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Vokietija Plianuoja Naują 
Karę. 

bolševikus 
Riaušes Neapolyje, Italijoje. 

TALKININKAI UŽPULS 
PETROGRADĄ. 

Stackholr.ii, gegužio 12 d. 
Iš Helsingforso pranešama, 
kad talkininkai rengiasi už, 
pulti Petrogradą. 

Sakoma, kad užpuolime 
ant Petrogrado dalyvaus 
apie 50,000 kareivių. Jų 
vyliausia stovykla bus Hel- 
singforse. Francuzijos .skrai 
duoliai jau, sako, esą Fin- 
liandijos užlajoje ties Hel- 
singforsu. 

VOKIETIJA PLIANUOJA 
NAUJĄ KARĘ. 

Paryžius, gegužio 12 d. 
Laikraščio Lonrlon Times 
specialis korespondentas G. 
S. Adam praneša iš Pary- 
žiaus, kad talkininkų ran- 

kosna papuolė tuli doku- 
mentai iš kurių matosi, kad 
Vokietija rengiasi prie nau- 

jos karės rytuose. 
Vokiečiai, toliau sako mi 

nėtas korespondentas, jau- 
čiasi pergalėtais vakaruose, 
bet rytuose jie jaučiasi per- 
galėtojais ir mano tokiais 
pasilikti ir ant toliaus. 

Korespondentas praneša, 
kad talkininkams teko su- 

sekti, jog Vokietijos karės 
ministeris Hoske slaptai iš- 
siuntinėjęs amunicijos dirb- 
tuvėms pranešimus, kad 
dirbdintų amuniciją iki se- 

kančiam lapkričio mėnesiui. 
Gi jei talkininkai pareika 
lautų pasiaiškinimų, tai pa- 
aiškinti, kar dirbama idant 
suteikus darbininkams dar- 
bą ir tokiu budu išvengus 
šalyje bolševizmo. 

Rengimąsi karė n atkreip- 
tas prieš lenkus. Korespon 
dentas tvirtina, jog tapo tai 
kir.inkų susekta, kad vokie- 
čiai stengiasi sudaryti inci- 
dentus su lenkais, kad to 
kiu budu turėjus paskui prc 
gą pavartoti ginklą. 

Abelnai paėmus Vokieti 
ja, matomai, nei nemano 

kiek nors nusileisti rytuose 
o gal dar priešingai jie ma 

no rytuose šį-tą ir laimėti 

nes ten, ačiu bolševizmui, 
vokiečiai jaučiasi viešpa- 
čiais. 

I SUKILĖLIAI SKANDINA 
BOLŠEVIKUS. 

Helsingfors, gegužio 12d. 
Rusijos laikraščiai praneša, 
kad neramumai rusų bolše- 
Įvikų armijoje vis auga. Su- 
lyg laikraščių pranešimų, 
Uralo distrikte sukilo penki 
kariumenes pulkai. Jie nu- 

skandino daug bolševikiškų 
komisarų ir net Trockio sek 
retorių Lindon. 

RIAUŠĖS ITALIJOJE. I 
Paryžius, gegužio 12 d. 

Atėjo pranešimas iš Rymo, 
kad Neapolyje ištiko dide- 
lės riaušės. 

Būrys kareivių ir paliuo- 
suotų kalinių susimušė su 

žandarais; žandarai tapo 
priversti pasitraukti ir pa- 
sislėpė kareivių kazarmėse, 
gi sukilėliai užėmė teismo 
rumus. 

Vėliau žandarus sustipri- 
no lojalis kariumenės bata- 
lijonas ir po vienos valan- 
dos mūšio tvarka įvesta. 
Tapo išleista apie 3,000 šū- 
vių. Bet sužeistų esą apie 
14 ypatų. 

NAUJA ANGLIJOS KA 
RIUMENĖ ARCHAN- 

GELSKE. 

Londonas, gegužio 12 d. 
Pirma liuosnorių partija iš- 
važiuoja iš New Castle Ar- 
changelskas Naujai suor- 

ganizuotu pulkų iš liuosno- 
rių yra tikslu paliuosuoti 
esančius Archangelsko dis- 
trikte Anglijos pulkus. 

KARĖ SIAURIEMS SIJO 
NAMS. 

Atlantic City, N. J., ge- 
gužio 12 d. Moterų Kliu- 
bas ketinąs pradėti karę 
prieš siaurus sijonus, trum- 

■ pas rankoves, plikas moterų 
krutinės ir panašius moterų 

, prasižengimus, kurie yra 
■ kaltinami išvedime iš kelio 
, jaunuolių. 

Butų puikus dalykas. 

A toniobilius butų pui kus dalykas, je:gu t»k tos še nys taip tankiai nesprogtu. 

SUOKALBIS ČILI KARIU- 
MENĖJ. 

Buenos Aires, Argentina, 
gegužio 12 d. Šiądien gau- 
ta žinių, kad Čili respubli- 
koje susekta suokalbis tar- 
pe armijos aficierų, kurie 
buvo suplianavę apskelbti 
kariumenės diktatūrą. 

Sąryšyje su suokalbiu yra 
suareštuota į 60 aficierų ir 
prašalinta iš urėdų tris ge- 
nerolai. Kaltinami aficierai 
tvirtina, kad tuomi jie no- 

rėjo išgelbėti valdžią nuo 

gręsiančio proletarų judėji- 
mo. 

REIKALAUJA IŠDUOTI | 
KAIZERĮ. 

Paryžius, gegužio 12 d. 
Laikraštis Temps praneša, 
kad sužinojęs iš Hollandi- 
jos legacijos, jog talkinin- 
kai pasiuntę Rollandijai rei 
kaiavimą, kad išduotų b < vu 

sį Vokietijos kaizerį. 
Bet taipgi yra kalbama, 

kad teisimui' kaizerio ran- 
dasi keblumų. Buk Belgija 
atsisakiusi buti kaizerio kai 
tintoju; be kaltinimo nega- 
li buti, sulyg priimtos tvar- 
kos, teismo, f prieš Belgiją 
kaizeris daugiausiai nusidė- 
jo, ją užpuldamas. 

SURADO VAISTUS NUO 
JŪRIŲ LIGOS. 

Camp Mills, N. Y., geg. 12. 
Kariškas gydytojas, :na1'oras 
Lemon praneša, kad jam pasi- 
sekė su pagelba naujo metodo 
apsaugoti^ grįžtančius iš Fran- 
euzijos kareivius nuo jūrių li- 
gos 

Kareiviai užsikemša sau au- 

sis vata, suv^ginta tam tikrais 
vaistais. Sakoma, kad pasek- 
mės buvo puik:os; jų trans- 
porto kareiviai nei vienas ne- 

sirgo jūrių liga. 

AUSTRIJA TREČIOS 
KLIASOS ŠALIS. 

Paryžius, gegužio 12 d. 
Prieš karę Austro-Vengrija 
skaitėsi pirmos kliasos val- 
stybe, bet po penkių metų 
perversmių Europoje ši dvi- 

įlypė monarchija, sulyg jau 
baigiamos tvarkyti sutarties, 
taps net trečios kliasos val- 
stybe. 

Iš buvusios nemažos Aus- 
trijos užgema visa eilė nau- 

jų viešpatijų ir sustiprėja 
pirmiau buvusios silpnomis 
kelios Austrijos kaiminkos; 
gi pati Austrija eina silp- 
m n. 

Austrijos kariumenė taps 
panaši savo spėkose polici- 
jai. Laivynas tampa labai 
sumažintas. Atlyginimas 
už karės nuostolius ir naujai 
išsidirbusios ekonominės są- 
lygos padaro Austriją visai 
nežymia viešpatija. 

ŠEŠI VOKIEČIAI APLEI- 
DO VERSAILLES. 

Versailles, gegužio 12 d. 
šeši Vokietijos delegacijos 
nariai šiądien išvažiavo Ber 
linan. čia manoma, kad 
jų tikslu yra diskutuoti tai- 
kos sutartį su Vokietijos vai 
džia. 

Grovas Brockdorff-Rant- 
zau randasi dar Versailles, 
bet manoma, kad ir jis šio- 
je savaitėje važiuos Berli- 
nan pasitarti su savo val- 
džia. 

FOCH NUVYKO I 
FRONTĄ. 

\ 

Londonas, gegužio 12 d. 
Reuter agentūra praneša, 
kad maršalas Foch apleido 
Paryžių ir nuvyko į frontą. 

t 

VOKIEČIAI RENGIASI 
ATMESTI SUTARTĮ. 

Basie, gegužio 11 d. (su- 
vėlinta). Ateina iš Vokie- 
tijos žinių, kad mažesnės 
Vokietijos steigiamojo susi- 
rinkimo grupės nubalsavo 
atmesti talkininkų paruoštą 
taikos sutartį. Be4; skait- 
lingesnės grupės dar nėra 
tarę savo nuomonės. 

DIDELES DEMONSTRAN 
CIJOS VOKIETIJOJE. 
Beninas, geg. 12. Visuo- 

se didesnuose miestuose Vo 
kietijos atsibuna milžiniš- 
kos demonstracijos, protes- 
tai prieš taikos sutarti. Kal- 
bėtojai visur pasmerkia tai 
kininkus. 

Taipgi radosi ir tokių 
kalbėtojų, kurie smerkė tai 
kininkus už reikalavimą iš- 
duoti jiems buvusį Vokieti- 
jos kaizerį; girdi, Vokieti- 
ja pati turi spręsti apie jo 
kaltę. 

JUODUKAS PRAUSĖSI 
KAIZERIO MAUDYNĖJE. 

Payžrius, gegužio 12 d. 
Tapo sužinota, kad juodu- 
kas kareivis kumštininkas, 
besilankydamas po Vokieti- 
ją turėjo progą prausties 
buvusio kaizerio maudynėje 
Nenanahre. 

VILLISTAI SUDEGINO 
PENKIS TILTUS. 

Washington, gegužio 12. 
Mexico City ta])o sužinota 
nuo vieno aukšto valdininko, 
kad Vilios pasekėjai sunaiki- 
no penkis gelžkelio tiltus tarp 
Torreon ir Chihuahua City. 
Nuo šiol traukinius lydės spe- 
cialiai vagonai su valdžios ka- 
reiviais. 

I 

Amerika Šelps Lietuvą. 
Pildantis Lietuvių Komitetas Washingtone išga- 

vo iš Suvienytų Valstijų pašalpos administracijos vie- 
ną milijoną doliarių sušelpimui Lietuvos. 

Išdalinime minėtos pašalpos Lietuvoje rūpinsis Su- 
vienytų Valstijų maisto administratorius Hoover ir tai 
gana trumpame laike. Pildančio Komiteto telegramas 
skamba sekančiai: 

We obtained one million dollars from Ameri- 
can Relif Administration to be distributed by Hoo- 
ver in Lithuania within sixty days. 

Vinikas 
Bielskis. 

Telegramas išvertus lietuvių kalbon skamba sekan- 
čiai : 

Męs išgavome vieną milijoną doliarių iš Ame 
rikos pašalpos administracijos, kuriuos Hoover'is 
išdalys Lietuvoje bėgyje šešiųdešimtų dienų. 
Reiškia lietuvių triūsas išduoda gana gražius vai- 

sius, ir mums reikia nenuilstančiai darbuotis, o musų 
siekiniai įsikūnys. 

ANGLIJA UŽMOKĖS 
AM "RIKAI $35,500,000 
WaGhington, gegužio 12. 

Tapo pranešta, kad Suvie- 
nytų Valstijų specialė komi 
sija padarė galutiną pinigi- 

I nį apskaitliavimą su Ang- 
lija. 

Mat Anglija imdavusi iš 
Amerikos nemažai Įvairios 
kariškos medžiagos; bjt už 
tat suteikdavusi Amerikai 
nemažą patarnavimą perga 
benime kariumenės. 

Dabar suvedus galutiną 
apskaitliavimą Anglija dar 
turės išmokėti Suvienytoms 
Valstijoms $35,500,000. 

r 

EBERTO KARIUMENĖ 
UŽĖMĖ DANZIGĄ 

Berlinas, gegužio 11 d. 
(suvėlinta). Vokietijos vai 
diška kariumenė užėmė mie 

įsta Danzigą. Tapo areš- 
tuota daug spartakų lyde- 
! rių. 

AU5TRIJ0? DELEGACI 
JA IŠKELIAVO 
FRANCUZIJON. 

Vienna, gegužio 12 d. — 

Šiądien Austrijos delegaci- 
ja Taikos Konferencijcn iš- 
važiavo iš Viennos 5:20 po 
piet. 

AMERIKOS DIRIŽABLIS 
EUROPON. 

St. John, N. F. geg. 10. 
Atėjo informacijų, kad Su- 
vienytų Valstijų kariškas 
diržablis neužilgo išlėks Eu 
ropon Montauk Point. Apie 
šio diržablio panašius plia- 
nus nieks nežinojo, nes tas 
buvo iki šiol slepiama. Šią- 
dien čia pribuvo skraiduo- 
lis Chicago, kuris, sakom0., 
gelbės diržabliui. 

ISUFRAGISTĖS LAIMĖJO 
HOLLANDIJOJE. 

Haaga, gegužio 12 d. — 

Antrasis parlamento butas žy- 
mia diduma balsų priėmė bi- 
lių suteikiantį moterims pilnas 

lteises. 

AMERIKONAI TUOJ AP- 
LEIS ARCHANGELSKĄ. 

Archangelskas, geg. 10d. 
(suvėlinta). Cia stropiai reni 

giamasi išvežti Amerikos ka- 
riumenę iš Šiaurinės Rusijoj 
apie pradžią birželio mėnesio, 
ir gabenti, [ Suvienytas Vai 
stijas. 

Tokis rengimąsi daroma pa- 
siremiant karės sekretoriuas 
Baker viešu užreiškimu, kad 
amerikonai bus ištraukti iš Ru 
sijos. Bet oficialio įsakymo 

dar nėra gauta; vienok ame- 

rikonai mušiuose jau mažai 
kur dalyvauja. 

PARYŽIUS TRIUMFUOS 
PERGALĘ. 

Paryžius, gegužio 12 d. 

Paryžius rengiasi prie dide- 
lio trumfo O dieną birželio. 
Cus didelis parodavimas tal- 
kininkų kareivų, nežiūrint ar 

bus pasirašyta po taikos sutar- 

timi, ar ne. 

SOCIALISTAI EGZAMI- 
NUOS SUTARTĮ. 

Amsterdam, gegužio 12d. 
Tarptautinis socialistų kon- 
gresas nuskyrė speciale ko- 
misiją examinuoti taikos su 

tartį, kurią talkininkai pa- 
tiekė Vokietijai. Paskui bus 
kreiptasi prie "keturių di- 
džiųjų," kad išreiškus jiems 
socialistų partijos paniūrą į 
taikos išlygas. 

NUŠOKO NUO BĖGIU 
TRAUKINYS 

Moulton, Iowa. Netoli 
stoties nušoko nuo bėgių pre- 
kių traukinys. Dėlei šio nuo- 

tikio užmušta pečkurvs ir ki- 
ti du vyrai. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Utarninke debesiuota ir 

naktin lietus, taipgi ir sere- 

doj; maža atmaina tempe- 
ratūroje, vidutiniai piet-ry- 
čig vėjai. 

Saulėtekis 5:31; Saulelei 
dis 8:01. i 
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Nemuno Internacionaiizavi 
mas. 

Sulyg Talkininkų paduotos vokie- 
čiams taikos sutarties, Nemuno upė, nuo 

Gardino net iki jūrių, turi buti internacio- 
nalizuota, t. y. privalo likti tarptautiška. 

Ką reiškia upės internacionalizavi- 
mas? Tas priklauso nuo to, kokios sąly- 
gos, taisyklės ir padavadijimai >'ra prie in- 
ternacionalizavimo prikergti. Jis gali reik 
šti labai daug, ir gali reikšti, sulyginamai, 
labai mažai. 

Pilnam savo supratime, internaciona- 
iizavi'nas kokios nors upės, arba kanalo, 
reiškia, kad visų viešpatijų laivai gali to- 
kia upe plaukioti taip laisvai ir be jokių 
varžymų, kaip kad plaukioja plačiomis jū- 
rėmis. Tai reiškia, kad valdžia tos šalies, 
per kurią tokia upė plaukia, ar kanalas ei- 
na, neturi tiesos turėti jokios kontrolės, 
kiek tas lytisi laivų plaukiojimo, negali už- 
dėti jokių muitų svetimiems įplaukiautiems 
iaivams,—internacionalizavimas, paprastoj 
savo reikšmėj, reiškia, kad tokia upė ne- 

priklauso šaliai, per kurią ji plaukia, bet 
primuso visam pasauliui, rne tos pro- 
gos reik patėmyti, kad upių internaciona- 
iizavimas yra visai naujas, šios taikos k'iš- 
radimas": iki šiolei buvo internacionali- 
zuojami jūrių kanalai, bet ne upės, sie- 
kiančios pačian šalies vidurin. 

Ką reiškia, ar gali reikšti Lietuvai Ne- 
muno internacionalizavimas? Kad jis yra 
rodykle prie busiančio Lietuvos klausimo 
išrišimo, tas yra aišku. Bet ką šita rody 
klė rodo? Gerą, ar blogą? 

Mėginkim j tai pažvelgti. 
Iškalno reik padalyti pasargą, kad 

nuodugniam šių klausimų išgvildenimui 
taikos sutartyje yra permažai žinių, o ir 
ten paduotos žinios yra perdaug abelno 
tono, idant iš jų galima butų tikrai atspėti, 
ką tokio padavadijimo autoriai turėjo min 
tyje. Todėl, neturint pilnesnių žinių, šiuo 
laiku prisieina tiktai atkreipti stydą į ga- 
limybes, kurios gali buti tokio padavadiji- 
mo pasekmėje. 

Pažiūrėkim, ką taikos sutartis apie tai 
sako. štai kokiais žodžiais ji nustato Ne- 
muno ir kitų upių busianti padėjimą: 

'*Elba nuo savo susijungimo su Vltava, Vi- 
ta va, nuo Pragos, Oderis nuo Oppa, Nemu- 
nas nuo Gardino ir Dunojus nuo L'lmo, yra 
paskelbiama internacionališkomis upėmis sy- 
kiu su savo susijungimais. 

"Elba ir Oderis bus po užvaiz la interna- 
cionalu] komisijų, kurios susirinks į tr!s mė- 
nesius laiko; El-bo.s komisija susidės iš ketu- 
rUt atstovu nuo Vokietijos, dviejų nuo Cecho- 
Slovakijos ir po vieną, nuo Didžiosios Brita- 
nijos, Prancūzijos, Italijos ir Belgijos; gi 
Oderio komisija po vieną nuo Lenkijos, Rusi- 
jos, Čecho-Slovakijos, Didžiosios Britanijos. 
Prancūzijos, Danijos ir Švedijos. Jeigu bile 
kokia sale Nemuno upės esant' viešpatija [ri- parian statė] to prašytų pas Tautu Lygą, 
tai panaši komisija butu sutverta ir tenai." 

Tiek apie tai sako Taikos sutartis. 
Dabar kįla klausimas, kodėl Nemunas 

turi buti internacionalizuotas ir kokia vieš- 
patija, ar viešpatijos laikoma mintyje, kuo- 
met kalbama apie "bile kokią sale Nemu- 
no esančią viešpatiją"? 

Viršuje paminėtos upes Elba ir Oderis 
yra per Vokietiją plaukiančios upės. Inter- 

nacionalizavimas upės Elbos ir jos šakos 
Vltavos, kuri vokiškai vadinosi Moldau ir 
kuri yra Čechijoj, yra suprantamas: šios 
upės yra vienintelis kelias, kuriuo Čecho- 
Slovakija gali pasiekti jūrių, nes šita nauja 
viešpatija neturi savo pajūrio. Upės Ode- 
rio internacionalizavimas gali buti. išaiš- 
kintas, ir veikiausiai yra aiškinamas, tuo- 
mi, kad duoti per Vokietiją išėjimą prie 
jūrių cechų ir lenkų Silezijai. 

Bet jeigu taip, tai, vadinasi, ir Nemu- 
no internacionalizavimas manoma daryti 
tuo tikslu, idant kam nors duoti išėjimą 
Nemunu į jūres, pradedant nuo Gardino. 
Taip manant, beveik negalima padaryti 
klaidos, ypač kuomet, internacionalizuo- 
jant Baltiko upes, padaryta vienas stambus 
išėmimas—neinternacionalizuota Vislos. 
Kodėl neinternacionalizuota vTislos? Be 
abejonės, todėl, kad ji visa ištisai plaukia 
per vieną viešpatija—naujai sutvertą Len- 
kiją. Iš to pat savimi prašosi tik viena iš- 
vada,—kad Nemuno viršūnėse, talkininkai 
projektuoja Kitą, apart Lietuvos, viešpati- 
ją, kuri, pradedant nuo Gardino, turėtų 
liuosą išėjimą prie Baltiko. 

Šita išvada rodosi taip aiški, kad jos 
teisingumo užginčinti negalima. Bet kas 
gi toji viešpatija butų? Tikrai ne Lietu- 
va. Nes tuomet visas Nemunas, kaip ir 
\isla. butų ištisai Lietuvos teritorijoj, ir 
jo internacionalizavimui, prie paprastų ap- 
linkybių, nebūtų prasmės. Negali ja buti 
ir Rusija, nes turbut nei talkininkai nesi- 
tiki, kad ji galėtų pasistumti nuo Nemuno 
viršūnių taip toli i vakarus, kad pasiekti 
net Gardino. 

Pasilieka, vadinasi, viena Lenkija, ku 
ri griežtai laikosi savo pretensijų prie Gar- 
dino ir prie Vilniaus (jis turėtų išėjimą i 
Nemuną per upę Nėrį). 

Internacionalizavimas Nemuno, todėl, 
neabejotinai patvirtina jau pirmesnius, gan 
dus, kad talkininkai yra palinkę Gardiną, ir gal Vilnių, priskirti prie Lenkijos. 

Sakome "palinkę," nes klausimas nė- 
ra dar išrištas ir Taikos sutartis tiktai pra- skina taką vėliaus taisomam keliui. 

Kitokios prasmės Nemuno internacio- 
nalizavimui, aišku, buti negali. Bet taipgi aišku ir tai, kad lietuviai dės visas galimas 
pastangas, kad toks lenkų plianas neįvyk- 
tų. Lietuva, su internacionalizuotu Nemu- 
nu, plaukiančiu per pat Lietuvos vidurį, butų kūnas, kurio pat gyviausis muskulas 
butų atrofijos (nudžiuvimo) apimtas, arba 
kurio pats nugarkaulis butu suparaližuo- tas. 

Apie Lietuvius į 
ATS1PIRKUSI TAUTA. 

i'arptautiškoj saulių ir satelitų kekė- 
je, vis besiplatinančioje savo painume, nei 
vienai netinka geriaus žibėti, kaip naujai- iškilusiai žvaigždei Lietuvos. 

Gabus žmonės, su įgimtomis muzika- 
liškomis ir artistiškomis kokybėmis, kurios 
pažymi "romantišką" rasę, šitie Lietuviai 
gyveno ir kovojo ir vystėsi per amžius po 
priespaudos debesiu. Tas, kad jiems buvo 
užkirstas kelias prie tautinio platinimosi, 
tapo atlyginta, išdalies, jų prisirišimu prie idealų. Lenkija, Rusija, Vokietija—kiek- viena paeiliui turėjo viršų, kaip jos manė, šioje šalyje; dabar raudonasai pavojus sie- 
kia prie vienybės perskėlimo, o vienok nei 
Slavas nei Teutonas, nei imperatorius nei 
bolševikas, negali suplėšyti tautos dvasi- 
nių ryšių, jeigu ji nusprendė juos palaiky- ti. : i 

[Svetimoje Spaudoje 

— "UI* — 

Lietuva neabejotinai priparodė,—kad ji turi teisę prie nišos pasaulio konsteliaci- 
joj [t. y. prie neprigulmybės]. 

— Redakcijinis straipsnis. 
Times'e, Brockton, Mass. 

Balandžio 28 d. 1919 m. 
* * 

LIETUVA TURI SENĄ LITERATŪRĄ. 
Nauja respublika prie Baltiko jūrių, Lietuva, turi savo savita literatūrą. Spau- dos išradimas šešioliktame amžiuje suteikė 

kilimą grynai lietuviškai literatūrai, kame 
vakarinė Lietuvos dalis buvo ypatingai pro duktyvė. Iš 59-nių lietuviškų knygų, at- 
spausdintų nuo 1547 m. iki 1701, dvide- 
šimts keturios buvo Prūsų Lietuvos protes- 
tantams, aštuonios kalvinistams ir 27 Lie- 
tuvos katalikams. Profesorius Volteris yra 
nuomonės, kad stoka pilnų žinių apie Lie- 
tuvos kalbos ir literatūros istoriją gali bū- 
ti išaiškinta tuo faktu, kad šios literatūros 
liekanos tapo runaikintos apie septyniolik tą šimtmetį. Daugelis šitų knygų visai 
prapuolė: ištikrųjų, tiktai vienintelės ne- 
kuriu tokių knygų kopijos užsiliko. Jos 
buvo rašomos ir leidžiamos išimtinai lie- 
tuvių, kurie įgijo mokslus Karaliaučiaus 
universitete ir Vilniaus Akademijoj. 

Iš Free Press, Detroit, Mich. 
Bal. 27 d. 1919 m. 

Y. M. C. A. teatras Vokietijoje; tokių teatrų 
Amerikos armijoje yra g ana daug. 

Egzekulyvio Komiteto Pranešimas. 

Gegužio trečioj dienoj suka- 
ko lygiai metai nuo lietuvių 
delegacijos pasimatymo su 

Prezidentu YVilsonu. Tai buvo 
padaryta vienas iš svarbiausių 
žingsnių del Lietuvos nepri- 
klausomybės. 

Šįmet per pirmas penkias ge 
gūžio dienas \Yashirigtcne pa- 
daryta nepaprastos pastangos 
pripažinimą Lietuvai -išgauti. 
Paklabinta- visi valdžios sky- 
riaii, kuriuos tik paliečia Lie- 
tuvos klausimas, žodžiu ir ant 

rašto perstatyta dabartinė si- 
tuacija ir neatbūtinas reikalas 
dabartinę Lietuvos valdžią pri 
pažinti kaipo de facto valdžia. 
Nueita į ivc.irius Valstijos De- 
partamento skyrius, turėta dvi 
valandinę konferenciją su Ge- 

Jneraliu Stabu Karės Departa- 
mento,. taipgi atlankyta Šve- 
dų ir Aglų Ambasadas. Suei- 
ta keletas senatorių, užiman- 
čių vadovaujančias roles val- 
džios rateliuose. \ isur patyria 
prielankumas Lietuvos nepri- 
klausomybei. Pasirodė, kad 
\Vashingtono valdžia jau se- 

niai išsiuntė rekomendacija 
Amerikos Taikos Misijai Pa- 
ryžiun, kad pripažįntų keletą 
naujai susiorganziavusių Eu- 
ropos valstijų, jų tarpe reko- 
menduota ir Lietuvos pripaži- 
nimas. Tad Washingtone pa- 
daryta vskas, kas iki šiol buvo 
galima. 

Gegužio pirmoje dienoje 
i^gzekutyvis Komitetas įteikė 
Valstijos Departamentui tam 
tikra memorandumu su pra- 
šymų, kad tuojaus persiųstų 
Prezidentui \Yilsonui. I pusva 
landi memorandumas jau bu- 
vo pasiųstas Paryžiun. 

Žemiaus ištisa! paduodame 
minėto memorandumo tekstą. 
To J lis Excellcncy \Voodrow 
Wrilson, President of the Uni- 
ted States of America. 
Sir: 

The reports of tlie activities 
of Polish troops in Lithuanian 
territory) liave created a crisi^ 
in Lithuanian affairs. neces- 

sitating some defiriite state- 
ment by the Government of 
the United States a s to Poles 
position regarding l.ithuania. 

'Tlie Polish Government de- 
clares that this un\varranted 
invasion in Litiiuania is for tlie 
purpose of proteeting the 
people of Lithuania. The Lith- 
uanian Government and the 
Lithuanian National Counsil 
in America protest against 
l'his i:ivasion and declare that 
the people of ! .itliuania do not 
vvant or reąuire P'-lish protec- 
tion. 

For man)* months the Litlva-j 
uiian armv has successfuny'į resistcd the forccs of the Rus-i 
jia.n Bolshevik'-. 

The people of Lithuania are 

tvhollv eonvinccd that the only 
"Hirpose of the Polish Govern- 
nent in sending troops into 
Lithuania is to forcibly annex 

Lithr.anian territory. Polish 
Iniper.ialism is no more accep- 
table t<> Lithuania than any 
otlier foreign domination. 

This situation has created 
grcut unrest among Litliua- 

nians in America. Tlic Lithua- 
nian. National Council is of 

jlhe opinion that the continued 
presence of Polish armed for- 
ces in Lithuania \vill mean the 
collapse of the iront against 
Bolshevism, because the Lith- 
uanian Government \viil have 
diffieulty in maintaining \var 

against Bolshevik invansion 
vvhcn the people \vill as bitterly 
oppose a Polish invansion. 

The Lithuanian Government 
AvonUl welcome the presence 

of allicd forces other than Po- 
lisli in Litlniania. The presence 
of Polisli troops menaces thc 
security not only o f the Lith- 
uanian Re public, bnt means 
the weakening of the forces 
opposing Rnssian Bolshevism. 
()n\- the definite aššurancc of 
llie Goverr ment'of the Uni- 
ted States that it recognizes 
the rights of the Lithuaniau 
people can provent a ca'.as- 

♦rophe in Litliuania. 
The Lithnanian National 

Council respectfullv urge that 
the President of the United 
States įnake sonie public state- 
ment of the policy of this Go- 
vernment toward Litlniania. 

Respectfulv subniited, 
Executive Conunittee 

I.itluianian National Council 
M. J. Vinikas 
Chairman 
Jonas Žilius 
Secretary 

Amerikos spaudoje pasklido 
gandas, kad lenkai užėm€ Lie- 
tuvos sostinę "\"ilnių. Kadangi 
buvo pažymėta, kad los žinios 

i atėjo iš Yaršavos, todėl gerai; 
žinodami, kad daugumas pra-Į 
nešimų ateinančių iš Yaršavos 
yra lenkų tyčia sufabrikuoti 
neteisingi pranešimai, ir šio 
pranešimo teisingumu męs 
abejojom. Tuoj pasiųsta kable- 
grama Europon, reikalaujant 
tikrų žinių. Prabėgo pusė sn- 

v;.ul's, o atsaKvmo dar nesu- 

laukta, bet nuims pasisekė ki- 
tais keliais sužinoti, kad i>tik- 
rtijų minėtas prane-imas yra 
lenku peleistas gandas, Paty- 
rus tai, Egzckutyvis Komite- 
tas padavė Amerikos spaudai 
sekanti oficiali pranešimu: 
Liihuanian Information Bu- 
reau, 6 Y\— 48th St., Nevv 
York. 

Declaration of Polish Dict 
in this morning papers tliat 

Įthe miiitary activitv in Litua- 
įnia is not to anncx territory to 
Poland against thc willof the 
inhabitanls Imt orily to protect 
thcm against invasion is a de- 
claration niade for mislcading 
jmrpo?.3 only. Polish aims are 

entire'iv imperialistic and they 
plan to eoerce and terrorize 

the inhabitants into compul-, 
sory sclf dctermination favo- 
rablc to Poland. Tliis is thc 
rcal object of thcir propagan- 
da in conection vvith tliis mili- 
tary operation. This Polish mi- 
litary nianeuvcr extcrmely 
dangerous and considerably 
strcngthens thc bolshevist 
įnovcment since the Litlnianian 
Įarmy has to be \vithdra\vn 
irom the bolsevist front i*i or-| 
der to oppose the incomparab- 
ly more dange rous Polish im- 
perialistic invaders. 

Litliuaiiiaii li:r c cnt iv c Com- 
viittcc 

Washington, 1). C. 

Šiandieną, gegužio penktoj 
dienoj, Kgzekutyvis Komite- 
tas gavo nuo Lietuvos Delega- 
cijos iš Paryžiaus sekančią 
kablegramą: 
Lithuanian Exeeutive Com- 
mittee. 
\Yashington, D. C. 

Poles attempted to eapture 
Vilna but failed. Vilna is still 
lieki by BolsheviH. They liave 
taken Grodno. Lithuanian Go- 
vernment protested to Peace 
Gmferenee against Polisli in- 
vasion. Big po\vers directed 
Poles and Lithuanians to cease 

hostilities declaring tliat mili- 

tary occupation will not decide 
territorial ąuestions. Baltic 
statės commi sion \vas ereated 
by peace eonferenee \vhieh 
will investigate and settle all 
1 lithuanian ąuestions. 

XarusJici'ich. 

Gavom kablegramą ir nuo 

kun. Dobužio iš Šveicarijos, 
kurioje patvirtino, kad Mi- 
nių užėmę laiko bolševikai, o 

pietinę Lietuvos dalį užėmė 
lenkai, prieš ka Lietuvos val- 
džia ir Lietuvos Taikos Dele- 
gacija Paryžiuje užprotesta- 
vo. 

Šiuos pranešimus taipgi pa- 
tvirtina valdžios rateliuose 
\Vashin&tone. 

Tad, kaip matom žinia apie 
Vilniaus užčmumo per lenkus 
laivo neteisinga, ir dar karta 
patvirtinta, kad visi praneši- 
mai ateinanti iš Yaršavos, ant 
kiek jie lieti Lietuvą, yra ne- 

teisingi. 
Egzekutyvio Koniiteto In- 

formacijos Biuras. 

IŠ AMERIKOS LIETUVIU 
TAUTINĖS TARYBOS 

RASTINĖS. 

Posėdis gegužio 6. — Pra- 
nešimai Tarybon: Išpilei. Kom. 
praneša sekančius dalykus: 
kad Lietuvą dabar jau galima 
Šelpti, nes Amerikos Pramonės 
Komisija pavelijo su Lietuva 
susinešti ir siusti visokius daik 
tus bei maistą j kad Publikaci- 
jos Plane darbai jau gerus vai- 
s'us parodė; kad apturėta nuo 

Dobužio sekančio turinio kab- 
legramą: "Vilniuje menkai 
1; )lševikai. Reguliarė lenkų ar 

mija įsigriovė Pietinėn Lietu- 
von. Valdžia ir Delegacija Pa- 
įyiuje per Sąjungiečius protes 
tuoja priešais įsigriovikus." 
2) JA. l>-vė priduoda infor- 
macijai sekrnčią kablegranrt 
nu ) Lietuvos pasiuntinio 
pmsiao Londone: "Lietuvos 
valdžia prašė sukelti Ameriko 
ic paskola. Pinigai pasiliks 
Amerikoje užmokėjimui už ta 
vorus. Lietuvos valdžia tatai 
garantuoja. Tayorai nebus iš- 
gabenami iš Lietuvos. Rašytas 
ingaliavimas ir garantijos yra 
mums prisiūta ir bus persiųsta 
Gegužio pirmą Lie'uvos komi- 
sija išvažiavo Amerikon.'" 3) 
Perlmano firma daro išgabe- 
nimo produkai pasiūlymą. 4) 
Ukraijinit delegacija pribuna 
pasitarti ateities bendram dar- 
bui. 5 ) Ineina nuorašai sutar- 
ties su p. Ivanausku delei žem- 

/ 

apių. 6) Informacija nuo 

Cent. Koin. kad Raudonasis 

Kryžius sustabdęs išmokėjimą 
pinigų Europoje pakol nebus 

čia tvarka nustatyta. 7) Inėjo 
adresai nuo įvairių Slavų orga- 
nizacijų bendrumui pasitarti. 
8) Iždininko p. Ambrožo ra- 

portas už balandį: išleista 

$1256.57. Lieka ižde $453.58. 
9) Byoir praneša apie išvažia- 

vimą Francuzijon korespon- 
dento, kurie raporiuos apie Lie 
tuvos reikalus Amerikon. 10 ) 

S.imo renginio asišaukinias. 
11) Antrinas nuo p. Egan delei 
rašto apie Lietuvą. 12) Įvai- 
rios iškarpos iš laikraščių per 
Publikacijos Komisiją. 

Nutarimai: 1) "Lietu- 
vos Liuosybės Sargų" organi- 
zavimo komisijon priskirta Ka- 

pitonas Dr. Dambrauskas. 2) 
Maisto gabenimui paimta žing 
sniai su Lietuvos atvažiuojan- 
čia komisija susitarti. 3) Xe\v 
Yorke mass-mitingas su Publ. 
Kom. susitarti. 4) Protesto ge- 
neralė rezoliucija suredaguoti. 
5) Raudonojo Kryžiaus orga- 
nizavimas jau eina; sekančią 
>avaite bus užbaigta ir paskelb- 
ta generalis plianas. 6) Ekono- 
minė Komisija paakinti tam 

tikrais faktais. 

J. O. Sirvydas. 
A. T.. T. Tarybos Sekretorius. 

Daktaras 

Jonas. W. Sarpallus 
Gydytoja® ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2G44 
Namai Bouievard 5602 

Or. Virginia Narfeotf 
Physician & Surgeon 

30c 1 West 22nd Street 
am MarshaU Blvč, 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po plet 
7 iki 9 rakara 

Tol. Lawndale 660 
Gyvejiiir.sai 

TflL Rockvvell 1681 

Dr. M. Herzman 
1S RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

tų kaipo patyręs gydyte.ias. chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aitrias ir chroniškas liftas, vy- 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
mctoda». X-Ray ir kitokius elektroa 
irietalscS. 

Oflfas ir Laboratorija: 1025 W. ISth 
Street, netoli Fi«k Street. 

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

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

Te! YARDS 1532 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GVūYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Speclališkai gy- 
do limpančias, užsiscnojuslas 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsted St.. Chicago, III. 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

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

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

TELEFONAS YARD8 637. 

I MESIMAS 
{ Del Musų Darbininkų Gerovė3 
i MĘS UŽDAROME 
| NEDĖLIOMIS 
j PER VIS> ^lENĄ 
i H. B. Sl'ERN 
3442-3444 S. Halsted St. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prlainarco- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tf>$;ul atsilanko J ofisę. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSallc St. 
Telefonas Frankliu 2S03. 



Amerikos Lietuvių Seimas. 

Kaip Chicagiečiai priims 
j 
atstovus? 

Sutikimui atstovų chica- 

giečiai rengia įspūdingą 
"Lietuvių Vakarą" (Lithua- 
nian Reception) su žingei- 
džiomis prakalbomis ir pui- 
kių muzikaliu programų po 
vadovyste kompozitoriaus 
Stasio Šimkaus. "Lietuvių 
Vakaras" rengiamas Nedė- 

lioje Birž. June 8 d. 7:30 
vai. vakaro didžiausiame 
Chicagos teatre "Audito- 
rium," kuriame lošiama 
operos ir milžiniškiausi vei- 
kalai. "Auditorium" talpi- 
na savyje arti 4,000 žmonių. 
Vakaran kaip ir programan 
kviečiami įžymiausi lietu- 
viai ir amerikonai. 

Atstovai iš Rytinių vai- 
stijų, ypatingai, yra pagei-, 
daujami šiame "Lietuvių. 
Vakare." Tikietus galima 
gauti jau dabar kreipiantes 
prie sekretoriaus su užsisa- 
kymu. šiame "Lietuvių 
Vakare," prie įdomių cere- 

monijų, bus įšventintas 
"Liuosybės Varpas," Ame- 
rikos lietuvių dovana Lie- 
tuvos Respublikai. Apie 
"Liuosybės Varp-'i" bus pa- 
rašyta plačiau. 

Visi atstovai kviečiami 
pasiekti Chicagą Nedėlioje 
Birž. 8 d. apie pietus arba 
pavakarę. 

Kaip chicagiečiai išleis at- 
stovus? 

Išleidimui bei atsisveiki- 
nimui su atstovais chicagie- 
ciai rengia puikų Bankietą 
Morrison viešbutyje, kur 
bus laikomos seimo sesijos. 
Bankietui paskirta utamin- 
ko Birž. 10 d. 8 vai. vaka- 
ras. Čia dalyvauti yra kvie 
čiarni miesto valdininkai ir! 
šiaip įtekmingi žmonės ame' 

O kas daugiau? 
Tiesa, aciu kad užklau- 

sėt. Visi svarbiejie seimo 
nuotikiai bus fotografuoti. 
Bus imami ir judomiejie pa 
veikslai, kad tokiu budr pa 
skleidus Amerikos Lietu- 
vių Seimo darbus po pla- 
čiąją Ameriką ir kitas ša- 
lis. Visokios fotografijos 
bus užrekorduotos knygo- 
je: "Amerikos Lietuvių Sei 
mo Istorija." Apie tai bus 
parašyta vėliau. 

O Kam saukiamas Seimas? 
Čia tai yra'užvis svarbiau 

sias klausimas; už tai sun- 

kiausia atsakyti; kol Rezo- 

liucijų Komisija nepaskelbs 
pilnai apdirbtų rezoliucijų, 
išdestančių seimo mierius, 
(Rezoliucijų Komisija jau 
dirba ir visos rezoliucijos 
bus prieš Seimą paskelb- 
tos). Čia nors paviršutinai 
galima apie tai priminti. 
$tai keletas vyriausių Sei- 
mo tikslų: 

1. Išreikalauti. Amerikos 
pripažinimą Lietuvos Re- 
spublikos ir josios valdžios. 

2. Gauti paskolą Lietu- 
vos šelpimui, 

3. Sutvarkyti Amerikos 
Lietuvių politišką darbą, 

4. Apskelbti visam pa- 
sauliui lietuvių teisotus liuo 
sybė3 reikalavimus. 

5. Raudonojo Kryžiaus ir 
Lietuvių armijos organiza- 
vimas, melsto siuntimas ir 
t. t. 

Pakartotinai primenama 
draugijoms rengtis Seiman. 
Atstovai privalo buti išrink 
ti kuoankščiausiai ir jų man 

v datai prisiųsti gen. sekre- 

><? 

toriui, bent keliomis dieno- 
mis prieš seimą. Kadangi 
šiame seime tikimasi daly- 
vaus daugybė delegatų, to- 
dėl reikalinga iškalno tin- 
kamai prisirengti. Kas 
svarbiausia, lai draugijos 
neatidelioja rinkimą dele- 
gatų ir siuntimą mandatų. 

Kaip visuomet, taip ir 
šiuom kart, gali rastis vko- 
kių agitatorių šio darbo 
trukdymui. Todėl nereikia 
paisyti nieko vien tik reng- 
tis pagalbon Lietuvai-Sei- 
man. Šis seimas gali buti 
paskutinių Amerikos lietu- 
vių patarnavimu Lietuvai, 
ko nuo mųs šiuomi laiku ir 
tikimasi. Kol Amerika ne- 

pripažins Lietuvos Respub- 
likos ir josios valdžios, tol 
męs nesiliuausime dirbę: j 
rengsime masmitmgus, pro- 
testuosime, šauksime sei- 
mus kas metai, o jei reikėtų 
ir tankiau. Pirmiau rinko- 
me parašus reikalaudami 
Lietuviai Neprigulmybės 
(tam dalykui likosi atidėta 
apie $60,000). Dabar gal- 
vatrūkčiais rengkimės 'Ame 
rikos Lietuvių Seiman, ne- 

paisant, kad tas seimas 
mums brangiai atsieis. Vi- 
si musų darbai per niek, jei 
męs, Amerikoj gyvendami 
nepajiegsime Suv. Valst. 
valdžią prilenkt Lietuvos 
Respublikos pripažinimui. 

Tuomi pat laiku, kada 
įvyks Amerikos Lietuvių 
Seimas bus sušauktas ir 
Amerikos Congresas. Tu- 
rėsime gerą porgą priminti 
jiems apie prez. Wilsono pa 
žadėtą tautom apsisprendi- 
mą ir liuosybę. 

"Amerikonų Presos" ko- 
misija jau dabar imasi už 
tinkamų priemonių, kad 
kongresą paraginus. Yra 
viltis šiuomi Seimu gauti 
Amerikos valdžios pripaži- 
nime Lietuvai. Ar tai ne- 
bus istoriškas Seimas? 

Todėl visi lietuvių veikė 
jai, kurie norite Lietuvai 
Neprigulmybės, visos Lietu 
vos liuosybei dirbančios 
draugijos, skubėkite Ame- 
rikos Lietuvių Seiman, Chi 
cagon, Birž. 8, 9, 10 ir 11 
dienomis. 

Draugijos reikalaukite 
Mandatų Blankų; taipgi 
siųskite savo patarimus bei 
inešimus seimo rengimo ge- 
neraliams sekretoriui, 

Dr. K. Drangelis, 
3261 S. Halsted St., 

Chicago, 111. 

NESUMELAVO. 
Tris ̂ lietuviški gydytojai ruo- 

šies palošti kortomis. Stokavo 
ketvirto patnerio, kurį jie pa- 
kvietė per telefoną. Pastarasis' 
norėdamas išvengti pačios iš- 
metinėjimų išeidamas jai pa- 
sakė: 

— Brangioji; Tik ką mane 

pakvietė prie rimto daktaro. 
Aš turiu skubintis, tenai jau 
trįs daktarai laukia. 

PATS DIDŽIAUSIS. 
Motona savo mergaitėms 

parodė zoologijos sode asilų 
šeimyną. Mergaitė klausia: 

— Mama, katras iš jų papą 
I ir katras mama? 
Į — Kūdiki mano, papd tai 
Į pats didžiausis asilas, 

GERAI GYVENASI", 
— Kaip tau Chicagoje gyve- 

nosi ? 
— Nugi gana gerai. Čin 

žmonės vis vedę] taip kad ap 
rūpintas vakarienėmis bent an 

pusmečio. _ ... 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
DETROIT, MICH. 

T. M. D-tčs cxtra Seimas 
reikalingas. 

T. M. D. 68 kp. mėnesinia- 
me susirinkime, laikytame ba- 
landžio 23 d. buvo svarstytas 
tos draugystės prezidento gerb. 
dr. Zimonto atsišaukimas apie 
extrą Seimą, tilpusis "Lietu- 
voje." Apkalbėjus tą klausima 
tapo nutarta, kad Seimas bū- 
tinai reikalingas dėlei sekamų 
priežasčių: 

Pirma prieažstis. 
Reikalinga paimti tam tik- 

ra suma pinigu iš geležinio ka- 
pitalo už kurią kuogreičiausiai 
išleisti bent vieną leidinį Šer- 
no raštų. To nepadarius, męs 
matome, kad T. M. D. nariai 
nustos liaudyje užsitikėjimo ir 
energijos veikti; nes jau ir šian 
dien kreipiantis į žmones delei 
parėmimo išleidime Šerno raš-. 
tų, girdiasi priekaištai: Jau trįę 
metai kaip leidžiame Šerno ras 

tus, o vis neišleidžiate. Taigi 
matote, kad užsitikėjimo jau 
pradedame nustoti; kad ii at- 
gaivinus reikia leisti Šerno 
raštus kuogrečiausiai; tani tik 
slui turime paimti iš geležinio 
kapitalo pinigų, o ta padaryti 
gali tiktai Seimas. 

Antra priežastis. 
Kutinai reikalingas perrin- 

kimas Centralines valdybos. 
Nieko negalima turėti prieš 
valdybos nekompetlentiškuma. 
bet aišku yra tas, kad dabar 
valdyboje esančios ypatos yra 
užimtos musų tėvynes Lietu- 
vos politiniais darbais. Tuomi, 
matoma, stoka yra laiko ir per- 
tai neatliekama mušu gerbia- 4, O 

mos organizacijos darbai. 
Trečia priežastis. 
Pageidaujama yra būtinai 

įvesti referendumą T. M. D-je. 
Daugelis senų narių prieš tai 
priešinas referendumo jvykini- 
mui, bet tai darydami jie labai 
klysta ir kenkia draugijos bu- 
jojimui. Referendumas pada- 
rytų daugiau gyvumo draugi- 
joje; jis suteiktų nariams dau- 
giau pragumo ir teisių prie sa- 

vo organizacijos, tuosyk ir vei- 
kimas pasidarytų gyvesnis. 
Męs manome, kad referandu- 
mo reiakliugumą turėtų per- 
matyti ir tie nariai, kurie, tvir- 
tindavo, kad T. M. D. dar ne- 

santi pribriandusi prie referen- 
dumo. 

Męs pritariame 22 kp. Įne- 
šimui, kad T. M. D. extra Sei- 
mas butų Chicagoje sykiu su 

Lietuvių Visuotinu Seimu. 
Tik visi i darbą! 

T\ M. D. 68 kpu. valdyba: 
P. A. Račkauskas Pirm. 
F. Motuzas Rast. 

ELIZABETH, N. J. 
Vardan teisybės. 

Kun. P. Daniunas "Lietuvo- 
je"-kritikuoja mano korespon- 
denciją, tilpusią to dienraščio 
1111 m. 83. Kunigas sako. kad 
aš nedraugiškai aprašęs jo žo- 
džius ir nurodo, kad buk jis 
pats norėjęs duoti Įnešimą apie 
presos komisiją, bet kadangi p. 
R. Džiovolis pasiskubinęs pirm 
jo paduoti, tai įnešimas ir be 

jo, kunigo, perėjęs. 
Na, o žemiaus tame pačiame 

pasiteisinime kaip ji gerb. ku- 
nigas užvardino — sakote, kad 

tos presos komisijos neteisingi 
aprašymai buvę; girdi, kaip 
kas norėjęs taip ir rašęs Tik 
tas-vienas pasakymas liudija, 
kad •Tainista, gerb. kun. Da- 
niunai, buvote priešingas pre- 
sos komisijai rinkimui, nes 

kam-gi ji reikalinga, — ar tam, 
kad klaidingai viską aprašytu? 

Matomai gerb. kunigas ne- 

atskyrė presos komisijos ap- 
rašymo nuo korespondento ži- 
nios, nes pernai buvo presos ko- 

: misijos tik vienas pranešimas, 
o visos kitgs žinios buvo šiaip 

jau korespondentų parašytos. 
Taigi nepriskaitykite ir mano 

šio rašinėlio prie presos komi- 
sijos raštų. 

Nematau reikalo daugiau 
Daniunui atsakinėti, nes išro- 
do, kad jis nenori skaitytis su 

teisybe. 
Draugas. 

GRAND RAPiDS, MICH. 
Streikas. 

Jau virš irįs savaitės kaip 
tęsiasi streikas darbininkų, pri- 
klausiančių prie United Auto- 
mobile Aircraft and vehiclt 
\\"orkers of America unijos. I 

Kompanija vis nepasiduoda, o 

musų broliai lietuviai eina 
streiklaužiauti. Argi jiems ne- 

sarmata taip niekingai elgtis? 
Ten Dirbęs. 1 

KAS DARYTI SU AKLU- 
KURČIU ŽMOGUM? 

Sakysim, pats pamaty- 
tum aklą ir kurčią žmogų, 
kuris nuklydo į pakelio km 
mynus ir pelkes ir, clclei 
savo nelaimės, negali iš jų 
išlysti ant sauso, tiesaus, pa 
togaus kelio išeiti. 

Ką pats su juo darytum? 
Ar jį paliktum pelkėje 
klampoti ir po krumynus 
graibstytis, kol jis, aklas 
būdamas, juose galą gautų? 

To, be abejonės, nepada- 
rytum. Bet paimtum jį už 
rankos, išvestum ant sauso 
ir saugaus kelio, lazdą jam 
rankon paduotum,—idant 
pakelio grabėn neįvirstų, 
idant vėl į pelkes ii* krumy- 
nus n e n u k 1 y s t.ų, bet 
idant galėtų tiesiu, sausu 

keliu saugiai toliaus ženg- 
ti. 

Jeigu pas tave, malonus 
skaitytojau, pasiklaustum, 
ar tau kada nors prisiėjo 
tokį aklai-kurčią žmogų to- 
kioje nelaimėje patikti, ar 

matyti, tai greičiausiai atsa 
kytum, kad ne. 

O vienok panašių aklai- 
kurčių žmonių yra daug. 
Apsidairyk aplink. Paskai- 
tyk savo kaimynus, pažįsta 
mus: Joną ir Petrą, Jurgį 
ir Antaną, Juozą ir Povy- 
lą. Jų tarpe atrasi bent pu- 
sę tokių, kurie yra daug 
aršesniame padėjime už tą 
aklai-kurčią žmogų, nukly- 
dusi į pelkes ir raistus. 

Kas jie-? Jie yra tie, ku- 
rie niekad savo gyvenime 
laikraščio, arba knygos ne- 

skaito. Jų aklybė yra ar- 

šesnė, nes ji yra protiška. 
rats, skaitydamas laik- 

raštį, pažįsti kelią, kuriuom 
žmonija keliauja. Pats ma- 

tai, kas visam pasaulyje da 
rosi. Pats girdi ir žinai, 
kas kur ir ką sako, kas kur 
ir ką daro. Pats pažįsti tą 
kelią, kuriuo pats eini, ku- 
riuo tavo tauta eina, kuriuo 
visas pasaulis keliauja. 
Pats žinai—nes pats skai- 
tai. 

Ir pažiūrėk dabar į savo 

kaimyną, ar pažįstamą, ku- 
ris neskaito. Jis nemato to 
liaus negu jo akys neša; jis 
negirdi toliaus negu jo loc- 
nos ausis siekia, jis nežino 
daugiau negu jo mažas, ne- 

įsvystytas protas jam pasa 
ko. Ir kuomi jis skiriasi 
nuo kitų gyvūnų, kurie tiek 
tik mato, girdi ir žino, kiek 
jų vienų akįs, ausįs ir neiš- 
vystytas protas leidžia? 

Sulyginus ji su apsišvie- 
tusiu, su skaitančiu žmo 
gum, jis yra taip gerai, kai 
aklas ir kurčias. Jis, tarsi 
aklas, graibosi po gyvenimo 
krumynus, klampoja po gy- 

venimo pelkes, niekados ne 

galėdamas iš jų išbristi ir 
išeiti ant plataus ir sauso 

vieškelio, kuriuo tu ir kiti 
apsišvietę, apsiskaitę žmo- 
nės šiais laikais keliauja. 

Ar negaila tokio žmo- 
gaus? Ar jam nėra reika- 
linga pagelba, idant jį iš- 
vedus iš gyvenimo pelkių ir 
krūmynų ant sauso ir aug- 
što vieškelio? Ar nereik 
jam duoti rankon gyveni- 
mo kelrodis, kuris jį apsau- 
gotų nuo įgriuvimo atgal į 
grabę? 

Taip, reik! Nes jis yra 
nelaimėje—didesnėj nelai- 
mėje už tą aklai-kurčią se- 

ni, nuklydusi nuo vieškelio. 
Prieš jį—amžina tamsa, jo 
gyvenimas—amžinas kalė- 
jimas, su neperlaužamomis 
nežinystės sienomis. 

Ir jis nekaltas, kad jis 
ten pakliuvo. Jis aklas, jis 
pats sau kelio išeiti rasti 
negali. 

Bet jis laukia draugiškos 
rankos, kuri jam pagelbė- 
tų iš ten išeiti. Jis laukia, 
nes pati žmogaus prigimtis 
prie to stumia. 

Ir tu, mielas skaitytojau' 
gali ir privalai jam pagel- 
Dos ranka ištiesti. 

Tas nesunku. Pasakyk 
jam, kad jis taip darytų, 
kaip tu darai. Pasakyk, 
kad jis skaitytų "Lietuvą," 
kaip tų ją skaitai. 

Pasakyk jam, ką gero tu 
iš "Lietuvos" sužinojei. Ge 
resnes rodos tu negali jam 
duoti, geresnio kelrodžio tu 
negali jo rankon paduoti. 

Padaryk jį "Lietuvos" 
dienraščio skaitytoju. Džiau 
gsis jis pats, plačiau prare- 
gėjęs ir tau už tai padėka- 
vos. Džiaugsies ir pats, ge- 
rą darbą padaręs. Džiaug- 
simės ir męs dar vieno na- 

rio savo didelėn šeimynon 
susilaukę. Nusipirk pats ir 
patark savo draugui nusi- 
pirkti šėrų "Lietuvos" dien- 
raščio—šėras $10.00, tuomi 
busite vieni iš "Lietuvos" 
leidėjų. "Lietuva" 3253 
Morgan St. Chicago,. 111. 
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DECORATOR 
Dirbu po visas dalis miesto. Dar j 
bų garantiją gauk u*. savo pinigus.] 
—teisingą, darbg. pirma negu ati i 

duosi kokiam žydeliui gouk tikręj 
kainę iš j 

J. S. RAMAMČIONIS, ! 
2611 W. 44th St.. CHICAGl 

Phone McKinley 276 
i 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga kf'etas Vyrų, kurie yra 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažįft 
tarnu, visi galės padvigubinti savo alg<} 
nepertraukus savo dabartinio užsiCmt 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškink 
mg pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 3 HALSTED ST., CHICAGO, ILL 

MES MOKAME PINIGAIS UŽ 
LIBERTY BONDSUS 

.Teisu esi priverstas parduoti savo Li- 
berty Bondsij ateik arba rašyk paB mus 

Męs taipgi atperkamo neišmokėtus Li- 
berty Bondsus. Męs perkame bondsus 
ir kontraktus per registruotus laiškus. 
Męs siunčiame pinigus j Europį.. 
E. BUTZKE, 1543 Milwaukee Ave., Chi- 
caqo, iii Ofisas atdaras kasdien nuo D 
ryto iki 8:30 vak. Ned. nuo 10 iki 12. 

REIKALINGA lietuvis, kuris moka 
dirbti saliune už baro. Gera mokestis. 

Atsišaukite: 
2065 W. COULTER ST. 

[ ClilCAGO, ILL. 

GERI NAMAI — 

DOVANAI. 
PASKOLINK SAVO °1NIGUS SAVO 

NAMUI — JIS | SMOK ES. 
žmonės, kurie jdea pinigus Į na- 

.nus, igija turtij ir atgauna pinigus 
atgal, trumpame laiko. Pinigai grjžta 
o namai ptlieka dovanai. Tokių, na- 
mų, kurio apsimoka bėgyje kelių me- 
tų aš turiu daug. čia yra keli iš jų: 

3 gyvenmai, 5-5-4 kambariui. Randa 
$32.00; kaina $2800. 

2 pagyvenmai, 6-6 kambariai. Kan- 
da $33.00; kaina $3,200. 

4 pagyvenimai, 4-4-4-4 kambariai; 
randa $42.00; kaina $4.000 

3 pagyvenimai, 6-6-5 kambariai. Ran 
da $50.00; kaina $5,800. 

3 pagyvenimai, 6-6-6 kambariai, ran- 
da $55.00; kaina $6,200. 

3 pagyvenimai, 6-6-6 kambariai; ran- 
da $65.00; kaina $7,000. 

8 pagyvenimai, po 4, 5 ir 6 kamba- 
rius; randa $80.00; kaina $7,500. 

3 namai, 8 pagyvenimai ir 2 storai. 
Randa $170.00; kaina $12,000. 

Visi tie namai yra geri, turi mau- 
dynes, ir yra gerojo vietoje. 

Iš priežasties brangumo materijolų, 
visa nauji namai yra dabar brangus. 
Dabar statomi namai atneša nedideli 
nuošimtj. Namai senesni, bet visai 
geroje tvarkoje, kurie yra lygiai tvir- 
ti, kaip ir nauji, geriau apsimoka pirk- 
ti. Aš turiu šimtus pardavimui, t0dėl 
galiu suteikti perkantiems geriausius 
nauis už pigiausias kainas. 

J. J. HERTMANQWICZ, 
3133 Emerald Avenue, 

Chicago, 111. 
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AJMasalsk'is 
LIETUVIS GRABORIUS 

Pata-nauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patįs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius Sauk- 
ties: Taipgi pamdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieng. a" 

naktj. 
3305 AuburnAve. Tel.Drcver4139 

ED X T R A 
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiame vi- 
sokius popierinius stogus ir taisome 
senifs. Dedame raln paipas, dirbamo 
gleivinius kaminus, dedame blokines 
lubas — vienu žodžiu išdirbame viso- 
kius stogus ir visokius blekinlus dar- 
bus. Darbus ūžimam visose dalyse Chi 
cagos. Darbą atliekam atsakančiai ir 
duodam gvarantijįj. Kam toki žmonės 
reikalingi, kreipkitės pas: 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO., 

2106 W. 24th St. Tel. Car.al 4802 

Liberty Eondssi 
.\lęs Perkame. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokia 

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

Męs taipgi atperkame nepa 
baigtus mokėti k'ontraktus 

MĘS MGKAME AUGŠ- 
ČIAUSIAS KAINA~. 

Gyventojai toliau už miesto gali sii> 
sti savobondstis užregistruodami pe. 
krasą; Mę prisiunčiamo jums pini- 
gus tą pačig. dieu?,, kaip tik gaunain« 
jusu bondsą. 
Ateik—Rašyk—T elef cnuok 

LIBERTY SECURIKES CO, 
Room 716—155 N. Clark St 

Chicago, 111 
Phone Majestic 8617 

ANT kANDOS. 
J'o 4-i., runiub fialai, prie oo57-3o59 

S0 Wullace St. Visi nauji ir švarus 
$10, į 12, $15. Atldar.. nubatoj ir 

ii dėlioj. Savininkas bus tci pat ne- 

dėliojo 

ANT RANDOS — vvEST S1DEJ 
5, 6, ir 7 kambarių fliatai, pečium! 

apšildomi; moderniški. Kreipkitės į 
ofis;}: Racine A ve. ir 13 th St., arba 
tek'fonuokitę: Vvest 95, arba Harrifvi 

36Q. 

| REIKALINGA dviejų Kriaučių, pa- 
I gelbėti ant žiponų ir kelinių. Kostu- 

| zęieriška.i darbas visados, ir vasary, 
pastovi vir ta, tiumpos valandos. Mo- 
kestis nuo $18. iki $30. ant nedėlios. 
Atsišaukite greitai. Wm. B. Prankj 
624 Realty Bldg-, Spokane, Wa3h. 

Reikalinga Lietuviška mergina dėl 
Gaspadinystėi ant 160 akrų farmos, 
Mergina turi but atsakanti prie viso 
kių daroų. Gi ras mokesnis, ir pra* 
gyvenimas. Taipgi, katra mergina 
norėtų eit. dir^t ar*, farmos, kaip čicy 
nai yra paminėta- Nuoširdžiai mel- 
džiu paneliu greit atsišaukti šiuo ad> 
r.su: 

Mr. P. Blinstrupis, 
P. O. Box 215, Kenosha, Wis. 

REIKALINGI AGENTAI. 
■ Po visas lietuvių apgyventas vietas, 
dėl pardavinėjimo pat. vaistų ir toi- 
lėtinių išdirbysčių. 

Uždarbis geras, kur lengvai gali už- 
dirbti po $36.00 | sųvaitę. 

Rašykite dėl platesnių paaiškinimų 
MAGNUS DRUG CHEMICAL CO., 

1811 So Union Ave., Chicago, I1L 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, deslgning 
dienomis ir vakarais dSl biznio U 
namų. Paliudijimai išducda:nl ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsima 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halstod RL. 1&50 Wells St 

2407 W. Madison St. 

PAMĄSTYK FA1E PI- 
NIGUS, KURIUOS GA- 

LIMA SUTAUPINTI* 
PERKANT CEYE- 

RYKUS 
Clarcncc J. Bloenker is St Lo- 

uis, Missouri, rašo: „Nusipirkau 
čevcrykus su Ncolin padais ir ne- 

šioju juos jau lygiai du metai. Ma- 
nau, kad išnešiosiu dar kokius šešis 
nu-nesius." 

i-nas Bloenker pataria j\eolm 

padus dėvėti del jų smagumo ir 
nepermirkimo. 

Tai stebėtinas faktas, kad Nc- 
olin padai nckaštuoja daugiau už 
tuos, kurie labai greit nuplyšta. 
Galima gauti su šiais padais naujus 
čeverykus kaip vyrams, moterims 
taip ir vaikams, o kiekviesas šiau- 
čius prikala naujus puspadžius prie 

j senu čevcrykit. 
Į Pasižiūrėk kiek sutaupei — todėl 

kad daug mažiau porų reikalauni su 

Ncelin padais. Atsimink šie pa- 
dai pagaminti su patyrimu, todėl ir 
yra taip geri ir drūti. Juos išdir- 
binėja Goodyear Tire & Rubber 
Bendrovė iš Akron, Oliio, jie ten 

pat padirba ir kojasparninius už- 
kulnius gvarantuojamus daug il- 
gesnį nešiojimą n» ju visoki kiti už- 
kulniai. f * 

! eolin Solės »Urk Ues. U. a Off. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Cupų, Lentų. RSmii ir Stogams Popierlo 

SPECIALIAI: Maleva matevojimui stubų iš v'daus, po $1.40 už galioną 
CARR mos. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HALSTED STREET CHICAGO, 

JUIlBISFiTY Jz30P<D3 
Męs perkam© Liberty lionds iii U 
pilug, "Cash" vertę. Atneškite ^ ^ " 

arba atsiųskite. J.G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuc 9—6 
,oor- ***1 v a Utarninkais Keivergais ir 1335 Mllwauke Ave. 

Subatomis 0—9. tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

BUK VĖL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip. tai nięs esamo užtikrinti, jog męk 
galime palengvinti jūsų kentėjimus. Pavelykite mums išogzaminuo* 
jus—visai b°. jokių mokesčių už egzamilmcijų arba patarimų. Peoplev 

^ Dispenserija buvo uždčta su tikslu suteikti sergantiems žmonėms go» 
reresnj ir moderniška patarnavimų 

EGZAMI NACIJA IR PATARIMAI DYKAI. 
Tai yra patarnavimas, ktirj turi tik kilios aptiekos ir tai yra būdas, v£ 
tfantis prie ekonomijos. 
VAISTINE TIKRO PATARNAVIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI 
Mšs parenkame tas gyduoles, žinodami jų gydan .ių vertę nuo papra? tų nesveikatingumų. Musų vaiscai ir komikai yra gryniausi musę. 
receptai yra pildimi tik regitr vaistininkais: 

ATEIKITE IR FAMATYKIETE MUS. 
Atminkite! vi ai nieko neimame už Egzamlnacijij ir Patarimą 

1616 WEST 47th STREEET Mes Kalbame Lietuviškai 

Skaitykite ir Platinkite DIENRAŠTĮ "LIETUVA". 
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"LIETUVIŲ VAKARAS" 

AUDITORIUM, 
Nedėlioję, BIRŽELIO 8 d., 

7:30 valandą vakare. 

Pradedant 9 vai. ryto. 
SEIMO SESIJOS 

MORRISON HOTELYJE 
BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d. 

SEIMO BANKIETAS 
MORRISON HOTELYJE 

Uta^ninke, BIRŽELIO 10 d. 
8 valandą vakare. 

Kas Nori LIETUVAI NEPRIGULMYBES, Lai Neapleidžia SEIMO. 

4- 
Neprigulmybė 
ietuvoie 

VIETINES ŽINIOS, 
MELROSE PARIC, ILL. 

Kaip visuomenei buvo žino- 
ma iš laikraščiu čionai jau pen- 
ki metai gyvoja Darbininku 
Vartotoju Bendrovė — valgo- 
mų daiktu krautuvė, kuri šian- 
dien turi aipe SI 1 .tX)0 (11 tūks- 

tančių dol.) vertes, o pradėję 
ji tik su $1500. Nutarta pasis- 
tatyti nuosavą namą. Tatn tiks- 
lui direktoriai išpardavinėja se- 

rus. Nors darbai čia ir neper- 
geriausiai eina, bet šėrų išpar- 
duota tik j vieną mėnesį laiko 
už $4000 su viršum. 

Visi vietiniai liet»nrl. 
kad Bendrovė pastatytų di- 
džiausį namą. Manoma, kad 
jų noras su laiku išsipildys. 

Visi deroktoriai yra po kau- 

cijomis, todėl pirkti nuo jų Šė- 
ta galima su pilnu užsitikėji- 
mu. 

Direktorių uždavinys yra- 
ne vien tik palaikyti krautuvę 
Melrose Parke, bet ir steigti 
tos krautuvės skyrius po vie- 
nu čarteriu visoje 1 Ilinojaus 

valstijoje, — taip kada Mel- 
rose Paikad pasidarytų visos 
Illinojaus valstijos Bendrovės 
krautuviu centru, kuris tas 

o 

krautuves ir kontroliuotų. 
Girdėtis, kad daugelio mie 

stų lietuviai norėtų tver- 
ti bendrovės krautuves 
bet ii nežino kaip tą atlikti. 

Męs buvome kaip kur užkvies- 
ti tam tikslui su prakalbomis 
Tokį užkvietimą gavome iš St. 
Charles ir manome, kad grei- 
tu laiku tame miestelyje bus 
atidaryta D. V. Bendrovė* 
Melrose Parko B-vės direkto- 
riai tame apsiima pasidarbuo- 
ti. 

Taigi, Iii i no j aus valstijos 
lietuviai, kurie norite pas sa- 

ve atidaryti Bendroves valgo- 
mų daiktų krautuvę, tai atsi- 
šaukite į Melrose Parko Dar- 

bininkų Vartotojų Bendrovę, 
kuri mielu noru atsiųs pas jus 
savo įgaliotinius su įvairiomis 
informacijomis tame reikale. 
Jus surengsite prakalbas, o 

męs jums išaiškinsime kaip 
vesti. Bendrovės reiklus, kad 
ji bujoti] ir duotu gera pelną, 
o taipgi nurodysime kodėl ir 
dėlei kokiu priežasčių yra* kai 
kurios bendrovės krautuvės 
subankrutijusios. Visus tuos 

patarimus męs jums suteiki- 
me veltui. 

D. V. Bendroves pirm. 
A. Junclia, 
P. Vaitiekus, Rašt. 
2005 Lake st., Melrose Park 

111. 

BKIDGEPORTO BIZNIE- 
RIAI. 

Krautuvės nedėHieniais 
geistina, kad užsidarytų. 
Iki šiol paprastai krautu- 

vės Bridgeporte būdavo at- 
daros per keturis savaitės 
vakarus. Taip būdavo 
atdaros panedėliais, utamin 
kais, ketvergais ir subato- 
mis, o būdavo uždarytos se- 

redų ir pėtnyčių vakarais. 
Taipgi buvo atdaros nedė- 
liomis. 

Vienok dabar artinasi va- 

sara ir krautuvių darbinin- 
kai nori kiek pasilsėti, to- 
dėl Bridgeporto biznierių 
organizacija vadinama Cen- 
tral Manufacturing District 
Business Men's Ass'n. pra- 
šoma krautuves kabyti už- 
darytas ir nedėloieniais. 
Seniausias biznierius Bridge 
porte H. B. Stern (3442 So. 
Halsted St.) pirmiausis už- 
darytą laikys nedėldieniais: 
savo krautuvę ir prašomi1 
visi kiti biznieriai pasekti 
tą pavyzdi. Visi juk nori 
šventadieniais kur nors i 
laukus išvažiuoti. 

UŽMUŠTA CARUZO JAU 
NY3TĖS DRAUGAS. 

Nedėlioje tapo užmušta 
Eduardo Vitroni, kuris sy- 
kiu su garsiu daininiku Ca- 
ruzo lankė mokyklą Itali- 
joje. Jiedu buvo nesimatę 
20 metų ir, atvykus Caru- 
zo j Chicgą, Vitroni turėjo 
progą susitikti su savo jau- 
nystės draugu. 

Vitroni laikė du retsora- 
nu Chicagoje ir buvo gerai 
žinomas tarpe italų. 

Atvykus Chicagon Caru- 
zo ir kitiems italams dai- 
nininkams, Vitroni iškėlė 
b? v, kuriame dalyvavo ir 

daugelis žymesnių italų chi- 
cagiečių. 

Po baliui, kuomet Vitro- 
ni išėjo iš savo restorano 
515 So. State st., tarp jo ir 

jaunų vyrų kilo muštynės.* 
Pasekmėje to, Vitroni tapo 
primuštas ir kelionėje į li- 
gonbutį mirė. 

Liudininkai draugai Vit- 
roni duoda neaiškius ir kiek 
skirtingus vienas nuo kito 
prirodymus. Jie tapgi tvir- 
tina, kad muštynėse daly- 
vavo ir tūlas šoferis ir ku- 
ris dargi uždavęs Vitroni 
paskutinį smūgį. 

Gi šoferis iš savo puses 
užreiškia, kad jis visai ne- 

dalyvavęs muštynėse. Jis 
atsitikimą ir tragediją pa- 
duoda sekančiai: 

Išeinant Vitroni iš resto- 
rano, ties restoranu stovė- 
jo jaunas vyras. Vitroni 
pažeminančiai išsireiškęs 
linkui stovinčio vyro. Šis 
gi užreiškęs, kad draugys- 
tėje moterų taip nekalba- 
ma. Tada Vitroni šoko prie 
to vyro ir prasidėjo mušty- 
nė. Fo nekurio laiko nepa- 
žįstamas leidosi bėgti ap- 
link automobilių, gi Vitro- 
™ ji vyjosi ir besivydamas 
griuvo užsigaudamas galvą. 
Nuo to manoma, ir mirė. 
Be to šoferis pirduria, kad 
Vitroni, kaip atrodė šofe- 
riui, buvo girtas. 

PERŠAUTA DU VYRU. 

Nedėlioj ištiko šaudymo- 
si, priežastįs, kurių polici- 
jai yra nesuprantamos. 

Tūlas William J. March- 
and tapo peršautas būrio ne 

žinomų vyrų ties savo au- 

tomobiliumi. Kulka per- 
trauke arterij'i kojoje ir 
jis mirė nuo ištekėjimo 
kraujo. 

Policija mano, kad jis ta 

po auka paprastų kivirčų, 
nes jis buvo žinomas, kai- 
po nebijantis su bile kuo 
susikirsti.. Marchand buvo 
vienu iš darbininkų vadų. 

Antras tūlas Maroney 
yra peršautas net 8 kulko- 
mis ir, manoma, kad turės 
mirti. Jis peršautas prie 
nepaparstų aplinkybių. 

Mačiusie pasakoja, kad 
ties 1842 Monroe st. auto- 
mobiliuje iš penkių ar šešių 
vyrų prasidėjo aiški kova; 
vienas iš važiavusių iššoko 
iŠ automobiliaus ir norėjo 
bėgti, bet paskui ji pasipy- 
lė šūviai, kurių aštuoni pa- 
taikė i bėganti. 

Policija mano, kad Ma- 
roney tikra pravardė yra 
Mulvoney, kuris yra suriš- 
tas su viena užmušyste. 

Užklausus pas peršautą- 
jį platesnių paaiškinimų 
apie pirežasties šuadymosi, 
jis atsisakė ką nors paaiš- 
kinti. Prie to užeriškė, kad 
jis nebijęs mirti. 

f A. Ž. VAIKU DR LĖS 
SUSIRINKIMAS. 

Ateities Žiedo Vaikų 
Draugijėlės susirinkimas 
įvyks' seredoje gegužės 14 
d. 6 vai. vak. Mark White 
Sąuare didžioje svetainėje. 

Visi nariai-vaikai ir jų 
tėvai kviečiami yra atsilan- 
kyti paskirtu laiku, nes bus 
renkama Darugijelės valdy- 
ba. 

D. Petravich, sek* 

MELROSE PARK7 ILLT 
Darbininkų Vartotojų 

Bendrovės Direkcijos susi- 
rinkimai, ,.".elei vasaros se- 

zono, lieka perkelti iš ne- 

dėldienių i paprastas die- I 
na?. Taigi nuo šiol susirin- 
kimai bus kiekvieno mėne- 
sio pirmame ir trečiame 
utarninke 7 vai. vakaro. 
Famk ir James svetainėje. 

Valdyba. 

Pajieškau, brolio Juczapo Navickio, 
kuris paeina iš Ksuno gi'.b., Raseinių 
pavieto, Šimkaičių valsčiaus, Naukai* 
mio aodžiaus. Jau apie dešimts me- 
tų kaip Amerikoj. Pirma girdėjau, 
bus gyvenęs mainose, Scrantone. o 
dabar nežinau kur. Meldžiu ." patiec, 
arba kas apie jl ž:no pranešu sekan- 
čiu adresu: 

Petronė Pocienė (Navickaitė) 
....831 W. 34th Place Cliicago .,111 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda ant 2-jų lubu plytų na- 

mas, 6x6 pėdu rūmai, p^:čiu įšildo- 
ma, ra idasi prie 3214 S. Union Ave., 
lotas 60 pėdų plofiio. Klauskite pas< 
Feeney, 31-ma ir Wallaee gat.. 

RAČIŪNO NAUJI 
JUDOMi PAVEIKSLAI. 

Iš kavSs lauko, bolševikų 
darbai ir iliustruotos kares 
ir tėvynės dainos. 

Rodoma: 
Utarninko vakare Geg. 

13 d., brolių Strimulių salėj 
107th Str. ir Indiana Ave., 
Kensington, UI. 

Automobilių Savininkai 
šiuomi turime už garbą praspčti vi- 

cus lietuvius kurie turi Automobilius i 
ir vartoja tires, kad nuo Gegužio 12tos 
1919 m. v isitircs yra nupuclę apie 15 
proc. Del persitikrinimo, kreipkitės y- 
patiškai arba telefonu prie vienos iš j 
didžiausiu Lietuviškų įstaigų. 

SOUTHWEST TIRE CO. 
Inc. 

3475-77 Archer Ave. 
2038 40 W. 35th St. 
Phone McKinley 149 

ČIA JUSŲ PROGA. 
80 nkeriu arbaj daugiau išdirbtos 
Juodos žemės Viduriniam VMscon- 
sini\ Męs pastatysime jums Nauja 
Namą, Naują Barnę ir Šulinį už 
tuos pačius pinigus taip kaip paro- 
dyta ant paveikslo. Duosime ant 
kiekvieno 10 akeriii Vieną Goldstein 
KARVE arba daugiau. 10 metu ant 
išmokėjimo, čia viskiui ant vietos: 
geri kelini, arti miesto, krimiernšs, 
t. lefonai, mokyklos, turgai. 

A ts'šaukit e: STANISLOVAS 
SLKALSKIS, 29 S. LA SALLE ST., 
3 floras, room 330, arba vakarais Ir 
nedėliomis, 3343 Lowo Av. Chicago. 

Medinis namas, 7 ruimų, lotas 50x 
125. $2,600. Calli $600, o kitus ant. iš- 
mokėjimo. 

Puikus medinis namas, 6 ruimų. 2 
auga tų. Lotas £0x125. $3,900. $500 
cash, o kitus ant išmokėjimo. 

Puikus mūrinis namas, 2 fletų, G,.ir 
5 ruimuai, 2 asabni furnišiai. $6.600. 
$1,500 cash, o kitus ant išmokėjimo. 

Mūrinis namas. 2 fletų, G ir 5 ruimai 
štymu šildomas. $6,850. $100 cash, o 
kitus ant išmokėjimo. 

Turime daug namų ir lotų ar. t par- 
dnvmo pigiai gražioje Chicago Lawn 
vietoje ant f juth-West saidės. 

Masulis & O'ReilIy 
63 and Kedzie Ave., 

N. W. Kampas. 

Gerkite ir 
Gyvenkite! 

BURDOS ARBATA išvalymui pa- 
prasi i veikia ant organizmo virškl 
nlmo ir vaio kraują. Tai yra pastk- 
mingas, švelnus ir malonus valymo bu 
das. Greitai prašalina visus užkloto 
jimo atsitikiu..i.:, apsunkinimus kepe 
nų, dispepsija, rūgštis viduriuose 
triukšmą, ir galvos sukir ^si ir plėtmus 
nuo veido. 

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

Kaina 25c už vieną. pakelĮ. Galima 
gauti visose aptlekose arba tiesiai per 
kras:j, iš 

Ma Orug Co. 
1363 N. Ashland Av., Chlcago, III. 

DYKAI! _ DYKAI!! 
SPECIAUS PAVASARINIS PASIŪLYMAS Į Su kiekvienu nauju taeru, 

kurį jųs pirksite pas mus i 
šį mėnesį, duosime jums 

TUHB DYKAI j 
Sguth-West Tirs Company į 

Lietuvių Korporacija j 
203S-4C W. 35 St. 3475-77 Archer J 

TELEF0NU0K1TE flcKlhlEY 149 

Męs rukuosime jums $5.00 j 
už Jusų seną. bateriją ant| 

naujos EXIDL 

SVARBI ŽINIA IŠ LIETU vrOS. 
ĮGALIOJIMAS NUO LIETUVOS VAL- 

DŽIOS- 
PASKOLA LIETUVAI YRA BŪTINAI 

REIKALINGA, 
PIRKIT LIETUVOS ATSTATYMO BEN- 

DROVĖS ŠĖRUS—PAREMSITE LIE- 
TUVĄ ATSISTATYTI. 

LAIVAI VAISOMI ANT BALTIKO IR 
NEMUNO. 
LIETUVOS ATSTATYMO BENDRO 

VĖ gavo telegramą nuo Lietuvių valdžios 
atstovo Londone, K. Čepinskio, kurioj pra- 
neša, kad Lietuvos valdžia įgalioja sukelti 
paskolą 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- 
skolą Amerikoj. Pinigai lieka Ame- 
rikoje apmokėjimui už tavorus. Sėk- 
lų nereikia. Lietuvos valdžia ga- 
rantuoja, kad tavorai nebus išsiųsti 
iš Lietuvos. Raštiškas įgaliojimas ir 
garantija yra pasiųsta mums ir bus 
perduota. Gegužio 1 d. lietuvių at- 
stovai išvažiuoja Amerikon. 
(Pasirašo) K. ČEPINSKIS." 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ senai rengiasi prie sukeli™ paskolos 
ir tam tįsiui organizuoja L. A. B ves kuo pas> kurios ateityje gaĮ-g but komitetais 
sukelti paskola Lietuvos va st.jii. 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 kitu pakraščiu Bet 
dar nėra galutina ištarmė. Anglai paduoda skirtingus rubežius lenkams nuo'Taikos 
Konferencijoj apspręstų. Sulyg kitų žin ių, tai Latvija ir Ilgaunija pridėta prie Lie- 
tuvos. Bet tai žinios abejotinos. Tik svarbu viena,s kad Lietuvos Neprigulmybė už- 
tiKi'inta. 
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS DARBAI EUROPOJE. 

Jau mus atstotas Romanas Karuža baigia vesti sutartis su Skandinavų laivų li- 
nija ir Lietuvos Atstatymo B-vės laivai tuojau pradės vaikščioti tarpe Kauno ir Klai- 
pšdos ir tarpe Skandinavijos, Anglijos ir Klaipėdos arba Liepojaua. 

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

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

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

džios Lietuvoje. Paskolinama $1,000,000 markių. j 

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 Bendrovė šimet nori vieną milijoną doliarių. 

Dėkitės į Lietuvos Atstatymo Bendrovę nes tuo prigelbėsite Lietuvai atsistatyti! 
Visi lietuviai, kaip vienas stokime savo kraštą atstatyti! 
Įstodami Į Lietuvos Atstatymo Bendrovę pasiperkate šėrų. Šeras $10, bet ne- 

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

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

Lietuvos Atstatymo Bendrove 
(LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION) 

320 FIFTH AVENUE NEW YORK, N. Y. 
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