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Laivyno mušis ties 
Kronštatu. 

Lenkai užeme Stanislau. 
Sukilimai Serbijos Sostinėje. 

VOKIEČIAMS LIEPIA AP- 
LEISTI LIETUVĄ. 

Berlinas, gegužio 31 d. 
Sulyg pranešimo iš Spa, tal- 
kininkai įteikė .Vokiotijos 
komisijai naują reikalavi- 
mą, kad Vokietijos kariu- 
menė butų ištraukta iš Lie 
tuvos ir Latvijos iki tam tik- 
ros linijos, kurią vėliau nu- 
skirs talkininkai. 

Fieldmaršalas von der 
Goltz, jei Vokietija sutiks, 
gal pasiliks tulą laiką Lat- 
vijoje (?) sutvarkymui ko- 
alicijin.es ministerijos. 

Šios naujos išlygos turi 
bit priimtos iki 15 dienai 
birželio mėnesio. 

LAIVYNO MUŠIS 
TIES KRONŠTADTU. 
Helsingforsas, gegužio 31! 

Apie 15 mylių į vakarus 
nuo Kronštadto ištiko mu- 
šis tarp AnglijC3 ir sovietų 
laivynų. Iš sovietų pusės 
mūšyje dalyvavo šarvuotlai 
vis Petropavlovsk ir trįs kiti 
kariški laivai. Iš Anglijos 
pusės dalyvavo septyni ka- 
riški laivai. 

Mušis tęsėsi 50 minučių, 
po kurių sovietų laivynas 
pasitraukė i Krončtadtį. So 
vietų laivyno tikslas, kaip 
manoma, yra užkenkti esto- 
nų ėjimui link Petrogrado 
FirJ?andijos įlankos pakraš-1 
čiuose. 

LENKAI UŽĖMĖ STA- 
NISLAU. 

Basle, gegužio 31 d. Iš 
Varšavos oficialiai praneša 
ma, kad lenkai užėmė Va- 
karinės Galicijos sostinę Sta 
nislau. Stanislau randasi 
70 mylių Į piet-ryčius nuo 

Lvov (Lember^;. 
Ukrainų kariumenė, bu- 

vusi mieste Stanislau, tapo 
lenkų nuginkluota. 

SUKILIMAI SERBIJOS I 
SOSTINĖJE. 

Milanas, gegužio 30 d. 
(suvėlinta). Šiądien ;iia 
gauta žinių, kad Serbijos 
sostinėje Belgrade paskelb- 
ta karės stovis. Tas pada- 
ryta dėl besididinančio' so- 

cialistų veikimo, kurių Sa- 
rajeve tapo suareštuota "ke- 
letas lyderių. 

Pranešime taipgi pridu- 
riama, kad Belgrade buvo 
kruvinų susirėmimų minios 

su kariumene. Ir, sakoma, 
dėl tos priežasties tapo at- 
šaukta keletas Serbijos ka- 
riumenės pulkų iš Vengri- 
j°s- 

PARYŽIUJE DARBUOJA- 
SI APIE ŽEMLAPIUS. 

Paryžius. Greta su bile 
nuosprendžiu Taikos Kon- 
ferencijos, kurie pakeičia ša 
lių rrbežius, keičiasi ir žem 
lapiai. Mat visas būrys kar 
tografų seka. taiko* konfe- 
rencijos darbus, kc?d su pa- 
skelbimu taikos, pasirodytų I 
ir tikrasai pasaulio žemla- 
pis. 

IŠPARDUODA KA- 
RIŠKUS KARVELIUS. 
Londonas. Anglijos val- 

džia pradėjo išpardavinėti 
kariškus laiškų nešiotojus 
karvelius. Jų jau išparduo- 
ta apie 10,000. Šie karve- 
liai daug prisidėjo prie per- 
galių. YpaČ jie naudingi or- 

laivininkui perdavimui žinių 
kariumenės vadams. 

VENGRIJOS BOLŠEVI- 
KAI APLEIDŽIA BUDA- 

PEŠTĄ. 
Vienna, birželio 1 d. Iš 

Budapešto gauta žinių, kad 
Vengrijos sovietų lyderiai 
siunčia savo šeimynas iš Bu 
dapešto į tolimesnes provin- 
cijas. Sakoma, kad tas da- 
roma iš baimės prieš talki- 
ninkų kariumenę, kuri buk 
esanti vos 50 mylių nuo Ven 
grijos sostinės. 

Pranešime taipgi priduria 
ma, kad Vengrijos kariu- 
menė atsisakiusi priimti al- 
gą sovietų padirbdintais pi- 
nigais, todėl sovietai sten- 
giasi gauti pinigų Viennos 
bankose. .j >£• 

LENKAI PRIEŠINGI MA- 
ŽUMŲ TEISĖMS. 

Paryžius, gegužio 31 d. 
Lenkijos premieras Pada- 
rewski ir Rumunijos atsto- 
vas Bratiano ir kiti įnešė 
protestą prieš taikos sutar- 
ties punktą, kuris pripažįsta 
reikalingumą gvarantuoti 
mažumoms tikybines ir ra- 
sines teises. 

šis protestas, lyginai ir 
finansiniai reikalavimai bus 
paimta apsvarstymui ketu- 

!rių didžiųjų posėdyje. 

Nuotakų mėnuo. 
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Birželyj, sakoma, daugiausiai buva vestuvių. Nedyvai, kad būriai mer- 

ginų laukia birželyj vaiki nų atvažiuojant 
■——M—II —' 

E X T R A ! 

FINAI APSKELBS KARĘ 
SOVIETAMS, 

Kopenhagenas. geg. 31. 

Iš Helsingforso gauta žinių, 
kad Finliandijos ministerių 
kabinetas nusprendė pa- 
skelbti Rusijos sovietams ka 
rę. Diena paskelbimo ka- 
rės bus paskirta vėliaus, po 
pasitarimo su talkininkų mi 
siJa- \ 

NUŠOKO NUO BĖGIU 
KAREIVIU TRAUKINYS. 4> 

Omaha, Nebr., birželio 1. 
Netoli Ashland, Neb., nušo- 
ko nuo. bėgių traukinys su 
276 kareiviais ir nusirito 
apie 30 pėdų žemyn. Tapo 
sužeista 25 ypatos, kurių 
tarpe 5 aficierai ir YMCA. 
sekretorius. 

VOKIEČIU REIKALAVI- 
MU DAUGIAU 

NEPRIIMS. 

Paryžius, gegužio 31 d. 
Prezidentas Taikos Konfe- 
rencijos Clemenceau užreiš- 
kė, kad joki Vokietijos rei- 
kalavimai, jei jie tyitų, ne- 

bus priimti, nes jų užreiš- 
kimams laikas užsibaigė pe 
reitą ketvergą 3 vai. popiet; 
taipgi nebus jokių pasikal- 
bėjimų žodžiu. 

Paryžiaus laikraščiai, ma- 
no, kad talkininkų atsaky- 
mas Vokietijai bus visai 
trumpas ir, kaip manoma, 
bus visai mažos atmainos 
thv teritorijų klausime. Ki- 
tas gi viskas bus palikta, 
kaip sutvarkyta. 
GIMĖ KŪDIKIS SU DAN- 

TIMIS. 
Mercer, Pa. Pas culus 

Banana gimė mergaitė su 

pilnai išsivysčiusiais šešiais 
dantimis. Keturi viršuje ir 
du apačioje. 

LENKTYNĖSE APVIRTO 
DU AUTOMOBILIAI. 

Indian&polig, Ind., gegu- 
žio 31 d. Šiądien Indiana- 
poliuje įvyko dideles auto- 

mobilių lenktynės. Lenkty- 
nėse dalyvavo 33 automobi- 
liai. Jiems reikėjo perva- 
žiuoti belenktyniuojant net 
500 mylių. Buvo paskirta 
$50,000 dovanų, kurie tapo 
išdalinti tarpe dešimties lai- 
mėjusių. 

Laike lenktynių buvo ne 

mažai ir įvairių nuotikių su 

lenktyniuotojų automobi- 
liais, kas dažnai pirmesni 
automobilių palikdavęs už- 
pakalyje. Greičiausis važia 
vimas lenktynėse buvo 
104.7 myliu į .valandą, bet 
visą kelionę 500 mylių nei 
vienas nelėkė taip greit. Vi- 
sose lenktynėse greičiausis 
buvo su 87.12 mylių į va- 

landą. 
Lenktynėse apvirto du au 

tomobiliai. Vienam apvir- 
tus, ištiko gazolino eksplio- 
zija ir gaisras. Šoferis ir 
jo pagelbininkas apdegė 
mirtinai. Kitas automobi- 
lius apvirsdamas sulaužė šo 
ferio pagelbininką, kuris tur 
but mirs. Gi trečias auto- 
mobilius smogė naman; abu 
šoferiai tapo sužeisti. 

BOLŠEVIKAI APLEIDO 
ORENBURGĄ. 

Londonas, gegužio 31 d. 
Čia gauta iš Maskvos ofi- 
cialis bevielinis telegramas, 
kuris praneša, kad bolševi- 
kai, spaudžiant Kolčako ka 
riumenei, turėjo apleisti Ta- 
tikevo j vakarus nuo Oren- 
burgo. Reiškia, kad bolše- 
vikų tvirtovė Orenburgas tu 
rėjo pereiti į Kolčako ran- 
kas. Pranešime taipgi pa- 
žymima, kad bolševikų ka- 
riumenė pasitraukė link 0- 

i renburgo-Samaros gelžkelio. 

VOKIETIJA SUIRS l KE- 

LETĄ VALSTYBIŲ. 
Londonas, geg. 31. Iš Ko- 

penhageno gauta žinia, kad 
daug žymiu vokiečių, ypač 
bavarieeių, turėjo Šveicarijo 
je konferenciją, kur tapo 
apsvarstyta projektas pa- 
daryti su talkininkais ats- 
kirą taiką. Tam buk prita- 
ria Bavarija ir kitos Vokie- 
tijos pietinės valstijos. Kon- 
ferencijoje dalyvavę atsto- 
vai ir nuo talkininkų. 

Pranešime tvirtinama, kad 
Vokietijos valdžia tą pilnai 
žino ir, tikimasi, jog pra- 
dės persekioti panašios rū- 
šies veikimą. 

ŠVEICARIJA GRĄSINA 
TALKININKAMS. 

Berne, gegužio 31 d. Švei 
carijos valdžia išleido pra- 
nešimą, kuris nušviečia da- 
lykus sąryšyje su talkininkų ! blokada, kuri sykiu su Vc 
kietija paliečia ir Šveicari- 
ją 

Šveicarijos valdžia, kaip 
pasirodo, reikalaudama, i- 
Jant talkininkai pakeistų blokados systemą, pabriežė, 
kad, priešingai, Šveicarijos valdžia elgsis sulyg savo 
nucžiuron. 

SOVIETAI NAUDOJA 
VENGRUS. 

Omsk, gegužio 23 d. (su- 
vėlinta). Rusijos telegrafo 
agentūra praneša, kad mies- 
te Kazaniuje kilo sumiši- 
mai. Žmonės apsupę komi 
saro namus reikalavo duo- 
nos ir prašalinimo iš miesto 

i bolševikų kareivių, i Toliau pranešime tvirti- I narna, kad iškrikdymui mi- 
nios buvo pasiųsta vengrų 
batalijonas, kuris randasi 
Kazaniuje. 

AMERIKOS LAKŪNAI 
JAU ANGLIJOJE. 

Plymouth, Anglija, gegu- 
žio 31 d. Suvienytų Val- 
stijų orlaivis NC-4 pasek- 
mingai pribuvo į Plymouth 
ir buvo sutiktas didelės mi- 
nios entuziastiškai. Pribu- 
nant Amerikos orlaiviui jį 
pasitiko trįs Anglijos orlai- 
viai ir lydėjo iki nusileidi- 
mo vietos. 
Amerikos orlaivininkaL ne 

pasiganėdina savo didele 
kelione per Atlantiką orlai- 
vyje, ir jie vėl plianuoja su- 

grįžti į Suvienytas Valstijas 
irgi orlaivyje. Šį sykį lėktų 
iš Aii'ijos tiesiog į New- 
foundland. 

Suvienytų Valstijų lar.y- 
no aficierai_ tvirtina, kad 
orlaivis NC-4 esąs geresnia- 
me stovyje užbaigęs kelio- 
nę, negu jis buvo prieš ke- 
lionę. Mat kelionėje pasi- 
rodė tuli keblumai su inži- 
nu, kurie bekeliaujant tapo 
prašalinti. 

STREIKIERIAI ISIBRIO- 
VĖ PARLAMENTAN. 
Winnipeg, Man., gegužio 

31 d. Čia įvyko streikierių 
paroda, kurioje dalyvavo ne 

mažai ir buvusių kareivių. 
Pagaliaus paroduojanti pro 
vincijos parlamento naman 
ir išardė tarybos posėdį. Tai 
buvo antras streikierių atsi- 
lankymas provincijos parla- 
mentan ir jie pasižadėjo pa 
nedėlyje atvykti trečiusyk. 
Iš ten streikieriai nuvyko į 
miesto valdybos namą. 

Šiądien miesto ir šalies 
valdininkai gvildeno reika- 
lingumą parsitraukti mies- 
tan kariškas spėkas. Nors 
galutinai nenutarta, bet ma- 

noma, kad palaikymui tvar- 
kos bus reikalinga kariume- 

jmm 
VATIKANO ŽURNALAS 

PRIEŠ SUTARTĮ. 
Rymas, gegužio 31 d.— 

Corriere d'Italia, neoficialis 
Vatikano organas, remdama 
si žiniomis iš visų šalių, rei- 
kalauja, kad butų padaryta 
revizija taikos sutarties. 

58,000 KAREIVIU JIEŠKO 
FARMU. 

4» 

Washington, D. C. Sek- 
retorius Lane išdėstė atsto- 
vų buto viešųjų žemių ko- 
misijai, kad daugybė buvu- 
sių kareivių nori apsigyven- 
ti ant ūkių. Sulyg sekreto- 
riaus pranešimo, jau 58,000 
buvusių kareivių padavė 
prašymus, norėdami gauti 
ukems žemės. Toliau sek- 
retorius apskaitliuoja, kad 
viso yra apie 650,000 karei- 
vių, kurie pageidauja įsi- 
gyti ukes. 

VENGRAI 3IEŠKO 
KARALIAUS. 

Agram, Croacija, gegužio 
31 d. Vengrų deputacija 
nuo valdžios Urmanczy, ly- 
derio neprigulmingų vengrų 
ir Gabriel Ugron, kreipėsi 
prie Serbijos karalaičio Al- 
eksandro, siūlydami jam 
Vengrijos sostą. 

LAKŪNAI SAUGOS 
| MEKSIKOS RUBEŽIŲ. 

Washington, gegužio 31. 
Dėlei vis kįlančių suiručių 
Meksikoje tapo sustiprinta 
Suvienytų Valstijų sargyba 
ties Meksikos rubežiumi. 
Šiuo laiku saugoja Meksi- 
kos rubežių 18,500 Suvie- 
nytų Valstijų kareivių ir 
prie to trįs skyriai orlaivi- 
ninklJ- .. ... : 

NORI PARSIKVIESTI 
KAIZERI. 

Londonas, gegužio 3i d. 
Exchange Telegraph gavo 
žinią iš Berlino, kad pan- 
germaniška unija ketina i- 
nešti Vokietijos steif,:amam 
susirinkiman rezoliuciją, ku 
rioje bus kviesta buvusis 
Vokietijos kaizeris grįžti at 
gal Vokietijon, 

i 

PIRMOS VESTUVĖS , 

ORLAIVYJE. 
Washington, D. C. Ka- 

ros orlaivininkystės biuras 
šiądien pranešė, kad Elling- 
ton stovykloje, Texas rytoj 
įvyks vestuvės orlaivyje, 
šiam reikalui bus naudotasi 
Handley-Page bombiniu or- 

laiviu, kuris iškels virš de- 
besių jaunuosius ir armijos 
kapelioną suteikimui šliubo. 

ATMINIMO LIGONBUTIS. 
Clevjland, Ohio, gegužio 

30 d. Čia organizuojama 
umu laiku sukelti kapitalą 
$500,000 pastatymui Atmi- 
nimo Ligonbučio (Memo- 
rial Hospital), kuriame bus 
suteikiama patarnavimas vi 
siems garbingai paliuosuo- 
tiems iš tarnystės kareiviam 
ir jūreiviams dykai. 

ALAUS STREIKAS. 
Melbourne, Australija. 

Uuostas Darviu paskelbė a- 

laus sireikąf Mat tenai 
alaus bonkutė lėšuoja net 
43 centus. Valdžia ėmėsi 
tyrinėti, ar ištikro tokios 
augštos alaus kainos yra ne- 

išvengiamos. 

GYDO LIGONIUS 
PER KABLEGRAMĄ. 
San Francisco. Vietos 

daktaras C. D. McGerrigan 
gydo ligonius esančius prie 
aukso kasyklų Aliaskoje, ku 
rie susirgo nuo tulo užsi- 
nuodijimo. Receptas siun- 
čiamas kablegramu. 

DIDINA KARIUMENĘ 
TIES MEKSIKA. 

EI Paso, Texas, gegužio 
30 d. Pirmas skvadronas 
5-tos Suvienytų Valstijų ka- 
valerijos pasiųsta iš Fort 
Bliss į Meksikos rubežių j 
Big Bend distriktą sustipri- 
nimui tenykščios kariume- 
nės, parubežinės sargybos. 

ORAS. 
Panedėlyje lietus ir gal 

griaustinis; utarninke dali- 
n?i debesiuota ir vėsiau; 
įvairus vėjai. 

Vakar augščiausia tempe 
ratura buvo 85 apie 1 vai. 
popiet. 

Saulėtekis 5:16; Saulėlei- 
dis 8:10. .v i 
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Rusijos Verpete. 
Rusijos šiądieninis padėjimas, žiūrint 

žmogui iš šalies, yra beveik visai nesupran- 
tamas — tarsi tasai verpetas, smarkiai 
kunkuliuojantis, kuriame nematai nei pra- 
džios nei'galo, nei viršaus nei apačios. 

Žinios, laikas nuo laiko ateinančios 
apie Rusiją, yra taip vienos kitoms prieš- 
taraujančios, kad, vienas su kitoms krū- 
von sudėjus ir palyginus, negali rasti, "kur 
galas, o kur nuodega''. 

Iš vienos pusės ateina aprašymai di- 
džiausių baisenybių apie bolševikiškas or- 

gijas Rusijoj. Oficialių komisijų ir tyri- 
nėtojų raportai tatai patvirtina. 

Męs patįs gauname šiek-tiek žinių iš 
Lietuvos, nuo jos žmonių, kurie su bolše 
vikų žygiais turėjo progos susidurti. Šie 
pranešimai patvirtina pirmuosius. 

Nat atsargesnių svetimtautiškų ko 
respondentų pranešimuose iš Maskvos (ne- 
abejotinai, smarkiai cenzūruojamų) randa 
si užreiškimų, kuriuose įvairus augšti bol- 
ševizmo valdininkai stengiasi pateisinti 

savo žiaurumus, kas yra lygti prisipažint" 
mui prie tų žiaurumų. 

Visa tai verstų manyti, kad Rusijoj 
po "palaiminto" bolševizmo vėliava da- 
rosi tikra pekla. 

Iš kitos, vienok, pusės turime lygiai 
griežtus užreiškimus, ir absoliučiai prišin- 
gos rūšies. Iš pranešimą Dr. Robinsono 
ir tokių korespondentų, kaip Hunt, Isaac 
Don Levin ir kt., girdime giesmes apie pui- 
kiausią tvarką, apie žmoniškiausį surėdy- 
mą, apie nepaprastą žmogaus gyvasties 
saugumą, kokius jie\esą radę Maskvoj ir 
Petrograde ir kitose bolševikiškos Rusijos dalyse. 

Jeigu iš pirmų pranešimų Rusija iš- 
rodo tikra pekla, tai iš antrų vėl — tikras 
rojus. Žinant viso padėjimo istoriją, ži 
nant pirmesni Rusijos padėjimą, turint liu- 
dijimus nesuteptų ir neabejotinų Rusijos 
revoliucionierių ir žinias nuo pačių lietu- 
vių, nesunku prieiti prie nuomonės, kad, jeigu ir pirmos ir antros žinios nėra visai 
liuosos nuo propagandinės spalvos, tai vis- 
gi tikrasai dalykų stovis Rusijoj turi buti 
arčiaus pirmųjų, negu antrųjų. 

įsera abejonės, kad visose žiniose ga- li but.i propagandos. Bet tas tiktai paliu- dija, kad bolševizmas, kuris žadėjo suteik- ti daug, neusteikė nieko: nei laisvės, nei brolybės, nei lygybės, nei duonos, nei "at- viros diplomatijos," nei papročio skelbti vien tik teisybę. 
Bolševizmo užtarėjai, sąžiniški ar pa- pirkti, gali sakyti ką sau nori, bet yra tik- ri faktai, kurių teisingumo ir patįs bolše- vikai neužginčija. Pavyzdžiui, imsime tik vieną faktą. Visoje Maskvoje eina tik trjs laikraščiai — ir visi tris bolševikiški. Jo- kios kitos pakraipos laikraštis, — net nei 

socialistų laikraštis; jokia kitokia knyga, joks kitoks lapelis, kuriame pilnai neužgi- riama bolševizmo ir jo valdininkų, yra vi- siškai uždrausta "laisvos" bolševikijos vieš pati joj. 
Nereik šimtų kitų pavyzdžių — šito vieno užteks, idant suprasti, kad valdžia ir surėdymas, kuris remiasi ant panašaus laisvės supratimo, yra sukirmijęs pat savo šaknyje. Tą supranta, ypač lietuviai, nesi panašia "laisve" jie džiaugėsi per 40 metų,| kuomet rusiški satrapai užgynė lietuv'ų laikraščius ir knygas ir tuomi nualino tau- tą ir jos gerbūvį iki žemiausiam laipsniui. Męs gal nežinome teisingai visų smulk 

menų bolševikiškame Rusijos verpete, bet joks tikros lasvės ir teisingumo mylėtojas, akyvaizdoje viso to, kas žinoma neužgin- činamai, negali ir krislo užuojautos tu- rėti, kuomet bolševikai hirurgai daro ant čielos tautos operaciją — kirviu. 

i Svetimoje Spaudoje apie Lietuvius. 

LENKAI IR LIETUVA. 
Dziennik Związkowy Zgoda, lenkų su- 

sivienijimo organas, einantis Chicagoje, 
gegužio 20 d. paduoda Įdomią žinią sky- 
riuje "Komunikaty Urzędu Prasowo-Infor 
macyjnego Wydzialu Narodowego Pols- 
kiego" (Lenkų Tautiškojo Departamento, 
Presos-Informacijų skyriaus Pranešimai). 
Šisai pranešimas yra pusiau valdiškos rū- 

šies, nes minėta įstaiga randasi Paryžiuje 
ir po globa Dmowskio-Padarewski'o orga- 
nizacijų. įsidėmėkite, ką lenkų klika Pa- 
ryžiuje plianuoja ir kaip jie yra įsitikinę, 
kad jiems jų plianas Lietuvos užgriebimo 
pasiseks. Štai kas jų pranešima: 

"Taikos Konferencijos Paryžiuje 
—rašo šis lenkų biuras — gvildena- 
ma plianas rytinių Lenkijos -ubežių, 
kuris turi įvykinimo šansas, (t. y. ga- 
li buti įvykintas). 

"Sulyg informacijos G a z e t y 
W a r s z a w s k i e j, [Lenkijos] ru- 

bežiaus lipija turėtų eiti sekančiai: 
Iš Vakarinių Prūsų Baltiko pa- 

kraščiu į šiaurius per Klaipėdą ir Pa- 
langą, kuri 1841 m. tapo prijungta 
prie Kuršo gubern., o pirmaius pri- 
klausė prie lenkiškos (?) teritorijos. 
Toliau iš geografiškojo ir ekonomiš- 
kojo atžvilgio, paremto statistika,.ku- 
ri parodo pusę lenkiškų ir lietuviškų 
gyventojų Liepojuje, Lenkijos rube- 
žius turi eiti net į šiaurius už Liepo- 
jaus. Nuo jūrių kranto, i šiaurius nuo 

Liepojaus eina į įytus išilgai istoriš- 
kojo rubežiaus tarp Lenkijos ir Kur- 
šo iš 1772 motų net iki Ilukštos pavie- 
tui Kurše; šisai pavietas, iš atžvilgio 
į geografiškxjį padėjimą ir persvarą 
jame lenkiškojo (?) gaivalo, randasi 
Lenkijos rubežiuose. 

"Išilgai Ilukštos pavieto rube- 
žiaus linija pasiekia Dauguvos, per- 
eina ant dešiniojo upės kranto J Vi- 
tebsko gub. ir eina į rytus lygiu atstu 
apie 30 kilometrų nuo Dauguvos net 
iki Dryssos pavieto rubežiaus, api- 
mant tą pavietą, kaip lygiai ir Poloc- 
ko pavietą. Toliaus pereina į piet- 
vakarius nuo Horodko (Gorodok), 
grįžta ant kairiojo Dauguvos upės kranto punkto apie 30 kilometrų į 
vakarus nuo Vitebsko ir eina į pietus-, 
pereidamas į vakaras nuo Senno net 
iki supuolimui Minsko ir Mohylevo 
gubernijų". 

Toliaus rubežius j pietus yra lenkų nutiesiamas taip, kad jis apima Volyniaus ir Padolio dalis, net iki Dniestro, apimda- 
mas tokiu budu ne tik visą Lietuvą, visą Letgaliją, visą Baltgudiją, bet ir didelę da- 
lį' Ukrajinos. >■ 

Lietuvai, Lenkijos viduje, šitie gefa- dejai štai ką paskiria: 
"Etnografiškoji Lietuva: Kauno 

gub.; dalis Vilniaus gubernijos į šif.ur 
vakarius nuo linjos, einančios per Tra- 
kus-Švenčionis-Ežerėnus; dalis Su- 
valkų gubernijos į šiurius nuo Seinų, pagalios dalis Rytines Prūsijos, ap- imanti Nemuno žemesnę dalį ir jo įta- ką, turi buti suorganizuota viduje len- kiškos viešpatijos rabežių, kaipo išskir tas kraštas, su savo sutaisymu, atsi- 
remiančių ant lietuvių tautos teisių". 

f. -i'i'S j*'Ą. •"'{ ,'5. 
Kitais žodžiais tariant, lenkiškieji jun- keriai turi sau užsibriežę ne tik visiškai Lietuvą praryti, bet įsitaisyti sau Lenkiją net didesnę negu ji buvo prieš padalinimą 1795 metais. 
Ir jie sako, kad tokiam jų plianui esanti Paryžiuje proga buti įvykintam... Tas yra dar tik šakėmis ant vandens už-Į rašyta. Jeigu tas įvyktų, tai butų aišku, kad demokratiją ir teisybę, vardan kurios kovota laike šios karės, velniai grėbė... * •* 

LIETUVIŲ PROTESTONŲ BAŽNYČIOS. Čechijos, Lenkijos ii Lietuvos protes- tonų bažnyčios tik-ką padarė speciali atsi- šaukimą prie Presbyterijonų Bažnyčios Su- 
vienytose Valstijose, prašant atbūdavojimo aukų. Presbyterijonų Bažnyčia jau pasky- rė $500,000 sunaikintoms protestonų baž- 
nyčioms Belgijoj, Francuzijoj ir Italijoj. Čechijos, Lenkijos ir Lietuvos atsišaukimas 
tapo priduotas Presbyterijonų New Era 
Movement Pildomamjam Komitetui, su bu- 
veine Presbiteri jonų Buildlng'e, 156 Fifth 
ave., New York City, ir tapo nubalsuota, kad jų reikalavimai butų apsvarstyti prie padalinimo New Era fondo protestonų baž 
nyčios Europoje: 

— Iš News, Detroit, Mieli. 
Bal. 26 d. 1919 m. I' 

Kareiviai ir jų Ateitis. 
į Rašo Leitenantas S. Bicšiv. 

(Tąsą) 
K a iickuric kareiviai mano. 

Kuomet tokis kareivis pa- 
puolęs į vieną iš šitokių ligon- 
bueiųtmokyklų, išgirsta, jog 
ii išmokins tam tinkamo ama- c 

to ir suteiks net darbą, arba, 
♦rumpai sakant, jį vel pasta- 
tys ant kojų, tai, suprantama, 
jis didžiai nusidžiaugia. Jam 
akis nušvinta: nes jis vel bus 
naudingas draugijos narys, 
užsidirbdamas sau duoną kaip 
ir pirm karės. Ko-gi nepa- 
links mintų tokia smagi nau- 

jiena? 
Tačiaus apsidžiaugęs ir ap- 

svarstęs, jis mąsto šitaip: 
4 'Gerai,''—j is sako,—'' man e 

išmokins amato, d 11 o;, darbo ir 
tą visą padarys valdžia savo- 

mis lėšomis, bet kas atsitiks 
su mano apdrauda? Kuomet 
aš gausiu darbą, tai ir mano 

koliekingumas pranyks ir su 
tuomi dings mano apdrauda, 
kur: siekia iki 30 dolerių kas 
mėnesį. Užmokestis už mano 

darbą gal bus visai menka, o 

vėliau s gali darbdavys visai 
pavaryti iš darbo, gi kitą gau- 
ti bus netaip jau lengva. 

"Tat už nekurto laiko aš pa- 
siliksiu be darbo ir be apdrau- 
dbs, t y. be 30 dolerių į mene 

sį. Tokiu budu aš tuomet pa- 
siliksiu be jokių įplaukų, be jo- 
kio pašalinio cento." 

i Ir taip toks kareivis nu- 

sprendžia nesimokinti jam tei- 
kiamo amato, nes, pagal jojo 
išrokavima, "kailis nėra ver- 

tas išdirbinio." 
Tokių randasi nemažai. 

Kas blogiausia yra, kad tas 

kaip tik išeina patiems karei- 
viams ant nenaudos, (ii tikra 
teisybė štai kame randasi: 

Nežiūrint, kad valdžia, iš- 
mokins jį amato ir suteiks jam 
darba, kuris gali buti net kelis 
sykius pelningesnis už tą, ku- 
r i jis turėjo prieš karę būda- 
mas sveikas, valdžia nenu- 
trauks jam nei vieno cento 

jam priklausamos apdraudos. 
Jei jum priklausė, sakysime, 
apdraudos 30 dolerių į mėne- 

sį, tai jis tuos dolerius gaus 
reguliariai kas mėnesį bėgyje 
20 metų, nežiūrint to, kiek iis 
uždirbs savo naujai išmoktu 
amatu. Ar jis išmoks gerai 
ar blogai, ara naudingo ar ma- 
žai apmokamo amato,—jis 
visados gaus savo apdrauda. 
Amatas nedaro nei mažiausio 
skirtumo ant jo apdraudos. 
Todėl tegul tokis kareivis už- 
miršta, jog amatas nutruks 
jojo apdraudą, nes tas butų 
didelė klaida iš io pusės. To- 
kiam karieviui-koliekai, jei jis 
nors kiek turi ambicijos, pa- 
silieka tik vienas kelias, o tas 
vra: pasiskirti gerą, naudin- 
ga, mėgiama amatą ir jį gerai, 
nuodugniai, nesiskubinant iš- 
mokti; gi pabaigus, gauti dar- 
bą atsakančioj vietoj ir ištiki- 
mai joje laikyties. Juo rim- > 

čiau jis į tą žiūrės, juo stro- 
piau tversis jojo ir laikysis,— 
juo diesnę naudą jis pats iš to 
apturės. 

l'rie šio taip naudingo su- 

rėdymo šios karės kareivių- 
kolickų ateities gerbūvis pri- 
klausys nuo jo paties, lis at- 

eitį iš šio atžvilgio turi savo 

rankose. "Kaip pasiklos, taip 
ir išsimiegos," anot tos pa- 

tarlės. 
Draugijos ir kareiviai. 

Augščiaus trumpai išdės- 
čiau, ka valdžia stitėikia už- 
muštų kareivių paveldėtojams 
ir sužeistiems koliekoms. Tas 
viską yra puiku ir pagirtina. 
Nors valdžios visos lėšos ir 
eina iš pačių žmonių, bet čia, : 

"4 

nianan, prasieis truputį pakai 
bėti ir apie tai, ką atskiros or- 

ganizacijos, draugijos kaipo 
tokios ir pa^ienios ypatos žada 
arba bent turėtų žadėti tiems 
karžygiams. Kokį pasveiki- 
nimą Tamstos draugija rengia 
tokiems karės našlaičiams ir 
koltekiems ex-kareiviams? Ko 
kį pasveikinimą Tamsta, kai- 
po kaimynas arba draugas, 
rengi jiem~? Ir ant galo, ko-, 
kį siurprizą Tamsta, kaipo pro 
fesionalas, rengi jiems? 

Rankos numojimas, arba 
vien pasyvis pasveikinimas bu- 
tu ne tik nepatriotiškas, bet di 
džiai įžeidžiantis pasielgimas 
prieš tuos visus našlaičius ir 
koliekas ir taip pat prieš visą 
kareiviją. Tai butų pajuoka, 
pažeminimas, ko tikiuosi nei 
viena draugija, nei vienas as- 

muo neprisileis. 
Bet kas reikia daryti ir kas 

galima nuvc'kti šiame atvejy- 
je? Pirmiausiu, tokių nelai- 
mingųjų tėra palyginamai "i 
sai nedaug. Ir dėlto butų dau 
gel kas galima atlikti, bile tik 
noras, sąjausmas rastųsi. 

Sakysime, draugija, kurios 
narys grjžta kolicku, arba ku- 
rios narys yra užmuštas ir pa- 
likęs šeimyną—našlę, gali be 
mažiausios sau nouskriaudos 
suteikti tokiems narystę už dy 
ką su pilnomis teisėmis. Kuo- 
met draugija rengia vakarą, 
arba šiaip jau kokią pramo- 
gą, tegul tokiems ritošiems bū- 
na įžanga už dyką, Taipgi 
draugija galėtų tokie:"is na- 

riams ir jų šeimynoms paskir- 
ti po keletą doliarių į metus, 
kaipo dovaną, arba šiaip jau 
kokią dovaną suteikti, tuomi 
parodant, jog tų kareivių lė 
vynainiškas pasišventimas yra 
apkainuojamas, kas nemažai 
jiems visiems suteiktų džiaug- 
smo. O draugija iš to nesu- 
biednėtu. 

I Čia galima butų priskaityti 
daugybę visękių budų, bet kuri 
draugija norės, tai ji lengvai 
suras tinkamus kelius pagerb- 
ti savo didvyrius. Tas ant ga 
lo tokiai draugijai išeitu net 
ant Liaudos, nes visuomenė to- 
kia draugija labiau remtų ne- 

gu kuri pasiliktų pasyve,—o 
ypač ji rąstų didelę paramą, 
tarpe sveikų ex-kareivių. 

Kaimynai ir draugai gali ir 
gi tiems visiems daug smagu- 
mo suteikti, juos karts nuo 
karto priederančiai atmenant 
vienokiu, ar kitokiu budu. Kas 
ta iš širdies norės padaryti, tai 
lengvai, suras sau tinkamus 
budu 

Profesionalai ir kareiviai. 
Ką gi profesionalas gali to- 

kiems suteikti? Gydytojas su 

dentistu turėtų, jei ne uždvką. 
tai bent už pusę kainos mažiau 
siai, suteikti tokiems sa^'O pro- 
fesionali patarnavimą. To- 
kių pacijentų skaitlius, ma- 
nau, sudarys nedaugiau kaip 
pusę nuošimčio jo praktikos, 
kas j j neapsunkins nei kiek. 
Argi tai butų teisinga imti pil- 
ną užmokestį iš tų nelaimin- 
gųjų. kurie mate savo šiltas 
ir nepavojingas vietas, ėjo ko- 
voti, aukaudami viską už tą 
patį fydytoją ir dentista, ku- 
rių gal ne vienas vengė uni- 
formos kaip įmanydami, nors 

jie buvo labai reikalingi ka- 
riumenėj? Saaku , vengė uni- 
formos, nes aš vpatiškai pažį- 
stų po vieną ar po du kaip iš 
gydytojų, taip ir dentistu. ku- 
rie nors ir turėjo eiti kariume- 
nėr_, bet savo apsukrumu išsi- 
suko. Kuomet k a r e v i s, 

nevalgęs ir nemiegojęs ant ka- 

rūs lauko, gyvendamas iš mi-( 
nutos į minutą, kentė visokį 1 
didžiausį vargą o tuo pačiu lai 
k u toks gydytojas ir dentistas 
skaniai pasivalgęs ir saldžiai 
minkštoj lovoj miegojo bei ka- 
lė dolerį, tai tegul nors dabar 
jis atlieka mažą dalelę savo 

pareigos už praeitus griekus. 
Aš manau, kad tie gydyto- 

jai ir dentistai, kurie dėvėjo 
ar dar dėvi unifarmą, nepaa- 
mirš savo brolio-kareivio ar jo 
našlaičių. Aš i'š savo pusės 
esu nusprendęs iš tokių neimti 
nei cento už savo profesionali 
patarnavimą. Aš greičiau ei- 
siu su pike ant gelžkelio, negu 
imsiu užmokestį iš savo bro- 
liu kareivių-koliekų, arba jų 
našlių. Mano ofiso durjs vi- 

|sados bus jiems atdaros ir jie 
visados bus pageidaujami. 

Aptiekorius turėtų receptus 
išpildyti tik už tiek, k;ek jam 
vaistai kaštuoja. Gydytojas 
turėtų paženklinti ant recepto, 

jog tai yra kareiviui-kcliokai 
arba jo našlaičiams. Laikraš 
tininkai nesubankrutytų, siun- 
tinėdami laikraščius savo se- 

niems skaitytoj aus veltui. Biz 
nierius taipgi galėtų parodyti 
savo gera širdį, parduodamas 
nekariuos dalykus savo koštu 
mieriams truputį pigiau. Ad- 
vokatas irgi rastų progą pa- 
tarnauti. 

Tokiu budu kiekvienas ras- 

tu tinkamą vietą parodyti sa- 

vo patriotiškumą bei užuojau- 
tą linkui tokių ex-kareivių ko- 
liekų ir našlaičių. Bet ar jie 
norės tą daryti ir, jei darys, ar 

iš savo liuosos valios, noriai 
tą darys, o gal tik dėlto, kad 
kitas taip daro ir dėlto jis ei- 
sis panašiai, kad atsikratyti? 
Tamsta turi progą ir liuosą 
pasirinkimą. Gi laikas ankš- 
čiaus ar vėliaus parodys, kaip 
į tą žiuri. 

(Toliaus bus.) 

"Lietuvos" Kampelis. 
Nieko nėra pasaulyje blo- 

gesnio, kaip kokio nors dar 
bo pusiaukelė. Žuvęs tas 

žmogus, kuris pasiaukelyje 
sustoja. Pusiaukelis, tai pa 
ti blogiausia žmonių darbų 
vieta. Privesime pavyz- 
džius. 

Žmeg!«s 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-1 
stojo. Reiškia, daug turto 

.nustojo. 
Trečias užsigeidė pirkti 

ukę, nuėjęs pas agentą įmo 
kėjo pinigų, bet pas/ui 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 uč 
siima tuom amatu, tai tik 
gadina medžiagą, ir vėl 
jam skriauda. 

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

stojo pinigų, 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 niekaip 

Septinta mergina sutiko 
tekėti už vaikino. Viskas 
ruošiama vestuvėms, bet ,ii 
apsimąstė ir atsisakė tekėti. 
Pasekmėje jos atsisakymo 
yra bereikalinga1' 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- 
ki nors darbą, paskui apsi- 
mąstė ir atsisakė nuo darbo. 
Pasekmėje visuomet, yra vi- 
sokeriopi nuostoliai. Iš to 
viso tegalimas .tiktai vienas 
išvedimas, tai 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 prade- 

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

Paskui, kaip matyti iš ttj 
visų privestų pavyzdžių, blo 
gai atsiliepia tas darbą be- 
dirbant apsimąstymas. Dar- 
bą bedirbant mąstyti apie 
jo pasekmę, jau pats savi- 
mi reiškia neužsitikejimą 
dirbamam darbui. O jei 
jau kas neįsitikinęs j 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- 
mir rezultatų. Ir šitą teisy- 
bę visi žmonės turėtų gerai 
įsitėmyti. 

Jei jau žinome tas pama- 
tines teisybes, tai belieka tik 
tai kiekvienam savęs pa- 
klausti, ar męs jų laikomės? 
I toki paklausimu reikia, ant 
nelaimės, atsakyti, kad męs 
lietuvicti labai tankiai pra- 
dedame geriausius darbus, 
geniausius 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, kad Ame- 
rikos lietuviai 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 i dien 
rašfci. "Lietuva" eina kas- 
dien. Bet tai didesnė pusė 
darbo. Juk negana kad 
"Lietuva" eina kasdien, bet 
reikia, kad ji butų pilna ge- 
ru raštų, kad naudą neštų 
šimteriopai į lietuvius, kad 
nepaliktų tą taip svarbų dar 
bą pusiaukelėje, kad dien- 
raštį padarytų geriausiu, ko 
kis tik gali buti lietuvių dal- 
boje. i 

Taigi nelikime pusiauke- 
lyje, bet daveskim prie ga- 
lo. Reikia dar dėl "Lietu- 
vos" pagerinimo kiek pini- 
gų, tad pirkime "Lietuvos" 
dienraščio "Treasury 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 "Lieijv; 3253 So. 
Morgan St., Chicago, 111. 



Rašo kunigas J. lakstys. 

LIETUVIŲ POLITIKA, 
(Pabaiga) 

♦♦ 

Seimas reikalingas—Seimas 
ne vienos kokios partijos, i e 

čians visos lietuvių tautos ap- 
sigyvenusios A merikoje. 
Kas nuo smogurio nuvers 

kas atliks nuo šokiu, piknikų 
teatrų ir kitokių pramogų, tur 
mi pusnuogių ir badaujančiu 
Lietuvoje saviškių neapdeng- 
sime ir nepavalginclysime; nė 
gi jokia bendrovė su keliais 
savo tūkstančiais pagerins jų 
buvį. Čia reikia visas visų 
Amerikos lietuvių ir kuno ir 
sielos ir turto jiegas sudėti j 
draugę, kad suteiktus nuosek- 
lią ir patenkančia savo nelai 
mingiems broliams pagelba; 
reikia sukelti upą visapusinio 
pasiaukojimo del Lietuvos ne 

kokioj atskyrio) partijoj, bet 
plačioj visuomenėje. Kaip 
-Lietuva nuis tėvynė—joj męs 
gimę ir augę visi turime ly- 
gią tiesę jaja pasigėrėti, taip 
lygiai visų mus priedermė — 

reikale ją gelbėti. \ iso gero: 
turto ir pinigo atsiras pas mus 

užtenkamai, kada gera valia 
mumyse sukrus, kada priešin- 
gumo, nesutikimo nusikratę, 
kaipo vaikai vienos tėvynės, 
taikiai stosime į bendra darba. 
Tojo -gi męs nepasieksime ue- 

susėję, nesusitaikę ir nepasi- 
tarę. Tas gali įvykti tik Sei- 
me arba visotiname susivažia- 
vyme. Neatsižvelgiant ant 

jau buvusių Seimų ir jų ver- 

'ės, nepaisant ant riksmo prie 
sų busimo Seimo, tasai Sei- 
mas yra reikalingas, ir taip 
reikalingas, kaip badaujančiai 
I ietuvai reikalinga duona. 
Seimo partijinio, Seimo su bo 
sais, Seimo, kurs butų /aidų 
teatru, męs nereikalaujame, ir 
nuo tokių biaurybių apsaugok 
mus Dieve! Bet Seimo, ku- 
riam pritartų mus plačioji vi- 
suomenė, į kurį suseitų jos pa- 
rinkti ger6s valios vyrai, ku- 
ris sutelktų visus į bendrą dar 
bą, kurio nutarimai butų uo- 

liai vykinami ir Lietuvai teik- 
tų aktyvią pagelbą, ją nudžiu- 
gintų ir pakeltų jos vardą— 
tokio Seimo—męs būtinai rei- 
kalaujame ir jis turi įvykti 
kuogreičiausiai, kol dar suvis 
nepervėlu. Tame Seime ne- 

privalo turėti vietos ne par- 
tijos, ne partijiniai vaidai, tik 
vienas sutartinas šventos dėl 

savųjų meiles darbas. Prie- 
sagos: klerikalai, liberaliai iš- 
tfti ir fistai luri buti numes- 

tas šalyn, o palikti tik lietuviš- 
ka širdis ir noras nuosekliai 
atsakyti graudžiam šauksmui 
mųs ir jos žmonių—musu bro 
lių- c 

JBiškis detalių {smulkmenų) 
Seimo veikimui. 

Vadovaujančiu principu 
Seimo pridera buti reikalavy- 
inai Lietuvos; tieji-gi reikala- 

vymai: vieni paliečiai dabartį, 
kiti ateitį. 

Šiądien Lietuva be duonos 
ir be drabužio; jinai alkana 
ir neprisidengus. Šmėklos 
mus brolių, seselių ir daugu- 
mas musu teveliu ar vaikeliu 
—aukos bado ir ligų ar nešto 
vi mus akyse ir neslegia širdį ? 
Kas atsisakytų pasidalinti su 

jais šmoteliu duonos ir šiek- 
tiek pridengti juos? Ar at- 
siras toks beširdis—išgama, 
kurs nepratiestu į juos geibiau 
čios rankos?—Seimas turi at- 

sakyti į tuos klausymus. Tiki- 
ma, jeigu tasai, begalo reika- 

lingas, Seimas įvyks, jisai 
duos pageidaujamą atsakymą 
ir jisai atsilieps į visuomenę 
tokiu milžinišku balsu, kuris 

į visus pažadins ir privers pri 

švento darbo. Tik, kaip jau 
sakiau, reikalinga, kad tasai 
seimas butų' lietuviu visuome 
n ės seimu, reikia, kad liaudi: 
žinotų (reikia paaiškinimo), 
kad reikia priimti ant savęs 
nelengva, bet saldžia Kristau: 

O O 

| meilės, naštą, kuri patenkins 
kiekvienos širdies karšta gei 
smą,—pagelbė -savo nelaimir 
giems broliams. Paduosiu či; 
viena pavyzdį. Praėjusį rne 

ta lenkai savo seime nutarė si 

dėti savo šaliai disimtįį milijo- 
nų dolarių. Paskirstė mokeš 
čius. Nesė kiekvienas po pen 
kis, kits daugiau dolarių ka< 
mėnuo,—ir sumetė reikalau- 

jama suma. Ar-gi męs busi- 
me pasturpalaikiais, menkes- 
niais negu jie? Ne! męs nu- 

veiksime daugiau, susįtnrę ii 

pažadinę save prie aukavymo 
Tat Seirr j pirmoji užduo- 

tis parūpinti laikinę pagelba ir 
teikti ja, kol Lietuva pati ne- 

gales savęs aprūpinti. 
Dabartinė pagelba — tai 

mus aukos ant savęs uždėtos 
ir ištesėtos. 

Kas link antros dalies pa- 
gclbos, palietinčios ateiti — 

tai, kad pirmos rųsies uikos 

greitai užsibaigtu, reik.a eko- 
nominę jiegą Lietuvos pasta- 
tyti aut kojų. Per penkerius 
metus Lietuva trempta kojo- 
mis neprietelių, apvogta ap- 
nuoginta, apiplėšta:—juk vo- 

kiečiai atėmė nuo jas viską: 
gyvulius, ukes padarus, viso- 
kį grūda; sėklos net nepaliko 
Šiądien jie badauja, kuom-gi 
mes ateinantį 11161.7, mis, netu- 
rėdami ka į žemę įdėti? 

Taigi priedermė Seimo bus 
parūpinti Lietuvai sėklos ir vi 
šokių tikės reikmenių, kad ga- 
lėtų ateinančiam metui pati 

sau duonos pagaminti. 
Tam tikslui pagelią galima 

suteikti paskolos formoje, iš 
kur-gi Lai paskolai kapitalą 
imsime? Suprantant dalyką 
ir turint gera norą, lengvai jį 
surasime. 

Čia draugijos didelės ir ma- 

žos privalo pirmutinės pasiro- 
dyti. Geležiniai fondai ir prie 
jų dar šiek-tiek pridėjus, su- 

darys milžinišką sumą; tik su 

vest visus į draugę. Tam tik- 
slui ar savo banką įsteigti, arba 
prisidėti prie stiprio Amerikos 
Banko. Oi-gi atskyri asmenįs 
ar neišdrys savo kapitalu, vie- 
toj laikyti juos Amerikos Banį 
kuose, pavesti laikinai naudo- 
jimui Lietuvoje be jokio nuo- 

stolio del savęs? Męs lyg šiol 
buvome nerangus, nesusipra- 
tę, visam kam prieštaraujanti 
-visiškai neracijonaliai; bet da 
bar atėjo laikas, kada-mums 
reikia nusikratyti senų ydų ir 

į išvien veikti garbų darbą, ar- 

ba atmesti vatdą lietuvio ir 
liautis svajojus apie Lietuvą. 

Paskola turi bm duota Lie- 
tuvos Valdyba:—už ja visa 
Lietuva atsakys. — Seimas, 
jam įvykus, tardįs apie tai.— 

Pagailoj Seimui priderės pa- 
sirūpinti ir apie politikinį sto- 

vį Lietuvos. 
Kur dabar randas Lietuva 

sulyg visapasaulinės politikos 
žvilgsnio? 

Keturiolika Ger. S. Y. Pre- 
zidento punktą duoda jai tie 
sę apsisprendimo, bet jinai pri- 
pažinta (?) tauta neišgalin- 
čia savaimi rėdytis (?) valdy- 
tis. Dėlto (?—Red.) ir ne- 

buvo pagarsinta tarpe tautų 
gavusių neprigulmybę (Len- 
kų, Čechu-Slavokų^. Jinai tui 

i tekti (?—Red.) po globa vie 

REIMSE, PRANCŪZIJOJ. 
Amerikos Raudon. Kryžius peni benamius garsiam Reimso mieste. 

uos galingųjų tautų. Lenkai 
jau perša sav^ Į kumus. Užė- 
mė Vilnių, ims ir daugiau 
Jiems dideliai prielankios kai- 
kurios galingųjų tautų ir per- 
ša vestuves. Tai toksai mus 

Lietuvos likimas. Ne kitaip 
iį ir Kunigas Kemėšis išreiš- 
kia—Darbininke No. 58: "Lie 
tuvos neprigulmybė,—jis sa- 

ko,—dar kas-žin kur ]>o pavy- 
cluolių kancelarijas tcbesislap ] 
s to." Mes tiijų pavyduoliu 1 

savo nosimis ncnuclursime, į 
taip kaip ger. Kun. Kemėšis 
su savo gvardija neįstenge iš- 
kariauti vardą ir neprigulmy- 
bę Lietuvai. Nūnai mums rei 
kia tik prigelbeti savo bro- 
liams Lietuvoje, kariaujan-j 
tiems už savo broliu teises. 
Męs jiems nepadavėme nępri- 
gulmybes, kuri buvo siūloma 
už mus drąsų pasiaukojimą 

1 r .. 

tad nors dabar padekime jiems 
gintis nuo priešų. 

Kareiviai sukruto, RaiuL 
Kryžius pradėjo kilti, bet tas 
tik kur nekur;—tai dar toli 
lik visuotinam veikimui. Sei- 
mo bus priedermė sukelti vi- 
sus i "Teitą ir smarku darba. *- O C \ L. O 

Siuomi užbaigiu šį ilgoka 
laiška, atsiprašydamas visu, 
kuriuos užgavau, bet tai ne 

mano kalte, kad jie stojo j vie- 
ša darbą ir išstatė save ant kri- 
tikos. Asmeniškai aš nieko 
prieš juos neturiu, priešingai 
visus juos gerbiu ir pripažin- 
stu jiems visus nuopelnus ir 
visas jų šviesias ypatybes— 
karštą Tėvynės meilę ir nenu- 

ilstanti- darbštumą. Tečiaus 
klaidos pasilieka klaidomis, 
nors žmogus jų neišvengs— 
"Errare humanun est."— 

(Galas) 

Savaitine Kares Apžvalga. 
I Rašo L, Šernas 

Rusijoj, veik visuose jos 
kraštuose bolševiku priešai 
ima viršų. Petrogrado prie 
miesčiuose laikosi estai, Olo 
necką užėmė finai. Olo- 
necko gubernija yra dides- 
nėj dalyj finų apgyventa ir 
Archangelsko gubernija di- 
desnėj dalyj yra taipgi finų 
apgyventa, rusų dauguma 
yra vien mieste Archangel- 
ske, kaipo ir kituose dides- 
niuose miestuose, o toliau 
nuo jų yra didesnė dalis fi- 
nų, ne rusų. Tuos tai di- 
desnėj dalyj finiškos kilmės 
žmonių apgyventus buvusios 
Rusijos kraštus ir stengiasi 
clabar apvaldyti ir talkinin- 
kų pripažinta neprigulm'in- 
ga Finliandija. Užimti mies 
tus rods jos kariumenei pa- 
siseka, tik kasžin ar pasi- 
seks pastoviai jai savo ran- 

gose palaikyti. Finliandijos 
kariumens nuo šiaurių arti- 
nasi ir prie Petrogrado, bet, 
kaip užtikrina jos valdžia, 
nemano tos Rusijos sostinės 
savo rankose pastoviai pa- 
laikyti. Bet Finliandija no- 
ri paimti salas Aaland ir jas 
savo rankose ant visados pa 
laikyti. Nors jos oficiališ- 
kai priguli prie Latvijos, bet 
jos yra finiškos kilmes estų | 
apgvventos, nes latviai, kaip | 
ir lietuviai, nieko dar nemol 
kėjo iš jūrių priderančiai 
nauclotiesi, todėl pajūriai ta 
po arba finų,.arba norma- 
nų paimti. Ir daugumas pa 
jūrių miestų Lietuvoj ir Lat- 
vijoj buvo svetimų rankose 
—arba finų, arba normanų. 
Iš jūrių pilnai naudotiesi nei 
rusai nemokėjo; daugiau- 
siai, jeigu mokėjo žvejoti, 
bet veik visi jūrėmis susi- 
nėsimai buvo svetimų ran- 
kose: Prūsų pajurius valdė 
normanai, Latvijos pajūriai 
buvo finų rankose. Rodosi, 
kad ir dabar Aaland salos 
teks arba estams, finams, 
arba Švedijai, nes jie iš ju- 

,rių moka gerai naudotiesi, 
nepasiganėd'ina vienu žvejo 
j imu. 

| Olonecko gubernijoj pats 
gyventojai sukilo prieš tary- 
bų valdžią ir nuo jos sten- 
giasi su visu pasiliuosuoti. 

Iš Archangelsko apskričio 
pasitraukė amerikoniška ka 
riumenė, bet jos vietą už- 
ima naujai atgabenta ten 
angliška kariumenė. 

Prie Petrogrado ir jį den- 
gcnčios Kronštadto tvirto- 
vės atkako angliški kariški 
laivai, kurie yra pasirengę 
paimti buvusią Rusijos sos- 

tinę. Rusijos bolševikai vie 
nok užtikrina, kad jie ne- 

įmano apleisti Petrop:rada. 
priešingai, siunčia pastipri- 
nimą ten esančiai savo už- 
pultai iš visų pusių kariu- 
menei. Kaip ten Petrogra- 
de ištikro dalykai stovi, ne- 

žinia, bet bolševikų žinios 
yra mažiausiai ištikimos, 
nes jie papratę neduoti, tei- 
sybę vien užsimiršę pasako. 
Kad rusiškų bolšęvikų pade 
jimas yra ne geriausias, tą 
matyt iš veikimo jų priešų. 
Talkininkų iš dalies pripa- 
žinta tik admirolo Kolčako 
valdžia su gana didelėmis 
pajiegomis traukia vakarų 
link, Maskvon; talkininkai 
pažadėjo pilnai jo valdžią 
Rusijoj pripažinti, kuomet 
jis užims Maskvą. Kolčak, 
traukdamas iš Siberijos 
Maskvon, užėmė jau čielą 
eilę miestų, nuėjo jau už Sa 
maros, didelio miesto prie 
upės Volgos. Ir Ukrainoj 
generolas Petlura pradėjo 
bolševikus laukan krapštyti ir jam tai daryti pusėtinai 
sekasi. Bolševikai tapo Uk 
rajinoj sumušti prie miesto 
Winnika. 

Talkininkai pagrasino ̂ su laikymu maisto ir Vengrijoj 
bolševikams, be kurio jie vi- 

: sai negali apsieiti, nes mais- 
to ten trūksta visiems: trūk- 
sta jo paprastiems žmo- 
nėms, trūksta jo ir Vengri- 
jos bolševikų kareiviams. 
Prieš karę Vengrija turėjo 
maisto, lygiai duonos, kaip 
ir mėsos daugiau negu jai 
reikia, dabar ji turi jo iš 
svetur savo žmonėms mel- 
sti. 

Lenkai, kaįp paprastai, 
nepasiganėdina tuom, ką 
jiems talkininkai duoda, 
nors jiems ducda, kad ir ne 

vertiems, labai daug, bet jie 
vis daugiau nori, o jeigu 
jiems neduoda, tai pats sau 

| pasiima, kad ir prieš talki- 
ninku norą. Daugiausiai jie 
sau talkininkų akyse užken- 
kė žydų skerdynėmis, bet tą 

į pamatę, pradeda užsiginti, I buk lenkų valdomuose kraš- 
tuose niekur žydų skerdy- 
nių nebuvo; apie tai talki- 
ninkams Paryžiuj stengiasi 
kalbėti net garsus jų muzi- 
kas Padarewski, nors gerai 
prietikius pažįstanti ir nežy dai patvirtina, kad žydų 
skerdynės, lenkų sukeltos, buvo ir Galicijos ir Lietu- 

j vos lenkams tekusiuose mie 
istuose. Kadangi skerdynes 
aikštėn išvilko pats žydai, tai lenkiški laikraščiai drįs- ta net gązdinti žydus savo 
kerštu. Didžiausia nelaimė, kad talkininkai vis dar tiki 
tiems lenkų melams; bet 
kad jų buva perdaug, tai ir 
talkininkams neparanku vi- 
sus lenkų žiaurumus ir ne- 
kulturingumą išteisnti, ypač 
kad nekultūringai jie elgia- si ne vien su žydais. 

Talkininkai priversti tapo 
išduoti lenkams papeikimą 
už tai, kad jie lenda su sa- 
vo kariumene į rusinams 
pripažintą Galicijos dalį. 
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Kadangi to užginti jie ne- 

gali, tai kaltę verčia ant jų 
užpultų rusinu, nes mano, 
kad talkininkai, kaip buvo 
iki šiol, vis jiems patikės ir 
jų negražius nusidėjimus at 
leis. Todėl jie ir stengiasi 
ukrainų skundus perstatyti 
kaipo pasekmes vokiečių su 

kurstymo, o tas pas talki- 
ninkus daug reiškia. Len- 
kai tai žino, todėl savo ne- 

gražių pasielgimu pateisini- 
mui ir griebiasi to budo. 
Lenkams talkininkai pripa- 
žino rusinu Galicijos sostinę 
Lvovą, bet jie norėtų visą 
rytinę Galicija gauti. 

Bolševikai Rusijoj, iš ku- 
rių lenkai vis juokėsi, su- 
mušė juos prie Rovno, Vo- 
lynir.us gubernijoj. Prie 
Zdolbunovo lenkai taipgi ta 
po sumušti, bolševikam « čia 
teko 70 kanuolių. Bolševi- 
kams taipgi teko miestas 
Aleksandrija. 

Šitoji milžiniška karė, 
kaip ji galutinai nepasibaig 
tų, atgabęs dideles permai- 
nas. Persikeis ne tik žem- 
lapio išvaizda, daugiausiai 
Vokietijos ir Austrijos link, 
bet ir žymiai sumažės vai- į 

Į donų skaitlius, daugiausiai 
i jų sumažės Vokietijoj, o cie 
šorių Europoj beveik neli- 
ko, jeigu neskaityti tik cie- 
soriaus vardą nešiojantį Tur 
kijos sultaną, tai jų beveik 
nebus Europoj. Praradęs 
savo sostą Bavarijos kara- 
lius, drauge prarado ir savo 
protą. Jam rodosi, kad jis 
iš karės namon sugrįžo per- 
galėjęs visus Vokietijos prie 
,šas. Talkininkai valdonų 
mažai nustojo: vien Eusijos 
carą, kuris su savo nuo se- 
nai svyruojančiu sostu nu- 
žudė ir savo gyvastį. Nu- 
žudė savo sostą ir valdonas 
menkutės Montenegro vieš- 
patystės, karalius Nikita. 

Ir Italija Fiume klausime 
nusileisdama kiek, susitaikė 
su talkininkais. Ji išsižada 
Fiume ir jo priemiesčio Su- 
čak, bet iiz tai gana visas 
jo apielinkes. Gauna ji ir 
Dalmatijos sostinę Zara ir 
Sebinoco, bet išsižada kitų 
Dalmatijos dalių. Apart to, | italams pavesta tūlas dide- 

| lės strategiškos vertės salas,! 
o tarp to ir esančias pakran 
tėse salas: Cherso, Lušno ir 
Lissa. 

Iki šiol vokiečiai nepri- 
ėmė talkininkų jiems suteik 
tas taikos išlygas; vietoj pri 
imti, suteikė talkininkams 
savo sumanytas išlygas, ku- 

rių talkininkai nepriims, nes 

jie, įduodami savo išrygas, 
apreiškė, jog j derybas ne- 

įsileis ir vokiečiams lieka 
vien priimti, ar atmesti iš- 
lygas, ir pasirengti atnau- 

jinti karę. Bet, matyt, tal- 
kininkai pailgino Vokieti- 
jai pasirašymo po taikos iš- 
lygomis laiką. Karė vienok 
gali atsinaujinti. Dalis Vo- 
kietijos atstovų jau iškelia- 
vo iš Francuzijos. Bet tal- 
kininkai dėl vokiečių besi- 
priešinimo nelabai nusimi- 
nę. Anglijos ministerių pir 
mininkas Lloyd George sa- 

ko, kad jeigu vokiečiai Ver 
sailles'e nepasirašys po da- 
bartinėmis taikos išlygomis 
ir- jų nepriims, tai Berline 
turės priimti sunkesnes. 
Kaip praneša iš Paryžiaus, 
vokiečiai po taikos išlygo- 
mis pasirašys Berline 15 ar 
20 birželio dieną. N 

Austrijai taikos išlygcs 
bus suteiktos sekantį pane- 
dėlį. Mano, kad Austrija 
jas priims, nes priešintiesi 
negali, kadangi talkininkai 
maisto neduotų ir žmonėms 
prisieitų badauti. Talkinin 
kai rengia į badą įstumti ir 
Vokietiją, jeigu ji nepano- 
rėtų priimti taikos išlygų. 
Pakanka talkininkams ne- 

i siųsti Vokietjon maisto, ir 
jos gyventojams prisieis ba 
dauti, ko ji ilgai pakęsti ne- 
galės, turės priimti tokias 
taikos išlygas, kokias talki- 
ninkai i? i duoda. Pakaktų 
talkininkams apšaukti Vo- 
kietijos blokadą, ji turėtų be pasargų pasiduotiį nes 
su savo žmonių badavimu 
kovoti negalėtų. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prieinamo- mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- linti pinigai, tegul atsilanko J ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Room 70S; 5 No. LaSalle St. 
Telefonas Franklin 2803. 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S. Halsted St 

Pra*5Stfa l Tftlaad* bi vatam, 
Sukatom Ir ocdllload 2 ral po 

Žemai'15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir karės mokestį 

Temyk 
v© 

SĮ 

ženklą. 

Pirkite 
kur jis 

Iškabytas 

Jus rasite mane ant Halsted gatvės, tarpe 31 mos įr 39-tos. 

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

esu pinigų taupytojas, aš sutaupysiu jums dolerius ir centus. Aš 

stoviu už teisingą, dorą ir rąžiningą apsiėjimą su publiką. 
t 

TODĖL 
lai ir apsimoka jieškoti to ženklo, taipgi reikalaukite musų Dis 

count Štampą kurią jus išleidžiate yra kaip pinigai. 



VIETINES ŽINIOS 
IŠREIŠKIME TROŠKI- , 

MUS. 

Lietuva brangi man, dėl- 

ko-gi tu šiądien tik kenti, ir 
ta v u oanųs geioeu atsižada 
tave?! 

Jautresni lietuviai bei lie- 
tuvaitės rengiasi-ruošiasi vi- 
som išgalėms prie Amerikos 

Lietuvių Seimo, kuriame ga 
lėtų savo troškimus pasida- 
linti, kaip geriaus pagelbė- 
ti -pašelpti savo tėvynę-Lie- 
tuvą,kuri yra kankinama iŠ 
visų pusių. Na, ir kas to- 

kiam šventam darbui rodos, 
galėtų priešintis, jei bent 
kitatautis, kokis lenkas, ar 

vokietys, tai ne nesitebėcia, 
bet dabar skaityk 4'Drau- 
gą" — kožną dienelę rašo 
editoralus ir kitus straips- 
nius,visai iškraipydamas 
rengėjų darbus, pajuokda- 
mas rengėjus Seimo, tarsi, 
kad čia Seimas, tai kokia 
žaisle, kelių asmenų politi- 
kėlė. 

Matant tokią netesybę iš 
pusės dvasiškų vadovų, du- 
ment nekaltiems žmonėms 
į akis durnus, kad jie neiš- 
vystų teisybės, ir toliaus bu- 
tų globojami musų vadovų 
kunigų, kurie taip jau vi- 
suomenei paliko neištikimi 
jau vien šituom savo užsi- 
spyrimu laikytis prieš Sei- 
mą. 

Lietuvy ir Lietuve, kurie 
dar neatšalote ir turite pri- 
gimties jausmus prie savo 

gymdytojų, brolių ir seserų 
ėsančių Lietuvoje, renkitės 
į Seimą, nes dabar musų 
pirmas žingsnis prie pagel- 
bos Lietuvai. Seimas su- 

tvarkys musų šelpimo klau- 
simą ; per Seimą męs pakel- 
sime balsą, kad Lietuva tu- 
ri palikti laisva, neprigul- 
minga šalis ir t.t. 

Tiktai Lietuvos priešai 
jieško budų, kaip galėjus 
suardyti Seimą. Lietuviai, 
nepasiduokite išgamom sa- 
vęs suvadžioti. 

Lietuvos Sunus, 
M. J. Damijonaitis. 

DAINININKŲ DOMAI. 
Rengimąsi prie Seimo. 
Šią sąvaitę "Birutės" sve- 

tainėje, 3249 S. Morgan street 
atsibus kas vakaras repeticijos, 
rengimosi prie šeiminių iškil- 
mių; repeticijų pradžia 8 vai. 
vakare. 

Visi dainininkai birutiečiai 
ir ne birutiečiai, bet norinti pri 
sidėti prie šeiminių iškilmių 

patobulinimo, kviečiami atsi- 
lankyti j repeticijas, kur kom- 
pozitorius S t. Šimkus suderins 
balsus šeiminiam koncertui. 

Valdyba. 

KRUVINAS APVAIKŠČIO 
JIMAS. 

Gegužes 30 d., tai yra kapu 
lankymo dienoje ant šv. Kazi- 
miero kalinių susirinko daug 
lietuvių, buvo daug lietuviškų 
kunigų, atlaikytos mišios šven- 
tos, paskui buvo giedojimai ir 
tam panašiai. 

Pabaigus apvaikščiojimą ant 

kapinių daugelis lietuvių susi- 
rinko čia pat prie kapinių esb.n- 
čion karčiamon. Išsigėrė ir pra- 
dėjo vienas kitą skaldyti, peš- 
tis. Daug kraujo pralieta. Tai 
vis pešėsi žmonės, kurie pri- 
klauso į parapijas ir nemaža jų 
yra politiškos kunigų partijos 
nariais. 

Ant kapiniti buvę. 

BRIGHTON PARK. 
Prakalbos Seimo reikale. 
Ketvergo vakare p. Sta- 

eaviČiaus svetainėje įvyko, 

prakalbos Seimo reikale. 
Kalbėtojais buvo p.p. Aleks 
andravičiūs, Pivarunas ir 

M. šilis. Jie išaiškino Sei- 
mo reikalingumą, ragino 
draugijas remti Seimą savo 

delegatais ir kvietė klausy- 
tojus atsilankyti Seiminin 
koncertan. 

Publikos rados pusėtinai 
ir ji visa buvo prakalbomis 
užganėdinta. 

Prakalbų vedėjai prašė, 
kad kas duotų klausimų, 
bet vienas klausytojų, pa- 
siprašęs balso, paaiškino, 
kad viskas yra gerai supran 
tama ir todėl nuo padavi-: 
mo klausimo atsisakė. Tuo- 
mi prakalbos ir užsibaigė. 

A. 

ĮSPŪDIS IŠ KAREIVIU 
PARODOS. 

Linksma buvo matyti lie- 
tuvius kareivius, sugrįžusius 
iš Francuzijos, kurie nuvei- 
kė milžiniškus darbus. Te- 
ko man su keliais jų ir pa- 
sišnekučiuoti, — jie irgi 
džiaugiasi sugįžę prie sa- 

vųjų. Laukiamas yra, ne- 

užilgo, parvažiuojant ir ga- 
baus dainininko p. P. Ja- 
kučio, kuris savo švelniu 
balseliu linksmino publiką. 
Birutiečiai tikisi, kad p. Ja- 
kučiui sugrįžus, sustiprės jų 
tenorij "pozicija". 

Parodą Matęs. 

SEIMO REIKALE. 
Šį vakarą, 9 vai. vak. Wod- 

mano svetaianėn privalo susi- 
rinkti vi<?i "Lithuanian Recep- 
tion" Auditorium tikictų par- 
davėjai. Visi neparduoti tikie- 

tai, nepaisanat kur jie butų, 
pas atstovus ar bizniuose, turi 
but atnešti susirinkiman. Taip 
gi, čia privalo buti finansų ko- 

misija, kuriai galima bus įduo- 
ti pinigus uz parduotus tikie- 
tus. 

Sekančiam komisijų ir drati 

gijų atstovų susirinkimui, ku- 
ris įvyks utarmnke, turi buti 

priruošta tikietų stovio atskai- 
ta. Laikantiejie. tikietus malo- 
~"kite atkreipti savo domą. 

Seimo Rengimo 
Komitetas, 

Dr. K. Draugelis, S c kr. 

PRIEŠPASKUTINĖ 
KONFERENCIJA. 

Utarninke, birž. 3 d. 8 vai. 
vak. Wcdmano svet. įvyks 
priešpaskutinė Chicagos drau- 
gijų atstovų konferencija, ku- 
rion kiekvienas Seimo Rengi- 
mo Komiteto narys privalo at- 

vykti. Yra dar keletas dalykų 
neužbaiagta. Tikimasi turėti 
Seimui rezoliucijas. Priešsei- 
minę konferenciją manoma lai 
kyti ketverge. Dar viena sa- 

vaitė ir musų s inkus darbas 
bus užbaigtas. 

Seimo Rengimo 
Komitetas, 

Dr. Draugelis, sek r. 

PAEŽERIS BUS IŠ 
VALYTAS. 

Nuo seniai yra gerų žmonių 
noru, kad apvalius pakraštj 
ežero, kuris sako išdidumu po 
šia miestą. Jau seniai paežerir. 
gyventojai kovoja su geležin- 
lio Illinois Central kompanija 
kad ji neterštų meisto, Ypač 
paežerio, su savo suodžiais! 

Dabar ta kompanija gavo 
įsakymą, kad laike 7 metų % 
dabartinių, anglėmis kuriana- 
mų garvežių butų panaikinta. 
0 vietoje jų kompanija galės 
įvesti elektriškus lokomotyvus 
Gi 10 metų laike visi anglėmis 
kūrenami lokomotyvai, einanti 
į miestą turės buti pakeisti 

1 elektriškais. 

SEIMO REIKALE. 

Jau pora savaičių, kaip 
parsidavinėja tikietai dėl 
"Lithuanian Reception" Au 
ditorium, birž. 8 d. prieš 
Seimo atidarymą, šiame 
vakare bus atidengtas 
"Liuosybės Varpas," daly- 
vaus Lietuvos pasiuntiniai 
šiomis dienomis pasiekusie- 
jie Ameriką ir bus dar dau- 
giau žingeidžių dalykų. To- 
dėl visi chicagiečlai pasirū- 
pinkite nusipirkti ti kietus į 
vakarą iškalno. Tikietus 
galima pirkti sekančiose 
vietose: 

"Lietuva" 
3253 S. Morgan St. 

Universal State Bank, 
3252 S. Halsted St. 

J. J. Elias Bank, 
46-th ir Wood St. 

J. L Bagdžiunas Bank, 
2334 S. Oakley Ave., 

J. Martinkus, 
3324 S. Halsted St. 

Seimo Reng. Komitetas. 

P-as K. Janonis, prieš kele- 
tą dienu rašusis laiška "Lietu- x v c 

vos" redaktoriui, teiksis pats 
užeiti kurį nors vakarą Į re- 

dakcijos ofisą. 

AREŠTAVO TEATRO 
LANKYTOJĄ. 

' 
Domininkas Maihirol, buvo 

[areštuotas Rialto teatre už va- 

kar, pasiskundus poniai II. J 
Mohr iš Dilton, 111., teatro po- 
lciantui; sako kad D. Maihi- 
rol nepadoriai p. Mohr paki 
binęs kuomet jis sėdėjo sale 
jos. 

RUSAI PROTESTUOJA. 
Chicagos rusai laikys niass- 

initinga šiądien vakarę 7:30 
vai. vakare, Walsh svetainėje, 
kad išnešti protesto rezoliucija 
prieš pripažinimu Kolčako val- 
džios Rusijoje. Kalbėtojai bu- 
sią šie: A. Humphreys, I7. Zol- 
tonaga ir D. L. Orlovvsky — 

redaktorius dienraščio "Lais- 

voji Rusija." 

RAČIŪNO NAUJI JUDAN 
TI PAVEIKSLAI IŠ KA- 

RĖS LAUKO 
BOLŠEVIKŲ DARBAI. 

Illiustruotas Daineles, 
Bus rodama šiose vietose. 
Utarninko vakare, Birže- 

lioJune 3 d. Mendelshon Sa 
lėje, W. Main St., Rockford 

Pajleškau partnlerlų prio krųtan- 
ču paveikslui biznio. 

Graži vieta, Ir galima gerą blznj, 
padaryti. 

Priežastis: Aš turiu kitus biznius, 
todėl reikalinga yra partnierlai, ku 
rie galėtų atsakančiai prižiūrėti. 

Reikale kreipkitės laišku, klausda- 
mi Informacijų. 

I. CESNUTIS, 
445 Grand Ave. 

Ne\v Haven, Conn. 

Furnišiai ant Pardavimo. 
Parsiduoda puikus, beveik nau 

ji furnišiai, pilnas setas apsta- 
tymui 4 ruimų. Priežastis, sa- 
vininkas išvažiuoja į kita mies 
tą. Atsišaukite greitai: 920 W 
32nd Place, Chicago, 111. 

Parsiduoda ant 2-jų lubų plytų na- 
mas. 6x6 pėdų rūmai, pečiu apšildo- 
ma, randasi prie 3214 S. Union Av. 
lotas 60 pėdų pločio. 

Antars plytų namas, 2-jų lubų, 
prie 3158 Union Ave., bu Storu Iš 
fronto, 6 rūmų pagyvenimas 15 už- 
pakalio. 

Trečias ant vienų lubų medinis 
namas, su štoru lš fronto; 5 rumų 
pagyvenimas, randasi prie 6601 So. 
Hermitage Av, Telef. Prospect 518. 

Parsiduoda Patentas ant iš- 
radimo, kuris praneša kada lit 
tus lis. Išradimas yra su elekt- 
ros batarėja. 

ALEX \VOLOSZYN 
3343 Fisk St. Chicago 

GARSINKI S "LIETUVOJ". 
Apsigarsinimas Dienraštyje 

"Lietuva" atneša geriausius 
rezultatus. 

FARMA PARDAVIMUI. 
PARSIDUODA farma 35 akorių, 

Berrien county, Michigan. LIETU- 
VIŠKOJ KOI IONIJOJ. t) rumų pagy- 
venimo namas, gerame stovyje, nau- 
ja barnė ir visi kiti triobesiai, ARK- 
LIAI. KARVES IR VIŠTOS, vežimai 
{taisymai ir mašinos. Parsiduos pi- 
giai. jeigu kas i)Irks greitai. 

Ateikite po No. 1437 W. ilith Street, 
tarpe 7 & K vai. vakare. 
Klauskite S. Barab. 

Parsiduoda grosernė ir ice cream 
soda įtaisymų. krautuvė labai pigiai. 
Kas reikalauja tokio biznio, kreip- 
kitės tuojaus po paduotu antras i: 

3437 So. Morgan St. 

Parsiduoda Locomobile 
5 sėdynių 

automobilius geriausios išdirbystės, 
4 cilinderių, C nauji cords. Roberiai 
naujai uždėti. Nauja baterija, parsi- 
duoda už $650. Auiciu jtilių galima 
matyt garadžiui visada. 3222 Soutii 
Halsted St. Drover 2186. 

REIKALAUJAME motery del plo- 
vimo bonkų. Gera užmokestis, pato- 
gi, svari ir šviesi darbvietė, pastovus 
darbas. 

ATWOOD & STEELE CO., 
1428 W. 37th St. 

REIKALINGAS MOKYTOJAS: Rei- j kalingas vyras gerai mokantis angliš- 
kai.Lietuviškai ir Lenkiškai, trijų kal- 
bų profesorius ir Vargoninkas, galir- 
tis graitl ir giedoti bažnyčioj. Mel- 
džiam atsišaukti žemiaus nurodytu ad- 
resu dėl suteikimo dauglaus informa- 
cijų. 

Raštininkas F. BUTKEVIČIUS. 
P. O. Box 613 

South Fork, Pa. 

Reikalaujame Kriaučių 
tuojaus: pocket makerių, sticheriųę pirmų ir antrų beisterių, šeiperių, 
knypkių siuvėjų, kaunierių siuvėjų. 

Pastovus darbas; gera užmokesnis; 
geros darbo aplinkybės. Ateikite pa- 
sirengė dirbti. 

BRIEDE & ROGOV8KY, 
83S W. Jackson Blvd. 6th floor 
Jos. Copper, Coat Shop foreman 

A. J. KALASAUSKAS 
Taisytojas Visokiu Naminiu Rtaka 
dg, persikėlė po šiuomi numeriu: 

2223 W. 23rd Place 
Chicago, 111. 

Telephone Canal 5395. 

Liberty Bondsai 
Męs Perkame. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokia 

atidčlioiimo—Bile suma 

$50—$100—$500—$1000 
Męs taipgi atperkame nepa 
baigtus mokėti kontraktus 
MĘS MOKAME AUGŠ- 

ČIAUSIAS KAINAS. 
Gyventojai toliau už miesto gali sių 
sti savobondsus užregistruodami pe! 
kras$; Me prisiunčiamo jums pini- 
ęus t$ pačią dien?., kaip tik gaunamu 
iusų bondsą. 
Ateik—Rašyk—T elef onuok 

LIBERTY SECURITIES GO, 
Room 713—155 N. Clark St 

Chicago, 111. 
Phone Majestic 8617 

i "Lietuviškas 
| Išradėjas". 

Sltuo vadru išdavlamo nauja 
knygute dėl Išradėjų, talpinanti 
20 pavelkslųir Iliustracijų, vi- 
sokį ų Išradėjų ir Išradimų, bu 
aprailmals lr paveikslais miestų New York'o ir Waahlngton'o. 

61$ brangią knygutę, męs iš- 
siunčiame kiekvienam ant pa- 
reikalavimo. 

DYKAI 
Jeigu Jus norite žinoti kiek 

turto žmonės prasigyveno ir 
kiek dar galima prasigyventi 
su pagelba naudingų išradimų, 
tai rąžykite tuojaus reikalauda- 
mi tos najudlngoa knygute*. 
Kaipo žinovai (ekspertai) pa- 
tentų, ~™ bandame Išradimus 
D Y K. A. t RpSykite: 

American Eurepean Patent 
Offices Inc. • 

i 
256 Broadvvay (LA \ 

NEW YORK, N. Y.) ! 

į Dr. G. N. Glaser f 
S Praktikuoja Jau 27 metai S 
B 8149 8. Morgan 8t.t kerti 32 «t 2 
g SpecIalUtai Moteriškų, Vyriškų, 9 
B lr Chronišku Ligų. 
g Valandos: 9—10 ryto, 12—1 po 

* 

5 piet. 8—8 vak, Nedėl. 9—2. o 

K TELEFONAS YARD8 M7. g 

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 
jiino atsitikimus, apsunkinimus kepe 
nu, dispepsija, rūgštis vidnriuose 
triukšmą ir galvos sukimąsi ir plGtmus 
nuo veido. 

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

Kaina 25c už vieną pakelj. Gulima 
gauti visose aptieUose arba tiesiai per 
krasą iš 

Burda Drug Go. 
1363 N. Ashland Av., Chicago, III. 

EO IX! IP R S S Į 
WM. DAMBRAUSKAS 

8!7 W. 34th St.. Boulevard 9336 
| 

Pradėk Naujus Metus su tobulu alrfij r« 

gijimu, taip. kad aicko nepraleistumei per r 
sus metus, kas tau gali buti naudingu. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių '.t 
galvos skaudėjimus, trumparegystė t'.ba toli- 
regystė prašalinama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DVKAJ. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. CH|CAGO 
Kampas 18tvs Gatvės. 

3£ios lubos, virš Flatt'o aptiekus. Tėmykttr 
< mano paras? 

Valandos: nuo 9tos vai. rvto iki 8 vai. vnk. j Nedūlioj: nuj 'J vai. ryto iki 12 vai. dienos. | 

PRANESIMAS 
Dėl Musų Darbininkų Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

A, Masalskis 
LIETUVIS 6RAB0RIUS 

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

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius žauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
Ir kitiems reikalams dieną ar 

naktj. 
3305 Auburn Ave. Tel.Drover 4139 

w v*v* >*< H_y*. 

Tel YARDS 1S3S 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių 
vaiky ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias, užsiseuėjusia# 
ir paslaptingas vyru ligas 

3259 So. Haisted Si., Chicago, ft 

Dr. Virginia Narbutt 
Physician & Surgooa 

3001 West 2211d Street 
am MarshaU Blvd, 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po pi«t 
7 iki 9 vakare 

Tei. Lawndals 66C 
ayvfchimssi 

Tel. Rockvvell 1681 

I Dr. M. Herznian 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 tie- 

tg kaipo patyręs gydytojas, ckirurgas 
Ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, Ty- 
rų. moiern ir vaikg, pagal naujausia* 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 \V. 18th 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. if 
6—8 vakarais. Telephone Canal JUO 

GYVENIMAS: 3412 S». Haisted 3t. 
VALANDOS: 8—9 **♦«». tiktai. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUŠU KAINAS. 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Poplerlo 

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

30033039 SO, HALSTED STREET CHICAGO, 1LL, 

Lietuviška Gydykla - DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir su pagelba 
naujausių ir tobuliausių elektrikinių Jtaisų. Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėidieniais 10 iki 12. 1645 VVest 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

BONDS 
Męs perkame Liberty Bonds 'Ož įf% M\ LX pilną "Cash" verty. Atneškite 'wl ir* " 

arba atsiųskite. J.G- SACKHEIM & CO. i Atdara kasdien nuo 9—6 
_v K | TItarninkais Ketvergals Ir 1335 Mllwauke Ave. | Subatomis 9—9. tarpe Wood Ir Paulina gatvių: J? 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR. S. SHANKS 

pagyvenimo Gydytojas ir Chirurgas 
859 N. Robey St. Cydo visokias Vyrų ii 

Kampas Iowa St. ligas taipgi i 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—D vakare^^^^^^hlrurgiškas ligas 

Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. Halsteč^^^^^^^ Valandos: 11—6 popiet; Nedėliomis 11—1 popiet Chicago^^^^^^ 

PIRKITE SAU DRAPANAS, KUR JUS GAUSITE 
TIKRĄ VERTĘ UŽ SAVO PINIGUS. 

Waist seam ir skirt modelių siutai nuo $17.50 iki $35.00. Konser- vativiškų stailų siutai nuo $15.00 iki $45.00. Vaikams siutai nuo $7.50 iki 8.50. 
Męs taipgi turime puikių jau kiek apdėvėtų drapanų, pilnus kos- tiumus, arba nekurias dalis. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET, CNICAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai vakare. NedSldienlaia—iki 9 vai. vakare. 

MOKSLO, LITERATŪROS IR HOLITIKOS SAVAITRAŠTIS 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaina metams $2. Pusei motų $1. Kanadon metams $2:50 Numerius pažiurgjimul siunčiame dykai. Turime didelj knygų sankrovą Ir katalogą siunčia*ne ant pareikalavi- mo, gavę 3c štampų. 
Vėliausia indomiausia mūsų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisluntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais Iš vienu > lių-zokonlnkių gyvenimo už tandžial uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money orčtjr'jjit tr- ba registruotuose lr.lškuose. 

"DIRVA", 
7907 Superlor Street CIeveland, Ohio 

P: S: šitas yra "Dirvos" naujas antrašas: 

I A. L. T. S. ORGANAS | 

| "SANDARA" 
| Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimą visame § 1 pasaulyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. | i EINA KAS SĄVA1TĖ j | Skaitykite Visi. Metams $2.00 | Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: | I "SANDARA" I = 

£ 1 366 Broadway, So. Boston, Mass. | 5 
a 

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELI KNYGĄ 

KS5T"0 ISTORIJA AMERIKOJE 
548 puslapiai TAI yra netilr istorija didžiausios pažan- gios musų fraternalės organizacijos, bet tai yra beveik visų Amerikos lietuvių isto- rija. nes joje pakliudoma ir plačiai ap- rašoma musų visuomeniški santykiai išei- vijoje. 

Juo veikiau tą veikalą užsisakysite, tuo greičiau apsiažinsite su Amerikos lietuvių istorija 
Drutuose apdaruose — $2.00 
Kaina $1.50 
Reikalaudami šios knigos, 
kreipkitės į "Tėvynės" ad- 
ministraciją šio adresu- 

L1THUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th ST., NEW YORK, N.Y. 
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