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Estonai užėmė Pskovą. 
Panevežio, Mintaujos ir 

Volrnar frontas. 

Lenkija suteikė Galicijai Autonomiją. 
UGNIAKALNI3 SUNAI- 

KINO 31 SODŽIŲ. 
Žuvo apie 15,000 ypatų. 

Amsterdam, geg. 26. Iš- 
siveržė ugniakalnis Kalut, 
ant salos Java. Central 
New agentūra praneša, kad 
išsiveržimas buvo ant tiek 
didelis, kad lava užlėjo apie 
linkėję 31 sodžių; apskait-j 
liuojama, kad nuo lavos žu- 
vo i 15,000 ypatų. 

Sala Java randasi tarp 
Azijos ir Australijos. Ji pa 
sižymi derlinga žeme šiltu 
ir drėgnu oru; taipgi ir daž 
nais žemės drebėjimais. Su- 
la turinti apie 30 milijonu 
gyventojų. 

1822 metais žemės drėbė 
jime, veikiant ugniakalniui. 
Gelongen sunaikinta 141 
sodžius ir žuvo virš keturių 
tūkstančių ypatų. 1883 
metais laike ugniakalnių 
išsiveržimo ir žemės drebė- 
jimo žuvo apie 35,000 ypa- 
IU. 

Minėta sala turi 12 žymių 
ugniakalnių ir apie 100 ma- 

žesnių. Per paskutinius 50 
metų Javoje užrekorduota 
2,135 žemės drebėjimai. 

ESTONAI UŽEME 
PSKOV. 

Londonas, geg. 26. Ex- 
change Telegraph gavu iš 
Helsingforso per Kopenha- 
geną žinią, kad Estonijos ar 

mija sumušusi bolševikus 
užėmė miestą Pskov. Tai 
svarbus gelžkelių punktas, 
jungiantis Petrogradą su 

Ryga. 

r PANEVĖŽIO, MINTAU- 
JOS, VOLMAR FRONTAS 

Londonas, geg. 26. Prie 

bolševikų nepasisekimų 
Šiauriuose, jiems pradeda 
nepasisekti ir vakaruose, 
būtent Volmar, Rygos, Min 
taujos ir Panevėžio fronte, 
kur bolševikai visur priver- 
sti esą trauktis. 

Ypač ties Ryga bolševi- 
kai turėjo žymių nuostolių 
ir priversti buvo apleisti sa- 

vo pozicijas 10 verstų j ry 
tus nuo Rygos. Reiškia pir- 
mesni pranešimai, kad lat- 
viai užėmė Rygą pasitvirti- 
na. 

LENKIJA SUTEIKĖ 
GALICIJAI AUTONOMI- 

JĄ. 
Paryžius, geg. 26. Sulyg 

pranešimų iš Varšavos, Len 
kijos parlamentas priėmė 
rezoliuciją, kuri principe 
pripažįsta lytinei Galicijai 
autonomiją. Rytinės Galici 
jos gyventojai yra ukrajinai 
su priemaiša lenkų bajorų. 

VENGRAI IŠMUŠĖ 
RUMUNIJOS PULKĄ. 
Kopenhagenas, geg. 26. 

Iš Budapešto ateina žinių, 
kad Vengrų sovietų kariu- 
menė smarkiai sumušė ru- 

munus, kurių pulkas, kaip 
pranešama, tapo visiškai iš- 
muštas. Toliau pranešama, 
kad rumunai betvarkėje 
traukiasi atgal. 

BUVUSIU KAREIVIU 
DEMONSTRACIJA 

LONDONE. 
Londonas, geg. 26. Buvu- 

sie jūreiviai ir kareiviai be- 
darbiai surengė didelę de- 
monstraciją reikalaudami 
darbo. Buvo pasakyta ne- 
mažai prakalbų. 

Kareiviai ėjo link atstovų 
buto, bet ten jų neleido ta- 
da jie nuvėjo prie karaliaus 
rumų. Bet didesnių sumu- 

šimų nebūta. 

AUSTRAI REIKALAUJA 
GREITOS TAIKOS. 

Basei, gegužio 26 d. Aus- 
trijos kancleris Dr. Renner 
ir galva Austrijos taikos de- 
legacijos, kreipėsi prie Tai- 
kos Konferencijos pirminin- 
ko Clemenceau, prašyda- 
mas paskubinti taiką su Aus 

! "rija. 
Sulyg Viennos pranešimo, 

tokis reikalavimas remiamas 
baime, kad Austrijoje gali 
kilti suirutės, jei ilgai nebus 
suteikta užtikrinimas taikos. 

LENKAI SUMUŠĖ 
UKRAJINUS. 

Baale. geg. 25. (suvėlin- 
ta). Iš Varšavos atėjo ži- 
nių, kad lenkai sumušė uk- 
rajinus Rytinėje Galicijoje 
ir užėmė Kamionkapole, 10 
kilometrų nuo Lvovo (Lem 
berg)'. 

Pranešimas priduria, kad 
Ukrajinos armija traukiasi 
betvarkėje ir kad lenkai vis 

j persekioja priešą. 

Ir nevesk mus į pagundą, 

Visą dien Jonukas li nksmai žaidė su šunyčiu--ir buvo laimingas. Bet pama- 
tė ant lango pypkę-"uždraustą vaikams vaisių." Ką jis padarė? Tą patį, ką ir Jie- 
va Rojuj-"ir gailėjosi, nes galva po to braškėjo ir "ož ius lupti" Jonukas turėjo. 

Klausyk, Jonuti, kad tėtė sako. 

VOKIEČIAI REIKALAUJA 
NUSIGINKLAVIMO:' 

Berlinas, gegužio .26 d. 
Gauta žinių iš patikėtinų šal 
tinių, kad Vokietijos dele- 
gacija savo notoje talkinin- 
kams pilnai sutinka nusi- 
ginkluoti. Vokiečiai sutinka 
bėgyje dviejų mėnesių po 
pasirašymo po taikos sutar- 
timi sumažinti kariumenę 
iki 350,000 vyrų; gi po me- 

tų sumažinti kariumenę iki 
200,000 vyrų. 

Tokis laipsniškas mažini- 
mas kariumenės Vokietijai 
reikalingas palaikymui tvar 
kos Vokietijoje. Dėl pavyz 
džio Vokietijos delegacija 
nurodo nuotikius su Bava- 
rijos sotine Munichu, kur il 
gą laiką laikėsi spartakai ir 
nelengvai valdžiai sekėsi 
juos suvaldyti. 

Greta to vokiečiai reika- 
lauja, kad panašiai nusi- 
ginkluotų ir talkininkų šaljs. 
Ta3, girdi, butų prirody- 

mu, kad Vokietija gali pa- 
niekinti visas militarškas ir 
imperialistiškas tendencijas. 

ESTONAI U2ĖMĖ 
ISBORSKĄ. 

Londonas, geg. 26. Atei- 
na žinių iš patikėtinų šalti- 
nių, kad visai netikėtai es- 

tonai petnyčioje užpuolo 
bolševikus visame Pskovo 
fronte, ir užėmė Isborską; 
taipgi suėmė apie tūkstantį 
bolševikų nelaisvėn. 

AMERIKONAI APLEI 
DŽIA ARCHANGELSKĄ. 

Washingtdn, D. C. geg. 
26. Karės departamentas 
aplaikė kablegramą, kad 
Suvienytų Valstijų kariume 
nė pradeda apleisti šiaurinę 
Rusiją, kuri trumpu laiku, 
kaip manoma, sugrįž Ame- 
rikon. 

PRIPAŽINS KOLČAKO IRi 
DENIKINO VALDŽIĄ- j 

I 

Paryžius, geg. 26. Reuter 
agentūra praneša, kacl tary- 
ba keturių didžiųjų nuspren 
u o pripažinti admirolo Kol- 
lako ir generolo Denikino 
priešbolševikišką valdžią. 
Jų valdžia bus pripažinta, 
kaip pranešama, tik su tam 
tikromis išlygomis. 

Talkininkai, kaip plianuo 
jama, rems Kolčako-Deniki- 
no valdžia maistu, amuni- 
cija ir pinigais, bet neduos 
kareivių. Ši valdžia, lygi- 
nai ir kitos valdžios, kurių 
yra nemažai buvusioj Rusi- 
joje, sulyg talkininkų plia- 
no, ekzistuos tik iki steigia- 
jnarn Rusijos susirinkimui, 
kuris turės nustatyti formą 
valdžios ir tik ją talkininkai 
pripažins. 

Taipgi yra tariamasi, 
kad nesimaišyti į susiorga- 
nizavusias naujas ne rusiš- 
kas valstybes rybose buvu- 

(sios Rusijos. 

VOKIEČIAI NEREIKA- 
LAUS PRAILGINIMO 

LAIKO. 

Paryžiui, geg. 26. Pran- 
cūzijos valdžia gavo užtik- 
rinimą nuo Vokietijos dele- 
gacijos, kad vokiečiai dau- 
giau nereikalaus prailginti 
laiką. Laikas paduoti už- 
reiškimus baigiasi ketverge, 
29 dieną gegužio. 

AMERIKA GAUS 700,000 
TONŲ LAIVŲ. 

Washington, D. C. geg. 
26. Prezidentas Wilsonas 
pranešė, kad keturi didieji© 
priėjo prie nuosprendžio, 
kad Suvienytoms Valsti- 
joms teks 700,000 tonų vo- 

kiškų laivų, kuriuos Suvie- 
nytos Valstijos suėmė įsto- 
ję karėn prieš Vokietiją. 

.M—l«,.. .,J__ |_ IIJ-Į-..ILIM 

LIETUVA IR ICITOS i 

NAUJOS RESPUBLIKOS. 
«* 

New York, geg. 26. Va- 
kar masiniame susirinkime 
priimta ir pasiųsta prezi- 
dentui Wilsonui rezoliucija, 
kurioj reikalaujama pripa- 
žinti Lietuvą, Ukrajiną, Es- 
toniją ir Latviją neprigul- 
mingomis. Rezoliuciją iš- 
nešė minėtų naujų šalių pi- 
liečiai apsigyvenę Ameriko 
je. 

Susirinkime pirmininką 
Mark Eisner, buvusis taksų 
kolektorius, kuris perskaitė 
telegramą nuo Massachu- 
setts senatoriaus Lodze, ku- 
rioje senatorius remia Lie- 
tuvos reikalavimą sau Ne- 
prigulmybės. 

ARMIJOS BILIUS VĖL 
KONGRESE. 

Washington, D. C., geg. 
26. Pereitoje Suvienytų 
Valstijų kongreso sesijoje 
neišrišta karės bilius, kuris 
reikalavo padidinti Suvie- 
nytų Valstijų armiją ra- 

miais laikais iki 530,000 vy 
rų. Susirinkus šiai kongre 
so sesijai, karės sekretorius 
Baker vėl įneša karės bilių 
kongresan. 

ARGENTINA ATSTO 
VAUS MEKSIKĄ 

VOKIETIJOJE, 

Buenos Aires, geg. 26. 
Argentinos ministeris prane 
še, kad Meksikos preziden- 
tas Carranza kreipėsi prie 
Argentinos valdžios, prašy- 
damas, idant Argentinos at 
stovas Vokietijoje rupintusi 
ir Meksikos reikalais, kol 

•Meksika nepaskirs savo mi- 
[nisterio Vokietijon. 

Lietuva Kovoja už savo Gyvybę. 
Chicagos laikraštis Daily N e \v s vakarykščiame savo nu 

meryje patalpino sekantį ka- 
blegramą savo speeialio kores- 
pondento Michael Farbmano, 
esančio dabar Kaune, Lietu- 
voje: 

"Kaunas, Lietuva, gegužio 
20 d. (per Kopenhageną, Da- 
nijoj, gegužio 26 d.).—Žmo- 
gus turi navatnus jausmus, į- 
žengdamas j Kauną, kuris tik 
porą irėnesių tam atgal buvo 
tvirtovė vokiečių įsiveržimo 
Rusijon, bet dabar yra sosti- 
nė naujos Lietuvos viešpati- 

jos, kovojančios su Lenkija ir 
su bolševikiška Rusija už savo 
neprigulmybę. 

Paveikslai yra labai vaizdin- 
gi, žiūrint nuo aplinkinių kai 
nelių. Tai yra typiškas vaka- 
rines Rusijos provincijirlis mie 
stas—bėdinas, purvinas, mi- 
zenvis ir triukšmingas—tikra 
sai i.įažas Babilionas, kur žmo 
nes kalba rusiškai, baltgudiš- 
kai, vokiškai, lenkiškai, lietu- 
viškai ir žydiškai, su aiškia ru- 

sų kalbos viršenybe ir kur jie 
triukšmingai varžosi už egzis- 
tenciją, Įtekmę ir pripažinimą. 

Net ir nauja lietuv'ų armija 
toli-gražu iki šiolei dar neiš- 
rišo pasekminga' kalbos klau- 
simo. Bent aš girdėjau augš- 
Uis lietuvių aficierus tankiai 
kalbant tarp savęs rusiškai. 
Diktokas skaitlius kareivių lie- 
tuvių armijoj kalba ir supran 
ta tiktai baltgudiškai, kuri kal- 
ba yra mišinys ukrajinų ir ru- 

sų kalbų (?)• 
Mato Naujos Tautos 

Gimimą. 
O visgi, nepaisant šito mi- 

šinio ypatybių, ištikro ten yra 
kas tai tokio, kas priverčia ta- 
ve atjausti, j°g pats esi liudi- 
ninku naujos tautinės gyvybės 
gimimo. Gal but, kad šitoks 
jausmas paeina daugiausiai 
nuo nepuošnaus (simple), im- 
presyvio tautinio uniformo 

naujos lietuvių armijos, kaip 

ITALAI ŠIAURINĖJE 
RUSIJOJE. 

Londonas, geg. 26. Viena 
me pranešime iš Archangel- 
sko minima, kad naujos ita- 
lų spėkos sustiprino anglo- 
rusų spėkas ir talkininkai 
vis labiau pradeda spausti 
sovietų kariumenę. 

PENKTA PASKOLA SU 
PERVIRŠIU. 

Washington, L>. c., geg. 
26. Pinigyno departamen- 
tas praneša, kad penkta 
Pergalės Laisvės paskola 
turėjo geras pasekmes; iš- 
pirkta bondsų daugiau ne- 

gu reikalauta arti už $750,- 
000,000. Paskolos nustaty- 
ta suma $4,500,000,000, gi 
išpirkta bondsų už $5.?49,- 
908,300. - 

Dalias ir Atlanta distrik- 
tai neišpirko jiems paskir- 
tos sumos; pirmas atsitiki- 
mas, kad nors vienas dis- 
triktas butų neišpirkęs jam 
paskirtos sumos. Viso pir- 
kikų bondsų šioj paskoloj 
buvo $12,000,000. 

lygiai ir geltonai-raudonai- 
žalių tautinių vėliavų, gausiai 
plevėsuojančių ant daugelio— 
proporcionaliai imant, gal ant 

perdaugelio—valdiškų ir ka- 
rišku namu šitame nedidelia- c» c 

me mieste- 

Kaip ten nebūtų, Lietuvos 
ekzistencija (gyvavimas) yra 
aiški ir yra aišku, kad šita nau- 

ja viešpatijelė kovos už savo 

pripažinimą. Dabartiniu laiku 
Lietuva, kaipo viešpatija, yra 
pripažinta tik Vokietijos ir kiek 
vienas eia (Kaune) klausia vie 
no klausimo1 "Kodėl talkinin- 
kai yra taip lėtus pripažinime 
niusu istoriškos ir tautinės tci- c 

sės prie laisvės?" 
Dabartiniu laiku degantis 

klausimas' yra apie santikius 
tarp Lietuvos ir Lenkijos ir 
ap;e likimą Vilniaus, Gardino 
ir kitų lietuviškų teritorijų po 
lenkiškuoju užėmimu. Tvirtai 
ir, kaip daugelis čia išsireiškia, 
brutališkai apreikštas lenkų no 
ras pasilaikyti Vilnių, kuri jie 
skelbia esant kaip savo rūšies 
lenkų tautine šventenybe, užkai 
tino lietuvių tautinės armijos 
ir Lietuvos politikų kraują net 
iki virir'D punkto. 

j Pranešama Apie Žvėriš- 
kumus Vilniuje. 

Pasakojimai apie menamus 
lenkiškus žvėriškumus Vilniu- 
je ir areštai bei ištrėmimas lic 
tuvių inteligentų varo p^ktu- 
man čionykščius žmones. Lie 
tu vos Apsaugojimo Komitetas 
išlipde manifestą, apskelbiant 
kare lenkiškiems dvarponiams, 
kurie, kaip sakoma, rengiasi at 

sisakyti nuo agrariškų refor- 
mų. kurias dalinai jau įvesta 
Antagonizmas, matomai, jau 
pasiekė augščiausio punkto 
(breaking point) ir matosi žAn 
klai visiško nusiminimo ir kar- 
tumo. 

Man išreikšta abejonių, ar 

Lietuva, su savo maišytos tau- 
tystės gyventojais, dalis kurių 
yra stiprioj simpatijoj su Ru- 
sija (?) ir be išėjimo prie ju- 
rių (?) gali gyvuoti kaipo ne- 

prigulminga viešpatija. Bet 
vienas dalykas yra aiškus: Be 
Vilniaus ir atsirėmus, kaip da- 
bar ant Kauno ir jau užimtų 
distriktų, Lietuva kaipo vieš- 
patija, yra nemanvtina. Kas 
tik užjaučia Lietuvos neprigul 
mybei, tas turi sutikti su tei- 
singumu reikalavimo (Lietu- 
vai) Vilniaus ir aplinkinės te- 

ritorijos. Ne vien tik žemlapi3 
yra mainomas Paryžiuje ir kur 
kitur. Šitos yra gyvuojančios 
tautos,— tautines vienutes,— 
kurios kovoja už gyvybę. Leis 
ti Lenkijai užimti Vilnių reiš- 
kia išduoti nvrties dekretą Lie- 
tuvai. Nėra rekalo apgaudi- 
nėti save kaslink to, kokią reik 
šme turi Vilniaus likimas." 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Utarninke daugiau ticbe- 

eiuota; seredoje oras grei- 
čiau nepastovus; maža at- 
maina temperatūroje, švel- 
nus šiauv-ryčių vejai. 

Sauletekis, 5:19; saulelei 
dis, 8:14. 
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Šeiminis Varpas. 
Sulyg !*»gėjų pranešlao, atsibuaian 

tis Chieagoje Seimas turės vieną nauja- 
nybf, kurios joks kitas seimas dar nėra 

turėjęs, — tai pagaminimas Um tikro, pu- 
sėtinai didoko, varpo, kurį Seimo rengė- 
jai proponuoja užvadinti "Lietuvos lais- 
vėj varpu". 

Apart isirgvaikk) ženklo ir kitų tin- 
kamų parašų, ajit jo bus nulietas sekantis 
įrašas: 

O, skambink per amžius 
Vaikams 
Kati laisvės ftetertas, 
Kas negina jos. 

ftet savaimi tai yra gražus įrašas. Bet 
jis yra juo gražesnis tuomi, kad jis atmu- 
ša, tarsi veidrodyj, ir vadovaujančią šio 
Seimo mintį, norus, pageidavimus ir troš- 
kimus. "Skambink, varpe, per. amžius 
Lietuvos sanams ir dukroms apie laisvę; 
primink jiems visados, kad jie tą laisvę 
Įgis tik tuomet, kada už ją nesidriovės ko- 
voti ir kad jie ją turės patol, pakol norės 
ir mokės ja ginti. Kas joti n«gina, tas jos 
neturi, nes nėra jos — vertas*'. 

Mintie apie Lietuvos neprigulmybę ir 
laisvę ir apie jos išlaikymą y*a vadovau- 
janti Seimo mintis. Ir kas iš lietuvių gali 
sw tokia mintim ir su tokiu darbu nesutikti? 

Seimas pirmas tą varpą užskambins 
visiems "vaikmms Lietuvos, kad laisvės ne- 

vertas, ka« negina jos". Daugelis lietu- 
vių jį suskambins, primindami lietuvių pa- 
sauliui tą pačią mintį. Ir m$s tikime* kad 
tos minties ir tų norų aitbalsis užskambins 
kiekvieno tikro lietuvio širdyje. 

Puola Akin. 
Lietuviai įsteigė New Yorke specialį 

informacijos biurą, kurio tikslu yra pla- 
čiau supažindinti pasaulį su Lietuvos pra- 
eitimi, jps reikalais ir jos troškimais bei 
aspiracijomis, šisai biuras, kaip supran- 
tame, ym po p. Byoir'o priežiūra. Supran- 
tame taipgi, kad šito biuro isderčta užduo- 
tis yra informuoti, ne tiesiog agituoti,— 
kitais žodžiais tariant, agituoti už Lietu- 
vos nepriguimybę per informaciją apie 
Lietuvą. 

Beik pripažinti, kad iš šito biuro ise- 
j© labai daug gerų, gra&ų ir naudingų 
straipsnelių apie Lietuvą. Kaipo pavyzdį 
galima parmti tai, kad didele dalis medžia- 
gos, fcilpusioa Noraus-Žilio Memorandume 
apie Lietuvos neprigulmybę, tapo sunaudota 
suskaldžius ją į trumputėlius straipsnelius, 
apredžius naujos formos rūbais ir paleidus 
į Amerikos laikrascius. Nekurie ilgesni 
atrarpsniai, išejusie kaip menmic iš to biu- 
ro, yra, ytin gražus,--kaip, pavyzdžiui, 
apie laetuvcs moteris, apie Lietuvos muzi- 
ką, apie senovinius papročius ir t. t. 

fiffanytina, kad visa tai suteikė ne vie- 
ną progą ne vienam Amerikos laikraščiui 
parašyti ir redakeijinį apie Lietuvą straips- 
nį. Ir už visa tai priklauso minėtam biu- 
rui nemaža dėkingo pripažinimo. 

Prie to visko vienok yra taipgi dar 
vienas dalykas, kuris mums puoįa akin— 
prisipaainsime, kad gal but todSl, kad męe 
nuolatai tarime atkreipę akį ton pusėn; 
nuo kurios minėtas biuras savo straipsniuo- 
se, tarsi su išrokavimu, mėgina savo akį 
nukreipti šalin. Nei viename straipsnyje, kuris turėtų minėto bitsro pagaminimo pa- 
našumą, męs nepatėmijome beveik nei žo- 
delio ne tik Lenkijos politikos nupei- tkimo, bet nei abatrakčio santikių su ja gvil denimo. Kuomet panašus Lietuvos santi- 
kiai su Rusija ir Vokietija yra atkarto ti- 
nai paliečiami ir minimi; kuomet kaip Vo- 
kietijos, taip ir Rusijos atsinešimas linkui, liietuvos tjįteing&i pasmerkiamas,--Lenki- 

jos politika sulyg Lietuvos, kaip praeity- 
je, taip dabartyje; jos priespauda, net jos 
dabartinis atkaklus kėsinimąsi ant Lietu- 
vos neprigulmybes yra visuomet atsargiai 
vengiamas ir nutylimas. 

Net neišleidžiant iš domos grynai in- 
formacijinės to biuro rūšies, toks nelygus 
visų trijų LietuVos kaimynų priešų trakta- 
vimas puola akin. 

Pažymėdami tokį prajovą, — mums 

lyg keistą prajovą, — ir nemanydami, nei- 
gi galėdami daryti jokių iš to išvadų, męs 
taipgi negalime susilaikyti nuo žingeidaus 
klausimo: 

Kodėl taip yra, ar kodėl taip turėtų 
buti? 

Svetimoje Spaudoje apie Lietuvius.į 
LIETUVA" ANTRA ARMĖNIJA. 

Pasaulis, abelnai paėmus, apsipažįno 
su Belgijos ir Serbijos kančiomis. Armė- 
nija, Rumunija ir Montenegro gavo ^avo 
dali atydos ir paramos, kaipo nelaimingos 
šios karės aukos. Bet nei viena jų tiek 
nekentėjo, kaip kentėjo Lietuva, Baltiko 
provincija, kuri dabar reikalauja pripaži- 
nimo, kaipo neprigulminga respublika. 

šeši milijonai lietuvių, po amžių prie- 
spaudos, išėjo pirmyn šiuo nusverenčiu mo- 

mentu ir prašo pasaulio, idant pripažintų 
jų neprigulmybę. Jie reikalauja, idant 
Lietuva butų paliuosuota nuo svetimo val- 
dymo, idant ji vėl galėtų įgyti savo seno- 
vės garbę. 

Lietuva nuo savo istorijos pradžios, 
nukentėjo nuo fiziškos ir moralės priespau- 
dos iš pusės savo galingųjų kaimynių vieš- 
patijų. 

Vokietija try'iktame šimtmetyje kėsi- 
nosi ant Lietuvos žemių. Ji pasiuntė savo 

armiją po šventa teutoniško kryžiaus vė- 
liava, idant apiplėšus Lietuvą iš jos turtų. 

Laike didžiojo vokiškojo ofensyvo 
1.915 metais visa Lietuva tapo kruvinų mu- 

sių teatru. 
Bet Lietuva nukentėjo ne vien nuo 

vokiečių rankų. Kitos didžios viešpati- 
jos kosinosi ant žemės, kuri suteikia taip 
daug patogių progų kaip strategišku, taip 
žemdirbystės atžvilgiu. 

Vilinius, Lietuvos sostinė, užima per- 
jsTarbią vietą ant didžiojo kelio iš Petrogra 
įdo Varšavon ir vakarinėn Europon, idant 
-butų galėjusi praslinkti pro caro akis. 

Rusija, neužsiganėdinusi paėmimu Lle 
i tavos žemės, stengusi sunaikinti net patį 
išios Baltiko tautos savitumą. Ji uždraudė 
lietuvių kalbos vartojimą, bet šita tiranija, 

| vieton sunaikinti tautinę dvasią, prisidėjo 
tik prie to, kaip ir kiekviena tiranija prisi- 
deda, kad jos [tautinės dvasios] liepsnos 
užsidegė. 

— Iš Šautinei, Knoxville, Tenn., ir 
daugelyj kitų. 

Geg. 13 d. 1919 m. 

UKRAJINIETIS APIE LIETUVĄ. 
Miroslaw Sichinsky, žymus ukrajinie 

čių vadas, ir pagarsėjęs nuo 1908 metų, kuo 
met jis nušovė Galicijos gubernatorių, len- 
ką grafą Potockį, už rusinu spaudimą, ra- 
šo N e w Y o r k o T i.m.e.s.'.e ilgoką laišką 
lcnkų-ukrajinieeių reikaluose. Sąryšyje su 
tuo jis palyti ir lenkų-lietuvių santikius, sa- 
kydamas : 

"Su atkakliu įsitikinimu, neatsižvel- 
giant į naują erą, kurioje gyvename, dau- 
gelis lenkų politiškos minties vadų atsisa-< 
kinėja pripažinti Ukrajiniecių ir Lietuvių 
judėjimus, kaipo potencialius faktorius sla- 
viškoj federacijoj. Kas buvo girtina ir na- 
turališka jų locname sukilime prieš aro- 

gantišką rusiškų slavų priespaudą, tas iš- 
rodo jiems tiktai vokiškos intrigos pasek- 
mė, kuomet atsitinka su lietuviais ir ukraji- nieciais. Kas buvo vadinama revoliuci- 

| jiniais sukilimais lenkų opozici jos prieš ru- 
jsišk^ valdymą, tas vadinama anarchija, kuomet tas atsitikdavo Lietuvoje, ar Ga- 
licijoj. 

"Šitiems senos mokyklos lenkams ne- 
ateina galvon žiūrėti į galimą nustojimą lenkiškųjų mažumų rytinėj Galicijoj, ar 
Lietuvoje, kaipo į reikalingą nepatogumą, kuris gali buti atlygintas gavimu ukra j miš- 
kų ir lietuviškų etnografinių salų, esančių suglaustoj lenkiškoj teritorijoj. Netik 
ukrajiniečių ir lietuvių renesanso (atgimi- 
mo) motyvai statomi nužiuręjiman, bet la- 
bai tankiai jie net nenori pripažinti, kacl 
tautinis jausmas tose šalyse yra, nors jisai 
apsireikšdavo per nelaimių šimtmečius. 
Jie dar vis tebegyvena tame supratime, kad 
lenkų tauta turi absoliučią viršenybę — 

nupratimas, panašus vokiškai opinijai. 
Kiaufriai nereališkas (netikras) atsineši- 
mas linkui Lietuvos yra atsargiai palaiko- 
mas.*** 

— Iš New York Times, 
(kg. 3 d. 1919 m. 

Dokumentai iš Rymo. 
Esantis Ryme gerbiamas. 

Kanauninkas Kazys Prapuolia 
nis prisiuntė Egzekutyvio Ko- 
miteto raštinėn pluoštą doku- 
mentu, kuriuos čia ištisai paduo 
dam- Originalas (rus:i kalbo- 
je) su kanauninko Prapuolia- 
nio parašu ir jo ofieiale ant- 

spauda lieka mūsų raštinėje. 
Egzek. Komit. Informacijos 

Biuras. 

Rusijos Keleiviams Įstaiga 
prie Šv. Stanislovo Bažny- 

čios Romoje. 
S v. Stanislovo Prieglauda 

Romoje tapo įsteigta ]>o Liub- 
lino unijos 1569 metais, kuo- 
met Lietuva faktiškai pradėjo 
nustoti savo vardo ir kuomet 
viskas lietuviška, nežinia ko- 
dėl, pradėta vadinti lenkišku. 

Iš laiško Viešpatijos Dūmos 
Atstovo ls\. Yčo, 2d. rugsėjo, 
1917 metų ,Šv. Stanislovo Baž- 
nyčios Kapelionui Kanaunin- 
kui Prapuolianiui: — "Dabar 
apie Šv. Stanislovo bažnyčios 
reikalus. Čia (Petrograde) jū- 
sų priešai nesnaudžia, ir norė- 

tų išgauti tį bažnyčia busian- 
čiai Lenkijai. Išsiskleidžius 
mūsų Valdžiai, jie butų ir ^a- 
vę, bet aš pasipainiojau. Jie 
iškėlė šita klausima tuo j aus 

po revoliucijos, Miliukovui 
esant Užrubežinių reikalų mi- 
nisteriu. Jisai, patarė baronui 
Noldė šiame klausime pasitarti 
su manimi, ir aš jam paaiški- 
nau, kad jų reikalavimai nepa- 
matuoti. Apibrėžiau Jusų as- 

menį, patariau Ministerijai Šv. 
Stanislovo reikaluose nenusi- 
leisti lenkams, nei vienu žings- 
niu nepasitarus su Tamista. 
Nurodžiau Jus asmenį arčiau- 
siai susipažinusi su šituo klau- 
simu." 

Panašiai atsitiko ir su Šv. 
Stanislovo įstaiga. Iki 1575 
metų, atvykstamieji Romon iš 

Leiikų-Lietuvių valstijos ke- 
leiviai prisiglausdavo išdalies 
čekų prieglaudoje prie Šv. I ai- 

cijos "Ad Cloaca bažnyčios, 
arba būdavo prižiūrimi \"ar- 

mijos Vyskupo Kardinolo Ho- 

zijaus, jo nuo.savuose namuo- 

se. 

Is tikrų šaltinių sužinota, kad 
Kardinolas 1 Iozijtis buvo Lie- 
tuvis pavarde Ožys (vėliau per 
dirbta į Latvnų kalba skambė- 
jo "Uosius" arba\ "Osius"), 

kuris savo kilme, būdamas Vil- 
niaus miestiečiu, neturėjo tei- 
sės tapti vyskupu šlėktiškoje 
Lenkų- Li etu v i ų vals t i j o j e. 

Kuomet 1575 metais iš prie- 
žasties jubiliejaus keleivių 
skaitlius padidėjo, Kardinolas 
Hozijus kreipėsi į Šv. Tėvą 
Gregorių XIII, melsdamas, 
kad pastarasis pavestų jam ko 
kią nors bažnyčią, prie kurios 
jisai galėtų įsteigti Lenkams 
ir Lietuviams maldininkams 
prieglaudą. 

1578 metais šiam tikslui įgi- 
jęs Išganytoj aus (Salvatoris) 
oaznycia. riozijus aprūpino 
ja, pavesdamas 1000 skttdų. 
Kitas lietuvis kunigaikštis, 
Kardinolas Radvilas, Vilniaus 
bei Krakovo vyskupas, 1590 
metais Išganitojaus bažnyčios 
titului prijungė kitą — Šv. 
Stanislovo bažnyčią. 

Žymiausia bažnyčios ir prie- 
glaudos geradėja buvo "Lie- 
tuvė" kunigaikštaitė Ona Ja- 
gailaitč, sesuo 'paskutinio vai- 
nikuoto Didžiojo Lietuvos Ku- 
nigaikščio, Lenkų Karaliaus, 
Zigmonto Augusto II. 

Karalienė Ona, 54 metų am- 

žiaus, ištekėjo už jauno Stepo 1 

Batoriaus, gyveno atskirai nuo 

>avo vyro, užsiimdama labda- i 

"ybės darbais. Jinai tai pakėlė 
važnyčios turtą i 8,000 skudų- < 

Tokiu budu bažnyčią ir prie 1 

glauda tapo Lenkijos karalių 
—Didžiųjų Lietuvos Kunigaik 
ščių asmeniška nuosavybe, ir 
buvo valdoma esančiais prie 
Vatikano, jų pačių nuskirtais 
pasiuntiniais. i 

Šv. Stanislovo prieglaudon 
buvo priimami tiktai vyrai ant 
15 dienų ir tiktai lenkai, lietu- 
viai ir kiti Lienku-Lietuviu 

c »• 

valstijos pavaldiniai (sed so- 

lum Poloni et Lituani eeteri- 

que e Dominio Regni Polonia). 
Tolymesnė šios labdaringos 

įstaigos istorija nežinoma. Tiek 
težinome, kad pastoroji buvo 
valdomaTarybos, renkamos iš 
apsigyvenusių Romoje Lenku 
Karaliaus, Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio pavaldinių, iš- 
Iskiriant vienuolius ir keleivius. 

Ši prieglauda buvo užlaiko- 
ma aukomis privatiškų asme- 

nų, kurių tarpe, sale viršminė- 
tų lietuvių geradejų, randasi 

| daugelis ne lenkų, buteitl: Jur 
gis, Lucko kunigaikštis (ryti 
nių apeigų) kunigaikštaite 
Radvilaitė, katalikė; Kuni- 
gaikštaite Ona Radvilaitė, Vil- 
niaus vaivados pati; Albertas- 
Stanislovas, Olynio ir Nesvy 
žiaus kunigaikštis; Radvilas, 
Mikas ir Jurgis, Kunigaikščiai, 
Vyšneveckiai (rytinių apei- 
gų) ; Adomas, Konstantino 
sunus, Ostrogo kunigaikštis, 
(rytinių apeigų); Albertas 
Rudliickis, Varmijos Vysku- 
pas (iš Prūsų); Gotardas Vi- 
lius Butler-Prienų, Jurbarko ir 
Kauno "Capitaneus;" Alek- 
sandras Kazimieras Sapiega. 
Kanauninkas; Leštinskis. V ar 

mijos Vyskupas; Šverinas, Že- 
maičiu Kanauninkas; 1. K C 

Kopiec—Trakų, Kauno ir Jur 
barko Kaštelionas; Kazimie- 
ras Mikalojus, Kunigaikšti 
Čartoryskis; Karolius, Radvi 
las, Alytaus Kunigaikštis; Liu- 
das griovas Šeptiekis (rytinių 
apeigų), ir žinoma daug dides- 
nis skaitlius Lenkų, kurių tar- 

pe pirma vieta užima Plocko 
vyskupas Volskis. 

Reikia prisipažinti, kad prie- 
glaudos gerodėjai, apsilanky 
dami Romoj ir užeidami prie- 
Iglaudon, įrašydavę knygon sa- 

įvo prižadėjimą, sugrįžus namo 

prisiųsti nuskirta sumą prie- 
glaudos ir Šv. Stanislovo baž- 
nyčios naudai — labai dažnai 
užmiršdavo savo prižadus. 

Iš šitos priežaties materia- 
lis prieglaudos stovis nebuvo 
visiškai užganėdintas, ypatin- 
gai, kad surinktos aukos tarpe 
Romoj gyvenančių "Polonios" 
nepasižymėjo savo gausumų 
kas lengva pastebėti iš šito fak- 
to, kad įstaigos viršininkas, 
kun. Rescis, tesurinko tarpe 
Romoje gyvenančių lenkų tik 
tai 74 bajokus (soldus) 8 cen- 

tezimus. 
Ši aplinkybė, matyt, privertė 

1717 m. kreiptis į Lenkus ir 
Lietuvius, littosnorius aukų 
rinkimu šv. Stanislovo įstai- 
gos naudai. Kiek pinigų surink 
ta ir kam šitas kapitalas tapo 
sunaudotas, nesama jokių ži- 
nių. c 

Politiškai-moralis Lenkų- 
Lietuvių valstijos nupuolimas 
žymiai buvo atjaustas Šv. Sta 
tiislovo įstaigoje, nes nuo 175-' 
metų liuosnorės aukos užsibai- 
gė. Iš šitos priežasties Lenkų- 
Lietuvių seimas 1764 m. pa- 
imdamas viršminčtą įstaigą sa- 

ro globon, pavedė jos reikalu? 
lenkų Karaliui, Didžiamjam 
Lietuvos Kunigaikščiui Stanis 
ovui Augustui Poniatovskhr. 
Fokiu budu Šv. Stanislovo baž 
ivčia su savo įstaiga iŠ asui c 

liškos Lenkų-Lietuvių riuosa- 

'ybčs pasiliko valstijos nuosa- 

vybe. 

Kuomet praėjo 30 metų po į 
šito atsitikimo, iŠ priežasties i 

galutino Lenkų-Lietuvių valsti j 
jos žlugimo (1795), bažnyčia i 

ir įstaiga pasiliko be savinin- < 

ko; Šv. Tėvas Pijus VI paėmė 
visa nejudinama turtą savo ; 
globon ir paskyrė Kardinolą 
Tamoli bažinyeios ir prieglau- > 

dos globėju* 
Šitas stovis neilgai tesitęsė, 

nes netrukus Lenkų-Lietuvių 
legijonai, vadavaujant lenkų 
generolams Kniazevičiui ir 
Dombrowskiui, gegužio 3 d. 
1789 m. prancūzų direktorija-1 
to vardu užėmė Romą, ir Šv 
Tėvą Pijų VI įmetė kalėjiman; 
pastarasis ir mirė ištremtas 
Valensijoje. 

Kareiviai apiplėšė Šv. Sta- 
nislovo bažnyčią, ir prieglau- 
dą. Visos brangenybės žlugo; 
pasiliko vien klebono užslėptas 
sidabrinis brangiais akmenimis 
išpuoštas relikvijų indas — 

dovana Krakovo vyskupo 
« 

friovo Zaluskio, buvusio baž- 
įyčios globėjo (1754). Prie- 
glauda tapo paversta į kazar- 
nės, namai parduoti tūlam žy- 
iui iš L;vorno. 

Tuom pačiu laiku, lenkų le- 
jijonai, prancūzų valdžios įsa- 
kymų, vadovauja;:* tam pa- 
:iam Dombrov -kiui ir genero- 
lui Velgorskiui, atvyko Lom- 
bardijos laukosna kariauti 
prieš Šventą Santarą — Aus 
trijos, Rusijos ir Turkijos, ku- 
nos pasiryžo pagelbėti Sv. Tė- 
vui ir bažnyčiai, kad galėtų su- 

važiuoti į Veneciją Kardinolai 
išrinkimui naujos bažnyčios ir 
tuometinės Š\. Tėvo valstybės 
Valdovo. 

Ir kuomet tiktai Rusijos ka- 
riumenė, pergalėjus legionie- 
rius, užėmė Veneciją, tenais 
suvažiavę kardinolai kovo 14 
d. 1800 m. išrinko Šv. Tėvu Pi 
jų VII, kuris ačių santariečiii 
pergalei sugrįžo j Romą. 

(Bus daugiau). 
* 

PUSIAUKELIS. 
Nieko nėra pasaulyje blo 

gesnio, kaip kokio nors dar 
bb pusiaukelė. Žuvęs tas* 
žmogus, kuris pasiaukelyje 
sustoja. Pusiaukelis, tai pa 
ti blogiausia žmonių darbų 
vieta. Privesime pavyz- 
džius. 

Žmogus leidosi kelionėn, 
ir pusiaukelyje apsimąstė 
grįžti atgal. Reiškia, jis pa 
dėjo laiką ir pinigus kelio- 
nėje ir nieko neatsisiekė. 

Kitas pradėjo statyti na- 

mą, dastatė iki pusės ir su- 

stojo. Reiškia, daug turto 
nustojo. 

Trečias užsigeidė pirkti 
ukę, nuėjęs pas agentą jmo 
kėjo pinigų, bet paskui ap- 
simastė ir atsimetė nuo pir- 
kimo. Reiškia jis neturi 
ūkės ir pražudė Įmokėtus 
pinigus. 

Ketvirtas pradėjo moky- 
tis kokio nors amato, bet 
nedasimokinęs sustojo. Jei 
jis neužsiima tuom amatu, 
reiškia jo padėtas triūsas 
niekais nuėjo; bet jei jis už 
siima tuom amatu, tai tik 
gadina medžiagą, ir vėl 
jam skriauda. 

Penktas, lygonis nuėjo 
pas gydytoją ir anas jį ap- 
žiūrėjęs parašė receptą. Bet 
ligonis apsimąstė ir neperka 
gyduolių. Reiškia jis nu- 

stojo pinigu, kuriuos gydy- 
tojui užmokėjo, o iš to jam 
nėra jokios naudos. 

šešta šeimyninkė pradėjo 
virti valgį, bet pusiau išvi- 
rus apsimąstė ir nustojo vi- 
rus. Reiškia verdamasis 
valgis nuėjo niekais. 

Septinta mergina sutiko 
teketi už vaikino. Viskas 
ruošiama vestuvėms, bet ji 
apsimąstė ir atsisak-j tekėti. 
Pasekmėje jos atsisakymo 
yra bereikalingai išleisti pi- 
nigai ir jai gėda, kitas geras 
vaikinas jau jos vesti nebe- 
norės. 

Ir taip męs galėtume šim- 
tus pavyzdžių čionai prives- 
ti, ir jie visi rodys tiktai 
vieną ir tą pati: pradėjo ko- 
kį nors darbą, paskui apsi- 
mąstė ir atsisakė nuo darbo. 
Pasekmėje visuomet yra vi- 
sokeriopi nuostoliai. Iš to 
viso tegalimas tiktai vienas 
išvedimas, ta; yra tas, kad 
jokis žmogus niekados ne- 
turi sustoti pusiaukelėje. Jei 
kas nori pradėti kokį dar- 
bą, tai pirm pradėjimo te- 
gul gerai apmąsto ar pradė- 
ti, ar ne, bet jei jau pradė- 1 

•jo, tai turi davaryti iki galo, 
kitaip bus tiktai skriauda. 
Šitą visi žmonės turėtų įsi- 
tėmyti. 

Paskui, kaip matyti iš tų 
visų privestų pavyzdžių, blo 
gai atsiliepia tas darbą be- 
dirbant apsimąstymas. Dar- 
bą bedirbant mąstyti apie 
jo pasekmes, jau pats savi- 
mi reiškia neužsitikėjimą 
dirbamam darbui. O jei 
iau kas neįsitikinęs į savo 
darbo vaisius, tai jau aišku, 
kad jis darbo nedaves iki 
galui. Tad ir išeina, kad 
užsimąstymas ir neužsitikė- 
jimas darbu niekados darbą 
nepriveda prie pageidauja- 
mų rezultatų. Ir šitą teisy- 
bę visi žmonės turėtų gerai 

j įsitėmyti. 
Jei jau žinome tas pama- 

tines teisybes, tai belieka tik 
tai kiekvienam savęs pa- 
klausti, ar męs jų laikomės? 
I tokį paklausimą reikią, ant 
nelaimės, atsakyti, kad męs 
lietuviai labai tankiai pra- 
dedame geriausius darbus, 
geriausius sumanymus, bet 
paskui ar apsimąstome, ar 
net visai nieko nemąstyda- 
mi, numetame darbą į šalį. 
Sugaišiname, nustojame tur 
to, o naudos mažai. 

Teisingumui šio pasaky- 
mo, privesime pavyzdį. Štai 
apie pusmetis atgal tikri lie- 
tuviai matydami, ka<. Ame- 
rikos lietuvei neturi savo 

gero dienraščio, tuoj pradė- 
jo dirbti, kad jį suorganiza- 
vus ir išleidus. Netrukus bu 
vo užtektinai sudėta kapi- 
talo, buvo "Lietuva" pa- 

versta iš savaitraščio į dien 
raštį. "Lietuva" eina kas- 
dien. Bet tai didesnė pusė 
darbo. Juk negana kad 
"Lietuva" eina kasdien, bet 
reikia, kad ji butų pilna ge- 
rų raštų, kad naudą neštų 
šimteriopai į lietuvius, kad 
nepaliktų tą taip svarbų dar 
bą pusiaukelėje, kad d^n- 
raštį padarytų geriausiu, ko 
kis tik gali buti lietuvių kal- 
boje. 

Taigi nelikime pusiauke- 
lyje, bet daveskim nrie ga- 
lo. Reikia dar dėl "Lietu- 
vos" pagerinimo kiek pini- 
gų, tad pirkime "Lietuvos" 
dienraščio "Treasuiy Stock" 
serus. Kaina $10.00. Taip- 
gi reikia ir skaitytojų kiek 
galint daugiau gauti, nes ir 
tas žymiai prisideda prie 
leidimo denraščio. 

Visuose reikaluose kreip- 
kitės į "Lietuva", 3253 So. 
Vlorgan St., Chicago, 111. 



Amerikos Lietuvių Seimas. 
AA 

Kuomet pasaulio diplomatai 
[Taikos Konferencijoje iki šiol 
Lietuvos nepripažino dar už 
tautą ir ncapslęelbė jai nepri- 
gulmybės nežiūrint, kad I^ie- 
tuva yra pilnai tos neprigulmy- 
bes užsitarnavusi. Kuomet Lie-; 
tuvos priešai nepasidalina Lie- 
tuvos teritorija ir šiandien Vil- 
nius lenkų rankose kenjia ta 

lenkų nuožmu persekiojimą, 
koki lenkai vartojo baudžiavos 
laikuose. Kuomet lenkai įėję į 
iYilnių išvežę Lietuvos įžymiau 
siu žmonių moteris, išnešė iš 
jų namų visas brangenybes ir 

jų namus išgriovė ir kuomet 
taikos konferencija lietuviams 
neduoda niaž:ausios pagelbos 
idant jie galėtų atsiginti nuo 

lenkų. Tai Amerikos lietuviai 
subruzdo visi, kad pavartojus 
paskutinę savo pastangą pagel 
bai Lietuvos žmonėms ir šau- 
kia visų Lietuvių Seimą. Tame 
seime jie visi suėję nori atiduo- 
ti visogalingiausį pasistengi- 
mą, idant Lietuvos ir jos žmo- 

nių teisingi reikalavimai butų 
užgirti ir Lietuvai butų suteik- 
ta laisvė bei visokeriopa pagal- 

ir siunčia į seimą savo atsto- 

vus. Tegul draugystės ir visi 
pavieniai siunčia seimui savo 

geru patarimus, savo pasvei- 
kinimus, savo pinigišką auką. 
idant iš to seimo pasidarytu 
milžiniškas naudingas darbas, 
o seimo priešai tegul traukiasi 
iŠ Lietuvos laisvės sukurio iv 

tegul eina ten, kam jie dirba. 
Kas šiam seimui yra ar gali 
buti pi Aešų, tai tas turi savo už- 

pakalyje kokią nors slaptą po- 
litiką, kurios jie lietuviams 
viešai bijo parodyti. 

Tegul šis seimas užreikš, 
jog viso pasaulio Lietuviai ne- 

nustos kovoję tol, pakol jų ša- 
lis netaps laisva. Tegul YVash- 

ingtone bus lietuvių balsas už- 
rekorduotas kaipo laisvės trokš 
tančiu žmonių. Tegul tas bal- 

c o 

sas bus išgirstas prie taikos 
stalo ir tegul lietuvių tėvyne 
žinos, kad Amerikos Lietuviai 
dėjo savo visas pastangas, 
idant jų Tėvynė butų laisva. 

Trečias Seimo rengėjų. 

No. 13. 

Laikas nuo lai t< Elzė jaute 
'silpnumą ir dikta skausmą vi- 
duriuose. Ji taisėsi po gimdy- 
mui 

Skausmas kenkė jai kvėpuo- 
ti ir iššaukdavo smarkesnį šir- 
dies plakimą, lašai prakaito 
pasirodė ant jos kaktos, bvt jcs 
nerimastis jau buvo mažesnis, 
negu pirmiau. Pats baisiausis 
ir pavuįingiausis momentai 

jau praėjo, gimęs kūdikis buvo 

prie jos. Jai buvo smagu. 

Tame laikė, kaip Elzė dai 
dirbo, ji sutaupino kiek pinigų 
ir prirengė viską laukiamam- 
jam svečiui, tik stokavo pinigu 
nupirkti vygę, tad mažuolis 
miegojo lovoje prisispaudęs 
prie motinos. Jei ji nesijaustų 
tokia silpna, ji išvystytų kūdi- 

kį, pamatytų jo kojales, ranke- 
les, pasidžiaugtų motiniška 
meile. Ir kokis gi stebuklas: ji 
menk:*. moteriškė pagimdė vy- 
ra. 

L* 

ba jos žmonėms. 

,Tą Amerikos lietuviai daro su 

pinu įsitikinimu, kad pagelbė- 
jus savo šalies vargus. Juk tai 
pildoma kulturingo žmogaus 
pereiga, juk tai pildoma krikš- 
čioniška priderystė: O vienok 
ir šiame momente atsirado tar- 

pe lietuvių žmones, kurie neno- 

ri kad tą ingsnj Amerikos lie- 
tuviai darytų. Jie agituodami 
priešai Lietuvių Seimą negali 
žmonėms parodyti, kad seimas 

nereikalingas, nes juk žmonęs 
tą supranta, kad toks paaiškini- 
mas butų neteisingas. Bet jie 
sako, kad tas seimas nėra šau-' 
kiamas Lietuvių Tarybos, ku- 
ri susideda iš kunigų, tai to 
seimo nereikia. Pereitais me- 

tais, kuomet kunigų — Tary- 
ba apskelbė visų lietuvių se'mv, 
tai Amerikos lietuviai neišme- 
tinėjo, nedraskė tą seimą, to- 

dėl, kad i j kunigų Taryba pas- 
kelbė, bet matydami, kad tas 
se'inas yra reikalingas, visi 

prie jo šaukimo prisidėjo ir 
viskas išėjo Lietuvai ant nau- 

dos. 
Jos kambarys buvo visiškai 

mažas ir kad jame butų dau 

giau tyro oro, -duris paliko at 
daras. Ant duriu buvo aiškiai 
užrašytas No. 13. Net nei ne* 

pasukdama galvos, ji galėjo 
matyti visą koridorių, į kurį 
atidarė visų numeni durįs. 
Elžė pažinojo veik visus tų 
mimrių gyventojus. 

— Keista, — pamislino sau 

Elze, — kodėl s e i n u t ė ne- 

atėjo jos atlankyti. Ji visuomet 

į su ja taip maloniai apseidavo. 
Kuomet atėjo gydytojas su 

jos kaimyne siuvėja, Elzė pa- 
klausė: 

— Sakykite, kodėl senelė 
neatėjo manęs aplankyti. Ji vi- 
suomet man buvo maloni. 

Siuvėja lyg nusigando ir m* 

sisuko. Ji neturėjo ką atsakyti, 
nes senelė pereita naktį numi- 
rė. O tą juk negalima pasakyti 
sergančiai moteriškei. Siuvėja 
džiaugėsi tuomi, kad ji turėda 
ma progą prižiūrėti ligonę, 
tuo pat išsigelbėjo nuo sėdė- 

Šiais metai, kad Seimas ap-! 
skelbtas ne kunigu Tarybos,' 
tai keli kunigai, kurie kontro- 
liuoja tą savo Tr^yba, apsiskeli 
be esą viešais to seimo priešais I 
ir pradėjo visokiais budais tą 
seimą griaut', nors reikia pa- 
sakyti, kad tas jų 
darbas jiems visgi nesiseka, 
nes juk žmonės yra pilnai per- 
sitikrinę, kad nebus laiko tuo- 
met seimus šaukti, kuomet Lie- 
tuva jau bus priskirta prie 
Lenkijos, arba prie Rusijos ir 

po tuo aktu visi Taikos Konfe- 
rencijos atstovai pasirašys ir 
pasakys "finis," kaip nelaikas 
butų žmogui šaukti daktarą, 
kuomet žmogus jau miręs \v\ 
žemėje užkastas. Šiame grio- 
vimo darbe daugiausiai atsižy- 
mėjo, *.ors gaila pasakyti, tai 
kunigas Bučys. Su juo, žino- 
ma, eina ir jo klapčiukai, kaip 
Chicagoje Julius Kaupai ir ki- 
tur kiti, kurių kasdieninė duo- 
na nuo kunigų priklauso. 

Bet šiam seimui negalės jau 
užkirsti kelio ir jo pasisekimas 

jimo prie mirusios senelės. 

Juk prie lovonu sėdėti yra ne- 

malonu. i J pakvietė gydytoją. 
— Senelė serga, — tarė gy- 

dytojas. 
— Tai ji lovoje? — paklausė 

Elze. 
— Taip, lovoje, nekelia. 

Daktaras ištarė paskutine 
fražę su dirbtinu ramumu ir 
paskui pradėjo apžiurinėti li- 

> gonę, Elzę tuom tarpu apėmė 
silpnumas, bet tas greitai per- 
ėjo ir ji nusišypsojo. Daktaras 

>• pridėjo ausį prie jos krutinės. 

yra užtikrintas, nes tie žmonės, 
kurie už ta seimą dirba, yra 
pilnai tyra sąžine atsidavę, 
idant v'.skas eitų Lietuviai ant 

naudos. Todėl visų Lietuvių 
kolionijos tegul užliepsnoja 
Lietuvos meilė, tegul visi Lie- 
tuvos vaikai ateina tai salei pa 
gelbon, kuriai jie yra skolingi. 
Visi I sietuvos sunųs ir dukterį* 
kiečiami yra į Amerikos Lietu- 

vių seimą. Tegul visos draugi 
jos Šaukia extra susirinkimui 

klausėsi ir suiraukė. Elzė gi 
tuom tarpu visai nemąste apie 
save, o tik apie gimusį jos tur- 

tą. 
— Puikus kūdikis, ar netie- 

sa ? — paklausė ji. 
Taip, — atsake dakta- 

ras. — Puikus kūdikis. 

Gydytojas davė kūdikiui pa 
saldinto ir atskiesto pieno. Kū- 
dikis nustojo verkęs. Buvo gir- 
dėtis tik kaip jis čiulpia pieną. 
Elzė jautėsi laiminga, (lydyto- 
jas išėjo į koridorių, o siuvėja 
paskui ji. 

— Na ir kaip? — paklausė 
siuvėja. 

— Su širdžia negerai, — 

atsakė gydytojas, — o prie to 
dar ir kraujas teka. Jei ne tas, 
tai viskas normališka. ji išgis, 
jei tik kas nors blogesnio neat- 
sitiks. Kik reikia, kad ji butu 
rami, geriausiaia, kad ji nieko 

nežinotų apie mirtį savo kai- 
mynės. 

Gydytojas pažiurėjo j savo 

užrašų knygutę ir nuėjo. Juk 
miesto gydytojai nelabai mėgs- 
ta laiką leisti. Jis eidamas išta- 
rė. 

Išvėdinkite kambarį i'r duris 
laikykite atdaromis. 

Siuvėja atsisėdo prie lovos 
ligonės ir pradėjo siūti, ji pati 
sau kalbėjo, kad geriausiai yra 
neturėti jokių reikalų su vy- 
rais. Ir ką gi galės veikti Elzė 
turėdama kūdikį ant rankų. 

Elzė gi bandė užmigti, bet 
tas jai nesisekė. Baimė pradė- 
jo ją imti, nes ji nežinojo ką ii 
veiks ir kur pasidės, kaip pa^ 
veiks. Kuom ji 11 aitys savo kū- 
dikį. Nieko nėra, kas jai pa- 
gelbėtų. Ji pradėoj bijotis, jai 
persistatė, kad ji tųrėr mirti, 
kad ją laidos. 

Kuomet Elzė buvo apimta 
tokiu baisiu minčių, du grabo- c. o7 O 

riaus patarnautojai įėjo kar;- 
doriun nešdami kokį tai didelį 
daiktą pridengtą juodu skarų 
liu. 

— Kur-gi senės kambarys? 
— Paklausė. 

— Numeris šešioliktas. — 

atsakė tarnaitė. 
Graboriai be j ieškodami No 

16 artinosi prie No. 13, kuria- 
me gulėjo Elzė. Vienas iš gra- 
borių paklauė kito. 

— Kokis gi numeris ? 
— Rodos, kad tryliktas, — 

atsakė kitas. 
— Aš nežinau ar tryliktas 

ar šešioliktas. 
Pirmutinis graborius pamąs 

tęs pasakė: 
— Rodos, sakė šešelioktas 

numeris. Na, bet štai trylikto 
numerio atdaros durįs, tai ga- 
lima dažinoti. Juk negyvėlę kas 
nors sergsti. 

— Matomai, kad tai trylik-j 
tas numeris. 

Siuvėja tuom tarpu buvo 
užsnudusi, o Elze išsitiesusi 
gulėjo panašiai į lavoną. Tai 
matydami graboriai neabejo- 
dami įėjo į numerį tryliktą ir 
grabą padėjo ant grindii. 

— Štai ir grabas, — t ar f; 

pirmasai įiaborius nutraukda- 
mas nuo grabo uždangalą. 

Elzė atidengė akis ir pamatė 
du graboriu ir grabą. 

— Grabas? Kaip? Ar tai 
del jos? 

Ji norėjo sušukti, bet balsas 
užkliuvo jos gerklėje, Ji norė- 

jo pasijudinti, bet neturėjo tam 

spėkų, ji buvo momentališkai 
suparaližuota. Jos širdis dar 
pora minutu smarkiai taksėjo, 
bet paskui sustojo. Buvo vis- 
lias pabaigta. 

Pabudo siuvėja ir pradėjo 
žadinti—Elze, Elze! 

Bet veltoje atsakymo sukly- 
kė tiktai kūdikis. 

Taip mirė Elzė mergina-mo- 
; tina 

Vertė Jonukas. 

SKIRTUMAS TARP DVIE- 
JŲ AMŽIŲ, 

Pereitame devynioliktame 
metasimtyje ant vagonų sn 

prekėmis būdavo užrašas: "40 
žmonių ar 8 arkliai." Dvide- 
šimtame metašiintyje las pa- 
rašas jau tokis: "40 žmonių, 
ar 8 arkliai ar 2 moterų skry- 
bėles." 

FARMOS 
Jeigu nori Įsisteigti sau namus ir 

būti neprigulmingu, pirlc sau iarmą 
lietuvių kolionijoj ''Vilnofcz," Vilas 
County, YVisconsine. Jei pirksi sau 

farmg. čia žinok, jog perki nuo savi- 
ninko, o no nuo agento. Męs esame 
savininkai 50,000 akrų žemes, >r tu- 
rime paskyrę 5,000 akrų išimtinai lic 
tuvių kolionijai. osamo paskyrę Ka- 
zimierą Gadiauskų kolionijos direkto- 
riumi, kuris gyvena toj kolionijoj ir 
kurie uždaviniu yra padėti jums. Iki 
šio laiko jau apsigyveno apie 25 Šei- 
mynos lietuvių, kurioms 6ia klojasi 
labai r 1 Męs pagelbstame, kiek- 

iiiti\i imujasodžiui, kuris perka nuo! 
mui.tĮ. M's padėdtnuo jiemjs pabu- 
cavoti trobesius, parduodame arklius, 
karves ir kitus ūkei reikalingus gy- 
vulius ir žemei dirbti mašinas ant 

prieinamų išmokėjimų. Gali pirkti 
kokio tik nori didumo farmą 40, 80, 
Ižo arba 1C0 akerių arba[ daugiau, 
kainomis nuo $15.00 iki ,<25.00. Jeigu 
pageidauji likti nariu turtingos lietu- 

vių kolionijos neprigulmingu farmie- 
rių, rašyk mumją lietuviškai klaus- 
damas pilnų intcrmacljų. 

SANBORN COMPANY, 
Eagle Rlver, Wisconein. 

Pasiskubink Pirkt Formą 
PARSIDUODA 80 akru 

gera farnuy su gera stuba 
ir nauja barne, dalis žemės 
yar pradirbta, o kita leng- 
va pradirbti visa žemė ge- 
ra ir randasi prie gražios 
leikos (ežero) arti prie mie 

stelio, ant gero kelio ir kitų 
visu parankumu. Parsiduos 
už $2,500 ant lengvi] išmo- 
kėjimų. 

PARSIDUODA 160 akrų 
geros žemės, ?p:3 50 akrų 
dirbarmos su geromis trio- 
bomis, ant gero kelio, pusė 
mailės nuo mokyklos, 3 mai 
lės nuo gražaus didelio mie 
sto. Verta ta farma $8,000. 
Kas pirks dabar greitai pa- 
ims už $4,500. 

ant lengvų išmokėjimų. 
Turime daugybę visokių 

farmų dideliame pasirinki- 
me. Atvažiuokite, o męs tu 
rėsime tokią farmą, kokios 
tik Tamstos jieškote. Ra- 
šyk i bendrovės ofisą, o męs 
Trmistai prisiusime knygelę 
su paveikslais, mapą ir pla- 
tesniais aprašymais apie lie 
tuvių kolioniją. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO., 
3301 So. Halsted Sfc., 

CHICAGO, ILL. 

£0 ^s: ±> R ES S 
V/M. DAMBRAUSKAS 

817 W. 34th Pt., Boulcvard 9336 

RŪMAS ANT RANDOS 
Atiduodu vienam arba dviem atymu 

apšilodmi], rumjj. su mandyne. Elektros 
šviesa. Vienas bliokas nuo gatvekarių. 
Atsišauk tie 2£47 W. 43-cia gatąč. Ant- 
ros lubos., Chicago, III. 

PARSIūuOua—"Cbeverolet" 1017 
.5 pa!sažieri:] automobilius. Elek- 

tros šviesos ir "starter."1 Naujas 
kaštuoja $805. Parsiduoda už $375. 
Tairai tokio didumo kaip "FORD.'* 

NOVCAS <£. EAGD^IUNAS, 
3407 S. Morgan St. 
Valentino Garažius. 

/ 

PARSIDUODA—akras žemes tinka- 
mos del daržininkystės (truck garde- 
li ing). Prieinamai kaina, lengvos iš- 
lygos. 

114th <fc Homan Ave. 
Telef. Drover 755. 

Pajieškau savo Svo^rio, Jono Kul 
pinskio, jis yra kriaučius, trys me 
tai atgal jis gyveno Chicagoj, 0G4 
W. 10th Sjtr., turiu svarbu reikalą 
šiuo adresu: 
įis pats arba kas jj žino praneštu 

JOK1 AS M EIŠZTi NIY AS, 
No. Box 209. R. R. 3. 

Egmcnt sta. 
Ilast St. L,nnis 111 

PAJIEšKAU brolio Juozapo Lovc- 
! kio, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pavieto. Kržvllklo parap., Rimšų rodoa 
plrmiaus gyveno G-iry, Ind., o uabar 
nežinau kur. Meldžu atssšaukti arba, 
jvii kas žinote, meldžiu pranešti, nes 
turu svarbų reikalą.. Pranas Levickys, 
1234 So. West St., Rockford, III. 

REIKALAVIMAI 
Reikalinga mergelė arba 

vaikinas mokanti ant rašo- 
mos mašinos (typwriter) ir 
pažįstant lietuvių kalbą, 
dienomis arba vakarais po 
kelias valandas per tris są- 
vaites. Gera mokestis.. At- 
sišaukite prie Seimo Rengi- 
mo Sekretoriaus: 

DR. K. DRANGEL1S 
3261 S. Halsted St. Chicago 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEG2S 

Mokina siuvimo, Klrplaao, designlng 
dienomis ir vaharaia dėl biznio h 
uamŲ. Paliudijimai iSduodaTd ir yle- 
tos parūpinamos dykai. Atsfaankykit* 
arba raiykite, mga pasistengsime 
suteikti Jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
2407 W Madlson St. 

6206 S. HalBted SU io&0 Wells St 

MES MOKAME PINIGAIS UŽ 
LIBERTY BONDSUS 

J"igu esi priverstas parduoti eavo L 
borty Bon**. •} ateik arba rašyk pas mus 
Męs taipgi atperkamo neišmokytus Li- 
berty Bondsus. Męs perkame boudsus 
ir kontraktus per registruotus laiškus. 
Męs siunčiame pinigus i Europą. 
E. BUTZKE, 1549 Milvvaukee Ave., Clil- 
tago, III. Ofisas atdaras kasdien nuo 9 
tyio iki 8:30 vak. Ned. nuo 10 iki 12. 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yr3 

apsipažlnę su žmonėmis ir turi pažjo 
LamŲ, visi galės padvigubinti savo algf 
nepertraukus savo dabartinio uisiėml 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
/Isados. Klauskite platesnių paaiškinti 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 3. HALSTED ST., CHICAGO, ILL, 

Gerkite ir 
Gyvenkite! 

BURDOS ARBATA išvalymui pa- 
prastai veikia ant organizmo virški 
nimo ir valo kraują. Tai yra pasek- 
mingas, švelnus ir malonus valymo bu 
das. Greitai prašalina visus užkietė 
jimo atsitikimus, apsunkinimus kepe 
nų, dispepsija, rūgštis viduriuose 
triukšmą ir galvos sukimąsi ir plėtmus 
nuo veido. 

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

Ka.im 25c už vieną, pakelj. Galima 
gauti visose aptiekose arba tiesiai per 
kr asą iš 

Burda Drug Ge. 
1363 N. Ashland Av., Chlcago, III. 

IL Masalskis 
LIETUVIS tiRABURIUS 

Paturnauju Laidotuvėse koge- 
riauslai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs pat|s dirbame grabus ir 
turime savo karubonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius Sauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius ve8elijoms, krikštynoms 
ir kitiemg reikalams dien$ ar 

naktį. 

3305 Aubura Aye. Tel.Drover 4139 

PRANEŠIMAS 
Dėl Musų Darbininkų Gerovės, 

MĘS UŽDAROME 
N E D Ė L i O M I S 
PER VISĄ DIENĄ 

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

Dr. G. M. Giaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kert6 32 tt 

Spcclallotaa Motorišky, Vyriškų, 
ir Chronišku Ligų. 

Valandas: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. b—8 vau., NedSl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

Daktaras 

Jonas w. Sarpallus 
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 Bouievard 5602 

TOVMim 
IŠ RUSIJOS 

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

Gydo aitrias ir ehroniSkas ligas, Ty- 
rų. moterį; ir vaikų, pagal naujausiu 
metodas. X-I\.ay ir kitokius, elektros 
prietaisus. 

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 18tb 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 piety, ir 
6—8 vakarais. Telephone Ganai 3110 

GYVENIMAS: 3412 So. Halst-:d St. 
VALANDOS: 8—9 r«-*0. tiktai. 

Te! YARD8 1033 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAI 

Gydo visokias ligaa moterių 
vaik\j ir vyrų Speclališkal gy- 
do limpančias. užsisenojuslac 
ir paslaptingus vyrų U*ae 

3259 So. Halsted St„ Chicago, III 

UR. FhbNCH r1 ^ i A3* ̂  
Koom mu KepuDiic 

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

tarlin. 
Plioiio Harrison 7536 

ioio west ^/'tn bt., Chlcago. 
South SIde ofisas 

(Aptiokojs) 
Vai: 4 po pietų :ki 8 vai. vak 

Phone Boul«rard 344. 

LIBERTY BONDS 
Męs perkame Liberty Bonds ui 
pilnį "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara knsaien nuo 9—6 
TJtarninkais Keivergak. ir 
Subatomis 9—9. 

jr.G. SACKHEIM & CO. 
1335 Milwanke Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatTlų: 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popierlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų Iš vidaus, po $1.40 ui galioną 
CARR BKOS. WRECKING CO. 

3003-3039 8 0. HALSTED STF.EET CHICAGO, ILL, 

SUK VĖL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai mę3 esame užtikrinti, Jog męk 
galime palengvinti jusų kentėjimus. Pavelykite mums išegzaminuo* 
jus—visai b? jokių mokesčių už egzaminacijų arba patarimu. Feoplev 
Dispenserija buvo uždėta su tikslu suteikti sergantiems žmonSma go 
reresn} ir modernišką patarnavimų 

EGZAMI NACIJA IR PATARIMAI DYKAI. 
Tai yra patarnavimas, kuri turi tik kelios aptiekos ir tai yra būdas, v< 
dantis prie ekonomijos. 
VAISTINE TIKRO PATARNAVIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI 
Mšs parenkame tas gyduoles, žinodami jų gydančių vertę nuo papraj 
tų nesveikatingumų. Musų vaistai ir kemikai yra gryniausi mus$ 
receptai yra pildimi tik regitr. vaistininkais: 

ATEIKITE IR PAMATYKlEfE MUS. 
Atminkite! viai ni«ko neiname už EgzamlnacIJj# Ir Patarimą 1616 WEST 47 th STREEET Mes Kalbame Lietuviškai 

Tėmyk JįĮ|lll\ Pirkite 
šį Jg kur jis 

ženklą. ^įlgBr Bkabytas 

Jus rasite manę ant Halsted gatves, tarpe 31-mOs ir 39-tos. 

Aš esu ženklu Central District Business Men's Association. Aš 

esu pinigų taupytojas, aš sutaupys'u jums dolerius ir centus. Aš 
stoviu už teisingą, dorą ir sąžiningą, apsiejimą Su publika. 

TODĖL 
tai ir apsimoka jieškoti to ženklo, taipgi reikalaukite musų Dis 
count Štampą kurią juo išleidžiate yra kaip pinigai. 



VIETINES ŽINIOS 
^,' r l 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
SEIMAS IK KATALIKAI. 

Kaip tik pasirodė Chicagos 
lietuvių atsišaukimas į Ameri 
kos lietuvius del sušaukimo 
Visuotino Lietuviu Seimo; kaip 
hk ('hicagos lietuvišku draugi- 
jų atstovai pradėjo laikyti kon- 

ferencijas to seimo klausime, 
tuojaus pasirodė pas visus lie- 
tuvius gerus tėvynainius karš 
tas upas. ir noras ko greičiam-, 
paduoti ranką savo Uvynei 
Lietuvai. Visi lietiniai, nežiū- 
rint kokio tikėjimo, ar pažval 
gų jie yra, pritaria Lietuvių 
Seimui ir darbuojasi visomis 
savo išgalėmis, kad šiame taip 
svarbiame momente nepramie- 
goti, taip kaip jau dajg sykių 
pirmiau, kad pramiegota. 

Bet sykiu su paskelbimu sei- 
mo, atsirado ir jo priešų, kuru- 
ėmė sukauti lietuvių katalikų 
vardu buk seimas dar esąs ne- 

reikalingas, kad seimas busiąs 
kokių tai lietuvių ar laisvama- 
nių norinčių, girdi suskaldyti 
lietuvių vienybę. 

Nekalbėsiu aš čia apie Sei- 
mo reiaklingumą, nes kiekvie- 
nas lietuvys. kuris dar yra lie- 
tuviu supranta ir žino, kad 
šiame laike yra seimas reika- 
lingas, o ne tada kaip jau bus 
pervėlu. Bet aš čia noriu at- 

kreipti skaitytojų domą i tai, 
kas tai yra tie seimo rengėjai 
i: jo priešai. 

Lankydamas draugijų susi- 
rinkimus, važinėdamas, ir or- 

ganizuodamas draugijų kon- 
ferencijas, mr.tau, kad seimą 
rengia ir d»d jo darbuojasi tie 
patįs lietuviai katalikai, kurie] 
kas savaite lankosi į bažnyčia, 
kurie pastatė ir užlaiko bažny- 
čias, parapijas, mokyklas, ir 
klebonijas, kurie už vis dąu- 
gaiusiai darbuojasi dėl lie- 
tuvių labo. O vienok tie tikrų 
tikriausi katalikai yra šiandien 
apskelbti laisvamaniais, ir li- 
beralais. Vadinasi, tie kurie 
už vis daugiausiai pasidarba- 
vo lietuvių katalikų reikalams, 
jau jie šiandien yra skelbiam1 
ne katalikais. Del ko?—Dėl- 
to, kad jie pirmiaus stato rei- 
kalus tėvyne", negu partijos 
Gi Seimo priešininkai, kurie 
kalba katalikų vardu, ką-gi jie 
yra padarę del Lietuvių kata- 
likų? Kurgi jų yra darbai 
arba aukos? Kelias bažnyčias 
jie pas.'.atė? Kelias mokyklas 
jie pabudavojo? Ištikrųjų, 
'tie vad:nami katalikų vadai, 
nėra pridėję, nei rankų, nei pi- 
nigų, prie užlaikymo kataliky- 
stes, nes jiems pirmiausiai ru- 

pi savo partijos palaikymas, 
jiems rupi t;ktai diktuoti dir- 
bantiems, o ne dirbti. Ir kada 
lietuviams katalikams, jau at- 

sibodo, tokia vadovų diktatū- 
rą kada visuomenė pamatė, 
kad vadovai žiuri tik savo par- 
tijos ateities, o nesirūpina at- 
sakančiai tėvynės reikalais, 
nors, ir priežasties, jų nesiru- 
pirimo tėvynė gana daug jau 
nukentėjo; kada žmonija su- 

šuko. Šalin partijos ir nesu• 

tikimai! Lai gyvuoja vienybė 
del išgelbėjimo tėvynės Lietu 
vos nuo pražūties,—tada tie 
vadovai paleido visą savo ma- 

šineriją šmeižtų ir paniekini- 
mų tikrierus lietu vos sunams 

ir, remdamies katalikų vardu 
tuos pačius katalikus mina po 
kojų, kad tik savo partiją pa- 
laikius. 

Taigi broliai lietuviai mes- 

kime partijas, nesekime pas- 
kui tu vadovu, kuriu mintys 
nėra aiškios k islink Lietuvos 
laisves. Visi ranka j ranką 
krutinę j krutinę susirinkime, 
į Amerikos Lietuvių Seimą, 
kuris bus Chicagoje birželio 
9-10 ir 11 š. m. Čion sušuksi- 

nic didžiu balsų: Šalin čmog | 
ž'tdčiai iŠ Lietuvos! Šalin 
skriaudėjai, kurie įsiveržia i 

nuisų Tėvynės širdį, liejate, 
jos kraują! Tegul tuosyk vi- 
sas pasaulis išbirs inusų bai- 
sa ir pritari mušu reikalavi- 
mams viršpažymėti užkietėju 
šieji vadovai susigėdins, ir pra 
ries muštis į krutinę sakydami, 
"Mea Culpae." 

Taigi dar syki sakau: ''lie- 
tuviai katalikai nesiduokite 
suvadžioti ne tikriems I sietu- 
vos sunams, bet visi išvieno, į 
Amerikos Lietuviu Seimą, kur 
sykių su nauju Laisvės Var- 
pu užgausime galinga savo 

baisa. O kada Lietuva mūsų 
tėvynė, paliks laisva šalis, ta- 
da jos vaikai ir vaikų vaikai, 
giedos, mums numirus, / m- 

žina Atsilsį tikriems apgynė- 
jams tėvynės- Gi tiems, kurie 
priešinasi laisvei, panieką pa- 
siųs- 

Lietuvis Katalikas. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KAREIVI J A. 

Praita nedeldienį, Aušros 
Vartų pirapijos svetainėje 
įvyko Chicagoje Lietuvių Ka- 
reivių "A"kuopos extra susi- 
rinkimas. 

Susirinkusieji jaunuoliai nu- 

tarė šaukti 29-tą uiera šio mė- 

nesio, t.y. ketverge mass-mi- 
tiJigiį visiį Amerikos lietuvių 
kareiviu chicagiečiu tarnavu c O o 

siu Dėdės Šamo armijoje. Sn 
organizavimui Amerikos Lie- 
tuvių tarnavusių Suvienyti] 
V lįsti jų kariumenėje draugijos 
ir išnešimui kelių rezoliucijų, 
reikalaujančių, kad Amerikos 
valdžia pripažintų Lietuvos 
neprigulmybę ir kad busiantis 
Amerikos Lietuvių Seimas su: 
ruoštų budus rimtam organiza- 
vimui Lietuvių Armijom. 

Mass-mitingas įvyks p. Ali- 
jošiaus svetainėje prie 46-to: 
ir Wood gatvių- 

Tas Pats 

WEST SIDE. 
T. M. D. 28-tos kuopos mė- 

nesinis susirinkimas įvyko tre- 

čiadienyje gegužio 28 d. 7:3C. 
vai. vakare M. Meldažio sve- 

tainėje 2242 W. 23-rd PI. Vi 
si nariai malonėkite atsilanky 
ti ir užsimokėti užsilikusius 
mokesčius, taipgi atsivesti 
draugų prisirašymui prie šio* 
kulturinės draugijos.. 

Valdyba 

BAŽNYTINIS AMBONAS 
—POLITIŠKA TRIBŪNA, 

Pereitoje nedėlioję 25 gegu- 
žės Apveizdos Dievo bažny- 
čioje kun. Albavičius sakyda- 
mas pamokslą apart Dievo 
žodžių dar p&sakė ir apie po- 
litiką, tai yra kad Seimas yra 
nereikalingas, kad seimą Chi- 
cagon šaukia laisvamaniai iv 
t. t. Vienu žodžiu bažnyčia, 
bažnytine sakykla, iš kurios 
reikėtų girdėti Dievo žodžius, 
girdime tiktai kunigų politiką, 
agitaciją už ją ir tam pana- 
šiai- Skaudžiausiai tai tas, 
kad mus, katalikiškas draugi- 
jas rengiančias seimą vadina 
laisvamaniškomis. 

J. Dile r tas, 
Šv. Mateušo Dr-tės narys. 

A. Galinski. 
D. L. K. Vytauto Dr-tės narys 

NUO 18-T O S GATVĖS. 
Išrinkti delegatai į Seinų. 
Gegužio 24 d. J. Malinau- 

sko svetainėje buvo Dr-tės Pa 
laimintos Lietuvos Extra su- 
sirinkimas reikale A. L. Sei- 
mo, po rimto apsvarstymo nu- 
tarta dalyvauti Seime, į kurį 
tapo išrinkti sekanti delegatai: 
B. Liubinas F. Lfikliunas ir 

S. Venckus. Taipgi išnešta 
keletas rezoliucijų, kurios bus 
pasiųstos Seimo renginio sek- 
retoriui ir į laikraščius. 

Reikia pažymėti, kad šita 
draugija yra viena iš didžiau- 
sių ant 18-tos gatves kaip 
skaitliumi narių taip ir pini- 
gišku turtu. Narių yra apie 
400, pinigų turi arti .$7000.00 
Taipgi reikia paminėti, kad ši 
draugija visados remia apšvie 
tos reikalus ir jau yra pagel- 
bėjus porai narių, kurie eina 
mokslą: Anicetas Linkus, mo- 

kinas į kunigus; Povylas Žalis 
baigia mokslą ant dentistų. 

Susirinkimai l)r-tės atsibu 
na kiekvieno mėnesio antra 

nedėldienį apie 1 valanda po 
pietų, J. Malinausko svetainė 
je ant 1 laistai ir 19tos gatvių. 

C litis. Mas kin. 

SEIMO REIKALE. 

Utarninko vakare, geg. 
27 d. 1 y g i a i 8 v a 1 v a k. 
Wodmano svetainėn šaukia 
ma Seimo Rengimo Komi- 
teto ir visų komisijų susi- 
rinkimas sykiu su draugijų 
atstovais. Tas daroma to- 
uel, kad kaskart vis dau- 
giau naujų atstovų priside- 
da ir jie labai žingeidauja, 
kas yra Seimo Rengimo Ko 
miteto lygšiol padaryta. At- 
stovų konferencijose yra 
beveik negalima plačiai 
apie viską išsikalbėti delei 
stokos laiko. Tat šiuomi 
kartu, atstovai dalyvauda- 
mi kartu su Seimo Rengimo 
Komitetu galės su visukuo 
tinkamai susipažinti. 
Šiuomi prašoma visų Seimo 
rengimo komisijų parūpinti 
šiam susirinkimui ant rašto 
raportui iš nuveiktų darbų. 
Tuomi sutaupinsime daug 
laiko ir geriau supažinsime 
draugijų atstovus su Seimo 
reikalų progresu. 

Subatoje \v Nedėlioje iš- 
rinkti draugijų atstovai Sei 
man teiksis atvykti minė- 
ton konferencijon ir drau- 
ge atsigabenti savo manda 
tus. 

"Lithuanian Reception" 
(Auditorium teatro) nepar- 
duotus tikietus prašoma su- 

nešti šin susirinkiman drau 

RAČIŪNO NAUJI JUDAN 
TI PAVEIKSLAI IŠ KA 

RĖS LAUKO 
BOLŠEVIKŲ DARBAI. 

Illiustruotas Dainelos, 
.bus rodama šiose vietose. 
Utarninko ir Seredos vaka 

rais Geg. 27-28 dd. Bažny- 
tine Sale Waukeegan, 111. 

Ketvergo vakare Geg. 29 
d. Strand Theatre; Wiscon- 
sin gatvės Racine Wis. 

Subatos ir Nedėlios vaka- 
rais Geg. 31 d. ir Birželio 
1-mą d. Lietuvių Bažnytinė 
Salėje Milwaukee Ave. Ke- 
nosha, Wis. 

Utarninko vakare, Birže- 
lioJune 3 d. Mendelshon Sa 
lėje, W. Main St., Rockford 

ge su pinigais už parduotus. 
Nuo sekančio susirinkimo ti 
kietai, manoma, bus parda- 
vinėjami tik paskirtose vie- 
tose ir Auditorium teatre. 

Sekančioje petnyčioje, 
geg. 30 d., susirinkimo ne- 

bus iš priežasties Kapų Lan 
kymo Dienos—"Decoration 
Day." 

Nesenai pargrįžęs iš Pa- 
ryžiaus advokatas Jonas ■ 

Lopatto prisiuntė savo man 

datą, kas reiškia, jo daly- 
vavimą Seime. 
Seimo Rengimo Komitetas. 

Pamatyk Greitai. 
Sekantieji namai parsi- 

duoda labai pigiai. Kuriuos 
galima pirkti su mažu įmo- 
kė jimu, o likusius iš randų 
išmokėsite. 

PARSIDUODA geras na- 

melis dėl vieno pagyveni- 
mo, su visais gerais įtaisy- 
mais, šviesus iš abiejų pu- 
sių. Parsiduos už 1,400.00. 

PARSIDUODA 2-jų pa- 
gyvenimų namas ant mūri- 
nių stulpų. Randos neša 14 
procentą. Parsiduos už 
$x,900, su $200 įmokejimu, 
o likusius randos išmokės. 

PARSIDUODA 3jų pagy- 
venimų medinis namas. Ran 
dos neaš 16 prodentą. Par- 
siduos už $2,400. 

PARSIDUODA 4 pagyve 
niinų visas mūrinis namas 

po 4 kambarius. Randos ne 

ša $40.00 į mėnesi. Parsi- 
duos už $3,800. 

PARSIDUODA 6 pagyve 
nimu visas mūrinis namas 

už 7.000. 
PARSIDUODA 3jų pagy 

venimų visai naujas mūrinis 
namas su naujausiais įtaisy- 
mais. Neša gerą randą. 
Parsiduos už $6,500. 

PARSIDUODA 4 pagyve 
nimų mūrinis namas. 2-jų 
metų senumo ir su visais 
naujos mados įtaisymais. 
Parsiduos daug pigiau negu 
kainavo pabudavoti. 

Visi viršminėti namai ran 

dasi lietuvių apgyventose 
vietose ant Bridgeporto ir 
Brighton Parke. Visi N bus 
parduodami su visai mažu 
įmokėjimu. 

Ateikite i musų ofisą, o 

męs Tamstoms pririnksime 
namą pagal Tamstos norą, 
nes musų yra didžiausia 
Real Estate firma Lietuvių 
Amerikoje. 

Kas norite parduoti ani 
kokią nuosavybę, męs par- 
duosimo greit?1', tiems ku- 
rie tik paduos gerus barge- 
nus, nes męs parduodame 
desetkus namų kas sąvaitė 
ir musų visi kostumeriai yra 
užganėdinti. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO., 
3301 S. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

» PIKNIKO 
kur} eurengė 

DRAUGYSTE ŠVENTO JURGIO 
atsibus 

Pčtn., Gegužio 30, (919 
EDISON PARK 

Vakarinėje Dalyj Miesto. 

Nuoširdžiai kvečiame visus lietuvius ir lietuvaites, jaunus iv 
senus didelius ir mažus, kuoskaitlingausiai atsilankyti ant pirmutinio 
šių metų dideliai iškilmingo pasilinksminimo arba pikniko. O kas yra 
svarb.ausia ir reikalingiausia kiekvienam žmogui pakvėpuot šviežiu oru 

Talpg^bus priimami nauji draugai visai uždykę, be .lokio jstojimo 
mokenties, tiktai užsimokės mėnesirę mokesti 50c, taigi gerbiamieji 
naudokitės iš progos. 

Tos visos pasilinksminimo ceremonijos atsibus Edison Park, 
(Edisono Darže) vakarinėj dalyj miesto. Važiuodami imkite karus 
(gatvekarius) Michigan Through, kurie daveža iki daržo durių, lnžanga 
vyrams 25c, moterms 15c. Kviečia, šv. Jurgio Dr-stės Komitetas. 

A. J. KALASAUSKAS 
Taisytojas Visokiu Naminiu Rakan- 
du, persikėlė po šiuomi numeriu: 

2223 W. 23rd Place 
Chicago, III. 

Telephone Carial 5395. 

FARMA PARDAVIMUI. 
PARSIDUODA f ar m a 35 akerių, 

Perrien county, Michigan. LIETU- 
VIŠKOJ KOLIONIJOJ. 0 r ui 11 u pagy- 
venimo namas, gerame stovyje, nauja 
barnė ir visi kiti triobesiai, ARKLIAI 
"^RVES IR VIŠTOS, vežimai įtai- 

giai ir mašinos. Parsiduos pigiai, 
jeigu k?i« nirks greitai. Rayykto 

"LETUVA'> NO. 10. 
3253 S. Morgan St. Chicago, III. 

Taipgi randasi ant šios farmas v ai s 
medžių: obuoliu ir slyvų. 

f 

Prakaltus Seimo Reikale 
rengia 

Dr-siė Lietuviška Vėliava Amerikoje No. 1 

UtarsinM, Gepžio-May 21% 1919 
BUNSTRUPO SVETAINEJE 

4501 So: HflniiUaga ave:, 

Pradžia 7:30 vai: vakare: 
Darbininkai ii darbininkės ė.-ate kviečiami knoskaitlingiausiai atsilankyti, nes po prakalbu galėsiu užduot klausimus, ant kuriu b 

atsakinėjama: 
įžanga 15c KVIEČIA KOMITETAS: 

svarbi žinia iš Lietuvos. 
ĮGALIOJIMAS NUO LIETUVOS VAL- 

DŽIOS. 
PASKOLA LIETUVAI YRA BŪTINAI 

REIKALINGA. 
PIRKIT LIETUVOS ATSTATYMO BEN- 

DROVES ŠĖRUS—PAREMSITE LIE 
TUVĄ ATSISTATYTI. 

LAIVAI TAISOMI ANT BALTIKO IR 
NEMUNO. 
LIETUVOS ATSTATYMO BENDRO- 

VĖ gafo telegrama nuo Lietuvių valdžios 
atstovo Londone, K. Čepinskio, kurioj pra- 
neša, kad Lietuves valdžia įgalioja 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 prašo sukelti pa- 
skola Amerikoj.. Pinigai lieka Ame- 
rikoje apmokėjimui už tavorus. Sek- 
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 paskolos ir tam tikslui organizuoja L. A. B-vės kuopas, kurios ateityje galės but komitetais 
3ukelti 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 BENDROVĖS 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 i*" X!aipėdos arba Liepojaus. 

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

Atstatymo Bendrovė tuojau stengtųsi pramone užsiimti ir pi.miausia audinyčias steigtų. Daug įmonių iš Lietuvo. prisideda prie šios pramonės, šis užmanymas tuo jaus bus kunijamas Lietuvoje. 
PASKOLA LIETUVOS VALSTYBEI. 

Jau šis klausimas galutinai išrištas tarpe mus atstovų R. Karužos ir Lietuvo;* 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 iSendr; /e šjmet nori -icTia miiijcną doliarių. 

Dėkitės i Lietuves Atstatymo Bendrcvęf nes įUO prigelbesite Lietuvai atsistatyti! Visi lietuviai, kaip vienas stokime savo kraštą atstatyti! 
Įstodami Į Lietuvos Atstatymo Bendrove pasiperkate šėrų. Šeras $10, bet ne- 

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

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

(LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION) 
320 FIFTH AVENUE 

, NEW YORK, N. Y. 
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