muze- 
juje popierą su parašu "Laivakortė", klaus 
savo tėtės, kas tai yra, o tėtė jam paaiškins, kad tai yra bilietas pervažiavimui laivi. 
per didjurį — tais laikais, kuomet žmonės 
turėjo daug laiko ir galėjo gaišinti po 8 
ar 10 dienų pervažiavimui to, ką dabar 
pervažiuoja per 8 ar 10 valandų. Niekas netikėjo, kad ateitų toki laikai, kad arklys atgyventų savo dienas. Bet 
jis jau bevelk atgyveno. Geležinkeliai, au- tomobiliai ir traktoriai užima jo vietą. Daugelis dabar netiki, kad geležinke liai atgyvens savo dienas. Bet ir prie to prieis -— ir gal greičiaus negu męs to tiki- 

Taip, žmogui jau nusibodo, it tai kir- 
mėlei, laipioti po žemę. Jis užkariavo saus žemį, bet tuomi nepasiganėdino. Užkaria- 
vo vandenis — ir tuo neužsiganėdino. Už- kariavo povandenį — ir to negana. Pa- galios štai, ant galingų sparnų iškilęs, jis užkanauja ir orą. 

Žmogaus protas, kaip matote, yra di- džiausia "imperialistas" ir stengiasi užka- riauti sau vi3 didesnius ir didesnius plo- tus. Jis iš dalies yra panašus ir j bolševi- ką, neužganėdintą dabartiniu padėjimu — 

su tuo tik svarbiu skirtumu, kad jis ne griauja ir ne neikina to, kas jau padaryta, kaip tai daro bolševikas, bet vysto, platina ir budavoja vis naujus dalykus, pasire- miant tuo, kas jau iki šiolei buvo padaryta J 

| Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 

LIETUVIAI — MAŽIAUSIAI 
ŽINOMA "TAUTELĖ". 

Rašo K. Bercovici. 

Pakol Prezidentas Wilsonas prakal- 
bėjo apie "mažų tautų apsisprendimą", 
musų žinojimas apie mažų Europos tau- 

tų aspiracijas buvo taip mažas, kad jis be- 
veik lyginosi nuliui. Dabar net męs patįs 
stebiamiesi savo nežinyste šiame reikale. 
Iš visų mažų tautų Lietuviai gal but yra 
žingeidžiausi tauta. Jie, kaip menama, 

yra seniausia tauta Europoje. Dar 5,000 
metų atgal prieš Kristaus gimimą jie jau 
apdirbinėjo žemę tarp Baltiko ir Juodųjų 
jūrių ir augindavo gyvulius, kaip keletas 

prirodymų apie tai liudija Tacitus pami- 
ni, kad jie gyvenant ant Baltiko pakraščių 
ir rašo apie juos, kad jie buvo atkaklus 
žmonės, — ramus, kuomet jų niekas ne- 

kabindavo, bet geri kovotojai, jeigu priei- 
davo prie musių. Jie buvo neprigulminga 
tauta, nepaisant to, kad vokiečiai, kurie 
atvyko prie Dauguvos upės 1159 metais, 
kaipo nuo laivo susidaužymo nukentėjusi 
banda ir buvo viešningai priimti, bet vė- 

liaus sugrįžo, kaipo pirkliai ir mėgino pa- 
sidaryti Lietuvos viešpačiais. Jiems tas 
nepasisekė. Lietuva likosi neprigulminga, 
kol ji nebuvo, sykiu su Lenkija, padalinta 
1792 motuose, ir nuo to laiko rusai ir vo- 

kiečiai ginčydavosi už tai, kas yra teisėtu 
Lietuvos viešpačiu. 

Per visus šitos kovos metus lietuviai 
niekados nepasiliovė reikalavę sau nepri- 
gulmybės ir laikė savo kalbą nuo svetimu 
įtekmės tiek. kiek tik jie išgalėjo. Lietu- 
viai taipgi daug nukentėjo nuo tikybinių 
persekiojimų; jie buvo paskutinė Europos 
tauta, priėmusi krikščionybę. Seniausia 
knyga išleista lietuvių kalboje yra pažymė 
ta 1547 metais. Bet poetiškas tautos ge- 
nijus išsireiškė dainose, kurių jie turi di- 
disnę daugybę už bile kokią kitą iki šiol 
gyvenančią tautą. Iki šiam laikui 218,000 
tokių dainų tapo surinkta. 

Elissee Rečius, naujovinės geografijos 
tėvas, kalbėdamas apie Lietuvių kalbą, ra- 
šo sekančiai: "Jeigu kalbos gražumas tu- 
rėtų spręsti apie tautos rangą, tai lietuviai 
butų pirmoji tauta ant šios žemės". Di- 
desnė šių dainų dalis yra be rifmo, nes pa- 
ti kalba yra taip muzikalė, kad apie rif- 
mą nereikėjo n^i manyti. Rečius, Rheza 
ir Schleicher tvirtina, kad ji yra gražesnė 
už Lotynų, Grekų ir Hindų kalbas ir kad 
ji yra senesnė net uz Sanskirto kalbą. To- 
kis kalbos gražumas ir tobulumas galėjo 
buti pasiektas tiktai augštam kulturos laip- 
snyjej ir yra nurodymų, kad taip ir buvo. 

Didesnė dalis dainų yra symboliškos 
poemos. Apie menulį, saulę, planetas ir 
žvaigždes, jose kalbama kaipo apie gyvas 
asybes su žmoniškais jausmais. 

Suvienytose Valstijose yra 800,000 
lietuvių. Sakoma, kad dar 1665' metuose, dėlei tikybinių persekiojimų, lietuvių bu 
rys atvyko į Guadeloupe. Didesnė jų da- 
lis tapo išnaikinta anglų laike karės su is- 
panais. Likučiai tapo atgabenti į New 
Yorką, kaipo politiški belaisviai. Suvieny- tose Valstijose yra daugiaus negu dvide- 
šimts lietuviškų laikraščių. 

— Iš New York World. 
Bal. 27 d. 1919 m. 

♦ * 

DĖLEI P. WASILEWSKFO. 
New York — Laikraštinė žinia, paei- 

nanti nuo p. Wasilewski, pirmiaus buvu- 
sio lenkišku ministeriu Paryžiuje ir tvirti- 
nanti, kad Lenkijos Seimas užginčijo bile 
kokį norą prijungti Lietuvą, yra pamatas 
sekančiam Lietuvių Nacionalės Tarybos 
užreiškimui, išleistam vakar: 

"Lenkijos Seimo užreiškimas, kad 
Lenkų kariško veikimo Lietuvoje tikslu 
nera prijungimas teritorijos prie Lenkijos priešais gyventojų norą, bet vien tik ap- 
saugoti juos nuo įsiveržimo, yra užreišiki- 
mas, padarytas vien tik suvadžiojimo tiks- 
lams. Lenkų siekiniai yra visiškai imperia listiški ir jie mėgina prispirti ir įbaugin- ti gyventojus į priverstiną apsisprendimą Lenkijos naudon. Tas yra tikruoju jų pro- 
pagandos siekiu ir rišasi su jų kariškomis 
operacijomis, šisai lenkų militariškas ma- 
nevras yra nepaprastai pavojingas talki- 
ninkams ir Lietuvai ir pusėtinai sustiprina 
bolševikų judėjimą, nes Lietuvių armiją tu 
ri buti atitraukta nuo bolševikų fronto, 
idant priešintis nesulyginamai pavojinges- niems lenkų imperialistų užpuolikams." 

— Iš Christian Science Monitor, Bos- 
ton, Mass. 

Gegužio 3 d. 1919 m.( 

TABAKO ISTORIJA. 
Kur nei pasisuksi, visur pa- 

matysi rūkančius žmones. Ru- 
ko cigarus, ruko papirosus, ra- 

ko pypkes. Ruko susirinkimuo 
se, pokyliuose, gatvėse, parkuo 
se. Ruko seniai, ruko vyrai, ru- 

ko vaikai, net ruko ir moterįs. 
Bet paklausk bent vieno iš 

jii, clelko ruko? Kas yra taba- 
kas, iškur jis atsirado, tai retai 
kas atsakys 

Menas profesorius tyčia su- 

rengė užklausimus, dėlko jie 
ruko. Jis susilaukė keliu tūks- 
tančiu atsakymų, kuriuose iš- 
reikšta viena mintis: "noras." 
Taipgi išreikšta, kad verčiau 
daug ko gyvenime išsižadėti, 
negu rūkymo. 

Męs papasakosime apie ta- 
bako ir rūkymo atsitikima. 

Pirmiau žmones visiškai ne- 

žinojo, kas tai yra tabakas ir 
kas yra rukimas. Gėrimas svai- 
ginančių gėrimų yra taip senas, 
kaip žmonės atmena savo 

praeitį. Tuom tarpu rūkymas 
pradėjo tiktai nuo kokių 400 
metų, jau pu atradymo Ame- 
rikos. 

Europa arba civilizuotas pa- 
saulis rūkymą tabako pamatė 
1558 metuose. Tais metais va- 

žinėję Amerikon jurininkai su 

grįžo Europon. Jūreiviai 
[Amerikoje matė indi jonus rū- 
kant ir jie patįs gavę tabako 
pradėjo juos pamėgdžioti. 

Taigi pirmiausiai rūkyti pra- 
dėjo ispanai. Ispanijoje iš kai- 
to iš rūkančių jūreivių juokėsi, 
bet tuojaus pradėjo rūkyti visi. 
Iš Ispanijos rūkymo paprotys 
išsiplėtė po kitas šalis. 

Tuometinis Anglijos kara- 
lius nenorėdamas, kad rūkymo 
paprotys išsiplėstų Anglijoje, 
paskyrė tam tikra literatą, ku- 
rio užduoeia buvo rašyti viso- 
kius pamfletus prieš rūkymą, 

j Bet tas nieko negelbėjo. 
' Popiežius Urbonas VIII net 
kelis kartus žadėjo prakeikti 
tuos, kurie ruko tabaką. Bet 
čia popiežiaus tokis uždraudi- 
mas nelik kad nesulaikė nuo 

rūkymo, bet dar pastūmėjo 
link jo. Reik žinoti, kad tuo- 
met likką buvo atsiradęs pro-, 
testonizmas, tai yra Liuterio 
mokslas. Tuomet vidurinė Eu- 
ropa pradėjo neklausyti popie- 
žiaus. Kaip popiežius uždrau- 
dė rūkymą, tai protestonai ty- 
čia, kad pasirodyti, jog jie po- 
piežiaus neklauso, ruykdavo. 

Turkijoje, kurie rūkydavo, 
tiems pypkes sugruzdavo bur- 
nosna. Senovės Rusijoje rū- 

kančius mušdavo nagaika. Ki- 
tuose kraštuose kitaip perse- 
kiodavo tabako rūkytojus. 

Vienok tabako rūkymas plė- 
tėsi ir plėtėsi iki ant galo ne- 

pradėjo rūkyti visi baltieji 
žmonės. 

Tas pats profesorius paduo- 
da pluošta žinių, kaip Įvairio- 
se šalyse žmones žiuri j taba 
ką; kokios legendos yra susi- 

tverę apie tabako atsiradimą. 
Lietuvoje ir Galicijoje žmo- 

nes yra įsitikinę, kad tabakas 
pirmiausiai išaugo ant Judo- 
šiaus kapo. 

Sibiriokai mano, kad taba- 
kas pirmiausiai išaugo ant ka- 
po nusidėjusios vienuolės. 

Ukrajinoje apie tabako atsi- 
radimą yra susidėjusi šitok:a 
legenda: 

"Kada tai labai seniai kara- 
liaus sunus pamylėjo tarnaite 
prie karalienės dvaro. Vyras 1 J 

tos tarnaitės pagavo savo pa- 
čios meilužį ir ii apskundė teis- 
man. Tuose laikuose teismas 
del įsimylėjusių būdavo labai 
žiaurus. Tas teismas karalaiti 
nuteisė mirčia nubausti, o my- 
limąją palikti gyvą, kad ii vi^ąj 
savo gyvenimą apverktu savoj 
mylimąjį. 

Ir ta gražuolė ištikro apver- 
kė savo myTiuąjį karalaitį. 
Kiekvieną vakarą ji atlanky- 
davo jo kapa ir iš jus akių aša- 
roj upeliais tekėdavo. 

Ir štai ant kapo to karalai- 
čio suvilgyto mylimosios aša- 
romis išdygo kokia tai žolė. 
Tai buvo tabakas." 

Y iena vakarinių Europos 
tautu tabaku net priskaito vel- 
nio išmislui. Pas tą tautą yra j 
šitokia legenda susidėjusi: 

"Vieną -kartą ūkininkas pa- 
matė, kad velnias apsėjo skly- 
pą žemės, kokia tai žolė. Jis už- 
sigeidė paklausti velnio kas tai 
per žolė. Velnias nusijuokė, 
ir atsakė: 

— Jei tu per tris dienas (laži- 
nosi vardą tos žolės, kurią aš c* y 

čia sėju, tai šita žemė bus ta- 
vo. Bet jei į tu laiką nedažino- 
si vardo tos žolės, tai tavo kū- 
nas ir dusia bus mano. 

Ūkininkas sutiko su tokiu 
paciųlimu ir greitai parėjęs 

i namon apie tai pranešė savo 

pačiai. 
Kuomet atėjo naktis, tai pa- 

ti nusirengusi įlipo į smalos 
bačką, paskui išsivoliojo pluks- 
nose ir nuėjo į velnio užsėtą 
lauką. Velnias pamatęs tokią 
baisybę iš baimės sušuko: 

— Šalin tu prakeiktas paukš 
li iš mano lauko. Nenaikyk ma- 

no tabako! 
Ant rytojaus ūkininkas už- 

valdė velnio lauką ir tabaką! 
Tai maž daug tokių yra le- 

gendų apie tabaką. Istikro ta- 
bakas paeina nuo vienos ma-l 
žos salelės iš Antilių grupės. 
Ta salelė vadinasi Tabago. 
Ant tos salos auga laukinis ta- 

|bakas ir vietiniai žmonės ii 
ruko. 

Ispanai atradę tą salį, atra- 
do ir tą augalą, kuris neturėjo 
jokio vardo; pavadino tos sa- 

los vardu. Ispanai tą augalą iv 
sėklas parvežė Europon. 

Vienok ne vien tik ispanai 
pasidarbavo tabako atradime. 
Portugalams irgi įlemaža gar- 
bė priklauso šiame darbe, jie 
labai panašią žolę atrado Bra- 
zilijoje beveik tuom pačiu lai- 
ku, kaip ispanai. Tai buvo ki- 
tos rūšies tabakas. 

Prancūzijoje tabako rūky- 
mas pradėjo plėstis nuo 1560 
metu. Tais metais francuzų 
pasiuntinys Portugalijon pir- 
mu kartu atsiuntė. Paryžiun 
tabako. Iš karto jį Paryžiuje 
naudodavo tiktai uostymui 
kaipo gyduolę. 

Tabako rūkymas iki aštuo- 

nioliktojo metasimčio vis dar 
buvo tai vienur, tai kitur per- 
sekiojamas. Tiktai aštuoniolik- 
tame metašimtyje tabakas iš- 
kovojo sau pilną teisę ir nuo 

tada jis visame civilizuotame 
pasaulyje yra vyrų vartoja- 
mas. vjJ 

Delci Lietuvos Ne- 
prigulmybes Me- 

morndumas, 

Atėjo valanda, kurioje turės 
išsiristi klausimas: Ar Lietuvi 
turi patapti laisva ir neprigul- 
minga valstija, ar ji pnsilik.s 
priblokšta kokion svetimon. 
tauton, po kuras jungu pri- 
slėgti męs, lietuviai ,vėl busi- 
me priversti sunkiai vergauti, 
kaip šimtus metu vergavo mū- 

sų tėvai ir prabočiai? Į ši klau- 
sima turi atsakyti visi Lietu- 
vos žmonės. 

Visos mažosios tautos, sek- 
damos Prezidento \Yilsono 
principus, apsiskelbė sau nepri 
guhnybę ir nusistatė sau tinka- 
mas valdžios formas, ir visur 
tų tautų žmonėspasiskubė u- 

šaukti susirinkimus, konvenci- 
jas ir seimus, kuriuose išsireiš- 
kė prieš visą pasaulį, jogei j*.e 
savo tėvynes neprigulmybei 
pritaria, jogei jie savo tėvynės 
žmonių valdžią pripažįsta bei 
užtvirtina; sykiu jie atsišau- 
kia į didžias ir mažas valstijas, 
j visą pasaulį, reikalaudami, 

I idant jų tėvynės neprigulmybę 
pripažintų ir tų žmonių liuosy- 
bę užtikrintų. Daugelis tųjų 
tautų jau 'apo piipažintos ir 
jau pradėjo savo naują, laisvą 
ir šviesų gyvenimą. Tiktai Lie- 
tuva dar tos laimės nesulaukė, 
— netiktai ji dar netapo pri- 
pažinta, netiktai į Tautų Lygą 
nepriimta, bet po musų tėvų 
žemę tapo leista visokiems ne- 

vidonams valkiotis: po ją siau- 
čia teutonai, lenkai, bolševikai; 
ir negali Lietuva apsiginti,' nes 

jai tebėra surištos rankos ir ko- 
jos; ji negali svetur gyvenan- 
čių savo brolių pagalbos su- 

laukti, negali duoti jai nei vie- 
na valstija pagelbos! 

Lietuva jau sausio 8, 1918 
m. ir vasario 12, 1919m .savo 

neprigulmybę pasauliui užreiš- 
kė. Jau buvo pradėjusi kelti 
savo šalį iš pelenų ir griuvė- 
sių. Bet visos valstijos, tuomet 
intrauktos į žudingąją Euro- 
pos karę, tarsi neturėjo laiko 
Lietuvos balso išgirsti ir iš- 
klausyti. Lietuvos Taryba Vil- 
niuje, per ištisus pereitus me- 

tus vedė šalies valdymo vairą 
iki davedė prie visiško valsti- 
jos rėdo pribrendimo, iki šių 
metų balandžio 4 d. Lietuva 
apsiskelbė savita, neprigulmin- 
ga, demokratinė respublika, ir 
išrinko sau pirmąjį Lietuvos 

(respublikos prezidentą, Antaną 
[Smetoną. Šimtai peticijų iš 
Lietuvos ir Amerkos ėjo j Ali- 

jantų valdžias ir Taikos Kon-1 
ferenciją, kad Lietuvos nepri- 
gulmybė taptų pripažinta, kad 
vokiečiu, lenku ir rusu anui-i v' i. ^ 

joms butų įsakyta Lietuvą 
apleisti, o šalies gynimas butų 
pavesta Lietuvos armijai. 

Ir vienok Lietuva pripažini- 
mo dar nesulaukė! 

Lietuvos delegacija Taikos 
Koiiferencijon nebuvo įleista! 

Lietuvos respublika likosi 
neprileista j Tautų Lygą! 

to Lietuvą dar tebesiaučia 
vokiečiu, lenku ir rusu armijos! i, 7 v v •' 

Lietuvos sostapylė Vilnius 
tebera blaškoma iš bolševiku i 
lenku rankas. 

Lietuva tebėra terorizuoja- 
ma. pustijama, naikinama kaip 
ir baisiuoju karės metu!! ! 

Lietuvių delegacijos Pary- 
žiuje protestai dar nepasiekia 
alijantų ausies!... 

Amerikos Lietuviai! I mus 

yra atkreipta viltis visos Lie- 
tuvos! Visa Lietuva per savo 

delegacijos Paryžiuje lupas, 
ragina mus pakelti savo baisa 
ir pastatyti Suv. Valstijų val- 
džiai, visiems aliiantams ir vi- 
sam pasauliui reikalavimą, kad 
Lietuvos respublika kuovei- 
kiausiai taptų pripažinta ir vi- 

siems Lietuvos nevidonams 
butų paliepta paliauti terioji- 
mą mūsų prigimtos žemės. 

Peticijos ir rezoliucijos savo 

tikslo nebepasiekia. Reikia su- 

vienyto Amerikos lietuvių bal- 
so, kuris gali bnti ištartas tik- 
tai dideliame visų lietuvių sn- 

važiavime arba seime. Dabar 
parėjo valanda šį,galingą rei- 
kalavimą išreikšti, kuomet Tai 
kos Konfereneijon pareina Lie 
tuvob klausimas svarstyti, ir 
kuomet iau gatavai tyko Lie- 

tuvą pasigriebti Rusija ir T.en-j 
kija; jų plianiai jau pradeda 
aikštėn eiti... 

Męs mažai turime apgynė- 
jų, — daug mažiau, negu mū- 

sų priešai. Didžiausi musų vil- 
tis yra Suvienytose Valstijose 
ir musų garbingo Prezidento 
\Yoodrow Wilsono prižaduo-, 
se. 

Šitą visą domojc turėdama, 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Taryba pritarė sušaukti Ame- 
rikos Lietuvių Seimą, kuris 
dabar yra šaukiamas j Chica- 
gos miestą ant birželio 9, 10, 
ir 11 d. 1919 m. 

Musų padėjimas yra aiškus: 
męs matome, kad laisva Lie- 
tuva (jali tapti o <nv arba nie- 
kados. Męs su visais Ameri- 
kos lietuviais suprantame, kad 
dabar laikas nt ;ms patiems 
viešai pripažinti Lietuvos res- 

publiką ir pareikalauti, idant 
visas pasaulis ją pripažintų. 

Amerikos Lietuviai! Visos 
Draugijos, Kuopos ir Organi- 
zacijos! Pasiskubinkite rinkti 
ir siųsti delegatus j Amerikos 
Lietuvių 'Seimą. Kurios del 
tolumo išsiųsti delegatų nega- 
lėtų privalo sutąsyti savo re- 

voliucijas ir seimui pasiųti šiuo 
adresu: 

iDr K. Draugelis 
3261 S. Halsted St. 

Giicago, Ui. 
Tegul įvyksta vienas iš di- 

džiausių Amerikos Lietuvių 
ISeimas! Tegul visas pasaulis 
išvysta Amerikos lietuvių bal- 
są, už pripažinimą mūsų tevy- 
nės-Lietuvos respublikos. 

Amerikos Lietuvių Tauti- 
nė Taryba. 

Iš AM LIET. TAUTINĖS 
TARYBOS RAŠTINĖS. 
Posėdis Gegužio 13, — Pra- 

nešimai Tarybon: 1) Laiškas 
nuo Ukrajinų Nacionalio Ko- 
miteto susitarimui art politi- 
kos lauko. 2) Nuorašas iš de- 
klaracijos "Lithuano-Ukraini- 
nės Lygos" Europoje, kur iš- 
dėstyta plianas bendro veikimo 
tarpe Lietuvos ir Ukrainos. 
3) Pildomojo Komiteto pra- 
nešimas apie šaukiamą susirin- 
kimą Xew Yorke, gegužio 15. 
4) Pild. Kom. pranešimas apie 
sudarymą $15,000 biudžeto, 
kurion musų dalies pareikalau 
jama. 5) Prasimai Išpild. 
Kom. iš \Yashir tono darbų: 
Rezoliucija Prez. Wilsonui 
delei lenkų įsiveržimo Lietu- 
von; Naruševičiaus kabl.gra- 
mos nuorašas, parodąs jogei 
Lenkai neįveik! Vilniaus už- 
imti : Dobužio kablegranias rcr- 

dąs, iogei Vilnių tebelaiko bol 
šcvikai; W. U. Telegrafų Co. 
praneša, jogei galima kableg- 
ramu susinešti Lietuvoje per: 
Panevėžį, Raseinius, Šiaulius 
ir Telšius; 6) Bendro Tarybų 
posėdžio protokolas. 7) Liet. 
SocSąjungos Piki. Kom. nega- 
tyvis nutarimas linkui seimo; 
8) Laiškas p. Balučio delei jo 
kelionės Europon. 9) Pakvieti 

įmas susirinkiman nuo Mažų ir 
Pavergtų Tautų Lygos. 11) 
Laiškas kun. Kaulakio delei 
Lietuvos žemiai :ų. 1.1) Ne\v 
Vorko draugijų rozeliucija de- 
lei seimo. 12) Laiškas nuo 

\Yilkes Barre, Pa. draugijų 
su prašymu paaiškinti Tarybos 
poziciją linkui seimo ir apie 
vietinio kunigo agitaciją prieš 
seimą. 13) Centro Komiteto 
interpeliacija delei Dr. 1 Biels- 
kio intarinėjimų pranešimuose 
iš \Yashingtono. 14) Telegra- 
mas nuo Yiniko :r Bielskio, jo- 
gei Amerikos Maisto Admi- 

nistracija paskyrė Lietuvos 
veikiausiam šelpimui $1.000, 
000. 

PERSIKEITIMAS 
DVASIOS. 

Kolegijos studentas pusėti- 
nai pasigėrė ir jo "draugai'' 
sumanė ji nugabenti i viešbutį 
išsimiegoti ir išsipagirioti. Nu- 
vedė "nelaimingąjį'' i kambarį, 
nurėdė, potam ištepė visa kuną 
vazalina ir apibėrė iš paduŠkos 
pluksnomis. Kada studentėlis 

pabudo, jisai pamatė save veid- 

Irodyje ir sušuko: "Del Dievo! 
Pekloje ir paukštis.'' 



K u t a ri m a i: 1) Rengti di- 
delį mass-mitinga draug su 

Publikacijos Komisija, New 
(Yorkc. Carnegie Hali, gegužio 
25 d. 2) Su Ukrainais išdirbti 

plianą išrinkta komisija. 3) 
Pild. Kom. susirinkimas atidė- 
ti iki Gegužio 17. 4) Biudžetui, 
trečdalis, pareikalauti iš L. N. 
Fondo. 5) Dclei musų Tary- 
bos stovenės linkui Lietuvos 
neprigulmybės pripažinimo ir 
linkui tam tikslui šaukimo sei- 
mo, nutarta: sustatyti memo- 

randumą, kuri visoje spaudoje 
paskelbti ir tam tikrais cirku- 
liarais. 6) Pareikalauti iš Dr. 
Bielskio, kad jisai pasiaiškintų 
apie platinamas netikras žinias 
su "Lietuvos Dienos" pinigais. 
7) Pasiųsti nuo Tarybos, kaipo 
nuo organizacijos, tris atsto- 
vus: pp. Purvį Jankauską ir A. 
B. Strimait] į Chicagoje busi- 
ma seimą. 

J. O. Sirvydas. 
Amerikos Lietuvių Tautines 

Tarybos Sekretorius. 

Seimo Reikale. 
O; skambink per amžius, 

Vaikams Lietuvos, 
Kad laisves nevertas, 

Kas negina jos. 

Šios augščiau parašytos 
eilutės, tai mintis išsiveržu- 
si iš patrioto lietuvio kruti- 
nės. 

Kuomet jau Amerikos Lie 
tuvių Seimas vis artinasi, 
yra galima vis daugiau me- 

džiagos pranešti visuome- 
nei, kuri taip karštai remia 
šį seimą. 

Šiuomi norisi pabriežti, 
kas nuveikta atliejimui Liuo 
sybės Varpo. Šis Amerikos- 
Lietuvių Seimas bus gal pa- 
skutinis, kuris pagelbės Lie- 
tuvai sutraukyti jos nelais- 
vės retežius ir toclėl Seimo 
rengėjai sumanė šį Seimą pa 
daryti tokiu, kuris padargų 
daug medžiagiškos, taip ir 
politiškos naudos Lietuvai 
ir jos žmonėms ir kad užsi- 
liktų tarpe Amerikos lietu- 
vių ilgi ir malonus atsimini- 
mai šio ateinančio Seimo. į 
Sumanyta nulieti Lietuvos 
Liuosybės Varpą. Tas var- 

pas bus tai Amerikos Lie- 
tuvių Seimo aovana Lietu- 
vai. Varpas jau liejamas 
ir bus gatavas pristatytas 
Chicagon dar prieš Ameri- 
kos Lietuvių seimą, kad bu- 
tų galima tinkamai prisi- 
rengti prie tos iškilmės. ?ir 
mas jo skambėjimas -bus iš s 

girstas dižiausiame teatre 
Chicagoje — Auditoriume, 
kur bus Lietuvių vakaras 
prieš Seimą nedėlios vakar- 
re, birželio 8 dieną. Tą 
vakarą iš visos Amerikos 
Lietuvių kolionijų bus priva 
žiavę Lietuvos sunai ir duk- 
teris, skaičiuje 4,000, idant 
tinkamai prisirengti prie 
Seimo ir apvaikščioti šią 
Amerikos Lietuvių šventę. 
Tą vakarą ir toj pačioj vie- 
toje (Auditorium) kiekvie- 
nas lietuvis užskambins sa- 
vo locna ranka Lietuvos 
Liuosybės Varpą. 

Po Seimui tas Liuosybės 
Varpas tinkamai atsisveiki- 
nęs su Chicagos lietuviais, 
pradės savo ilgą kelioę link 
Lietuvos ir keliaudamas 
Lietuvon aplankys visas 
Lietuvių kolionijas, idant 
surinkus visų Amerikos Lie 
tuvių, Kurie trokšta ir dar- 
buojasi už Lietuvos liuosy- 
bę, laisvės balsus. Tas Liuo- 
sybės Varpu3 nuvežš mūsų 
tėvynėn visų tų Lietuvos sū- 

nų bei dukterų net vardus 
ir pravardes ir ten užlipęs 
ant Gedimino kalno užgaus 
ir apreikš visai Lietuvai 

karštus troškimus ir priėjau 
tą Amerikos Lietuvių. Tas 
Liuosybės Varpas su savim 
nusivežš ir pinigišką nema- 

žą dovaną nuo Amerikos 
Lietuvių ir atiduos ją Lie- 
tuvos vargstantiems žmon- 
nėms. 

Tai bus prakilniausis ir 
didžiausis darbas padarytas 
Amerikos Lietuvių atmin- 
čiai savo tėvynės Lietuvos. 
O, broliai rengkimės visi į 
tą Amerikos Lietuvių Sei- 
mą, kuris yra rengiamas pa 
čių žmonių dėl gerovės Lie- 
tuvos žmonių. 

Patsai Varpas bus 38 eo- 

lų platumo ir 4 pėdas augš- 
čio, svers 1,500 svarų. Ant 
vienos jo pusės išlietas Lie- 
tuvos herbaa-Ži'rgvaikis, o 

apačioje to žirgvaikio bus 
sekančios eilutės; 

"O, skambink per amžius, 
Vaikams Lietuvos, 

Kad laisvės nevertas, 
Kas negina jos", 

žemai, apie visą varpą 
bus sekantis įrašas... "Ame- 
rikos Lietuvių Seimas Lie- 
tuvai Chicago birž. 8-11 d. 
1919 m. 

Čia reiktų primitri vieną 
dalyką. Seimo rengėjai 
gauna daugybę laiškų iš vi- 

isų dalių Suvienytų Valstijų 
su užmėtinėjimais: "Kodėl 
Seimo rengėjai nepradeda 
varyti atviros agitacijos 
pireš kelis lietuviškus kuni- 
gus, kurie nori užkenkti 
Amerikos Lietuvių Seimui"? 
Į riuos klausymus Seimo 
rengėjai nori tiek pasakyti, j 

Šis Amerikc3 Lietuvių 
Seimas nėra šaukiamas jo- 
kios sriovės, o tik pačių 
žmonių ir todėl, nematoma 
reikalo eiti j diskusijas su 
keliais kunigais, bei jų tar- 
nais, kad jie priešingi kam 
Lietuvių liaudis išdrįso už 
savo reikalo griebtis be jų 
pavelijimo. « Į 

Šis seimas sriovinius da- 
lykus palieka pačioms srio- 
vėmę. o kas nori pasidaryti 
save visos liaudies diktato- 
riais, lai pamiršta, kad tie 
laikai praėjo. Į užmetimus 
ir šmeižtus, juk negalima at 
sakinėti. 

Seimo rengėjai nenori už 
vesti nei su vienais nemalo- 
nių sąntikių. 

Lietuvių liaudis nuošaliai 
stovėdama ir lėmindam mo 
kės išnešti teisingą verdik- 
tą- nuosprendį tiems Seimo 
griovėjams. Seimo rengė- 
jai yra stipriai įsitikinę, kad 
Lietuvių liaudis yra užtek- 
tinai kulturinga, idant pa- 
matyti ir atskirti kas gerą 
ir kas bloga. Seimo rengė- 
jai tik kviečia visus Lietu- 
vius seiman, kuriems tik ap- 
eina Lietuva ir jos žmonių 
likimas ir jie pilnai tikisi, 
kad tame Seime dalyvaus, 
apart didelio skaitliaus ge- 
rų tėvynainių, daugelis ir 
gerų Lietuvai atsidavusių 
kunigų, žinoma, negalima 
tikėtis , kad tame Seime da- 
lyvautų tie, kurie priešinasi 
Seimui, jiems but nema- 
lonu susidurti su tais žmo- 
nėmis, ant kurių jie lieja 
savo kartą tulžį. Bet Sei- 
mo rengėjai ir jous kvie- 
čia. 

Sueikime visi krūvon, 
suliekime visi krūvon sa- 
vo širdžių troškimus į dide- 
lę liepsną ir užžiebkime vi- 
sus Lietuvius jųjų Tėvynės 
meile! 

Visi Lietuviai į Amerikos 
[Lietuvių Seimą. 
,v ,.u Vienas iš Rengėjų. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
JRACINE, \VISt 

Lietuvos No. 114 tilpo žinu- 
tė iš Racine, kurioje ir aš be- 

reikalingai įpainiotas. Toje ži 

nutėje korespondentas J. B. 
sako, kad į St. Šimkaus kon- 

certą neatsilankė užtektinai 
žmonų per rengėjų priežastį. 
Turiu pasakyti, kad fieskaitlin 
go atsilankymo priežastis buvo 
ta, kad ta patį vakarą klerika- 
lai sureigė kun. Maliauskui 
"konferenciją," garsindami 
veltui įžangą. Bet visi laisves- 
ni Racino lietuviai į koncertą 
susirinko ir pasekmės buvo ne- 

perblogos. 
T. M. D. 121 kp. ir A. L. T. 

Sandaros 35 kp. visai nemanė 

rengti St. Šimkui koncerto, del 
to, kad negalėjo surengti. 
Draugijos tokius vakarus gali 
rengti tiktai tad;,, kada joms 
kokiais dviem mėnesiais pirm 
rengimo yra pranešama. O šis 

.koncertas buvo rengtas ant 

} greitųjų. 
Jokių komitetų minėtos 

draugijos koncerto reikale ne- 

buvo išrinkusios, ir aš negalė- 
jau tartis su nesančiais komi- 
tetais. 

Be to p. J. B. pravardžiuoja 
koncerto rengėjus Mastaus- 
skais, tarytum jis nežino jų 
tikrojo vardo. 

Ant galo reikia pasakyti, 
kad J. B. nelabai gerus norus 

turi link tautiškų organiza<- 
jų, nes nesykį yra išsireiškęs 
Sandaros nariams, kad ši or- 

ganizacija nereikalinga, ir po 
to jis pats Sandarą apleido. 

M. Kasparaitis. 

SCRANTON, PA. 

Gegužio 11 d. Dailės Mylė- 
tojų choras surengė vakarą su 

programų paminėjimui meti- 
nių sukaktuvių tos draugijos 
gyvavimo. Programas susidė- 
jo iš dainų, žaislų, deklcmacijų 
ir skambinimo ant pijano. Cho- 
ro vedėjas p. Sodeika pasakė 
prakalbą, kviesdamas jaunimą 
nenuilstančiai darbuotis dailės 
srytyje. 

Progai esant priminsiu me- 

namos draugijos gimimą ir jos 
gyvavimą. Metai atgal prakil- 
nesnio jaunimo tarpe kilo min- 
tis sutverti tą draugijėlę. Su- 
tverta ji tikslu lavinti jaunimą 
dainose muzikoe ir lošjime 
dramų, neprisilaikant jokio 
partiviškumo. Reikia pastebė- 
ti, kad prie draugijos sustip- 
rinimo prisidėjo žinomas mu- 

zikas A. Sodeika ir Kompozi- 
torius M. Petrauskas, kurie 
Draugijos užkviesti davė pui- 
kų koncertą, tuomi sustiprino 
narių energiją ir pridavė jiems 
daugiaus noro darbuotis. Po 
to tapo perstatytas trįs opere- 
tės ir surengtas dar vienas kon- 
certas su pilnu pasisekimu. 

Dabar Dailės Mylėtoju 
Draugystė stipri. Ji yra gana 
skaitlinga nariais, turi keletą 
dešimčių doliarių banke, turi 
savo pijaną, vienas narių nu- 

pirko vargonus, gi paveikslų 
dirbėjas I. Valentinavičius pa- 
davonojo du padidintus karės 
paveikslus, be to du choro na- 

riai nupiešė po A. Sodeikos 
paveikslą, kuris puošia tos 

draugijos svetaine. 
Dabar p. A. Sodeika vargo- 

ninkauja Kinkstone, bet kol- 
kas vadovauja ir Dailės Mylė- 
tojų choru Scrantone. Linkė- 
tina p. Sodeikai naujoje vieto- 
je ko geriausio pasisekimo. 

Antano Draugas. 

BROOKLYN, N. Y. 
Gegužio 13 d. buvo prakal- 

bos kun. Petkaus svetanėje, 
kalbėjo p. Purvis "V. L." recl., 
p. Vaškas i s Newarko, p. Ši- 
mutis '"Garso" recl. ir Tanias 

Šcimis tnrbut "Boosterio" rcd. 
Daugiausiai kalbėjo apie rei- 
kalingumą Lietuvai kariume- 
nės, kvietė prisidėti, ir atsilan- 
kyti ant muštro vakarėlių. 
Žmonių buvo susirinkę apie 
pora šimtu, buvo renkamos 
aukos naudai kareivių, (Lietu- 
vos Sargų) ar kaip juos ten 
vadina. Surinkta $30.90. 

KUN. ALBAVIČIAUS 
ŽODIS. 

Vakarykščiame '"Lietuvos" 
numeryje, vietinių žinių sky- 
riuje, tilpo pranešimas, kū- 
mo Rengimo Konferencijos 
posėdžio, atsibuvusio pereita 
pėtnyčia Wodmano svetainė- 
je: 

"Vienas va i k i na s—r a šė 
reporteris—pranešė seimol 
renginio konferencijai, kad 
pereitą panedėlį laikytame 
susirinkime Dievo Apveiz- 
dos parapijos svetainėj, kun. 
Albavičius pasakęs, kad iš 

bolševikų pusės daug dides- 
nis pavojus gręsiąs, negu 

iš lenkų." 
Tasai asnuio, kuris tokį pra- 

nešima konferencijos susirin- 
kime padarė, matomai, arba 
prakalbos negirdėjo, arba ne- 

nugirdo, arba nesuprato, arba 
tiesiog prasimanė nebūta daly- 
ką, nes kun. Albavičius, kaip 
jisai pats apie t?i tvirtai už- 
reiškė, nieko panašaus minėto 
se prakalbose nepasakė. 

Vakar kun. Albavičius, už- 
ėjęs "Lietuvos" redakcijom | 
padarė sekantį u/.reiškimą są- 
ryšyje su viršminėtu reikalu: 

"Prakalba, apie kuria mi- 
nėtas vaikinas pranešė, at- 
sibuvo parapijinėj svetainė- 
je, bet tai buvo prakalba 
apie Seimo reikalą. Nei apie 
bolševikus, nei apie lenkus 
savo .šitoje prakalboje aš nei 
žodžiu neužsiminiau ir todėl 
panašaus prilyginimo neda- 
riau ir padaryti negalėjau, 
—juo labjaus kad mano po- 
litiški įsitikinimai niekuomet 
man neleistu panašaus pri- 
lyginimo padaryti. Repor- 
teris galėjo pranešti, ką ta- 
sai "vaikinas" konferencijoj 
pasakojo, bet iš viršminėto, 
ką čia pasakiau, yra aišku, 
kad to vaikino pasakojimas 
yra aiški neteisybė, galinti 
man padaryti skriaudą, ku- 
rios neesu užsitarnavęs. 

Seimo reikale mano nuo- 

monė gali buti skirtinga nuo 

nuomonės tų, kurie Seimą 

rengia, bet nemanau, kad 

kovoje už seimą padoriems 
žmonėms reikėtų kovoti su 

pagalba aiškių neteisybių, 
arba teisybės iškraipymų." 
(Nuo Redakcijos.—Męs ne- 

turime pamato netikėti viršmi- 
nčtiems kun. Albavičiaus žo- 
džiams ir miela** suteikdami 
jiems vietos, pasitikime, kad 
panašių dalykų išvilkimu aik- 
štėn užkertama kelias tolimes- 
niems gandams, kurie papra- 
stai eina iš lupų i lupaš ir ku- 
riais tankiai "priskaldo vežimą 
iš adatos," nesuteikiant užin- 
teresuotam asmeniui progos 
savo žodį tarti. Antra gi ver- 

tus, yra apgailėtinas dalykas, 
kad šiuo laiku, kuomet yra lab 
jaus negu bile kada kitu laiku 

reikalingas šaltas apsigalvoji- 
mas ir vyriškas elgimąsi net il- 
su savo priešais,—kad š:uo lai 
ku, besirengiant prie Seimo, 
atsiranda kaip iš vienos, taip 

j ir iš kitos pusės žmonių, kurie 
savo užsikarščiavime nesuge- 
bi susilaikyti ir tankiai už gry- 
na teisybę paduoda tai, kas pa- 
sirodo neteisybe. 

Panašus elgimąsi p r i v a 1 o 

buti kiek lik galima draudžia- 

mas tu, kurie supranta atsako- 

Įmybę iiž panašios rūšies agi- 
tacija. Žmonės, kurie taip yra 
palinkę daryti per savo užsi- 
karščiavimą, ar delei kitu mo- 07 U 

tyvų, jeigu jie randasi tarp 
Seimo rengėjų šalininku, tuo- 
mi daro didžiausia blėdį pa- 
čiam Seimui; toki žmonės, jei- 
gu randasi tarp taip vadina- 
mų kunigų šalininkų,—o jų, 
ant nelaimės, berods, yra ir 
tarp vienų ir kitų—daro "meš- 
kos pasitarnavimą" savo par- 
tijai. Visa gi krūvon sudėjus, 
is to pasidaro didžiausia blė- 
dis Lietuvos reikalams, už ku- 
riuos, kaip męs tikime, ir vieni 
ir kiti nori darbuotis. Lai ir 
viena ir kita pusė stengiasi 
prilaikyti galimai stipriausiai 
savo "karštagalvius" ir žmo- 
nes, kurie nesupranta atsako- 
mybės už savo žodžius. Kiek- 
vieno reikalas paskirium ir 

bendras reikalas Lietuvos to 

reikalauja). 

Parsiduoda pigiai tik už 
$4500,00 ant 2jų augštų na- 

mas, prie Pamell Ave., ne- 
toli nuo 31, 2 f lėtai po 6 
ruimus. Su maudynėmis, ga 
zu ir toiletais. Augštas beis 
mentas. Savininkas dėl sa- 
vo ypatiškų reikalų yra pri- 
verstas apleisti šią apielin- 
kę. Ignatius Chap & Co., 
exclusive agents. 31 st and 
Wallace Sts., Chicago, 111. 

ANT RANDOS. 

ANT RANDOS WEST SIDEJ 
4, B, 6, ir 7 kambarių fllatal, pečium' 
apšildomi; moderniški. Kreipkite \ ofisg: Racine Ave. ir 13 tli St., arba 
teiefonuokite: Weat 95, arba Harrison 

Jau keli tik beliko 4-rių rumų flin- 
tai prie 3557-3559 So. \Vallaco St., Viskas naujai ir švariai ištaisyta. Randa $10, $12, ?15, i mėnesj. Jau 
galimr, gyventi. Atsišaukite bile die- 
ni), taipgi per visg. dieną nedėlioj. 

3S X T re AJ 
REIKALINGAS SAVININKAMS Lietuvis kontraktorius. Dengiamo vi- 

2106 W. 24th St. Tel. Canal 4802 sokius popierinius stogus ir t'iisome 
senifs. Dedame raln paipas, dirbame 
blekiniiis kaminus, dedamo blekinea 
lubas — vienu žodžiu išdirbamo viso- kius stogus ir visokius blokinius dar- 
bus. Darbus ūžimam visose dalyse Chi 
cagos. Darbg, atliekam atsakančiai ir 
duodam gvarantiją. Kam toki žmonės 
reikalingi, kreipkitės pas: 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO., 

KA3 NORITE TURĖTI GERĄ 
GYVENIMĄ 

tai nusipirkite sau studiją. (pUičer- 
nę) su vėliausios mados jtaisymais, 
geroj lietuviškoj kolionijoj netoli Chi 
cagos. Toj kolionijoj yra virš 25,000 
gyventojų, o 0-šių mylių/ apielinkėj 
panašaus biznio nėra. Labai geras 
oras. Priežastis Dardavinio — ėjimas 
j kitą. biznj, nes savininko pačiois gi- 
minės yra pailsę biznyje, tai einama 
jiems pagelbėti. 

Atsišaukite tuojai^, pas: 
K. JAMONTAS, 

1739 S. Jlalsted St., Chicago, 111. 

MES MOKAME PINIGAIS UŽ 
LIBERTY BONOSUS 

Jeigu esi priverstas parduoti savo Ir 
berty Bondsą. ateik arba rašr k f<as mus 

Męs tnipg^ atperkamo neišmokėtus Li- 
berty Bondsus. Męs perkame bondsus 
ir kontraktus per registruotus laiškus. 
Męs siunčiame pinigus i Europą.. 
E. BUTZKE, 1549 Milwaukee Ave., Chi- 
rago, III. Ofisas atdaras kasdien nuo 9 

ryto iki 8:30 vali. Ned. nuo 10 iki 12. 

>C 1 3 H E S S 
WM. DAMBTiaUSKAS 

017 W. 34th £••— Boulevard 9336 

PADIDINK ALGĄ. 
i Reikalinga keletas Vyrų, kurie yry 
apsipažinę su žmonėmis ir turi ">ažis* 

tarnu, visi galės padvigubinti savo algi 
nepsrtraikus savo dabartinio užsiemL 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškink 
mu pss: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 3. F.ALSTED ST., CHICAGO, ILU 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

Męa galimo parduoti junib luinga- 
low (namelį) dviejų flatų MAROUKT- 
TE MANOl}. Netoli antrojo didžiau- 
Bio parko Chlcagoje su vieai mažu 
{mokėjimu ir ant labai prieinamų iš- 
mok "jmo eęlygų jųs galite jgyti siu 
naiu.;.. ] 

FRANCIS KIBORT &C0. 
2402 W. 63rd St., 

Tel Prospect 923. 

PARSIDUODA 2 namai aut viono lo- 
to. vertė $5.700, parduodu už ?4,500. 
Priežastis pardavimo — mirtis brolio, 
kuris paliko didelių. faimų su daug 
gyvulių. Turiu parduoti šių savaitę. 

John Mikshy3, 
3826 S. Emerald Ave., 
1 lubos iš priešakio. 

PRAHESIMAS 
Dėl Mūsų Darbininkų Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

H. B. STERN 
3442-3444 S. Halsted St. 

Gerkite ir 

Gyvenkite! 
BURDOS ARBATA išvalymui pa- 

prastai veikia ant organizmo virški 
nimo ir valo kfauj$. Tai yra pasiik- 
mingas, švelnus ir malonus valyiro bu 
das. Greitai prašalina visus užkietč 
jimo atsitikimus, apsunkinimus kepe 
nu, dispepsija, rūgštis viduriuose 
triukšmu lr galvos sukimąsi ir plėtmus 
nuo voido. 

BURDOS Arbata yra labai brangin- 
tinu vaistu, gydymui peršalimo, kosu- 
lio, karščio arba vidurių kataro. 

Kaina 25c už vien:> pakelj. Galima 
gauti visoee aptiekose arba tiesiai per 
krasę iš 

1363 N. Ashland Av., Chlcago, IH. 

! SPECIALtS PAVASARINIS PASIŪLYMAS 
!Sv kiekvienu nauju taeru, 

kurį jus pirksite pas mus 

šį mėnesį, duosimu jums 
lUm DYKAI 

South-West Tire Gompany 
Lietuvių Korporacija 

2038-40 W. 35 St. 3475-77 Archer 
TELEFOKUCSITE flcKINLEY 149 

Męs rokuosime jums $5.00 
už Jūsų seną bateriją ant 

naujos EXIDE 

SKOLINU PiNIGUS 
ant nntro morgečio labai prieindir"*- 
mi3 sąlygomis. I'ara reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko į ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Roora 708; 5 No. LaSsIle St. 
Telefonas Franklin 2803. 

VALENTINE DRESSMAKII^G 
COLLEGjS 

Mokina siuvimo, kirpimo, desigoing 
dienomis lr vakarais dėl biznio U 
namų. Paliudijimai išduodami ir vlt* 
tos parūpinamos dykai. Atsilaikykite 
arba rašykite, o nigs pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted Su. 1&60 Wella St 

2407 W. Madison St. 

A.EVlasaSskis 
LIETUVIS GRABURIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai Ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patįs dirbame grabus Ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobillus ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynom* 
Ir kitiem* reikalama di«ną ar 

naktj. 
330 Auburn Ave. Tei.Drover 4139 

T«l YARDS 1532 

DR. J. SCUL8S 
LIETUVIS SYOY fOJA3 

IR CH.RURGA3 
Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyru Sppciališkai gy- 
do limpuD.'i 9 nžsisenėlu^iaa 
ir paslapt'agas vyrų ligas 

J259 So. Halsted St Chicago, III. 

Daktaras 

Jonas VV. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vak. 

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai Boulevard 5602 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

8149 S. Morgan St., karts 32 it 
Specialistas Moteriškų, Vyrišku, "> Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 13—2 po 

>—K vak., Nedėl. 9—2. 
TELEFONAS YARDS 687. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
tg kaipc patyręs gydytojas, ckirurgas 
ir akušeris. 

Gydo r.Strias ir chroniškas ligas, Ty- 
rų. moterį: ir vaikų, pagal naujausias 
metodą-. X-Iiay ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 102S W. 18tii 
Street, netoli Flsk Stnet. 

\ ALANDOS: Nuo 13—13 pietv, Ir 
6—8 vakarais. Toiephone Canal 2110 

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

DR. FRENCH 
Koom 1-10 Kepublic Bldg. 

209 So. State Street Chicago. 
Vai: 1 iki 3 po plftų, ir pagal su- 

tartiem. 
Phoj'. Harrison 7536 

1616- West 47th St., Chlcago. 
South Side ofisaa 

(Aptiekoje) 
Vai: 4 po pietų iki S vai. vak 

Phone -Boulevard 344. 

»T* MTyOyTVfrV 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Cupų, LCntŲ. Rėnij Ir Stcgans Popiečio 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui siubų Iš vidaus, po $1.40 už galioną 
CARR bKOS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

LIBERTY BONDS 
Męs perkame Libėi-ty Bon<^ ri 
pilnai "Cash" ver^ę. Atneškite 
••^rba atsiųskite. 
Atdara kasdieu nuo 9—6 
Utarainkais Keivergais ir 
Subatomis 0—9. 

O A S H 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milvauke Ave. 
tai-pp w i(l ir Paulina patvlų: 

ĮSUK. Vjl^L bVtiivAb. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai męs esame užtikrinti, jog męi gulime palengvinti jūsų kentėjimus. Pavelykite inums išegzaminuo* 
jus—visai bo jokių moketčlų už eg^aminacijg, arba patarimu. Peopley 
Dispenserija buvo uždėta su tik^u suteikti serganti ms žmanėms go 
reresnį ir modernišlij. patarnavime 

E GZ AI NACI J A IR "ATARI M Al DYKAI. 
Tai yra patarnavimas, kurį tuvi tik k.lios aptiekos ir tai yra būdas, v« 
dantis prio ekonomijos. 
VAISTINE TIKRO PATARNAVIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI Mss parenkamo tas gyduoles, žinodami jų gydančią, vertę nuo papra* tų nesveikatingumų. Musų vaistai ir komikai yra gryniausi musj. receptai yra pildimi tik regitr. vaistininkais: 

ATEIKITE IR PAMATYKIEJE MUS. 
Atminkite! viai nieko neimame už Rgzanlinaciją ir Patarimą 

1616 WEST 47-th STREEET Me3 Kalbame Lietuviškai 
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Seimas 
Chicagoje 

"LIETUVIŲ VAKARAS" 
AUDITORIUM; 

Nedėlioje, BIRŽELIO 8 d., 
7:30 valandą vakare- 

Pradedant 9 vai. ryto. 
SEIMO SESIJOS 

MCRRISON HOTELYJE 
BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d. 

SEIMO BANKIETAS 
MORRISON • HOTELYJE 

Uta*"ninke, BIRŽELIO 10 d. 
8 valandą vakare. 

Kas Nori LIETUVAI NEPR1GULMYBES, Ui Neapleidžia SEIMO. 

Neprigulmybe 
Lietuvoje 

VIETINES ŽINIOS, 
"DRAUGO" AGENTO 
GANDAI, O KALTINA 

KITUS. 
P-as Kareiva ir tautininkai 

gavo neniažiai kunigiškų pa- 
mokinimų ir pabarimų nuo 

"Draugo" už tai, !.>uk jie, i.vsi 

mislinę i/ is piršto išlaužę, pra- 
sitarė apie istoriją, kurioje bu 
vo pasakojama apie menamą 
Chicagos kunigų susirinkimą 
ir apie menama jų nufrriiiKj, 
kad lietuviams butų gerians 
globoje kitos ''katalikiškos tau j 
tos," t. y. lenkti. 

Jeigu šita istorija yra netei 
singa ir pramanyta, — o dau- 
gelis mano, kad greičiausiai 
tai]) ir bus, — tai už tai vienok 
"Draugui" ir jo štabui ncreik 
pykti nei aut p. Kareivos, nei 
ant tautininkų, — greičiaus 
jiems privalo buti padėka už 
tai, kad ačiu jiems pasirodė, 
jog tokius gandus platina ne 

tautininkai, bet — paties 
"Draugo" išleistuvės persona- 
lo narys. Gi visa tai paaiškėjo 
pereitos pėtnyčios susirinkime 
kuris j vyko viešojo parkučio 
svetainėje ant Town of Lake 
ir kuriame vadovavo "Drau- 
go" redaktoriai: kun. Bučys ir 
p. Kaupas. 

Susirinkiman šaąkta kata- 
likiškų draugijų atstovai ir 
mėginta juos atkalbinėti nuo 

dalyvavimo Seime. Mė^r/rima- 
buvo vVai bergždžias, kaip ir 
pirmesnuose susirinkimuose, 
kitose kolionijose, Kuomet kal- 
bėtojai pabaigė ir priėjo eilė 
prie klausimi, tai kalbėtojai 

turėjo nemažai "baderio" su 

atstovais i tuos klausimus ir 
priėjo net ppie to, kad jie ture 

jo šauktis policmono pagelbos 
kuris mėgino vieną vaikiną — 

"ne laisvamanį ir ne liberalą," 
iš svetainės išmesti. Bet apie 
tai, kaip kun. Bučys su p.Jvau- 
pu turėjo bėdos su klausimais, 
kuriuos jiems iš visų pusių no- 

rėjo uždav:nėti katalikiškų 
draugijų atstovai, eia nerašy- 
siu—butų perilga pasaka. 

Paminėsiu vienok apie lai, 
kad šitame susirinkime tapo iš- 
šauktas p. Kareiva, idant jis 
pasiaiškintų už ta menamą 
šmeižtą, kurj esą padręs ant 

Chicagos kunigų. P-as Kerei- 
va, užsilipęs ant pagrindų, iš- 
sitraukė dokumentą ir paprašė, 
kad jį publikai perskatytų. 

Tai buvo aff'davitas — už- 
reiskimas prisiega. P-as 
P. Martišius yra savinin- 

kas ševerykų taisymo krautu- 
vėlės nuo Tavvn v>f Lake, šiame 
•affidevite po prisiega užreiš- 
kia, kad tulaos Stančikas, kuris 
yra "Draugo" reporteris ir to 

laikraščio išnešiotoju, vieną 
dieną atėjo pas jį '.r jam papa- 
sakojęs, buk esą jis žinąs, kad 
Chicagos kunigai airėjo susi- 

rinkimą ir buk jie tokį nutari- 

mą padarę, kad lietuviams esą 
butų geriaus su lenkais susi- 
dėti , n^s tuomet esą tikybai 
butų geriaus. Jis taipgi po pri- 
siega užreiškė, kad apie tai jis 
papasakojo p. A. Kareivai, o 

tas tą patį atkartojo Seimo ren- 

gimo konferencijoj, iš kur ta* 
viskas pateko į laikraščius. 

Ant scenos tapo pašauktas 
"Draugo" reporteris ir agen- 
tas, p. Stančikas, kuriam kun 
Bučys pradėjo uždavinėli klau- 
simus. Stančikas užsigynė, kad 

t jis to nesakęs, ::as afidavite 
yra pasakyta, be4 vėliauj pusė 
tinai pasigavo uada kun. Iiu 
čys u/.J avė jam sekanti klausi- 
ma : 

— x\r tada. k^vip tu ta ture 

jei sakyti, buv ; kas daugiai 
pono Martišiaus krautuvėje? 
, Į tai Stančikas atsakė šitaip 
— Aš nežinau, ar tada kas-ki 
t a? > krautuvėj buvo ar ne. 

Užtėniyta, kad kun. Bučys 
pusėtinai paraudo,'išgirdės to- 
ki atsakymą, nes iš jo galima 
padaryti išvadą, kad Stančikas 
visgi sakęs. 

Girdėtis, kad dabar pas. p 
P. Martišių : a n k ą s i 

j Stančikas ir menami "Draugo' 
| reporteriai, kurie baugina ii 

Įteisinu ir mėgina kitokiais bu 

jdais priversti prie to, kad jis 
užsigintų atsisakytų, nuo t"> 
ką savo affidavite pasakė. Bet 
P. Martišius stipriai 
laikosi savo ir rako, kad nei 

[teismai, nei auk. o kalnai jo ne 

priverstų atsysakyti nuo teisy 
bes, t. y. kad paties "Draugo'' 
agentas ir reporteris, jam tai 
sakęs-, o kadangi jis nuolatai 
apie "Drauga" ir kunigus su 

kinejasi, kad p-as Martišius 
manas, kad turėjęs tai girdėti 
J-eigu gi visa tai yra neteisybe 
ką Stančikas pasakojo, tai ta 

me yra Stančiko, "Draugo' 
reporterio ir agento kaltė o n. 

keno kito. 
Iš ib viso išvada yra tokia 

kad "Drauga?" bereikalingai 
kitus iškoliojo, iškeikė, išpavar 
rlžiavo ir išpeikė už tai, ką jo 
locnas prietclius po zonines pa 
leido. "Draugas" dabar, jeigu 
jis yra džentelmonas, privalėti 
atšaukti viską, ką jis ant ta* 

tininkų ir p. Kareivos prirašė i 

atsiprašyti jų. Tegul jis pir 
miaus savo dar>elj išsravėja 
negu kitame usr-i.u jieško. 

G—s- 

SEIMO REIKALE. 

Jau pora savaičių, kaip 
parsid avinė ja tikietai dėl 
"Lithu&n:an Reception" Au 
ditorium, birž. 8 d. prieš 
Seimo ^tidaraną. Šiame 
vakare bus atidengtas 
'Liuosybes Varpas," daly- 

vaus Lietuvos pasiuntiniai 
šiomis dienomis pasiekusie- 
jie Ameriką ir bus dar dau- 
giau žingeidžių dalykų. To- 
dėl visi chicagi^čiai pasirū- 
pinkite nusipirkti tikiotus j 
vakarą iškalno. Tikietus 
galima pirkti sekančiose 
vietose: 

"Lietuva" 
3253 S. Morgan St. 

Uni varsai State Bank, 
325^ S. Halsted St. 

J. J. Elias BanK, 
46-th ;v Wood St. 

J. I. Bagdžiunas Bank, 
Oakley A ve., ir Leavitt 

st., 
J. Martinkus, 

3324 S. Halsted St. 

šiame utaminke, Seimo 
Rengimo Komiteto susirin- 
kime, bus išdalinti pardavi- 
nėjimui tikietai del Bankie- 
to. Norintieji gauti Bankie- 
to tikietus lai utarninko va 
kare atsilanko Woodmano 
svetainėn, kampas Lime ir' 
33-cios. : 

D<. K. Drangelis, 
Seimo Reng. Kom. Sekr. 

RENKA DELEGATUS 
SEIMAN. 

Pereitoje nedelioje po 
pietų Piliečiu Kliubas West 

! Sidėje turėjo savo susirin- 
į kimą ir išrinko G delega- 
tus lietuvių seiman. Kliu- 
bas remia seimą ir ragina, 
kad kiekvienas jo narys da- 
lyvautų seimineme koncerte 
nusipirkdamas bilietą Audi 
torium teatre. Visi kliubie- 
čiai stoja kaip vienas už tė 
vynę. 

P porteris. 

IŠRINKO DELEGATUS 
SEIMAN. 

Sekančios draugijos iš- 
rinko pereitą nedėldienį de- 
legatus į Amerikos Lietu- 
vių Seimą: 

1. P. Š. Ražancavos mo- 

terių drai ^ystė išrinko dvi 
delegates. 

2, DLK. Vytauto drau- 
gystė. 

"K.ORNEVILIO VARPAI' 
SCENOJE. 

Pereitos nedelios vakare 
Lietuvos Vyčių choras po 
vadovyste p. A. Pociaus pa 
statė scenon komišką opere 
tę "Kornevilio Varpai." 
Lošimas buvo pastatytas 
svetainėje ant kampo 48 ir 
Honore gatvių. 

Veikalas nors komiškas, 
bet išpildymui gana sunkus, 
di vienas iš pasaulinių au- 

torių (p. Robert Planguo- 
tte'o) ir lietuviams, kaipo 
liuosnoriams sunkiai priei- 
namas. Vienok vyčių cho- 
rui pavyko gana gerai atlik- 
ti. Tiesa, buvo šiokių tokių 
trukumų, bet kurgi jų ne- 
trūksta. 

t 

Svarbiausią rolę Sarpolie- 
tes atliko ponia O. Pocienė. 
Ji atliho puikiai. Geriau- 
siai jai nusisekė sam- 

dytojų scenoje. Daina "Žiu 
rėkite čion ir aplink" jai 
taip pavyko, kad užpelny- 
tai jai žmonės plojo ranko- 
mis ir išaukė pakartoti. Ap- 
skritai p. Pocienė visą rolę 
atliko pavyzdingai. Rotai 
kada taip gerai pavyksta ro 

lės. 
Reikia paminėti ir p lę| 

M. G. Guciinskaitę rolėje 
Žermės. Jos muzikališkoji 
rolės pusė gana sunki, bet 
atliko gana gerai. 

Vyrų rolės atliktos irgi 
gan n gerai, ypač gražiai dai 
navo pp. J. Balsis ir A. Šla- 
pelis. Jie ir dramatiškąją 
pusę atliko taipgi gerai. 

Viskas gerai pavyko, mer 

ginos buvo gerai garmiruo- 
tos ir tinkamuose kostiu-j 
muose, tik vyrai nebuvo ap-1 

i sitaisę kaip reikia ir truputį 
silpnokai dainavo. 

Abelnas viso lošimo įspu 
;lis gana geras ir malonus. 
Publikos buvo gana daug ir 
gerai užsilaikė. Tik perve- 
lai pradėta lošti, prisiėjo il- 
gokai laukti. 

Vakaras užsibaigia links- 
mais jaunimo šokiais. Va- 
kare buvo pagarsintas 
rutės choro vakaras, kuris 
atsibus 25 gegužio." 

A. M. 

ĮGALIOTINIAI. 
"Lietuvos" Bendroves 

Šerų pardavėjai: 
\psega, L. Cleveland, Ohio 
Orlauskas, K. A. Rochester, 

N. Y. 
K. Abyshell, DetroL, Mich, 
V7itautas Shauklis, Ansonia, 

Conn. 
J. Butkus, New Haven, 

Conn. 
į S- Ambrasas, Amsterdam, 

N. J. 
1 A. S. Trečiokas, Ne\vark, i N. J. 
Kaz. Shimkus, Brookly.a, 

N. Y% 
M. Karosas, Waterbury, 

Conn. 
Mateušas Vilkevičius, 

Youngstown, O. 
A. Trainavičius, Nashua, 

N. H- 
Ant. P. Osteika, Waterbu- 

iy, Conn. 
M. Kupris, Wilkea BaiTe, 

Pa. 
P. J. Lalas, Amsterdam, N. 

Y. 
_ 

.r I 
los. Kadaras, Wyoming, 

j Pa. 
, T. K. Pangonis, W. Frank- 

fort, 111. 
Juozas Žekonis, "VVestfield, 

Mass. 
Julius Kirdulis, Cicero, 111. 
Ant F. Laurusevičius, 
Gilberton, Pa. 

RE I KALAVIMTr 

j Reikalinga moteris prižiūrėjimui 2 
Į ir pusės metų kūdikio, kambarys ir i' ilgis, o taip gl primukčsių ant pra- 
j gyvenimo. Malonėkite atsišaukti, 
arba kurie Jaučiate kur galima gauti 
tokią, moterj, praneškite greitai. 

Krakauskas, 
3051 So. Poplar Ave. 

REIKALINGAS pirmos kltasos bac 
berys. $25.00 J pęvaltę ir cummlslon. 

916 W. 59th St., Obloago. 

Reikalinga Lietuviška mergina dėl 
Oaspadinystės ant 160 akrų farmos,. Mergina turi but atsakanti prie viso- 
kių darbų. Geras mokesnis, ir pra- 
gyvenimas. Taipgi, katra mergina 
norėtų eit dirbt ant farmos, kaLp Čio- 
nai yra paminėta. Nuoširdžiai mel- 
džiu panelių greit atsišaukti šiuo ad- 
resu: 

Mr. P. Blinstrupia, 
P. O. 3ox 215, Kenosba, Wis. 

ANT PARDAVIMO; 
PARSIDUODA PIANAS. 

Būtinai turiu parduoti š{ mėnesyj 
3TEGER CABINET GRAND plan^ ir 
suoleli. Piaaias geriausiame padėji- 
me; labai prieinama kaina. 

GRACE A. TOLEIK, 
3129 S. Halsted St. 

PARSIDUODA- bučernė ir 
grosernė su namu ir 2-iem au- 

tomobiliais. Visa tai galima 
pirkti kartu arba atskirai, ar- 

ba galima visa tai išmainyti 
ant rezidencijinio namo. Atsi- 
šaukite pas. 

K. TAMONTAS, 
1739 S. Halsted str. 

LIETTJV^TMfMO BENDROVE 

SVARBI ŽINIA IŠ LIETUVOS. 
ĮGALIOJIMAS NUO LIETUVOS VAL- 

DŽIOS. 
PASKOLA LIETUVAI YRA BŪTINAI 

REIKALINGA. 
PIRKIT LIETUVOS ATSTATYMO BEN- 

DROVĖS ŠERUS—PAREMSITE LI£ 
TUVĄ ATSISTATYTI. 

LAIVAI TAISOMI ANT BALTIKO IR 
NEMUNO. 
LIETUVOS ATSTATYMO BENDRO- 

VE gavo telegramą nuo Lietuvių valdžios 
atstovo Londone, K. Čepinskio, kurioj pra- 
neša, kad Lietuvos valdžia jgalioja sukelti 
pasoklą Amerikoje ir garantuoja už įdėtus 
žmonių pinigus*. Raštu paliudijimas, kaip 
tik bus gautas, tai tuoj ir bus perduotas. 
Telegrama sekančio turinio: 

"Lietuvos valdžia p*"ašo sukelti pa- 
skolą Amerikoj.. Pinigai lieka Ame- 
rikoje apmokėjimui už tavorus. Sėk- 
lų nereikia.. Lietuvos valdžia ga- 
rantuoja, kad tavorai nebus išsiųsti 
iš Lietuvos. Raštiškas Įgaliojimas ir 
garantija yra pasiųsta mums ir bus 
pe^udota. Gegužio 1 d. lietuvių at- 
stovai išvažiuoja Amerikon. 
(Pasirašo) K. ČEPINSKIS." 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ senai rengiasi prie sukėlimo pajkolos 
ir t&m tikslui organizuoja L. A. B-vės kuopas, kurios ateityje galės but komitetais 
sukelti paskolą Lietuvos valstijai. Taigi skubėkime tverti kuopas, nes neužilgo bus 
reikalinga didelis darbas atlikti. 
LIETUVA JAU ATSKIRTA NUO LENKIJOS. • 

^ : 

Lietuva jau atskirta nuo Lenkijos. Rubežiai lenkams, nors negalutinai, bet 
jau pravesti. Lenkams perdaug duota Gardino gubernijos ir kitų pakraščių. Bet 
dar nėra galutina ištarme. Anglai paduoda skirtingus rubežius lenkams nuo Taikos 
Konferencijoj apspręstų. Sulyg kitų žinių, tai Latvija ir Ilgaunija pridėta prie Lie- 
tuvos. Bet tai žinios abejotinos. Tik svarbu vienas, kad Lietuvos Neprigulmybė už- 
tikrinta. 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES DARBAI EUROPOJE. 
Jau mus atstovas Romanas Karuža baigia vesti sutartis su Skandinavų laivų li- 

nija ir Lietuvos Atstatymo B vės laivai tuojau pradės vaikščioti tarpe Kauno ir Klai- 
pėdos ir tarpe Skandinavijos, Anglijos ir Klaipėdo8 arba Liepojaus. 

AUDINYČIOS LIETUVOJE. 
Lietuvos valdžioje esančių žmonių yra didžiausiu noru, kad Lietuvoje Lietuvos 

Atstatymo Bendrovė tuojau stengtųsi pramone užsiimti ir pirmiausia audinyčias 
steigtų. Daug žmonių iš Lietuvos prisideda prie šios pramonės. Šis užmanymas 
tuojaus bus kunijamas Lietuvoje. 

PASKOLA LIETUVOS VALSTYBEI. 
Jau šis klausimas galutinai išrištas tarpe mus atstovų R. Karužos ir Lietuvos val- 

džios Lietuvoje. Paskolinama 1,000,000 markių. 

Reikia Daugiau Pinigu 
Lietuvos Valstybei reikia daug pinigų. Užvedimui pirklybos ir pramonės atsta- 

tymui reikalinga kelių milijonų doliarių. Sudarykime, męs, Lietuviai, šiuos pini- 
gus. Lietuvos Atstatymo Bendrove šįmet nori vieną milijoną doliarių. 

Dėkitės į Lietuvos Atstatyno Bendrovę, nes tuo prigelbesite Lietuvai atsH.atyti! 
Visi lietuviai, kaip vienas stokime savo kraštą atstatyti! 
Įstodami į Lietuvos Atstatymo Bendrovę pasiperkatc serų. Šėras $10, bet ne- 

galima pirkti mažiau, kaip penkis. 
Už Įdėtus pinigus mokama dividendai (nuošimtis) ir nemažiau kaip 4 nuošim- 

čiai. Šėrai kila savo vertėje. 
Klauskite informacijų šiuo adresu: 

Lietuvos Atstatymo Bendrove 
(LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION) 

-*•"> FIFTH AVENUE NEW YORK, N. Y. 
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