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Pietų Afrikiečiai Reikalauja 
Neprgufmybes. 

Meti Ekspliozija Kasykloje. 
Lietuvių Delegacija Washingtone. 

LENKU DARBAI 
VILNIUJE. 

Washington, birželio 3 d. 
Lietuvių Taryba YVasingtone 
gavo šiądien sekantį kablegra- 
mą nuo savo atstovo Paryžiu- 
je, kuriame išdėstoma sekant' 
sutrauka apie Lietuviškai-Len 
kišką dalykų stovį: 

''Lenkiškai-Lietuviški sau 

tikiai, labiaits įtempti su 

kiekvienam diena, gali pri- 
versti Lietuvius prie atsi- 

•mokejimo. Lenkiški agen- 
tai varo propaganda bažny- 
čiose ir užimtuose Vilniaus 
ir Gardino distriktuose. 

Arkivyskupas T eod< >ro 

wicz, pagarsėjusis savo re- 

kordu Lemberge [Galicijoj] 
atvyko Vilniun vadovauti 
[lenkiškai] koiionizacija. 
Lietuviai, dirbusieji valsty- 
bės įstaigose, prašalinai, len- 
kai jų vieton pastatyti. Lie- 
tuviai protestuoja prieš len- 

•kų uzurpaciją. Lenkiška 
armija nuduoda, kaip ir Uk- 
rajinoj, kad kovoja su bol- 

ševikais, bet lenkų užreisk [ 
mai apie draugiška suly& 
lietuvių dvasią, skiriasi 
nuo darų. 

"Lenkiškas seimas nor j 
atnaujinti broliškus ryšius | 
su kaimynais dvasioje isto į 

riŠkų Jagelioniškų tradici- | 
jų, kiis yra priešinga mo- 

derniškiems tauai apsisprei 
dimo principams, ir insinu 

uoja, kad Lietuva tu-ėsianti 
autonomiją po Lenkijos he 

gemonija [viršenybe]. Bet 

Lietuvių Tautos apsisprend 
mas nepalieka vietos Len- 

kiškam įsimaišymui ir hege- 
monijai, nes Lietuva nori 

pilnos neprigulmybes. 
"Lietuviai nepripažįsta 

paveldej imo Jagelioniškų 
tradicijų anapus Lenkijos 
etnografinių rubežių, ir to- 

dėl protestuoja prieš Lenku 

įsiveržimą. Lietuvių drau- 

giškumas [sulyg lenkų] nė- 

ra galimas kol lenkų armija 
neapleis Vilniaus ir Gardi- 
no. 

"Talkininkai privalo paaš 
trinti drausmes gen. Halle- 
ro armijai, idant užkirsti ke 

lią Lenkų imperialistų besi- 
veržimui." [Pasirašo] San 
boru. Lietuvių Nacionales 

Tarybos Atstovas Paryžiu- 
je. 

ŽINIOS IŠ KAUNO. 

Kaunas, Lietuva, gegužio 
28 d. (suvėlinta). Specialis 
korespondentas laikraščio Chi 
i t (jo P ai! y A 'aus. Michacl 
Farbman praneša iš Kauno 
keletą svarbiu žinių. o ~ o 

Sulyq* bolševiku nelaisviu « > t, 

Lietuvoje galima spręsti, kac 
bolševiku armija nėra jau ge 
rai užlaikoma, kaip nekurie 
tvirtina. Girdi, bolševikai ne- 

laisviai lik daugiausiai ir kal- 
ba apie badą ir maistą, bet apie 
politiką tai ar jie nenusimano, 
ar juos tas neapeina, nes pa- 
prastai apie tai nenoriai kalba. 

Užklausė, kodėl jie įsiveržė 
Lietuvon, atsako, kad iie atėjo 
pagelbon lietuviams komuni 
stams, kuriems kovoja prieš 
Lietuvos kapitalistus. Gi su 

iietuvias komunistais nelais- 
viais korespondentui neteko 
kalbėtis, nes jie esą tuojaus 
nužudomi [Kaipo kariaujan- 
tieji prieš savo šalį su pagelba 
svetimu, jie skaitosi, sutyg ka- 
rišku įstatymu, savo šalies iš- 
davikais J. 

Rusų bolševikų armijoje 
ra ir tikrų Rusijos monarchi- 

jų, kurie stojo bolševikų ar- 

mijon tik su tikslu, kad su pa- 
.ereiba ginklo atsiimti buvusį 
Rusijos kraštą Lietuvą, kuri 
reikalauja sau neprigulniybės. 
Jie apie neprigulmingą Lenki- 

ja kalba su didžiausiu ;>asi]tik- 
ti, n imu. Lietuvos reikalavimą 
sau neprigulmybės jie vadina 
vokiečių triksu. 

Blokada ant Lietuvos gyve- 
nimo daug veikia, 'korespon- 
dentui teko matyti kaip buria? 

j lietuvių bėgiojo j ieškodami 
kiek druskos. Delei druskos 
jie išstovėdavę ištisas valan- 
das ir paskui gaudavę porciją 
kokių penkių svarų. 

I UKRAJINAI UŽĖMĖ DU 
MIESTU. 

Berne, Šveicarija, birže- 

lio 4 (suvėlinta). Ukraji- 
nų spaudos biuras praneša, 
ka:l generolo Petluros kariu 
menė sumušusi bolševikų 
spėkas, užėmė gelžkelių cen 

trą Proskurov ir žymių mie- 
stą Berdičev. 

AFRIKIEČIAI REIKA- 
LAUJA NEtfRIGULMYBĖ 

Paryžius, birželio 5 d.~ 
Aštuoni delegatai nuo Pie- 
tinės Austrijos partijų šią 

| Jaunas Daktaras -- Mano Pasaulį Išgydys,; 

dien kreipėsi prie Anglijos, 
premiero Lloyd George, 
reikalaudami suteikti nepri 

į gulmybę Pietinės Afrikos 

provincijoms. 

DAUG UŽMUŠTU KASY 
KLOS EKSPLIOŽIJOJE. 
Wilkes Barre, birželio 5 

d.—Delaware ir Hudson an- 

glių kompanijos kasykloje, 
viename tuneliu je eksplio- 
davo 12 bačkučių juodo pa- 
rako. 

Užpakalyje karų, kuriais 
važiavo darban angliaka- 
siai buvo bačkutės parako 
kas, žinoma, priešinga Įsta- 
tymams. 

Staiga elektros vielos pra 
dėjo leisti kibirkštis, kurios 
pasiekė paraką ir ištiko bai- 
si ekspliozija. Ekspliozija 
ištiko kuomet darbinis trau 
kinyrj buvo jau apie 200 
yardų Įvažiavęs po žeme. 

Apie piet kompanijos vir 
šininkai pranešė, kad sura- 

sta 78 ypatos užmuštais ir 
40 sužeistais. Bet mano- 

ma, kad ekspliozijos aukų 
bus rasta dar daugiau. 

Pranešama, kad tunelyje 
esąs upelis ir nekurie vyrai, 

.ištikus ekspUozijai, sugriu- 
jvo upelin, kas juos išgelbė- 
jo nuo mirties. 

Daugelis, kaip pranešama 
mirė ne nuo eksplioziios, 
bet užtroško nuo durnų ir 
ugnies, nes po ekspliozijai 
kilo gaisras. 

LIETUVIU DELEGACIJA 
WASklNGTONE. 

Wasingtone, D. C. birže- 
lio 5 d.—Associated Press 
praneša, kad pas veikianti 
Valstybės sekretorių Polk 
lankėsi delegacija nuo ketu- 
rių tautų, reikalaudama pri- 
pažinimo neprigulmybės 
toms tautoms. 

Delegacijoje buvo Vincas 
F. Jankus, M. J. Vinik ir Jo j 
nas Žilius, atstovaujanti lie- 
tuvius; Vladimir B. Lotot- 
sky, atstovaująs ukrajinus; 
John Kalnin, atstovaująs lat 
vius ir Ivan Narodny, atsto- 
vaująs estonus. 

Delegacija taipgi reikala- 
vo, kad but'7 ištraukta iš tu 
kraštų lenki, armija, kuri 
įvesdama betvarkę šalyje, 
silpnina spėkas kovai prieš 
bolševikus. 

Delegacija taipgi pabrie- 
žė, kad lenkai lietuvoje už- 
mušė apie 2,000 gyventoju 
ir apie 10,000 išsiuntė iš Lie 
tuvos; be to paėmė daug 
žymių ypatų užstatan. 

Valstybės sekretorius 
Polk atsinešė simpatiškai] 
link minėtų tautų reikalavi- 
mų ir pasižadėjo perduoti jų 
reikalavimus Suvienytų Vai 
stijų delegatams taikos kon- 
ferencijoje Paryžiuje. 

KOMISIJA IŠTYRIMUI 
AMERIKOS GATVEKA 

RIŲ. 
Washington, birželio 5d. 

Sekretorius Redfield šią- 
dien pranešė, kad preziden- 
tas Wilsorias paskyrė spe- 
cialę komisiją, kuri tyrinės 
gatvekarių systemą visose 
Suvienytose Valstijose. Mi 
nėta komisija susideda iš 
septynių žymių asmenų. 

TUOJ KVIES TURKIJOS 
DELEGATUS, k 

Paryžius, birželio 5 d.— 
Keturi didiejie nusprendė 
pakviesti taikos konferenci- 
jon Turkijos delegatus, bet 
diena dar nenuskirta. Čia 
yra manoma, kad Turkijos 
delegatai daugiau bus liu- 
dininkų vietoje negu inga- 
liotiniai su sprendžiamuoja 

| balsu. 

KGREJIETĖS PRAŠO 
LAISVĖS PAS WILSONĄ. 

Paryžius, birželio 5 d.— 
Korejietės mokinės Įvairių 
mokyklų pasiuntė laišką 
prasimą prezidentui Wil- 
sonui, prašydamos laisvės 
dėl Korėjos. Jų prašyme 
yra sekantis sakinys: 

"Męs girdėjom, kad žrtio 
nes iš visų kraštų reikalau- 
ja sau laisvės. Męs taipgi, 
žmonės Korėjos, vyrai ir 
moteris, vaikinai ir mergi- 
nos kreipiamės, pranešda- 
mi apie priespaudą,, kurią 
męs iškentėjome ii* prašo- 
me Neprigulmybės Korė- 
jai." r! 

VOKIETIJA BIJO TAL 
KĮNINKŲ ULTIMATUMO 

Berlinas, birželio 5 dieną. 
Vokiečių korespondentai 
prie taikos konferencijos pa 
žymi, kad talkininkai gali 

duoti atsakymą i Vokietijos 
užreiškimus formoje ultima 
tumo. 

Vokietijos žymesni veikė- 
jai, sakoma, esą labai nu- 

liudę dėl tokių pranešimų, 
nes tuomet yra, pasak jų, 
maža viltis dėl pasirašymo 
po sutartimi. 

BOLŠEVIKAI SUĖMĖ 
40,000 PRIEŠŲ. 

Kopenhagenas, birželio 5 
Švedijos socialistai gavo iš 
Rusijos telegramą, kurioje 
bolševikai praneša, kad jie 
sumušę Kolčaką ir suėmę 40, 
000 nelaisvėn ir paėmė 100 
kanuolių. Taipgi, girdi, su 

stabdytas estonų ėjimas ant 
Petrogrado. 

Telegrame pabriežiama 
taipgi, kad Anglijos laivy- 
nui nepasisekė Įveikti bol- 
ševikų spėkas. Toliau pa- 
briežiama, kad bolševikų 
stovis esąs labai tvirtas. 

MAŽOS TAUTOS GRĄ- 
SINA DIDELĖMS. 

Paryžius, birželio 5 d.— 
Rumunija, Čecho-Slovakija. 
Jugo-Slavija, Lenkija, Gre- 
kija ir kelios kitos mažos 
tautos grasina išstoti iš Tau- 
tų Lygos, priežastimi to- 

įkiam žingsniui yra vienas 
punktas taikos sutartyje su 

Austrija. 
Tame punkte reikalauja- 

ma, kad butų pripažinta ly- 
gios tikybinės, kalbinės ir 

tautinės aspiracijos mažu- 
moms. Mažosios valstybės 
užreiškia, kad tas yra prie- 
šinga Tautų Lygos konstitu- 
cijai ir todėl jos išstosiančios 
nr ijygos. 

Tuli mano, kad tokį ma- 

žųjų upą sukelia vokiečių 
agentai, kad paskui vokie- 
čiams butų proga sutverti 
naują stiprią po vokiečių 
kontrole lygą. 

GREKAI SUMUŠĖ 
TURKUS. 

Saloniki, birželio 5 dieną. 
Dalis Grekijos kariumenės 
išsėdo ties Abwali ir Rhira, 
apie 65 mylios i šiaurius 
nuo Smyrna... 

Sulyg oficialio pranešimo 
Grekijos štabo ten įvyko mu 
šis tarp grekų ir turkų ka- 
riumenių; turkai, nustoję ke 
turis užmuštais, pasitraukė. 
Sakoma, kad turkai, pasi- 
traukdami sudegino savo 

kazarmes. 

AUSTRAI TRAUKIASI 
PRIEŠ SLAVUS. 

Kopenhagcnas, birželio 5. 
Gauta žinia iš Klagenfurt, 
kad Austrijos kariumenė pa 
sitrauke iš Vįlkenmarkt, ku 
r j užėmė jugo-slavų armija. 
Austrija, sąkoma, apleido 
miestą bombardavimu. 

ESTONIJOS MISIJA 
PARYŽIUN. 

Paryžius, birželio 5 d.— 
Iš Stockholmo atvyksta Pa- 
ryžiun Estonijos užrubeži- 
nių reikalų ministeris M. 
Poška, kuris cliskusuos su 

talkininkų taikos atstovais 
apie ateitį Estonijos. 

REZIGNUOJA PORTU- 
GALIJOS FREZIDENTAS. 

Lisbon, birželio 5 dieną. 
Portugalijos prezidentas Ca 
toy Castro įteikė Kongresui 
savo rezignaciją. Bet Por- 
tugalijos kongresas aklama- 
cijos budu nutarė prašyti 
prezidento atšaukti savo re- 

zignaciją. v 

I FRANCUZIJA GELBĖS 
REINO RESPUBLIKAI. 
Mannheim, birželio 5 d. 

Kuomet iškilo Reino arba 
Palatinate respublikos pro- 
jektas, tai maršalas Foch 
ir taipgi Francuzijos pre- 
mieras Clemenceau prie įvai 
rių progų pabriežė, kad 
Francuzija gelbės naujai res 

publikai sustiprėti. 

FILIPINŲ NEPRIGULMY- 
BĖS PARTIJA LAIMĖJO. 

Manila, Filipinų saics. 
birželio 5. šiuometiniuose 
rinkimuose žymia didžiuma 
balsų laimėjo, taip vadina- 
moji, neprigulmybės parti- 
ja, t. y. partija',- kuri pa- 
siuntė misiją. Washingtonan 
reikalauti Filipinams nepri- 
gulmybės. 

IŠTEISINO I. W. W. NARĮ. 
Seattle, Wash. birželio 5 

d.—Tūlas James Bmce, ai- 
doblistas, kuris buvo kalti- 
namas kriminaliuose anar- 

chijos prasižengimuose lai- 
ke streiko pereitą vasario 
mėnesį, liko prisiekdintųjų 
teisėjų išteisintas. 

GEDULYSTĖS TRIS DIE- 
NOS AUSTRIJOJE. 

Zurich, birželio 5 d.—Iš 
Viennos pranešama, kad 
Austrijos valdžia nuspren- 
dė apšaukti tris gedulingas 
dienas visoje Austrijoje, 
kaipo protestą prieš sunkias 
taikos išlygas. v- 

KARIAVO 5,G')0 AMEIU- 
KOS IND1JONU. 

Wahington, D. C. Indijo- 
nų skyriaus sekretorius pra- 
nešė, kad apie 5,000 indijo- 
nų kariavo prieš vokiečius 
Francuzijoje ir keli šimtai jų 
buvo Suv. Vai. laivyne. Indi- 
jonai tarnavo greta su kitais 
nes nebuvo sudaryta specia- 
liu indijonams pulkų. Indi- 
jonų Suv. Vai., sulyg raporto 
indijonų skyriaus viršininko, 
30 dieną birž., 1917 metais 
buvo 335,998 ypatos. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkeje: 
Pėtnyčioje dalinai debe- 

siuota ir gal but lietaus; su- 

batoj daugiau giodra; maža 
atmaina temperatūroje; vi- 
dutiniai įvairus vėjai. 

Vakar augšoiausia tempe- 
ratūra buvo 80 laipsniai apie 2 valandą popiet. 

Saulėtekis, 5:15; saulė- 
leidis, 8:22. 

į Atyda Biznieriams 
► Pradedant kokj nebūk biznj, k pirmas reikalas yra apsigar-inirr.as, #kad žmonės žinotu apie ju*ų už ves 
[tą bizuj. Apgarsinimas turi buti .gerai parašytas ir plačiai išplatin- ėtas. Tik gerai išgarsinta vieta at- Ineša savininkui naudą. 
į Dabar yra geriausia proga gar -sintis "Lietuvoj," nes. "Lietuva" [daugiausiai pasidarbavo dėl Lietu- Įvių Seimo ir dabar iš visų pusių Suv. Valstijų Chicagon suvažiuo- [gabiausi-tikriauRi lietuviai. Jie 
[čia prabus po keletą, dienų, kiti il Įgiaus. šitie atvažiavę lietuviai ar 
[delegatai nori"s susipažinti su Chl 
-cagos lietuviškais bizniais ir ką. 'reiks, apsipirkti pas cavuosius-lietu įvius. 
• Laike Seimo "Lietuvą" visi de [legatai skaitys, kartu ir jie:kos .Tu- >sų apskelbimų, kur ką galėtų nusi Įpirkti. Taigi l'etuviai biznieriai pa- 'sinaudokite proga, garsinkitės savo ! pramone:-, dienraštyje Lietuva. 

į LIETUVA 
Į3253 SO. MORGAN STREET 

Tclephone Boulevard 4250 
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Lietuvių Socialistų 
Prašalinimas. 

Amerikos Socialistų partija nutarė pra 
salinti iš savo tarpo septynias svetimtau- 
tiškas socialistų partijas, jų tarpe ir lietu- 

vių ^pdfelistų Sąjungą, arba partiją. Pra 

ša^in^io priežastim paduodama tas, kad 
šitos ^etimtautiškos grupės nukrypo nuo 

floeitilifltų ]&a»fcijos principų ir prograiflo ir 

nfUklampojo į bolševizmo glebi. 
Amerikos Lietuvių socialistai nesenai 

dar priklausė prie Amerikos Socialistų 
Partijos. Nors jų Sąjunga gyvuoja jau 
keliolika metų, bet prie abelnos partijos 
ji nepriklausė. Pirmesnių sąjungos 
vadų dvasios vedama, ji buvo $ermažai 
tarptautiška, perdaug jai tuomet dar rū- 

pėjo lietuvių tautiškieji reikalai, ir todėl 
Amerikos Socialistų partijoj, nors jos prin 
cipus ir pripąžino, į vienok butų jautusi 
'*ųe namie". 

Vėliaus, atvykus Amerikon p. Grigai- 
čiu^ Amerikon Lietuviu SociaJibtų pradė- 
jo pusti kitoniški vėjai. Tautiškumo jaus- 
imai pradėta iš jų tarpo rauti ir šiuoti lauk, 
vieton to skiepijant "gryną Marksizmą" ir 

<'tolternacionalizmą,,. Į tautystę netrukus 
pradėta žiūrėti, kaipo į atž#gareivystę ir 
Drasizensrima. 

P-no Grigaičio pasidarbavimu, dau- 
giausiai, nutarta prisidėti ir prisdėta prie 
Amerikos Socialistų partijos, užsidedant 
ir tam tikras mokestis į bendrą Amerikos 
Socialistų Partijos iždą. 

Šiądien iš lo viso darbo liekasi tik 
griuvėsai: Lietukų Socialistų "brenčius'' 
išbraukiama partijos, kaipo negeistina 
ir kenksmingą Amerikos Socialistų parti- 
jai elementą. Amerikos Lietuvių Socialis- 
tų Sąjunga, į keletą mėnesių, tarsi raga- 
niaus lazdeles pamojimu, pavirsta bolševi- 
kiška organizaciją ir ugnimi spjaudo į So- 
cialistų partiją. 

Įdomus tas musų pasaulis! Kas va- 
kar J^uvn skaitoma "darbininkiška", ?,ią- dieh jau esą "argiau negu buržujiška"' k^s vakar buvo clraugu, kovojančiu už 
darbininkų teises, šiądien jau skaitomi? 
"darbininkų išdaviku"; kas vakar buvo 
skaitomas tarp lietuvių socialistų autori- 
tetu ir ktsone dievaičui — kaip, sakysim, 
p. Grigaitis, — tas šiądien yra koliojarnas, spardoma* ir spjaudomas — ir net men- 
kiausia subolševikėju^s Sąjungos narys, nemokantis nei savo pravardes pasirašyti, jums šiądien drąsiai pasakys, kad jo va- 
karykštis vądas-dievaitis yra didžiausis ne- 
išmanėlis. 

Tai yra minios ypatybe. Minią yra lengva pritraukti, — ypač vaitojant "ug- ninius žodžius". Senso miniai daug ne- reikia. Ji, *arsi tasai kūdikis, daugi aus į- •domauja ir lengviaus patraukiama mir- 
gančio fejerverko, negu nuolatinės saulės šyiesos. Ją yra lengva prisitraukti, ir leng- va jos nustoti. Juo ji tamsesne, juo leng- viau tas padaroma. Ir tai dėlei tos papras- tos- priežasties, kad paprastai toki žmones menkai gyvena savo loenu protu, o dau- giaus gyvena skolintu protu ir užsiganėdi- na skambiomis frazėmis, tankiai tuščio- mis, p dar fenkiau tokiomis, kurių jie visai nesupranta. 

Ir atpenč, juo žmonės yra apšviestes- iii, juo jie yra lėtesni prie staigiu permai- nų darymo. 
Nes ką jie priima, ta jie r-iinia nuo- dugniau apgalvoję ir tuščios frazės, "ug- 

ningi žodžiai" ju nuomonės taip g:eit ne-, 

pakeis, štai kodėl męs esame šiais laikais 
liupdininkais Įdomaus apsireiškimo. 

Leninas su Trockiu, pakliuvę Rusijon, 
į porą mėnesių nušlavė visą Rusiją bolše- 
vizmo glėbiu. Rusų minios užsidegė juo, 
tarsi toji krūva sausų žagarų. Nepamirš- 
kite, kad Rusijoj iš šimto žmonių vos apie 
dvylika yra "gramotnų" — 88 yra analfa- 
betai. 

Liebnechias su Rosa Luxemburg dir- 
bo Vokietijoj, prie tokių pat išlygų. Bet 
jie, kaip matome, visai nepadarė Vokieti- 
joj lo, ką Leninas su Trockiu Rusijoj. Ne- 
pamirškite taipgi to, kad Vokietijoj iš kiek 
„vieno šimto žmonių atsiranda vos vienas 
analfabetas. 

Tas pats yra ir Amerikoj. Amerikos 
Socialistų svetimtautiski "brenčiai" susi- 
deda iš ateivių—daug žemesnės apšvie- 
tos negu amerikonai socialistai. Bolše- 
vizmas tiesiog nukėlė nuo kojų visus sve- 
timtautišku3 ateivių "brenčius" pirmu sa- 
vo paputimu, bet jis nepadarė beveik jokio 
ženklo ant amerikonų socialistų. 

♦ # 

į Svetimoje Spaudoje apie lietuvius. 
! 

~ 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 

Lietuva, kuri savo istorijoj sujungia 
nelaimes Belgijos, Airijos, Lenkijos ir 
prieš-revoliucijinės Amerikos, prašo Ame- 
riką, idant pripažintų jos neprigulmybę. 

Lietuva, vadinama izoliuota tauta, 
nes ji niekados niekam neleido sunaikinti 
saro paveldėto tautiškumo, ištikrųjų buvo 
suspausta iš visų pusių. Vokietija, Rusija, 
Lenkija mėgino išnaikinti jo# tikybą. Vie 
nais laikais ji buvo priversta priimti lenkų 

! maldaknyges, kitais gi—rusiškus ^ymnus. 
Jos bažnytiniai turtai tapo konfisKuoti, o 

jos bažnytines draugijos išnaikintos. 
Beveik per šimtmetį jos kalba buvo 

ne tik užginta kaip spaudoje, bet buvo 
užginta ją vartoti ir kalboje. Bet, nepai- 
sant to, kalba išliko. 

Ir dabar šeši milijonai lietuvių savo 

locnoj tėvynėj prie Baltiko ir vienas mi- 
lijonas lietuvių Amerikoj nusprendė, kad 
naujai apskelbta respublika turi buti pa- 
saulio pripažinta. 

Lietuviai "dirbo" Amerikos anglių 
kasyklose, atlikinėjo metalų darbus. Sa- 
koma, kad jie veda pusę visos kriaučiš 
kos industrijos New Yorke, Philadelphi- 
joj, Bostone ir Baltimorėj. Jie pasiuntė 
tukstančius savo jaunų vyrų kovoti Ame- 
rikos armijoj. Jie buvo ištikimi Ameri- 
kai kaip mintimi, taip ir darbais. 

— IŠ Ycnkers (N. Y.) Sfcatesman. 
Geg. 8, 1919 m. 

Balsas nuo Baltiko, — balsas nei la- 
bai ramus, neigi mažas, — reikalauja "'pri- 
pažinimo šalies, kuri abelname tautų su- 
krėtime mato progą atgavimui'dalies pres- 
tižo, kur j ji turėjo pirm to, a negu ji buvo 
dominuojama Rusijos ir Prūsijos. 
Lietuva vadina save respublika ir jos pas- 
tarųjų laikų neprigulmybė prasideda nuo 

pasirašymo po Lietuvių Brastos sutartim. 
į ji tun sesis milijonus gyvetojų ir geogra- 
fiškai yra didesne už Šveicariją ir Dani 
ją, krūvon sudėjus. Daugiaus (?) negu 
milijonas Amerikos piliečių, sakoma, yra 
lietuvių paėjimo. 
$ Lietuva buvo po kitų valdoma nuo 
tryikto (?) šimtmežio. [ne visai taip. 
Vert.] Keturioliktame, penkioliktame ir 
dalirai šešioliktame amžiuje ji buvo di- 
džiausia viešpatija Europoje. Nuo 1792 
mteų ji tapo padalinta, tarp Rusijos ir Prū- 
sijos. Sulyg Lietuvių Brastos sutarties, kr- 
ri nebuvo pripažinta Paryžiaus taikos su- 
tartyje, ji buvo paskelbta laisva viešpati- ja. 

Pirmiau ji nebuvo nei slaviška nei 
teutoniška ir dabar ji sakosi esanti visai 

i skirtinga etniška grupė. Cariškoji Rusi- 
ja aštuonioliktame šimtmetyje*** mėgino išnaikinti jų kalbą. Nuo 1915 metų ji bu- 
vo mušiu teatru iki netapo beveik sutrin- 
ta tarp Rusiškojo Bolševiko ir Huno. 

Dėlei savo siekių ir praeities istorijos Lietuva reikalauja nuo talkininkų pripa- žinimo, kaip respublika, sugebianti tvar- 
kyti savo locnus reikalus. Neabejotinai dalis abelno tautų lygos pliano yra suma- 
žinti Prūsijos galybę ir sudaryti barierą tarp nesukontroliuojamos Rusijos ir teri- 
torijom, kuri bus palikta Vokietaijai. šio- 
je [vandenyno] pusėje bus ebelnas visų veli jimas, kad iš karės verpeto ir griuvė- 
sių Lietuvai butų suteikta proga pasilaiky- ti ir kad ji bus lygiai tai progai. Nebent 
vokiškoji Įtekmė jos rubežiuose butų per- stipri, ji gali tikėtis laimėti sau garbingą 
vietą tarp mažesnių Europos tautų. 

— Iš Biktte (Mont.) Posi; — Redakci- 
jos straipsnis. 

Trukdoma Lietuvos Badaujančiųjų 
šelpimo Darbas. 

Po tokiu pat antgalviu p. 
V. K. Račkauskas, Am. 
Liet. Centralio Komiteto Se 
kretorius, rašydamas į Ame 
rikos Lietuvių laikraštiją 
(žiurčk "Tėvyne" No. 20 ir 
"Lietuva" No. 114) padaro 
labai svarbius įtarimus ir 
apkaltinimus Egzekutyvio 
Komiteto ir M. J. Viniko. 
Kadangi tie j tarimai yra be 
galo rustųs, jeigu teisingi, 
0 dar rūstesni, jeigu netei- 
singi, nes tąsyk jie parodys, 
kuomi musų nekurie veikė- 
jai užsiima laike šio, visų- 
svarbiausio Lietuvos gyve- 
nime momento, — tad pil- 
nas paaiškinimas kas ir 
kaip ištiesų yra atsitikę yra 
svarbu, kad butų pilnai ži- 
noma musų visuomenei. 

1) Straipsnyje p. Račkaus 
1 1 n oa 
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"—Egzekutyv:"?; abiejų 
Tarybų Komitetas Kablegra 
ma kreipėsi j Lietuvos at- 
stovus Paryžiuj0, patarda- 
mas, kad jie, drauge su 

Amerikos atstovais, pasima 
tytų su Pulkininku Oids ir 
drauge išrištų klausimą Lie- 
tuvių Dienos pinigų." 

Tokio Kablegramo Egze- 
kutyvis Komitetas niekad 
nesiunte nei i Paryžių, nei i 
jokią kitą vietą. 

m 

2) Taliaus straipsnyje 
skamba: 

"Bet Egzekutyvis Komi- 
tetas savo keliu skelbė, jog 
jis paimas tuos pinigus i sa- 

vo rankas, — nors tokiam 
žingsniui neturėjo autoriza- 
vimo nuo Centralio Komite- 
to". 

Ant tiek. ant kiek Egze- 
kutyvio Komiteto nuriai ži- 
no tokio skelbimo, kad Eg- 
zekutyvis Komitetas paimąs 
tuos pinigus be Centralio 
Komiteto autorizavimo, nie- 
kad nebuvo padaryta. 

3) Toliau rašoma: "Nese- 
nai paskelbti Kablegramai 
iš Europos (pavzd. inž. T. 
Naruševičiaus ir J. S. Lo- 
patto) parodo, jog Am. 
Raud. Kryž. ir H. Hoover 
jau siunčia Lietuvon maistą, 
drabužius ir medikamente, 
panaudoti tam darbui li- 
kusius nuo Lietuvių Dienos 
pinigus". Tokių Kablegra- 
mų nei nuo p. Noraus, nei 

;nuo. p. Lopatto niekad ne- 

gavome. 
4) Toliau yra cituojama: 
"Iš Am. Liet. Tarybos 

Protokolo iš 4 d. Balandžio, 
Egz. Komiteto delegacija 
4 d. Balandžio lankėsi Rau- 
doname Kryžiuje ir prašė, 
kad Liet. Dienos pinigai bu 
tų perduoti Egz. Komite- 
tui-". 

Nieko panašaus suminėta 
me protokole nėra. Šis pro- 
tokolas tilpo musų spaudo- 
je ir p. Račkauskas jo turinį 
beabejc žino. 

5) Toliau sakoma: 
"Tad jam (Centraliam 

^Komitetui) nesunku bus per 
gyventi ir pasikėsinimas at- 
imti iš jo, jam to nežinant, 
—Lietuvių Dienos pinigus," 
Kiek toliau sako, "Egz. Ko- 
mitetas iki Šiol dar nematė 
reikalingu oficialiai praneš- 
ti — jog jis užsiima pixki- 
mu maisto; "Šitos nešvarios 
insinuacijos prieš Egz. i 
Kom. yra visai nepamatuo- 
tos, ir gal but padalytos su 

kokiu nors tikslu. Apie tai 
pakalbėsim gale šio straips- j 
nio. 

6) Prie galo p. Račkaus 
kas užreiškia: 

I 

''Vadinasi, sulaikyta Lie-1 
tuvos šelpimo darbas!" 

Visai klaidingas ir netei- 
singas išreiškimas. Šelpi- 
mas ir šelpimo darbas nėra 
nei sustabdytas, nei sulai 1 

(kytas. Amerikos Raudonas 
Kryžius nutarė šelpti Lietu- 

įvą, pradėjo šelpti, dabar 
šelpia ir ateityje šelps ją— 
išmitinai savai pinigais. Tas 

| pats yra ir su American Re- 
Į.lief Adminuistration. ^ie 
nutarė šelpti ir šelpia. 

7) Tame pat straipsnyje 
p. Račkauskas paduoda nuo 

j Am. Raudono Kryžiaus laiš 
i ką gautą 6 d. gegužio, 
Įkuriame sako, kad p.p. Vi- 
j nikas ir Dr. Bielskis lankė- 
| si Raudoname Kryžiuje rei- 

| kale šių pinigų. Peržvalgo- 
je, tame pat "Tėvynės" nu- 
1 mėtyje rašoma: 

"Po tam kaip jisai (Dr. 
•Bielskis) su p. Viniku su- 

stabdė šelpimą badaujan- 
čios Lietuvos". 

Yra tai baisus apkaltini- 
mas, o ypač kad p. Račkaus 
kas pilnai žino, kad tas ap- 
kaltinimas yra visai netei- 
singas, ir kas dar aršiau— 
gal but sufabrikuotas. 

Bet kas gi ištiesų atsiti- 
ko? Kodėl p. Račkauskas 
ir nekurie jo sandarbinin- 
kai pradėjo varyti sistema- 
tiką agitaciją, ir šmeižimą 
Egzekutyvio Komiteto ir jo 
narių? Tuo gi pat kartu 
šaukdamas, kad kiti Lietu- 
vos priešai atakuoja ir giiau 
na musų sūkiai sutvertas i- 
staigas — musų valdžią. 
(Žiur. "Tėvynė" No. 22 
Geg. 30. 1919 po antgalviu 
Didelis Mitingas, Peržval- 
ga ir kitur). Nejaugi p. 
Račkauskas si radęs, kad jo 
ši nauja auką negali pagal 
musų Įstatymus jam nieko 
atsakyti, mat Egz. Kom. na 

riams yra neleistina leistis 
į sirovinę agitaciją, tai drą- 
siai ir "vyriškai" srriebiasi 
gelbėti Lietuvą — šmeižda- 
mas Egzekutyvį Komitetą ir 
įtardamas jo narius viso- 
kiais peiktinais darbais ir 
tuomi paralyžiuodamąs jų 
darbą ir ardydamas tuomi 
Am. Lietuvių atstovybės 
veikimą Washingtone? jtrau 
kiant juos i polemiką, o ati- 
traukiant nuo reikalingo 
darbo. Labai "kiltas" tiks- 
las ir priemonė, o ypač, 
kad p. Račkauskui jau ne- 

naujas. 
Priežastis išaiškinančios 

dabartinius užsipuolimus 
prasidėjo nuo Egz. Kom. nu 

tarimo, kad kreipties prie 
Amerikos Valdžios ir jos 
įstaigų su prašymu pagelbos 
Lietuvai. 

Su tuo tikslu buvo nueita 
i Am. Raudonąjį Kryžių, ba 
landžio 4 d. Išdėstėm Lie- 
tuvos vargingą padėjimą ir 
prašėm suteikti pagelbą. 
Am. Raudonas Kryžius su- 

tiko tuo jaus* duoti pagelbą 
ir tuo j aus, tą pačią dieną, 
pasiuntė Kablegramu įsaky- 
mą Pulkininkui Olds, Pary- 
žiuje, o mums patarė tuoj 
pasiųsti sekantį kablegramą 
musų atstovui prof Volde- 
marui. 

April 4, 1919. 
lemai", Hotel Palais 

D'Orsay Paris. 
American National Red 

Cross recommends ihat you 
take up the ąuestion of Red j 
Cross relief mission to Lith- j uania \vith Colonel Olds, I 

Red Cross Commissioner to 
Europe in Paris. Have šame! 
American Lithuanian see 

Olcls ant tell him that 800,- 
000 Lithuanians in America 
have contributed their share 
to American Red Cross, but 
no relief work whatever has 
been done in Lithuania.! 
Support of American Na- 
tional Red Cross is official- 
ly assured if Olds decides 
favorably. 

Vinikas, Žilius, Bielskis. 

Iki šiol dar nei žodžio nei 
apie Centralį Komitetą, nei 
apie Lietuvių Dienos pini- 
gus neužsiminta. Pabaigus 
svarstyti šelpimo Klausimą, 
Am. Raudonas Kryžius už- 
klausė mųs, ką męs, kaipo 
Lietuvių atstovai, manom 

padaryti su Lietuvių Dienos 
pinigais, kurie pas juos gu- 
li. Mums atsisakius apie 
juos kalbėti, nes buvom be 
Įgaliojimų — Raudono Kry- 
žiaus Valdyba suerzintai at 
sakė, kad tie pinigai buvo 
surinkti gelbėjimui,o ne gu- 
lėjimui, ir kad jie labai 
džiaugsis pavesti tuos pini- 
gus, kad ir šiądien bile ko- 
kiai organizacijai, kuri re- 

prezentuoja abelnai Lietu- 

vius, pav., kaip Egzekuty- 
ris Komitetas. Prieš tai, 
pirmame pasikalbėjime 
jiems buvo pilnai išaiškin- 
ta, kad yra Egzekutyvis Ko 
mitetas. Negana to, jie 
mus instruktavo, kad nėra! 
reikalo vilkinti ir kad tuos 
pinigus Lietuvių pareiga 
yra tuojaus paimti į savo 
rankas ir del to įsakė mums 

tuojaus gauti sutikimą 
Centr. Kom. pirmininko p. 
Lopatto per sekantį Kab- 
legramą: 

April 4, 1919. 

Voldemar, Lopatto, Hotel 
Palais D'Orsay, Paris. 

American National Red 
Cross is willing to transfer 
Lithuanian money now de- 

posited with them to Ese* 
cutive Committee. Lopatto 
cable your įiuthorization at 
once. 

Vinikas, Žilius, Bielskis, 

Nudžiugo musų Lietuviš- 
kos širdįs, išgirdus tokią lin- 
ksmą naujieną. Pinigai, 
musų pinigai, kurie per tiek 
metų mum buvo užlaikyti 
staiga grįžšta į musų, į Lie- 
tuvių, rankas. 

M. Vinikas. 
(Toliaus bus) 

Lietuves Delegacija Protestuoja Prieš 
Taikos Sutarties Punktus. 

Lietuvių Nacionalė Tary- 
ba New York e gavo sekan- 
ti kablegramą nuo savo re- 

prezentauto Paryžiuje, ku- 
riame paduodama oficialė 
sutrauka apie Lietuvos pa- 
žiūrą linkui Taikos sutar- 
ties: -i ;. 

V 

Lietuvos Delegacija 
prie Taikos Konferenci- 
jos pasiuntė sekančią no- 

tą M. Clemenceau, Kon- 
ferencijos prezidentui: 

"Turime garbę jųs pra- 
šyti Įteikti Konferencijos 
apsvarstymui Lietuvių pa 
žvalgą i klausimus, kurie 
preliminarėj taikoj su Vo 

kietija tiesioginiai ar ne- 

tiesioginiai palyti Lietu- 

vą. Būdama įsitikinus į 
galutiną pergalę tiesos ir 
teisybės, už kurias Talki- 
ninkų viešpatijos kariavo, 
Lietuvių tauta rodo ne- 

įveikiamą užsispirimą, be 
sipriesmdama vokiškam 

plianui, kurio tikslu buvo 
prijungti ir pavergti Lie- 

tuvą. Kuomet talkinin- 
kai priėmė keturiolika 
Prezidento Wilsono*punk 
tų ir vėlesnius jo išsireiš- 
kimus, lietuviai didžiai 
nusiramino, jausdami, 
kad jų teisės amžinai bu- 
vo užtikrintos. Ant ne- 

laimės, taikos prelimina- 
riai žingsniai, kiek tas ly 
tisi Lietuvos, rodosi, ne- 

atsako pilnai šiems prin- 
cipams ir viltims." 
Nusiskundimas ant tri- 

jų punktų. 
"Toliaus nota išdėsto 

tris nusiskundimo punk- 
tus: Konferencijos prisky 
rimas prie Rytinės Prūsi- 
jos tos dalies Lietuvos, 
kuri guli į vakarus [i pie 
tus?] nuo Nemuno; in- 
ternacionalizavimas Ne 
muno nuo jo įtakos iki 
Gardino, ir sąlygos apie 

• dabartinę vokiečių milita 
rę Lietuvos okupaciją. No 
ta, paremdama pirmą nu- 

siskundimą, priveda tre- 
čią ir ketvirtą Wilsono 
principą, užreikštą vasa- 

rio 11 d. 1918 m., kaslink 
tautų čielybės ir nurodo,, 

| kad plebiscito teisė su- 

teikta Šlesvigo danams 
ir Prūsijos lenkams, nėr £ 

pripažįstama lietuviams. 
"Ant kairiojo Nemuno 

kranto,—sako nota,—męs 
tikime, kad vienatinis ir 

patogiausis būdas apsau- 
gojimui lietuvių gyvento- 
jų minėtoj teritorijoj nuo 

neužtarnauto pažeminimo 
ir palaikymui taip iškil- 

mingai apreikštų princi- 
pų, butų pripažinimas, 
bent principe, ir net pirm 
pasirašymo, ant sutarties 
su Vokietija, Lietuvos ne' 

prigulmybės." 
Kaslmk antrojo nusi- 

skundimo, nota užreiškia, 
kad nebuvo tokio klausi- 
mo, kaip Nemuno inter- 
nacionalizavimas, kuomet 

Rusija jį laikė ir kuomet 
Rusija turėjo legalę val- 
džią. Kaipo kontrastas 
tam, upė Visla, bėganti 
išdalies per Vokietijos te 
ritoriją, yra pilnai atiduo 
dama lenkams, o Reino 
upė nėra nusprendžiama 
be pasitarimo su Holan- 
dija. ;j .vi v$ 

Kaslink vokiečių armi- 
jos Lietuvoj, nota perserg 
sti Konferenciją, kad jei- 
gu dabartiniu .laiku jos 
nuomone tula dalis "ko- 
operacijos iš pusės vokiš- 
kos kariumenės yra ne- 

išvengtina atmušimui bol 
ševikų, tai butų naudinga 
užreikšti, kokia tikrai bu- 
tų šitos kariumenės už- 
duotis. 

"Provizionale Lietuvos 
valdžia,—užbaigia, minė- 
tas dokumentas,—po pa- 
tyrimo taip brangiai ap- 
mokėto, yra tos nuomo- 

nės, kad butų geriaus ve- 

lytiną ištraukti tą [vokiŠ 
ką] kariumenę visiškai." 

Delei viršnurodytų fak 
tų Lietuvos delegacija 
prašo narių Taikos Kon- 
ferencijos pripažinti Lie- 
tuvos neprigulmybę prin- 
cipe ir atmesti prelimina- 
rės sutarties punktus, pa- 
lytinčius Rytinę Prūsiją, 
Nemuną ii; Vokišką Lie- 
tuvos Okupaciją. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
PHJLADELPtllA, PA. 

Gegužio 21 d. Lietu viii M u 

^ikališkos Svetainės Bendro- 
vė savo susirinkime nutarė iš 
nešti vieša papeikimą kun. Jo- 
nui Žilinskui už nęišpildimą 
savo pasižadėjimo atvykt' su 

prakalbomis ir tuomi padary- 
mą nemalonumu Bendrovei. 

D'dvkas buvo taip: 
Buvusioje gegužio 4 d. šia- 

me mieste lietuviu parodoje 
tarp kitu kalbėtojų, laike pra 
kalbą ir gerb. kun. Žilinskas, 
jis dėlei laiko stokos kalbėjo 
trumpai, bet prižadėjo pas mus 

atvykti gegužio 18 d. ir tą dic 
ną pasakyti dvejas prakalbas' 
skirtingose vietose. Lietuvių 
|Muzikališkos Svetainės Ben- 
drovė užtikrinta tuomi kunigo 
prižadu, prie prakalbų rengė- 
si. Tapo atspausdinta ir iš- 

jplatinta pagarsinimai, ir ki- 
tokie iškašeiai padaryta; Dai- 
nos Draugija prisirengė su 

dainomis ir Benu ir t. t. Vis- 
kas buvo ko geriausiai prireng 
ta; laukėme tiktai atvykstant 
kalbėtojo. Bet jis neatvyko 
ir iki paskutinės dienos nieko 
mums nepranešė. Tiktai pas- 
kirtoje prakalbomis dienoje 
kun. Žilinskas prisiuntė tele- 
gramą apie tai, kad jis nega- 
lįs atvykti, o vietoje jo atva- 
žiuosiąs p. Česnulis. Tiesa 
Česnulis atvažiavo, bet jis kai 
bėjo ne musų svetainėje, o 

bažnyčioje, (Gal bažnytinėje 
svetainėje? Red.), taigi baž- 

nyčios lankytojai tą jo kalbą 
tiktai ir galėjo girdėti. Mes 
gi pasilikome be prakalbų ir 
turėjome prisiklausyti išmeti- 
nėjimų nuo žmonių, kurių ga 
na skaitlingai atėjo prie Lie- 
tuviu Muzikališkos svetainės c 

ir kurie rugojo kaip ant kuni- 
go, taip ir ant prakalbų ren- 

gėjų už suvylimą. 
Todėl IJietuvių Muzikališ- 

kos Svetainės Bendrovė pa- 
skelbia, kad ji kunigu Jonu 'Zi- 

Minsku labai neužganėdinta už 

tuos bereikalingus iškaščius ir 

nesmagumus, kuriuos Bendro 
vė turėjo pakelti dėlei neispil- 
dimo gerbiamo kunigo savo 

prižadėjimo. 
L. M. N. B. Valdyba. 

PITTSBURGH, PA. 

Gegužio 30 d. L. M. D. sve- 

tainėje buvo prakalbos liksiu 

paagituoti už įsteigimu Pitts- 

burge lietuvišku kapiniu. 
Sumanymą apie įsteigimą tu 

kapinių pakėlė L. M. Dr-ja kc 
lėtas mėnesių atgal; ji pirmu- 
tinė tam tikslui paskyrė ir $10. 
Po to tapo išrinktas tam rei- 
kalui komitetas ir prasidėjo 
rinkimas pinigų. Ir reikia pa- 
sakyti, kad darbas eian pasek- 
mingai. Tam sumanymui pri 
taria kaip pavienios ypatos, 
taip ir draugijos. Jau imamas 
ir čarteris Lietuvių Kapiniu ! 
Bendrovei. Narių prisirašiu- 
sių prie bendroves jau yra 
virš 300. Draugijos pasiža- 
dėjo prisidėti su nemažomis 
sumomis pinigų, taip kad Ka- 
pinių Bendrovė gali skaityti 
savo kapitalo apie $8000.00.! 
Tas parodo, kad pittsburgic 
čiai ta itiskas kapines įsigis. 

Menami} prakalbų progra- 
me dalyvavo Birutės Choras, 
vedamas J. S. Senulio, kuris 
palinksmino publika, sudainuo 
damas 9 dainelęs. Taipgi da- 
lyvavo Vaikų Orchestra, kuri 
gana gerai sugriežė 4 gabale 
lius. 

Pirmu prakalbų kalbėtoju 
buvo K. Varašius. Jis aiškino 
apie reikįne 30 gegužio; pa- 
pasakojo kokiomis apeigomis 

yra pagerbiami ta diena nu 

mirusieji. Antras kalbėjo J 
Alexsis L. K. B. sekretorius 
apie reikalingumą kapinių, i' 

trečiu kalbėtoj'i buvo J. Senu 
lis, kuris aiškino kodėl tveria 
si įvairios organizacijos. Vis 
kas gerai pavyko, jei ncroktK 
ti to nesmagumo, kurį davė 

persiltas orgas. 
Pittsburgictis. 

i BELOIT, WIS. 

Gegužio 25 d. buvo prakal- 
bos apie Lietuva. Kalbėjo Jo 
nas Poška iŠ Chicagos. kuris 
matomai, gerai pažįsta Lietu- 
vos praetį. Kalbėtojo išvadžio- 
jimais publika buvo užganėdin 
ta. Daugelis klausytojų pasi- 
žadėjo mokėti i Šelpimo Drau- 

gija (? Red.) po 1 dol. kas mė- 

nesį. 
Birželio 8 d. yra rengiama0 

piknikas naudai nukentėjusios 
Lietuvos. 

Beloite yra dvi draugijos 
S v. Antano ir Apš vietos Kliu- 
bas. Prie abiejų draugijų pri- 
klauso tie patįs nariai. Lietu 
vių ėia mažai tėra, bet tėvynės 
labui jie visgi darbuojasi. 

M y kolas l "ujanauskas. 

PITTSBURGH, PA. 

Birželio 1 (1. pas P. Stani- 
šauską buvo Mon. Stanišaus- 
kienės ir St. Raudonio vardu- 
vės. Varduvėse dalyvavo bu 
relis svečių ir kaimynų, kurie 
gražiai linksminos. Buvo pa- 
rengta ir vakariene. Pasiso- 
tinus užkandžiais ir gėrimais, 
K. Caras priminė apie Lietu 
vos reikalus ir paprašė J. Vir-I 
bicfy kiek plačiai paaiškint 
apie tai. Po to nutarta au- 

kauti į Ncprigulmybės Fondą. 
Aukauta sekamai; K. Čaras 
$5.00; po $2.00: M. Stanišaus- 
kienė, S. Stanišauskas, f. Lau 
rinatis ir P. Gviklienė; i>o 
$1.00: A. Žilinskas, R. Žilin- 
skienė, S. Raudonis, J. Sarti- 
ninkas, M. Stankevičienė, J. 
Jucevičius, A. Rumšą, O. Rnm 

šiene, J. Na ardauskas, 'A 
Navardauskas, J. Virbickas ir 
O. Virbickien^. Viso suau- 

kauta $25.00. Tie pinigai 
bus pasiųsti į A. T,. Seimą. 

J. Virbickas. 

PAINESDALE, MJCII. 
Gegužio 25. d. Draugystė 

Lietuvos Sunų savo mėnesi- 
niame susirinkime nutarė da- 

lyvauti A. L. Seime į kurį ir 
išrinko deleęata A. Mickų. o 

Be to turiu prinfjnti, kad 
ta Draugystė sausio 26 d. 

(pervėlai pranešate. Red.) nu 

tarė paaukauti Lietuvoj Ne- 
prigulmybės Fondan $100.00. 

S. Ivanauskas. 

Žinios-Žinelės. 
S o. Manchester, Conn. 

Šiuomi laiku čia darbai •ei- 
na gerai. Daug lietuvių at- 

važiuoja iš kitų miestų ir 
gauna darbą. 

Alliance, Ohio. Darbai ei 
na gerai, bedarbių nėra: 
Darbai sunkus,—geležies lie 
jiklos ir tam panašiai. 

West Frankfort, 111. Vie- 
tos lietuvaičių pasidarbavi- 
mu tapo surengtas pramogų 
vakaras. Rengėjos visą va- 
karo pelną skyrė vargstan- 
tiems viengenčiams Lietu- 
voje. Bet to neveizint, 
frankfortiečiai neišpildė sa 

vo pareigos; vietoj eiti į va 

karą, daugelis jų siurbė ro- 

jaus skistimėjj. 
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Metodistų Episkopą?.: misiionierius nuvykęs į gilumą Indijos tengimius gy- 
ventojus inakina krikščionybės ir metodistų episkopai^ tikėjimo. 

Lawrence, Mass. Katali- 
kų svetainėje yra laikomos 
anglų kalboje pamokos. Jas 
veda dvi angli miesto mo- 

kyklų mokytoji. Pamokose 
mokinama skaityti, rašyti, 
kalbėti angliškai ir aritme- 
tikos. 

Collinsvilie, 111. Socialistų 
surengtose prakalbose kal- 
bėtojas Jukelis papasakojo 
apie rusų bolševikų santy- 
kius su dvasiškija. Delei to 
jo pasakojimo, dabar, daug 
nesmagumų. 

i 

Butte, Mont. Čia lietuvių 
kaip ir nėra. Pastaruoju 
laiku tapo numuštos darbi- 
ninkams algos po vieną do- 
lerį dienai. 

Philadelphia, Pa. Liet. 

Raųd. Kryžiaus šelpėjų kuo 
pa laikė pirmą savo susirin- 
kimą. Trumpame laike bu 
vo puikios pasekmės. 1 
sirasė 200 narių. 

Lowell, Mass. A. L. T. S. 
49 kp. surengtose prakalbo- 
se kalbėjo p. K. Norkus. 
Jis n-uosekliai išaiškino da- 
bartinio momento klausi- 
mus, kuomi publika buvo 
ytin patenkinta. 

Montello, Mass. A. L. T. 
,S. 24 kp. susirinkime tapo 
nutarta praęlet gerą agita- 
ciją už Sandarą surengiant 
maršrutą, arba apšvietos są- 
vaitę. 

| 
^ mjuid 

Kulpmont, Pa. čia su- 

streikavo Silo Mill dirbtu- 
ves darbininkai. Iš 60-0 dar 
bininkų streiklaužiai, ja tik 
apie 50. Streikieriai susi- 
organizavo į A. F. of L. uni 
ja. Jie reikalauja 8 vai. 
darbo dienos ir ant 30 nuo- 

šimčių pakelti algas. 

So. Omaha, Neb. Miesto 

| viršininkas neleidžia sveti- 
mose kalbose rengti jokių 
prakalbų. Galima rengti 
Ltik anglų kalba. 

Cambridge, Mass. L. M. 
P. S. 27 kp. buvo surengus 
paskaitą. Z. Puišiute skaitė 
temoje "Elementaris kūdi- 
kių auklėjimas." Paskaita 
buvo svarbi kaip moterims, 
taip ir vyrams. 

W- Lynn, Mass. L. M. P. 
S. 69 kp. buvo surengusi 

įtaip vadinamą dėžučių va- 
' 
karą. šis surengimas vietos 
lietuviams buvo naujiena. 

I 

Park City, U ta h. Neku- 
rios vietos kompanijos nu- 

mušė darbininkams mokes- 
tį ant 75c dienai. Delei to 
darbininkai sustreikavo. Jie 
reikalauja 6 vai. darbo die- 
nos ir $5.50 mokcsties. 

Lawrence, Mass. La\v- 
renc'o audėjų streikas už- 
sibaigė gegužio 21 d. Lai- 
mėta pakėlimą algos 15% 
ir pripažinimą 8 vai. darbo 
dienos. Streikieriai susior- 
ganizavo j .viena didelę 
Amalgamated. Textile Wor- 
kers unija. Jie aeiuoja vi- 
suomenei, kuri savo auko- 
mis pagelbėjo streiką lai- i 

mėti. 

Siuox City, Scwa. Patiko 
nelaimė vietos lietuvį J. Pe 
troni. Jis su .savo pažįsta- 
mais važiavo automobiliu. 
Per/klaidą pasuko automo- 
bilius rankeną'ir smogė į 
telegrafo stulpą. Automo- 
bilius truko, o jame važia- 
vusieji 4 tapo sužeisti, gi 
viena moteris užmušta. 

Dayton, Ghio. Sv. Petro 
Draugijos surengtame pik- 
nike surinkta aukų Lietuvos 
reikalams 52 dol. 18c. 

Rockiord, Iii. 5000 rakan 
dų darbininkų, kurie strei- 
kavo nuo balandžio 1 d. lai 
mejo, nors ne tiek, kiek rei- 
kalavo. Vieton 48 vai. dar 
fco svaitės jie gavo 50 (pir- 
miaus ctfrbo 60 vai.); už tąsi 
50 vai. jie gaus tiek mokėti 
kiek už 60 vai. 

Athol, Mass. Čia socialis-j 
tai dejuoja, kad juos kleri- 
kalai skundžia policijai ir 
tuo budu trugdo jų veiki- 
mą. 

Pittsburgb, Pa. L. M. D. 
salėje buvo Birutės Choro 
koncertas; chorą vadovau- 
ji p. J. L. Senulis. Tame 
vakare sulošta komedija— 
"Grafas Kaimiečio Bernu": 
veikalas labai puikus. 

Standard, 111. Lietuviai 
iš čia be/eį]ę visi išvažinė- 
jo. Priežastis jų* išvažinė- 
jimo-bedarbė. Randasi dar 
4 šeimynos, bet ir tos žada 
išvažiuoti. 

REDAKCIJOS ATSAKY- 
MAS. 

K. Deveikiui. Jus pervė- 
lai prisiuntėt savo praneši- 
mu. Gavome j j birželio 1 
d., t. y. toje pačioje dieno- 
je, kurioje turėjo įvykti su- 

sirifiKimas,—todėl netilpo. 

Ką Rašo Kiti 
Laikraščiai. 

LIET. D EI .EGACITOS 
ŽODIS IR SEIMAS. 

Kuomet "Draugas" ir kiti 

jVi minties laikraščiai drasiai 
tvirtino, buk Lietuvos valdžia 
esanti priešinga Amerikos Lie- 
tuviu šaukiamam Seimui, jie, 
matomai, remesi laišku, kurį 
Lietuvos Delegacija Paryžiuje 
prisiuntė Pildomam j am Tary- 
bų Komitetui \Yasliingtone ir 
kuri® telpa pereitame numeryj. 

Tokia nuomonę jie išskaitė 
iš tos dalies atsišaukimo, kur 
kalbama apie lai, kad "politi- 
kos darba mušu valstybės at 

c- c. ► 

žvilgiu dabar koncentruoja 
Taikos Delegacija Paryžiuje" 
ir kad "sep^ratinis politikos 
darbas dabar, kai yra tam tik- 
ri Lietuvos valstybės organai, 
Imtu ne vietoje." 

"Draugas,"' pirštu rodyda- 
mas į tai ir išveda, kad Seimas 

esą Imtų toks "seperatinis poli- 
tikinis darbas" ir todėl jam Lie 
tuvos valdžia esą nepritaria. 

Bet "Tėvynė" yra visai ki- 
tokios tame nuomonės. Ji pri- 
einu prie nuomonės, kad kaip 
sykis tokis seimas yra ne tik 
pageidaujamas, liet ir būtinai 
reikalingas Lietuvos Delegaci- 
jos troškimų išpildymui—e r- 
g o, kad Lietuvos valdžiai toks 
seimas yra pageidaujamas. 

Ir tokia nuomonę "Tėvynė' 
paremia tuo pačiu dokumentu 
kaip ir "Draugas." Talpinda- 
ma Lietuvos Delegacijos atsi- 
šaukimą, "Tėvynė'' nuo savęs 
daro sekanti prierašą: 

"Atsišaukimas turi didelę 
mums sv/.rbą. Pirma—iš 
jo matome, kad daug iš mu- 

šu tikisi kares nuvargintoji 
ir dabar dar varginamoji 

mušu Tėvynė. Tad neuž- 

vilkime jos! Antra—iš mu- 

šu prašoma "kuodidžiausios 
propagandos darbo tiek Lie 
tuvių, tiek kitų Amerikiečių 
tarpe."' Ar gali Imti dides- 
nis šiuo atžvilgiu darbas, 
kaip dabar šaukiamas Ame- 
rikos Lietuvių Seir ns? Rem 
kime Seimo Idėja, rinkime 
delegatus! Kas trukdo Sei- 
mą, kas per Šmeižimą tos idė 
jos ir jos vykintoji! nori su- 

trukdyti prakilnų išsireiški- 
mą mūsų visų upo ir pakilu- 
sios dvasios—jie ne Tėvynei 
laisvės trokšta, o ko kito. 
Tad apsilenkime su jais! Lai' 

jų balsas lieka balsu tyruose, 
—o tikrieji Lietuvos sunųv 
lai stoj. Tėvynes reikalų gi u 

t i. Trečia—Atsišaukime ma 

tome prašymą duoti liuos- 

norių Tėvynės laisvei ginti. 
Nejau męs neišgirstume to 

šauksmo? !Ketvirta, ir svar 

blausia šioje valandoje—tai. 

sudarymas "jungtinio Lietu 
viu politikos balso." Mūsų 
visuomenė tiek yra sujudusi 
dėlei neaiškumo Lietuvos at 
eities klausimo, kad galingi1 
balsu reikalauja visos Ame- 
rikos Lietuvių Seimu. Ar 
begali buti geresnė proga p? 
rodymui pasauliui vieno 
fronto? Sudarymui to vie- 
no "jungtinio balso"? Dėl- 
ko gi tad tie, kas sunaudojo 
visas jiegas agitacijai prieš 
Lietuvių Seimą, nepermato, 
jog jų akciją seka visi mūsų 
priešai ir džiaugiasi iš to. 
kad pas mus nėra vienybės 
net taip svarbiuose ir pirmos 
eilės klausimuose, kurių ri- 
šimui Lietuviai nori Seimo? 
Dėlko jie nemato, kad jų pa- 

i leistoji ir nuolatos kursto- 
moji agitacija, pilna žemo 
šmeižto įstaigų ir ypatų, 
kaip tik kenkia Lietuvai? 
Juk jei Seimas, anot jų, ne- 

atneštų taip daug naudos, 
kaip iš jo tikimasi ir turima 
tiesOo tikėties,—tai kam dar 
didesnį tarpa santykiuose 
daryti? Ar g-a1 kam jų rupi 
nepripažinimas Lietuvos ne- 

priklausomybes, neužtvirtini 
mas Lietuvos Provizionalei 
Valdžios? Ar gal kam jų 
rupi prisitarnavimas Lietu- 
vos priešininkams? Ne,mes 
bijomes ir prilei8ti minti, kad 
lap galėtu Imti! Ir jei taip 
nėra,—tie, kas dabar dar agi 
tuuja prieš Seimą, lai atida- 
ro savo širdį šiems mus u Te- 4» C 

vynės darbininkų Atsišauki- 
mo žodžiams,—juose ras jie 
gos ir drąsos atmesti šalin 
smulkius partijos interesus, 
kuomet Tėvynė yra pavoju- 
je, ir eis Seiman, kur Ame- 
rikos Lietuviai paskelbs nvt- 

sauliui, jog ir jie kuo galė- 
dami nori prisidėti prie už- 
tiesimo pamatų, ant kurių ti. 
rės sustoti Demokratinė* 
Lietuvos Respulbikos Rū- 
mas !" 

SUSTOK MOKĖJĘS | 
RANDĄ. 

Męs galimo 'parduoti jums Ijunsa- 
low (namelj) tl\iejų flatų MAROUET- 
TE MANOR. Netoli antrojo didžiau- 
sio parko Chicagoje su visai mažu 
{mokėjimu ir ant labai prieinamų iš- 
mokėjmo sąlygų jųs galite įgyti sau 
L.tmq. 

FRANCIS lUDOliT & CC. 
240z \V. ljoi u St., 

Tel. Trospect 923. 

A. J. KALASAUSKAS 
Taisytojas Vicokiy NaminiŲ Rakav 

14, persikėlė po šiuomi numeriu: 

2223 W. 23rd Place i 
Chicago, 111. 

Telephone Canal 5395. 

r 

SKOLINU PINIGUS 
ant aniro morgečlo labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko J ofls^. 

H. EPŠTEIN, 
Room 70.8; 5 No. LaSalIo St. 
Telefonas Franklin 2803. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEOS 

Mokina yluvlmo, kirpimo, dt»lgnlng 
dienomis ir vakaraia dSl bizulo lf 
namų. Paliudijimai išduodanti lr ▼!» 
tos parūpinamos dykai. Atsilaikykite 
arba rašykite, o męs pasistonjsime 
sutelkti Jums patarimu. 

SARA FATEK, Principal 
2407 Wc Madi6on St 

I 
C205 S. Ealsted 3t- 1S50 Wells St 

l —- 

EXPRE9S 
WM. OAMBFiAUSKAS 

317 W. 34th Suulevard 9336 

i Tel YARD3 15$fl 

DR. J, KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAI 
Gydo visokias ligas moterių 
vaiky ir vyrui Speciališkai gy- 
do limpančias, užsisenejusiat 
ir paslaptlLgus vyru ligas 

3259 So. Halsted St., Chicago, hj 

>vMvwwvni v' 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kerti 32 at 
Specialistas Moteriškų, Vyri&kv, 

ir Chroniškų Litrj. 
Valandos: 9—10 ryto, lk—S po 
piet. 8—8 vak., NedSI. 9—2. 

TELEi-ONAS YARDS 68/\ 

A. M asai skis g 
LIETUVIS GRABilRIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 5į 
riausiai, teisingiausiai ir daug s 

pigiau, kaip kiti, dėlto, kad g 
męs patįs dirbame grabus ir 3 
turime savo karabonus ir au* S 
tomobilius ir per tai nereikia 3 
Lietuviams pas žydelius šauk- S 
ties: Taipgi samdome automo- 5 
bilius veselijoms, krikštynoms s 
ir kitieu:-" reikalams dieną ar 3 
naktj. S 
3305AuburnAve.* TeL Drover 4139 $ 

:*Wp'VWi jt/ukytytytrtjtyuti*uii 

Ar Myli Skaitymą? 
RYMAS• Emile Zola romanas iš franeuzu kai 

bos vedtė J. Tai yra labai svarbus ir garsus veika- 
las, prašytas vieno geriausiu franeuzu rašytojų Emi- Į 
le Zola. Šita knvga vra versta i visas civilizuotas Į 

: .1 kalbas, todėl kad yra aprašyta žingeidžiausi nuoti- 
kiai Ryme. Mylinti skaitymą romanu, tai šitas yra \ 
labai gražus romanas, lietuviškas vertimas yra leng- Į 
vas ir gražus. Knyga gražiai ant geros popieros Į 
atspausta, 432 pulapiai, popieros viršais ....$1.75 g 

Ta pati gražiais audimo apdarais $2.50 Į 
Užsisakykit Šia Icnyga šiandien iš mušu kny- | 

gyno, adresuojant: 

LlITUfA Į 
325.5 So. Morgan St„ CIIICAGO, ILL. f 
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i£l Miiinit. *ai. įnechrmiVa!, nudejai, fa Kriko* ir §ini* visokio 
darblu5nkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžiui draugai 

|j?Z?S:;; nlijl, 
KSSįr^ M 
Sįį^įįgtįV; 

M-EŽPELLER 
Jmi suvirs ponkiovd' -imtys metu 
kiii|> šilti jauki gyilnole yr vur- 

tuojtimii vi n< "iiiusloiiiR pa*ek- 
mi'int. išgydymui r uui a 11 s m o, 
sL.iumu krutinėjo, Soiios,. iv ra u* 

nienyse, iK-urnigijos strciiu <lie- 
glmtj, žalčio ir kosulio. 

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistas rttdeleso bohkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi r&iL-Espeller, persitikrii i. yra 1KARA, vaįsba/.^nklls ant bak*iuk<>. .♦> centai ir Gj ceutai ui 
^ bcnkutę. Gaunamus visose aptiekose, ui'tiesiug h Ubortorijos. ^ 

F. AD, RiCHTER & CO., 74-80 Washiugton St,f Ncw York, N.^-v w 
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Seimas 
Chicagoje 
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"LIETUVIŲ VAKARAS" 
AUDITORIUM, 

Nedalioje, BIRŽELIO 8 d., 
7;30 valandą vakare. 

Pradedant 9 vai. ryto. 
SEIMO SESIJOS 

MORRISON HOTELYJE 
BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d. 

SEIMO BANKIETAS 
M.ORRISON HOTELYJE 

Uta^ninke, BIRŽELIO 10 d. 

8 valandą vakare. 

Kas Nori LIETUVAI NEPRIGULMYBES, Lai Neapleidžia SEIMO. 

Neprigulmybe 
Lietuvoje 

"H — 

VIETINES ŽINIOS ! 
PASKUTINĖ 

KONFERENCIJA. 

Chicagos draugijų atstovų ir 
Amerikos Lietuviu Seimo Ren 

girrn) Komiteto priešseiminė 
konferencija įvyks pėtnyčioje, 
birželio d. 8 vai. vak., Mildos 

sveta'nėje ant 3-čių lubų. Ši 
konferencija pati savimi yra 
labai svarbi, nes ji bus pakuti-j 
ne prieš Amerikos Lietuvių Sei 

rrią. Reikalinga bus išrinkti] 
\isą eilę darbininkų ir kai-ku- 
rias komisijas seimo reikalams. 
Bus pateikta Seimo dienotvar- 
ke. 

Kaip Seimo Rengimo Komi- 
teto nariai, taip ir draugijų at- 

stovai prisidjejusiejie prie Sei- 
mo rengimo lai visi susirenka 
Mildos svetainėn, nes apie 9 ar 

10 valandą bus imami paveik- 
slai, kurie, vėliau, patilps kny- 
goje "Seimo Istorija." 

Tatai, neapleiskite šios pa- 
suktinės konferencijos. 

Seimo Rengimo Komitetas 

KAREIVIS ANTANAS 
GLEBAITIS. 

Plačiai žinomas chicagie- 
čiams, vakar atsilankė "Lie 
tuvos" ofisan. Seg. A. Gle 
baitis prieš porą metų buvc 
pasidavęs į Suv. Valstijų 
kariumenę. Dabar tik-ką su 

grįžo iš Francuzijos. Pora 
kartų buvo mušiuose; su- 

žeistas gulėjo ligonbutyje 
porą mėnesių. Dabar yra 
sveikas ir stiprus, pilnas 
energijos. 

DELEGATŲ I SEIMĄ. 
Šv. Elzbietos Moterių ir 

Merginų Draugija, nuo 
Town of Lake, išrinko tris 
sekančias delegatės į Ame- 
rikos Lietuvių Seimą: p-lę 
Makaraitę, Jaruškienę ir 
Siaršalskienę. 

TOWN OF LAKE. 
Išrinktos delegatės i Seimą. 

Gegužio 4 d. Dr-tės Šv. 
Agatos Moterų ir Panų su- 
sirinkime buvo rinkimas de 
legačių į A."L. Seimą. Iš- 
rinktos šios narės: p-nia 
Skinderienė, "Banevičienė ir 
Urbelienė. 

Reikia pažymėti, kad ši 
draugystė turi narių vTrš 
350; turto jai priklauso dau 
giau $3000.00. Visos drau 
gystės narės yra apšviestos; 
jos myli savo tautąyir stoja 
už A. L. Seimą, išskiriant 
vieną-kitą moterėlę, kurios 
prisigėrusios lenkiškos dva 
sios, syki susirinkime mėgi 
no padaryti betvarkę, šauk- 
damos už lenkų politiką. 

Dar reikia priminti, kad 
ta draugystė yra atsižymė- 
jusi ir gausiomis aukomis. 
Ji paaukavo šv. Kryžiaus 
parapijai netoli $1000; ji 
pirko nemažai liborty bond 
sų, ir ji aukavo Tautos Fon 
dui $200.00. 

Draugystės susirinkimai 
buna pirmame nedėldieny- 
je kiekvieno mėnesio. Mo- 

teriškes ir merginos yra 
kviečiamos prisirašyti prie 
draugystės. 

S. Narė- 

k LIETUVOS LAISVĖS 
VARPAS JAU CHICA 

GOJE. 
Seimo rengimo komisijos pir 

mininkas p. J. I. Bagdžiunas 
vakar vakare pranešė, kad Lie- 
tuvos Laisvės Varpas jau Chi- 
cagoje. Eikime nedėlios vaka 
re į Aud'toriumą pasitikti 1 į 
\'arpą ir jį pasveikinti. 

KAREIVIAI SEIMO 
IŠKILMĖJ. 

Kad padaryti įspudingesmu 
Amerikos Lietuviu Seimo va- 

karą Auditorium, sekančioje] 
nedėlioję męs dedame visas 
pastangas. Tarp daug įvairiu 
didelių papuošimų lietuvių va- 

karą puoš ir lietuviai kareiviai, 
kurie tarnavo Dėdei Šamui. 
Lietuvių kareivių dalyvavimas 
iškilmėj netik užganėdįs lietu- 
viška publiką, bet ir ameriko- 
nams tas puls giliai į širdį ir už 
tai ameriikečiai atsineš su di- 
(įesne simpatija prie musų tė- 

vynės ir cia gyvenančių lietu- 
vių. 

Chicagos Lietuvių Kareivių 
l-mas Regimentas yra pasiža- 
dėjęs dalyvauti musų Seimo iš- 
kilmėj. Bet Seimo Renginio 
komitetui butų malonu, kad ir 
daugiaus lietuvių kareivių, tar 
i.avuBiu S. V., rastųsi musu 

Seimo vakare, nes ko daugiaus 
bus lietuvių kareivių, to labiaus 
parodys amerikonams, kad ir 
męs lietuviai čia gyvenatieji 
stojame už Suvieni ų Valstijų 
gerbūvį ir pasaulio demokra- 
tiją. Tatai nuoširdžiai užkvie 
čiame visus lietuvius tarnavu- 
sius Dėdei Šamui, ateikiti kuo 
skaitlingiausiai, apsirengę uni- 
formos rūbais. 

Kareiviams įžanga veltui. 
Įžangos tikietai bus duodami 
Auditorium prie durių. Karei- 
viai privalo susirinkti į vakaro 
iškilme nevėliaus, kaip 7:00 
vai. vak., nedėlioj, birželio 8 d. 
1919. 

Seimo Rengimo Komitetas. 

KOVA SU LENKU. 
Pažįstamas cicagiečiams p. 

S. Zolpis nuvyko į TV1 ichigan 
valstiją ant ūkių. Bet tenai 
nesuradus tinkamo darbo jis 
nuėjo miestelin Saginaw ir už- 
ėjo į Gas Co. jieškoti darbo. 
Tai buvo gegužės 31 d. 

Pasirodo, kad darbo galima 
gauti. Tuomet prieina vienas 
ofiso raštininkas, kad užrašyti 
jo vardą. Užrašė jo vardą ir 
paklausė, iš kur paeinąs. 

Kuomet p. S. Zolpis pasakė, 
kad iš Lietuvos, tai tas ofiso; 
raštininkas pradėjo pakalbinė- 
ti, kad jokios Lietuvos nėra, 
yra tiktai Lenkija, mat jo buta 
lenko. 

P-ąs Zolpis atsakė, kad jis 
nors lenkiškai mokąs kalbėti, 
bet jis yra lietuviu ir tokiu jį j turi užrašyti. Lenkas dar mė-j 
gino jį prikalbėinti, bet nepasi-i 

davus p. Zolpui, tas lenkas lie- 
tuvį užraše lenku. 

Tuomet p. Zolpio užvirė krau 
jas ir jis stvėrė ta lenką u z 

krutinės, atėmė ta užraša. Len 
kas griebėsi mušti, bet kiti dir- 
banti of*'se sulaikė. 

Paskui p. Zolpis išpasakojo 
tiems ofiso perdėL.iiams ir kai n 

lenkai iš kiekvieno lietuvio no- 

ri padaryti lenką. Ir netik iš 
lietuvio, bet jie kievieną žmo- 

gų pasaulyje padarytų lenku, 
jei tik galėtų. Tie ofiso dar- 
bininkai stebėjosi ir netikėjo, 
kad lenkai tokiais galėtų buti. 

SUSIRINKIMAS. 
Simano Daukanto Teatra- 

liškas Jaunuomenes Kliubas 

laikys savo mėnesinį suirinki- 
mą pėtnyčioje birželio 6 d. 8 
vai. vakare, Dievo Apveizdos 
parap. svet. ])rie Union Avc. 
ir 18-tos gat. 

Šiame susirinkime bus galu- 
tinai apkalbėta apie rengiamąjį 
pikniką ir kitus svarbius reika- 
lus. 

Nut. rast. J. Baubkus. 

TOWN OF LAKE. 

Susivienijimas Lietuvių or- 

ganizacijų ant Town of Lake 
laikys savo nepaprastą susirin- 
kimą pėtnyčios varake birželio 
6 d. 7:30 vai. J. Elias svetainė- 
je. Bus svarstomi svarbus rei- 
kalai : bazaro, Seimo ir t .t. 

Valdyba. 

BRIDGEPORT. 

S. L. A. 36 kp. susirinkimai 
tapo perkelti i petnyčios vaka- 
rus, taigi sekantis susirinkimas 
įvyks pčtnyčioje, birželio 6 d. 
7 vai. vakare "Birutes" svet. 

prie 3249 So. Morgan St.. 
J. Balčiūnas. 

PRANEŠIMAS. 
4 

S. L. A. 176 kp. ir T. M. D. 
8 kp. laikys savo mėnesinius 
susirinkimus birželio 7 d. 7:30 
vai. vakare. (Kur? Red.). 

Susivienijimo kuopos nariai 
būtinai turi į šį susirinkimą at- 

silankyti ir užsimokėti extra 

mokesčius, paskyrtus Pildomo- 
sioH Tarybos. Prie to kiekvie- 
nas narys pasistengkite atvesti 
naujų narių. 

Be kitu varbiu klausimu šia- l> o c* 

me susirinkime bus balsavimas 
apie tautiškus centus. 

Kuopų rast. J. A. Povilaitis. 

REIKALINGOS MERGINOS 

dėL lengvo darbo dirbtuvėje. Pašto 
vus darbas, gera užmokestis Ateikite 
tuojaus. 

STONE BROTHERS CO., 
1501 West Polk Street 

MES MOKAME PINIGAIS UŽ 
LIBERTY BONDSUS 

Jeigu esi priverstas parduoti savo I: 
berty Bondsy, ateik arba rašyk pas mu? 

Męs taipgi atperkamo neišmoktus Li- 
berty Bondsus. Męs perkame bondsus 
ir kontraktus per registruotus laiškus. 
Męs siunčiame pinigus j Eurnpą.. 
E. BUTZKE, 1549 Milvvaukee A ve., Chi- 
cago, III. Ofisas atdaras kasdien nuo 9 
tyto iki 8:30 vak. Ned. nuo 10 iki 12. 

PAJIEŠKAU giminaitės Kaziunės 
Kairaitės (po vyru Valdžienė), Kauno 
gub., Raseinių pav., Tverų par., Raš- 
kiitėnu kaimo, 6 metai atgal buvo 
Ccronton. Pa, JI pati ar kas žino, ma- 
lonėkite duoti žinig., Juozapas Izdana- 
naviče, 208 W. Maine 8t. VVestville, III. 

Pajieškau partnierių prie krųtan- 
Cu paveikslų biznio. 

Graži vieta, ir galima gerą bizrtj, 
padaryti. 

Priežastis: Aš turiu kitus biznius, 
todėl reikalinga yra partnierial, ku- 
rlo galėtu atsakančiai prižiūrėti. 

Reikale kreipkitės laišku, klausda- 
mi informacija/. 

I. CESNUTIS, 
445 Grumi Ave. 

New Haven, Conn 

Pajieškau savo draugo, Kazimiero 
Ledko. paeina iš Kauno g ib., Ra.ei- 
n'u pav., Naumiesčio miestelio. Jeigu 
kas žinoto, malonėkite prtfnešti. arba 
jis pats teatsišauks: 
S. Količius, 4000 S Marshfield Ave., 
Chicago, IlliAois. 

PIRMA PROGA LIETUVIAMS 

Kurie nori gyvonti ant tyro oro, tai 
gaJt pasinaudoti tuja proga nedėlioj. 
išsirenkant vieną iš 40 lotų. 40 pėdų 
ilgio ir ^0 pėdų pločio, randasi prie 
58tos ir 59tos gatvės, prekė prieinama. 
Imkite Archer Limits karus iki Gi tos. 
eikite 4ris bliokus j pietus, o nuo G"- 
čio ir G4 Ave., tai 4 bliokai j žiemius. 
Savininkas aprodys vietą. 

A. BALCHUNAS 

Pajiečkome Adomo Gutausko, kuris 
keletą mėnesių atgal gyveno Akron, 
Ohio. Kas praneš jo adresu gaus $5.- 
Arlm jis pats prašom atsišaukti: s 
Adresas: Rūtos Banko (B-vė) 
130 Wooster Avenue Akron, Ohio 

Kam yra reikalinga pirkti lotas, tai 
pasinaudokite šita proga, nes, savinin- 
ką patiko nelaimė ir yra privemtas 
parduoti gražų akmpin) lot., arti 
Kazimiero veinuolyno už pusę jo ver- 
tės ir pirk'Jami pasinaudosite šiomis 
progomis: 

1 Gausite puikų kampnij lot.-j; 
2 Sutaupysite komišiną, kurj atsi- 

ima agentai; 
3 Indėtus pinigus padvigubinsite j 

trumpą laiką. i 
4 Gausite tikriausius deedus savas- 

ties. 
Atsišaukite kam reikalinga pas 

GEO. ČIŽINAUSKAS, 
915 West. 19th Placo Chicago J 

Liberty Bondsai 
Mgs Perkame. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokio 

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

Męs taipgi atperkame nepa 
baigtus mokėti kontraktus ! 

MĘS MOKAME AUG3- 
ČIAUSIAS KAINAS. 

Gyventojai toliau už miesto gali siu 
sti aavobondsus užregistruodami pei 
lcrasą; Mę prisiunčiamo jums pini- j 
gus tą, pačią, dlea^, kaip tik gaunamo 
jusi) bondsę. 
Ateik—Rašyk—T elef onuok 

LIBERTY SEGURITIES 00, 
Room 716—155 N. Clark St 

Chicago, 111. 
Phone Majestic £617 

Daktaras 

Jonas w. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Gfico valandos 

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

Telefonai 
Ofinas Yards 2544 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra gauti sau tinkamą vltc 

tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mea duosime užsiėmią 
kiekvienam pabaigusiam kursus 

mūsų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinėmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 

praktika važinėjime automobiliais 
visokių rųšių. Prityrę mašinistai 
pamokins tamstą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Miisų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių irldtų prietaisų. 
Užtikriname tomistai, kad tuojaus 
gausi leidimą.. Dieniniai ir va- 

kariniai kursai Visas kursas 
$25.00, Federal Ass'n of Auto 
Engineers, 1214-16 Jackson Blvd. 
(Inc.) 

¥ * I * <> 

Lietuviška 
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Norintie/i tikrai lietuvišką valgią: 
bntsčiii. kopūstą ir tt. ateikite {seniau- 
sią, didžaiusią, švariausią ir vasaros 

laike vėsiausią valgyklą. 

BRIDGEPORT 
RESTAli RAKT 

W. B. JUČUS, Savininkas, 
3305 S. HALSTED ST.. CHICAGO 

Suvirs 1000 kambariu. Kiekvienam- 
kambaryje maudynė, šaltas lecio van- 

duo, pilnai ir patogi1 apstatytas. Ant 
kiekvienu lubų randas: savo užvcizda, 
po kurio priežiūra prityrusių patar- 
nautoju būrys, kuriu ruper.čiu yrn su- 
teikimas jums kiekvieno esmulkmeniž- 
ko vpatiško patogumo. 

Namai Teirace Garden 
ruir Ar.ne roA+iAiicuc CHICAGOS GRAŽIAUSIAS 

RESTAURANTAS 

Jo architjktura ir fiziškas grizumas 
yra vienintelis. Niekur k'itur pasauly- 
je nėra restaurantr.s taip Įtaisytas. 
Valgantieji sėdi kaip operoje, kiekvie- 
nam aiškiai matos' visa valgykla ir es 
trada. 1000 gali sutilpti liuosai. Patar- 
navimas tylus greitas ir mandagus. 
Palinksminimas yra vienas iš pu'kiau- 
r.ių — tai yra rinktiniai pasaulio skei 
tininkai ir \!t! paniarginimai, mainomi 
kac sąvaite. 

Po ypatiška priež:ura Harry C. Moir 

Užvaizda užkviečia delegatus Lietuviu 
Seimo 

MORRISON HOTEL 
Madison ir Clark St. 

Tęsiasi 
6 P. M. iki 1 A. M, 

Luncheon Show 
i2:C0 iki 2:30 

(stalas dykai) 

Metinis Didelis 

Parengtas 
LIET. GiESMIN. DRAMAT. DR-STE 

p. p. ŠV. CECILIJOS i 

Atsibus NEDEL.IOJE, 

t. Birželio-dune 8ta, 1§19 
Bergmam's Grove 

RivevsIJe, 111. 
Praddiia 9 vai. ryto, Inžanga 25c yp. | 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilan- 
kyti ant musŲ iškilmingo pikniko, nes 
šita.j piknikas nėra nurengtas tuomi 
tikslu, kad išnaudojus publiką, bet 
tuomi, kad užganėdinus jaunimą tiip- 
gi ir senesnius, čionai yra puikiausios 
vietos dėl pasilinksminimo ir pakvė- 
pavimu tyru oru po žaliais lapuotais 
medžias. Taipgi busp uiki muzika, ku- 
ri griež lietuviškus ir angliškus šokius, 
Iškalno užtikriname, kad busit1 užga- 
nėdinti. Kviečia visus, KOMITETAS 

Dr. M, Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

tų kaipo patyręs gydytojas, ckirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. motcrii ir vaikų, pagal naujausiai 
metodas, X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18tk 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, Ir 
6—8 vakarais. Telephonc Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S«. Halsted Z 
VALANDOS: 8—9 rr*0. tiktai. 

PRANEŠIMAS 
Ateikite- j ši ofisą, ir gausite didelį 

surašą goriausių barmenų ant pardavi- 
mo ant labai prieniamų sąlygų išmo- 
kėjimo. Union Ave. netoli nuo 35tos 
gatvės, namas ant dviejų lubų5—6 

kambariai, su toiletais ir gazu. randos 
3*38 Parnell Ave., plytų namas, ant 

<hiejų lubų, po 6 kambarius, su toile- 
tais maudynėmis, Kaina $3500. 8 kam- 
barių plytų nagelis netoli nuo 32ros, 
kaina $1850. 

Labai puikus plytų namas, prie 
Emerald Ave., netoli nuo olmos, 4 ir 
5 kam barių ^kiekvienas f liatas. G toi- 
letai ir gazas, kaina $6300, 

Klauskite Mr, Tamašaucko. 
ERNIS FEENEY. 

603 W. 31st St, Chicago, 111. 

Lotai-Namai 
Męs atidarome naują, subdivižing, arti 
didžiųjų Wctftern Electric dirbtuvių, 
labai puikioje apielinkėje. Męs pabu- 
davop'me Jums namn pagal jusų pko- 
n{, už maža Jmokėjimą, Ateikite su- 

batomis popiet, arba nedaliomis vIpą 
dieną. 

AGRICULTURE CIRCLE 
1820 S Ashland Ave., CHICAGO 

PRANEŠIMAS 
Dėl Mūsų Darbininkų Gerovės. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų, L^ntų, Rėmų ir Stogams Popierlo 

SPECIALIA!: Maleva maievcjimui sčubu iš vidaus, po $1.40 už galioną 

CARR BROS. Wr_"~",MG CO. 
30033039 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

Lietuviška Gydykla DR. OICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir si) pagelba 
naujausių ir tobuliausiu eloktrikiniu įtaisų. 

Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 iki 12. 
1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

LIBERTY BONDS 
: Męs perkame Liberty Bonds *12 

pilnę "Cash" vertę. Atneškite 
prba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais Keivergals ir 

t Subatomls 9—9. 

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

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR. S. SHANKS 

Pagyvenimo Gydytojas ir Chirurgas 
S59 N. Robey St. Gydo visokias Vyrų iri 

Kampas Io\va St. ligas taipgi Ir 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^^^chirurgiškas ligas. 

Biznio ofisas: 802 W. Madlson St., kamp. Halsted 
Valandos: 11—6 popiet; Nedaliomis 11—1 popiet. Chicago 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinimas gvarantuotas 
Vyru ir vaikinu siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausiu stailų ir kopcsrvatyviškų modelių $20.00 iki $45.00. 
Vyru ir jaunų vrtikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelines $3.00 ir augšCiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščlau 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščiau 
Full dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.0ft ir augščiau. 
Krautuvė otdara kas vakarų iki 9 Nedėlioniis iki 8 vai. po pietų. 
Subačomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Insteigta 1902 1405 SO. HALSTED STREET 
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KETINIS DIDELIS PIKNIKAS 
RENGIAMAS SU MILŽINIŠKOMIS LENKTYNEMIS 

Draugystes £v. Mykolo Arkaniolo No. 2 

ATSIBUS 

Nedelioje, Birželio-June 8,1919 | 
FoLOKIA CROVE, Higgins ir 61 gtvM Jefferson, 111. j 

Pradžia Sta valandą išryto Inžanga 25c Ypatai = 

Maloniai užkvečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus Ir j iu- Į 
tuis .uallankyti ant rausy. pikniko, kur galėsite linksmai praleisti laiką, Į 
prio gražios muzikos pasišokti; nepamirškite uituos. Kviečia vthus I 

KOMITETAS [ 
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