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Seimo Delegatai. 

Kaire Sudraskė Anglijos Vėliavą. 
VOKIEČIAI APLEIDŽIA 

LIETUVĄ. 
Berlinas, birželio 11 d. 

Atsakant į reikalavimą mar 

šalo Foch nuo 28 dienos ge- 
gužio, lytint vokiečių kariu- 
menę Lietuvoje ir Latvijoj; 
Vokietija įteikė talkininku 
komisijai mieste Spa užreiš 
kimą, kad sulyg punkto III 

sutartyje dėl pertraukos mu 

šiij, Vokietija turi teisę iš- 
traukti savo kariumenę už 
linijos pažymėtos minėtame 
punkte ir kad ištraukimas 
vokiečių kariumenės jau 
prasidėjo, kuris bus atliktas 
bėgyje šešių ar aštuonių są- 
vaičių. 

Taipgi generolui Goltz j- 
sakyta, idant nesikištų į Lat 
vijos vidujinius reikalus. 

Sutartyje dėl pertraukos 
musių punktas III, sulyg ku 
no ištraukiama Vokietijos 
kariumenė iš Baltiko provin 
cijų skamba sekančiai: 

"Visa Vokietijos kariume 
ne, kuri randasi žemėse bu- 
vusios Rusijos pirm šios ka- 
rės privalės but ištraukta iš 
tų žemių i Vokietiją taip 
greit, kaip talkininkai, su- 

lyg dalykų stovio tuose kraš 
tuose, nuspręs, kad laikas 
ištraukimo kariumenes jau 
atėjo." 

VOKIETIJA NETENKA 
KOLIONIJŲ. 

Paryžius, birželio 11 d. 
Taikos Konferencijos lyde- 
riai sutiko klausime buvusių 
Vokietijos kolionijų. Vokie- 
čiams nesuteikiama buvusio 
se jų kolionijose jokia teise. 

Šiame*klausime talkinin- 
kai paruošė ilgą memoran- 

dumą nurodydami priežas- 
tis kodėl talkininkai randa 
negalimu grąžinti Vokieti- 
jai kolionijas. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 
UFĄ. 

Londonas, birželio 11 d. 
Šiądien gauta Rusijos bevie 
linis telegramas, kuris pra- 
neša, kad bolševikai po tri- 
jų dienų smarkaus mūšio su 

Kolčako armija užėmė mies 
tą Ufą, kuris nesenai buvo 
perėjęs j Kolčako rankas. 

Pranešime priduriama, 
ka<J mūšyje bolševikai var- 

tojo ir orlaivius, kas, girdi, 
daug prigelbėjo sumušti Si- 
biro kariumenę. 

KAIRE SUDRASKĖ ANG- 
LIJOS VĖLIAVĄ. 

Londonas, birželio 11 d. 
International News agentū- 
ra gavo iš Maltos praneši- 
mą, kad Egipte vėl esą su- 

kilimai. 
Sulyg pranešimų Egipto 

sostinėje Kairo ištiko susi- 
rėmimai minios su kariume- 
ne, to pasekmėje tapo 3 ypa 
tos užmušta ir nemažas skai 
čius sužeista. 

Didžiausios riaušės buvę 
apielinkėje Egipto parla- 
mento buto Tapo išardyta 
keletas ofisų ir sudraskyta 
viena Anglijos vėliava. 

ŠIAURINĖS RUSIJOS KA 
RIUMENĖ SUTVARKYTA 

Archangelskas, birželio 
11 d. Pranešama, kad Šiau 
rinės Rusijos valstybės ka- 
iriumenė yra puikiai suorga- 
jnizuota ir lengvai galės at- 
mušti bolševikų užpuoli- 
mus. Gi Anriijos liuosno- 
rių kariumenė bus tik re- 

zervoje. 

VOKIEČIAI UŽPULDINĖ- 
JA AMERIKOS KAREI 

VIUS. 
Coblenz, birželio 11 d. 

Tarp Suvienytų Valstijų ka- 
reivių užėmusių dalis Vo- 
kietijos ir vokiečių santy- 

|kiai vis blogėja* 
Įvairios3 vietose jau yra 

užmušta nuo gruodžio mėne: 
sio net 6 Amerikos kare1' 
viai ir keliolika sužeistų. 

Paskutiniais laikais atsi- 
nešim ai ypač tampa įtemp- 
Įtais ir Suvienytų Valstijų ka 
riškiems viršininkams yra 
nelengva sulaikyti kareivius 
nuo susirėmimų su civiliais 
vokiečiais. 

NEPRIĖMĖ DOVANĖLIU 
NUO VOKIEČIŲ. 

Versailles, birželio 6 d. 
Vienime vietos viešbutyje 
patarnautojai atsisakė pri- 
imti bile dovanėlę nuo Vo- 
kietijos delegacijos narių. 
Dabar viešbučio užvaizda 

I pranešė, kad visiems, atsi- 
salriudem imti nu^ vokiečių 
dovanėles, pakeliama alga 

>10 nuošimčių. 

BELA KUN KALTINA 
CECHUS. 

Londonas, birželio 11 d. 
iš Budapešto atėjo prane- 
šimas, kad komunistų lyde- 
ris, atsakydamas į premiero 
Clemenceau reikalavimą su 

laikyti mušius su čecho-slo- 
vakais, sutinka tai padaly- 
ti, bet iš savo pusės kaltę 
dėl šio nuotikio meta ant 
cechų, kurie, girdi, peržen- 
gė sutarties nustatytą rubf 
ŽIU, : 11 ]i 

Bela Kun prie to reika- 
lauja, idant butų paskirta 
specialė talkininkų komisi- 
ja išrišimui jjinčo tarp veng 
rų ir cechų. Jis taipgi iš- 
reiškė užsiganėdinimą, kad 
talkininkai užkvietė veng- 
ras laikos Konferencijom 

NUSIŽUDĖ MERGINA 
ŠNIPAS. 

Geneva, birželio 11 d. Tu 
la Dora Chariton nusižudė 
Turine, kuomet ją nore^ 
aretušoti Italijos policija. Ji 
buvo nužiurima šnipinėji- 
me. j 

Ji turėjusi dirbtiną Su- 
vienytų Valstij ; pasportą ir 
su juo laike karės lankėsi 
po Europos šalis; taipgi lan 
kydavosi ir Vokietijon, per 
Šveicariją. 

Važinėjant talkininkų ša- 
lyse vis draugaudavo su afi- 
cierais Kadangi pas ją ne- 
stokavo pinigų, tai talkinin- 
kų valdžių puolė ant jos nu- 

žiūrėjimas^; gi norint ją areš 
tuoti ji nusinuodijo. 

WILSONAS REMIA AIRI- 
JOS REIKALAVIMĄ. 
Paryžius, birželio 11 d. 

Prezidentas Wilsonas šią- 
dicr. užreiškė Amerikos ai- 
rių atstovams, kad jis rems 

airių reikalavimą, idant Ai- 
rijos atstovams butų leista 
išdėstyti savo reikalavim1 
Taikos Konferencijoje. Bet 
prezidentas Wilsonas teiks 
airiams paramą neoficialiu 
budu. 

NUVIRTUS SOSTUI, BE 
"DARBO" 278 HUNAI. 
Berlinas. Tūlas profeso- 

rius apskaitliuoja, kad griu- 
vus kaizerio sostui Vokieti- 
joje liko 278 karunuotu ypa 
tų be "darbo " 

Tūlose Vokietijos imperi- 
jos valstybėlėse ant kiekvie- 
nų penkių keturkampių my- 
lių buvo po viena karališka 
ypatą. įį 

UŽMUŠĖ TĖVĄ DĖL 
PINIGŲ. 

Bloomington, Ind. Pora 
sąvaičių atgal rasta Andrew 
T. Banks peršauta ties kros 
nimi akmenų; prie to ran- 

kos buvo surištos užpakalin 
ir buvo perskelta galva. 

Dabar jo sunus, 20 metų, 
prisipažino, jog jis užmušęs 
savo tėvą, nes. jam pareika- 
lavus nedavė pinigų. *.u.. 

PARYŽIUJE PRAPUOLĖ 
AMERIKONAS LAIKRAŠ- 

TININKAS. 

Paryžius, birželio 11 d. 
Amerikonas laikraštininkas 
Robert Minor, kuris apsilan 
kes Vokietijoje ir Rusijoje 
ir atvykęs Paryžiun dalyva- 
vo gelžkelių darbininkų su- 
sirinkime nežinia kur din- 
go. 

Jo daiktai randasi vieš- 
butyje, bet nėra dokumentų. 
Yra daleidimas, kad jis ta- 
po kur nugabentas Francu- 
zijos valdžios atstovų, vie- 

noj nieko tikro apie tai ne- 

galima pasakyti. 
Suvienytų Valstijų taikos 

delegacijos narys pulkinin- 
kas House pareikalavo nuo- 

dugnaus ištyrimo šiame rei- 
kale. 

MONTEREY MUŠTYNĖSE 
UŽMUŠTA 75. 

Brownsville, Tenas, bir- 
želio 11 a. Gauta žirny iš 
Monterey, Meksika, kad ten 
po rinkimų pereitoje nedė- 
lioje ištiko didelės ir.ušty 
nes. Sakoma esą užmuštu' 
apie 75 ypatos ir daug su- 

žeistų. 

UŽGYRĖ ARMIJA 
300,000 VYRŲ. 

Washington, birželio 11. 
Suvienytų Valstijų atstovų 
butas užgyrė Suvienytų Vai 
stijų armiją ateityje iš 300, 
000 vyrų; gi militarš buto 
komisija rekomendavo 40C, 
000. Karės departamentas 
buvo reikalavęs užgirti ar- 

miją iš 509,000 vyrų. 

BELA KUN VAŽIUOS 
PARYŽIUN. 

Geneva, birželio 11d. — 

Sulyg pranešimų iš Innsbruck, 
V engrijos sovietu lyderis Belą 
Kun priėmė premiero Clemen- 
ceau pakvietimą atsilankyti P.i 

ryžiun, kad paaiškinus dalyku 
stovį Vengrijoje. 

Pranešime priduriama, kaiV 
P»ela Kun neužilgo paskirs de- 
legaciją, kurios pirmininkus, 
kaip manoma, bus jis pats. j 

Taipgi pranešama, kad tarp 
vengrų ir Čecho-slovakų tęsia- 
si smarkus mušis ties upe Sa-J 
va, panašiai yra ir kitose vie- 
tose fronto. 

DARBO FEDERACIJOS 
SEIMAS PRIEŠ BLAI- 

VYBĘ. 
Atlantic City, N. J., bir- 

želio 11d.—Beveik visi de- 
legatai Amerikos Darbo 
Federacijos Seime vyks se- 

kančioje subatoje Washing 
tonan, kad dalyvavus ren- 

eriamoje demonstracijoje 
prieš palaikymą visuotinos 
šalyje blaivybės, remiantis 
karės laikų taisyklomis. 

Šiądien centro valdybos 
nariai įteikė delegatam kor 
čiukes užklausimus ar su- 

tiktų važiuoti Washingto- 
nan į minitą parodą ir ant 
visų sugrįžusių korčiukių 
buvo pasakyta "taip". 

RUSIJOS KNIAZIAI 
LAIVO TARNAI. 

New Yorke, birželic 10 
cl.—Čia pribuvo šiądien ka- 
pitonas C. Dickinson, kuris 
pasakoja, kad keliosdešim- 
4s buvusių Rusijos knia- 
zių, kunigaikštyčių, grafų 
ir panašiai atlikinėdavę pa- 
prastų patarnautojų darbą, 
kuomet juos vežė Anglijos, 
laivas iš Konstantinopolio į 
Maltą. 

Bet jie turi su savimi ne- 

mažai ir turto, tik ne pini- 
gais bet šiaip įvairiomis 
brangenybėmis, kurių, kaip 
apskaitliupjama, jie išsive- 
žė apie už 200 milijonų do- 
liarių vertės. 

VIaJLA artinasi prie 
TEXAS RUBEŽIAUS. 
Juarez, Mexko, birželio 

11 d. Gauta žinių, kad ge- 
nerolo Felipe Angeles yra 
apie 15 mylių į rytus nuo 

Juarez. 
Valdžia pasiuntusi prieš 

sukilėlius keletą burių re- 

guliares kariumenės, kuri 
susidės su vietos garnizo- 
nais. 

DVILYPIS VIŠČIUKAS. 
Washington, C. H. O. 

Brownell viščiukų augintų- 
vėje radosi iš vieno kiauši- 
nio du viščiukai. Jie esą pil 
nai išsivystę ir užtektinai 
stiprus. 

Bet viščiukai apačioje 
sparniukų^ esą sujungti vie- 
nas su kitu kramzle, kuri 
yra apie vieno colio ilgio 
ir apie piršto storio. 

Abu viščiukai visame ka- 
me gali veikti paskirai, tik 
turi greta viens kito vaikš- 
čioti, ir atrodo, kad jie ga- 
lės gerai augti. 

Tai yra, berods, pirmas 
tokis atsitikimas gyvenime, 
ar bent iki šiol nieko pana- 
šaus nebuvo užrekorduota 
vištų istorijoje. 

PRITEISĖ BAUSMĖS PO 
VIENĄ CuNTĄ. 

Rockrord, III. Trįs girių 
darbininkai rasti kaltais 
pardavinėjime svaiginančių 
gėralų tarpe savo draugų. 
Bet pasirodė kad minėti dar 
bininkai bėgyje devynių mė 
nesių dirbo po 14 valandų 
į dieną, kirsdami šautuvų 
drūtgaliams medžius. Dėlei 
šios aplinkybės teisėjas pri- 
teisė jiems bausmės už pra- 
sižengimą vos po vieną cen- 

tą. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Ketverge ir peftiyčioj dali- 

nai debesiuota ir gal Ims kiek 
lietaus; maža atmaina tempe- 
ratūroje, švelnus piet-ryčių ve 

jai. 
Vakar aukščiausia tempera- 

tūra buvo PI apie 2 valanda 
popiet. 

Saulėtekis 5:14; Saulėleidis] 3:26. I 

A. B. Strimaitis, L New 
Yorko, sekretorius S. L. A. 

J. Gedminas, iš Cleve- 
land, Ohio, žymus laikrašti- 
ninkas. 

Leitenantas Dr. S. Biežis, 
iš Chicagos, nesenai sugrį- 
žusis iš Francuzijos. 

P-le J. Baltrukoniutė, iš 
Cleveland, Ohio, energinga 
veikėja. •. ^ 

SESIJA V. 

Birželio 11 d., 1919. 

Sesiją atidarė seimo pir- 
mininkas p. St. Gegužis 9: 
15 v. ryte. 

Seimo sekreiorius skaito 
III sesijos protokolą. Pri- 
imtas be pataisymo. 

Skaitomas protokolas IV 
sesijos. Taisomas ir paga- 
liaus priimamas. 

Skaitomi linkėjimų laiš- 
kai su aukomis. 

Skaitoma eilė telegramų 
iš įvairiausių vietų. Skaity- 
mas ar, teisingiau sakant, 
suminėjimas visų tų teleg- 
ramų laiškų su aukomis už- 
sitęsia netoli valandą laiko, 
jų visų čionai nėra galimy- 
bės suminėti. Linkėjimų 
dvasia viena—įgyti Laisvą 
ir Neprigulmybę. 

Skaitomi telegramai nuo 

senatorių ir kongresmonų, 
įvairių organizacijų. 

Pastebėta, kad Chicagos 
lenkų laikraščiuose patalpin 
ta dižiausi šmeižtai ir melai. 
Seimas neatkreipė atydos į 
tas lenkų bjauriausios • rų- 
šies niekšystes. 

Kila klausimas linkui vė- 
liavos. Bet pasiaiškinus, 
kad Lietuvoje galutinai pri- 
imta, todėl tas klausimas 
yra išrištas. 

Rezoliucijų Komisijos ne- 

I ra susirinkime, tad gauna 
progą pakalbėti p. A. Bijan 
skas. Jis paaukauja 25 dol. 
ir pasako karštą patriotiški, 
prakalbėlę. 

Dr. A. Zimantas kalba il- 
goką laiką ai?vina kaip rei- 
kia rinkti aukas. Ypatingai 
jis kalba apie aukų rinkimą 
sąryšyje su varpu. Sulyg Dr 
A. Zimonto — visose Ame- 
rikoje lietuviškose kolioni- 
jose turi buti paeiliui su- 

rengtos iškilmės-^tai iškil- 
mės Lietuvos liuosybės ap- 
vaikščiojimo. Tose iškilmė 
se vicui kuolabjausiai 
turi buti varam a agitacija 
už aukų rinkimą. Jis taipgi 
palyti ir budus, kain aukos 

į turi buti pakvituojamos ir 
tam panašiai. 

Kįla klausimas linkui sei- 
mo vardo, nes nekurie laik 
raščiai vadina jį tautininkų 
seimu, kuomet jis yra lietu- 
vių seimu. 

Pirmininkas paaiškina, kad čia yra Amerikos lietu- 
vių seimas, nežiūrint kas ji kokiu vardu nevadintų. Jis tokis buvo šaukiamas, 
tokis faktiškai yra. (Gausus 
delnų plojimas). 

Mrs. Mary McDowall kai 
bėjo apie 15 minutų. Ji sa- 
kė, kad per paskutinius 25 (metus gyveno tarpe lietuvių 

(Tąsa ant 2-ro pusi) 
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Kąriamenės Klausimas. 
Iki šiol dar vis nebuvo pasakytas pas- 

kutinis žodis lietuvių kariumenės klausi- 
me. Lietuvių kąriumenės organizavimo 
klausimą rišo musų presą, buvo apie tai 
kalbėta musų abiejose tarybose, buvo svar- 

styta šiaip jau lokaliuose susirinkimuose; 
bet dar nebuvo pasakyta paskutinio žo- 
džio ?er musų atstovus, dar jokis Ameri- 
kos lietuvių Seimas tame, lietuviškos ka- 
riumehes organizavimo, klausime nieka- 
dos nėra taręs. 

Šis paskutinis Seimas atsibuvęsis Chi- 
cagoje tą paskutini žodį tarė, tarė gana 
smarkiai, tarė kad Amerikos lietuviai or- 

ganizuotų kariumene tėvynės apgynimui. 
Bet čia kjla klausimas, kaip į kariu- 

menės organizavimą atsineša musų visuo- 
menė. Juk jei musų jauni vyrai nenorės 

kariumenės, nenorės kariauti ir nestos, tai 
tokis Seimo nutarimas pasiliktų tuščiu žo- 
džiu. 

Bet iš kalbų žmonių, išreikštų Seime, 
pasirodė visiškai kitaip. Buvo prirodyta, 
kad musų jauni lietuviai vyrai veržte ver- 

žiasi kariauti ir ginti savo tėvynę. Tuo 
tikslu jau daugelyje didesniųjų kolionijų 
susitvėrė lietuviškų kareivių būreliai, ku- 
rie per savo centralinį pirmininku p. P. 
Purvį pareikalavo nuo Amerikos lietuvių išreikalauti iš pasaulio valdžių, kad jos 
leistų iiems nuvykti tėvynėn. Jie net nei 
pašelpos, nei kelionei lėšų nereikalauja, 
o tik sako: "Duokite mums progą nuvykti/' 

Ir netik kareiviai taip kalba, bet ir 
merginos tą patį sako. Viena jauna mer 
gina Seime pasakė, kad gėda tiems vy- 
rams, kurie neitų tėvynės ginti. 

Bet dar daugiau. Atsistoja Seime vie- 
na moteriškė delegatė ir sako: "Jei jųs 
vyrai nenorėtumėt kariumenės organizuoti, tai męs moterįs ją organizuosime. Aš ir 
mano dvi dukteiįs organizuosime kariu- 
menę iš moterų ir eisime ginti tėvynės." 

Susiprato lietuviai, sujudo, ir tarė 
į Seime tą begalo svarbų Lietuvai žodį. Da- bar tk reikia palaukti kaip Amerikos lie- 
tuviai, jauni vyrai atsilieps. Jų atsakymu j tą Seimo šauksmą bus sutvėrimas kiek- 
vienoje kolionijoje kariumensė burių, pa- siryžusių kas valanda vykti Lietuvon ir ginti tėvynę nuo priešų. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius I 
LENKIŠKI POGROMAI. 

[Laiškas VVorld'o Redakcijai]. Aš tik-ką sugrįžau iš Paryžiaus, kur 
aš praleidau keletą mėnesių turėdamas 
konfidencialu [slaptą] misiją Suvienytų Valstijų Komiteto Viešosios Informacijos ri veikiau kaipo patarėjas Lietuvių Komi- sijai prie Taikos Konferncijos. Savo dar- be aš turėjau nuolatini kontaktą su ypato- mis, kurios buvo Rytinėj Europoj labai ne- senai su specialėmis valdiškomis funkcijo- mis, 

pirma-eilės informacijos, tokiu bu- du gautos, aš galiu ir skaitau savo pareiga užginčyti teisingumui pranešimo, padary- to Lenkiį Informacijos Biuro New York 

World laikraštyje gegužio 23 d. Punktai, 
kurious aš užginčiju minėtam biurui yra 
šie: 

Trjsdešimts septyni žmonės, kurių nu- 

žudymą Pinske Lenkų Informacijos Biuras 
mėgina pateisnti apkaltinimu, buk jie buvę 
bolševikai, yra dabar pripažinta pačių 
lenkų atstovų Paryžiuje, kad jie buvo kaip 
sykis tokiais, kokiais sakyta, kad jie buvo 
— vadovaujanti žydų piliečiai, kurie su- 

sirinko apsvarstymui budų, kaip išdalinti 
maistą ir pašelpą nukentėjusiems žydams 
Lenkijoj. 

Pasakojimai, tilpusieji Amerikos laik- 
raščiuose apie žydų skerdynės. Lienkijoj 
tapo visai patvirtinti liudininkų ir yra skai- 
tomi geriausiai informuotose sferose Pa- 
ryžiuje, kaipo neperdėti teisingi. 

Lenkai netik dasileido bjaurybių prieš 
žydus savo locnoj šalyj, bet lenkų kariu- 
menė taipgi įsiveržė Lietuvon su pretekstu 
kovojimo prieš bolševikus, bet iki šiam 
laikui apsirubežiavo bevik vien tik skerdy- 
nėmis lietuvių ir žydų, taip baisiomis, kad 
liberališkoji pasaulio opinija vėl kelia kiau 
simą, ar Lenkija ištikro yra tinkanti savi- 
valdai. 

Aš esu Amerikos pilietis; aš neesu 

žydas. Mano užuojauta yra pilnai su nau- 

ja Lenkų Respubika, nes aš tikiu, kad Len- 
kijos autonomija sutinka su apreikštais 
Suv, Valstijų ir Talkininkų valdžių kariš- 
kais mieriais ir todėl, kad stipri Lenkija 
mano supratimu yra neišvengiamas reika- 
lingumas Rytinėj Europoj; bet man gaila 
matyti Lenkiją vartojant savo naujai laimė 
tą laisvę tokiu budu, kuris labai greitai tu- 
rės atsieiti Lenkijai jos vietos tarp civili- 
zuotų pasaulio tautų ir gali privesti prie 
suskaldymo jos naujos respublikos. 

Man nesm°<ru, kad aš turiu eiti gįn- 
čan su Lenkų Informacijos Biuru šiame 
reikale, bet jaučiuosi, kad mano speęįalė 
informacija uždeda ant manęs atsakcfchy- 
bę paduoti pasauliui teisybę, idant baisus 
dalykų stovis, prieš kurį amerikonai pro- 
testuoja butų pataisytas galimai greičiau. 

B. T. Mostowski [Mastauskas]. 
— Iš New York World. 

i Gegužio 29 d. 1919 m. 

* * / 

LIETUVOS VILTIS. 
(Laiškas redakcijai Commercial Appeal). 

Savu pėtnyčios numeryj, gegužio 2 d., 
straipsnyje antgalviu "Trįs tautų stratos 
[laipsniai]," doroma įspūdis, buk galė- 
sianti buti unija tarp Lenkijos ir Lietuvos, 
kurios pasekmėje butų sudarymas buferi- 
nės viešpatijos tarp Vokietijos ir Rusijos. 
Męs esame įsitikinę, kad jųs nenorite su- 
klaidinti Amerikos publikos ir todėl lei- 
džiame sau pasiųsti jums sekančius fak- 
tus, turinčius ryšį su dalykų stoviu. 

Lietuviai yra savita etniška grupė, nei 
slaviška, nei teutoniška [vokiška]. Jie su- 
daro apie 6,000,000 gyventojų, gyvenan- 
čių beveik 50,000 ketvirtainių mylių plote. 
Teisybė, penkioliktame ir šešioliktame 
šimtmečiuose atsivedimas tarp dinastijų 
pagimdė laikiną uniją tarp Lenkijos ir Lie- 
tuvos, bet šita unija niekados nebuvo po- 
puliarė, ypatingai todėl, kad ji privedė prie 
lietuvių persekiojimo iš lenkų bajorų pusės. 

1795 metuose Lietuva tapo padalinta 
tarp Vokietijos ir Rusijos. Nuo to laiko 
Lietuvos istorija buvo istorija įtemptos ko- 
vos už atstatymą lietuvių tautos kaipo lais- 
vos respublikos, kokia ji buvo viduramžių 
laikais. Lietuva nuo 1795 metų kentė prie 
spaudą ne tik nuo rusų ir teutonų, bet taip- 
gi ir nuo lenkų ir Lietuvoje yra labai stip- 
rus jausmas prieš bile kokią nauja uniia 
su Lenkija. 

Gandai apie uniją tarp Lenkijos ir 
Lietuvos yra paremti vien tik ant lenkiš- 
kos aneksijonistų propagandos. Lenkų ka 
riumenė pastaraisiais laikais įsiveržė Lie- 
tuvon po pretekstu priešintis bolševizmui, bet jie apsirubežiavo vien tik skerdynėmis ir piešimais taip baisiais, kad visi pasaulio 
liberališki elementai griežtai protestuoja ir išnauio kelia klausimą, ar lenkai yra iš- 
tikro tinkami prie savivaldos. Kiekvie- 
nam, kas vra apsipažinęs su šiais klauei- 
mais, privalo but aišku, kad netik kad lie- 
tuviai stipriai priešinasi unijai su Lenkija, bet kad tokia unija turi neišvengiamai už- 
sibaigti suplėšymu naujos Lenkiškos re- * 

spUDHKOS. 
Jusi? bešališkumas šiuose reikaluose 

yra taip gerai žinomas, kad męs esame 
isitikinę, jog jųs pataisysite bile klaidingą įspūdį, kokį tokis straipsnis galėtų pada- ryti ant jusii skaitytojų. Todėl męs pra- 
šome, kad jųs suteiktumete viešumą šiems 
faktams jusų gerbiamam laikraštyj. Su pa- garba, 

E. L. Bemay. 
— Iš Commercial Appeal, Mem- 

phis, Tenn. 
Geg. 24 d. 1919 m. 

(T$sa nuo 1-mo pusi.) 

AMERIKOS LIETUVIU 
SEIMAS. 

ir gerai jucs pažįsta. Lietu- 
viai visur pasirodė apgynė- 
jais demokratijos ir jie užsi- 
tarnauja pilnos savo šalies 
,savyvaldos. Demokratija 
šiandien negali buti teikta 
tik galingoms tautoms. Vi- 
sos mažos tautelės, o labiau 
siai lietuviai, turi teisę buti 
laisvais. Užbaigdama savo 

kalbą Mrs. McDowall, karš- 
tai pasveikino Amerikos lie 
tuvius už Lietuvos Laisvės 
Varpo padovanojimą savo 

broliams, gyvenantiems ano 

je pusėje didmario linkint 
visiems lietuviams kuolai- 
mingiausios ateities.politiš- 
kame gyvenime. 

Paskiaus jai Seimo pir- 
mininkas, padėkavodamaa 
už jos simpatiją Lietuvai, 
įteikė Lietuvos Laisvės Var 
po ženklą. 

Vėl saitoma eilė laišku su 

linkėjimais; beveik prie vi- 
sų laiškų yra pridėtos dide- 
snės ar mažesnės aukos. 

Skaitoma keletas telegra- 
mų nuo Suv. Valstijų kong- 
resmanų ir senatorių iš Wa 
shington D. C. Visi linki Lie 
tuvai neprigulmybės. 

Skaitomas gražus Telegra- 
mas linkėjimas nuo kunigo 
J. Jakš&o. 

Už linkėjimus ir aukas 
pirmininkas paliepia suskam 
binti Lietuvos Laisvės Var 
pu. 

J. Tereila įneša pasakam 
binti Varpu atminčiai Br. 
V. Kudirkos. Visiems su- 

stojus — skamba Varpas. 
A. Zailskas nurodo, kad 

dabar, kuomet aukas gali- 
ma pasiųsti, nekurie fondai, 
kaip kad socialistų Šelpimo 
'Fondas, tas aukas laiko čio- 
nai nesiųsdami. Įneša, kad 
tame klausime Saimas tar- 
tų žodį. 

V. K. Račkauskas formu- 
luoja tą įnešimą šiaip: 
"Kad visokios aukos su- 

rinktos per įvairius fondus, 
tuojaus butų pasiųstos Lie- 
tuvon". Kalbėtojas toliau 
nurodo, kad net nekurie 
fondai neišducia atskaitų. 
Pagaliaus nurodo, kad Sei- 
mas privalo reikalauti, kad 
Tautos Fondas ■ nelaikytų 
tukstančius doliarių ir už 
juos nevarytų paityvines 
propagandos, bet kad butų 
pasiųsta Lietuvon. 

Šioje temoje kalba kele- 
tas -kalbėtojų — paremia p. 
Račkausko įnešimą. 

J. Grinius remia Įnešimą, i » 

Jis nurodo, kad žmonės pa- 
silaiko aukas pas save 

dėlto, kad jie nepasitiki 
fondams. 

V. K. Račkauskas pasako 
gana aštrią prakallTą, paju- 
dina negražią politiką kle- 
rikalinės spaudos. Pati ašis 
jo karštos prakalbos yra ta, 
kad kunigai lai rūpinasi re- 

ligijos, dvasiniais reikalais, 
o ne politika. 

Atstovė iš Nebraskos, ge- 
ra katalikė, pasako, kad rei 
kia viską gerai išaiškinti. 
Kam slėpti, kad katalikų 
pmgais buvo šelptas p. Gab 
rys, kuris eina prieš Lietu- 
vą. 

■ 

.. Elijošius — Ne tautinin- 
kai sumanė šį Seimą, bet 
aš (Elijošius) su p. Bagdžiu 
nu. Toliau nurodo eilę ne- 

gražių pasielgimų nekuriu 
vadovų iš dęšinėsės pusės. 
Faktai paduodami gana aš- 
trus, bet asmenų neįvardija, 
nors pasako, kad galįs pirš- 
tu parodyti. Pagalios priei 

* • 

na prie nuomonės, kad rei- 
kia sudaryti komisiją, kuri 
kontroliuotų visų fondų pi- 
nigų išsiuntimą, toje pras- 
mėje, kad pinigai butų pa- 
siųsti Lietuvon. 

Dimša kalba kaipo kata- 
likas; jo kalba gana karšta. Jis 
reikalauja, kad kas nors kon- 
troliuotu fondus, kad visos au- 

kos nueitų ten, kam jos yra pas- 
kirtos, bet kad neitų ant kokių 
ten pasivažinėjimų. 

A. Krasauskas priešingas 
į fondų jungimui. Bet turi but 
duotos atskaitos. 

Dimša paklausia kas yra 
J. Markūnas. 

V. K. Račkauskas atsako, 
kad tai yra p. J. Mastauskas. 
Jis buvo siutas Tautos foncU 
ir būdamas Paryžiuje ėmė ai 
gos po 8000 frankų iš šveica- 
r iečių fondo. Taigi paaiškina 
kad tuom pačiu laiku pats Val- 
demaras gaunas tiktai po 3000 
frankų Į mėnesį (po 400 dolia 
nų). 

Lopatto—Taikos delega- 
cija iš Tautos Fondo negavo 
nei vieno cento. Pirmiau buvo 
Tautos Fondas pasiuntęs kiek 
pimVų kunigui Ališauskui. 

v Kareiva—Jis girdėjęs, kad 
vienas profesorius, T. Fondo 

narys, esą tiek reiškia, kiek vi- 
si patriotai. 

B. K. Balutis kalba, kad 
mes nedarytume tokiu nutari- c u 

mų, kuriuos negalima bus iš- 
pildyti. ! 

Pagaliaus Įnešimas perreda- 
guojamas sekančiai: 

"Po svarstymu ir diskusiją 
nutarta, kad visi Amerikos lie- 
tuviu fondai rinkusieji aukas< 
Lietuvos šelpimui, paskelbtų! 
aiškias ir detalizuotas atskai- 
tas, kad čia dar esantieji pini-; 
gai butų koveikiausiai sunau- 

doti Lietuvos Šelpimui, ir kad^ 
šelpimui skiriami Fondai butų; 
vedami ir tvarkomi atskirai 
nuo politiškų fondų." 

Šis perredaguotas įnešimas 
priimtas visų delegatų balsais 
prieš vieng. 

Sesija užsidaro ant i2 v. 

dieną. 

SESIJA VI. 
šeštąją sesiją atidarė Sei 

mo pirmininkas St. Gegu- 
žis ant 1:20 po pietų. 

Skaitomi telegramai su 

pasveikinimais nuo įvairiu 
organizacijų. 

Skaitomi laiškai su lin- 
kėjimais, prie kurių pridė- 
ta aukų. Tarp aukų Lie- 
tuvos Laisvei reikia pažy- 
mėti Liberty Land & In- 
vestment Co., lietuvių kom 
panijos $225.00, kaipo stam 
bią auką'. 

Sekretorius Seimo prane- 
ša, kad yra 111. valstijos 
kongresan įneštas įstatymo 
projektas, kuris uždraudžia 
visokiose valstjoje mokyk- 
loje mokyti kitokioje 
kalboje, kaip tik anglų kai- 
boje. 

_ 

! ;•) 
Dr. J. Jonikaitis skaito te- 

legramą nuo New York Ci- 
ty Hospital. To bene di- 
džiausio ligonbučio Ameri- 
koje daktarai sveikina sei- 
mą ir linki Lietuvai pasiliuo 
suoti iš lenkiškųjų intrigų., 
Tie keli šimtą1' New Yorko 
daktarų linki, kad Lietuva 
butų laisva, neprigulminga 
respublika. 

Dr. J. Jąnikaitis taipgi 
kalba apie Lietuvos Nepri- 
gulmybę ir prašo visų pri- 
siekti, kad visi kovos už tą 
neprigulmybę, kol gyvi bus. 
Tam tikslui perskaito jo pa- 
ruoštą prisiegą. Jis pirmiau 
paklausia ar visi su tuom 
sutinka. Tuomi tas reika- 
las užsibaigia. 
.. B. K. Balutis perskaito re 

zoliuciją klausime siuntimo 

vaistų, drabužių, daktarų 
etc. Lietuvon. 

Kalba daktaras kapitonas 
Biežis, kad reikia priimti. 
Faktiškai tai čionai organi- 
zacija kaipir Raudonas Kry 
žiuc. Čionai, Amerikoj Lie 
tuvių Raudonojo Kryžiaus 
negalima steigti, nes to ne- 
leidžia Amerikos Raudona- 
sis Kryžius. 

Dr. Grančius. Daktarai 
lietuviai iš visos Amerikos 
prisiuntė čionai savo pasiun 
tinius ir jie dvi dieni atgal 
sutaisė tą rezoliuciją ir joje 
Įsteigiama bepartyvė Lietu- 
vai gelbėti draugija. 

Dr. Biežis. Čia yra orga- 
nizuojamas bepartyvis Rau- 
donasai Kryžius, tiktai jo to 
kiu vardu negalima pava- 
dinti. Jis prašc delegatų, 
kad ši idėja butų visų Ame- 
rikos lietuvių paremta. 

J. Uedminas kalba, kad 
butų j tą organizaciją me- 

tinė mokestis $1.00, o ne 
du. Katrina Jonavičienė at 
sako, kad $2.00 visai nesun- 
ku užsimokėti (delnų plo- 
jimas). Ji apsiima savo 

mažoje kolionijoje_sutverti 
tos organizacijos ^lyrių. 

Rezoliucija priimta. 
B. K. Balutis skaito rezo- 

liucija lietuvių kariumenės 
organizavime. Rezoliucijo- 
je reikalaujama suorgani- 
zuoti kareivi ją, kuri turi bū- 
ti bepartyvė ir po kontrole 
seime išrinktos komisijos. 

Viena moteris išsireiškia, 
kad nereikia kariumenės. 
P-lė Baltrukoniutė karštai 
atsako. Ji sugėdino savo 
kalba tą pirmąją moterį. 

Pasako karštą kalbą p. 
P. Purvis. 

Vėl kalba kelios moierjs 
kad reikia, būtinai reikia or 

ganizuoti armiją. Viena mo 

teris delegatė pasako, "kad 
jei vyrai nestos kariauti, ne 

organizuos armijos, tai aš su 

savo dviem dukterimis sto- 
sime ir organizuosime bent 
moterig, jei vyrai nenorėtų 
ginti tėvynės. 

Kariumenės klausime kai 
ba visa eilė delegatų. Visi 
apart vienintelės v 

kalba karštai už kariume- 
nės organizavimą. Upas vi 
sų pakilus. 

Antru kartu kalba p. P. 
Purvis, šiuom kartu kalba 
kaipo pirmininkas dabar 
jau gyvuojančių kareivių or 

ganizacijų. Praneša, ka'l 
lietuviai visur veržiasi, ka- 
riumenėn. 

Vienas delegatas išsireiš- 
kiar prieš. Pakįla triukš- 
mas. Bet pirmininkas nu- 

ramina ir delegatui duoda 
dabaigti kalbėti. 

J. V. Liutkauskas pasa- 
ko prakalbą, remiančią ka- 
riumenės klausimą. Jis pla 
čiai išaiškina, kam ir kodėl 
kariumenė yra' reikalinga ir 
ką ji Lietuvoje veiks. Lie- 
tuviai privalo ginti savo tei- 
ses, savo tėvynę. 

Dr. Šemoliunas aiškina, 
jog lietuviai kareiviai va- 

žiuos Lietuvon dėlei apgy- 
nimo tėvynės, o ne su už 
grobimo siekiu. Amerikos 
lietuviai pakels dvasią ir 
upą savo vientaučių Lietu- 
voje. 

Dr. Graičunas pastebi, 
kad tiktai tėvas ir motina 
gali teisingai suprasti, ką 
reiškia atiduoti savo sunų 
kariumenėn. Lietuvių, vy- 
čiai—tai bailiai, kurie mo- 
ka šaukti, bet ne veikti. 
Jo sunus tuoj stojo karėn 
už pasaulio laisvę ir yra pa- 
siryžęs jrinti Lietuvą nuo j 
neprietelių. 

J, Hertmanavicius llUl'O- 1 

do, kad čia randasi žmo- 
nes, kurio Lietuvos laisvę 
stato augščiau savo gyvas- 
ties. Taipgi pastebi, kad 
prakilnių norų jaunuoliai, 
kurie, sugrįžę iš karės lau- 
ko, yra tvirtai pasiryžę gin- 
ti tėvynę. Męs turime, męs 
privalome ginti Lietuvą. Sei 
mas turi palaikyt' Lietuvos 
ir savo tautos garbę. Sei- 
mas turi užgirti paduotą re- 

zoliuciją. 
Rezoliucija priimta atsi 

stojimu (išimant kelis). 
Skaitoma aukautoju vai- 

dai- 
r-as Grinius duoda pa- 

klausimą apie atlikimą dar- 
bo kaslink kariumenės or- 

igainzavimo. { 
Ii. K. Balutis aiškina, kad 

|tam tikra komisija, išrinK- 
ta šiame seime, rūpinsis tuo 
mi darbu. i 

F-as Grinius paduoda ine 
Šimą tuoj rinkti tokią komi 
siją, tečiaus komisijos rin- 
kimas atidėtas. 

Dr. Draugelis kalba apie 
Laisvės Varpą—kam tas 
varpas priklauso ir koks jo 
tikslas—skaitoma tam tikra 
rezoliucija. Varpas įteikia 
mas Am. Lietuvių Seimui. 

P-s Bagdžiunas atneša 
vainiką ir, taręs kelis žo- 
džius, apvainikuoja Laisvės 
Varpą, padabina Lietuvos 
ir Amerikos vėliavomis. 

Pirm. St. Gegužis prata- 
ria kelis žodžius, ačiuoda- 
mas veikėjams ir Seimo ko- 
misijai už Įgijimą to varpo. 
Tegul, sako, varpas skam- 
oina amžinai Lietuvos lais- 

-<• 'CETK1 vę. 
Fotografas nuima varpo 

paveikslą katu su varpo 
įsteigėjais pp. Bagdžiunu, 

j Butkum ir Martinkum, o 

taipgi Dr. Drangeliu ir Bsi- 
į lučių (autorius eilių ant var 

;po). Už varpo sėdi Seimo 
vadai ir komisijų nariai. 

Pertrauka 10 minu. 
Dr. A. Graicunas praneša 

apie daktarų veikimą. 
| Pr. Biežis, dakt .rų komi- 
sijos narys, daro paaiškini- 
mus. Jis praneša, kad dak 
carai stengiasi paremti Rau 
dono Kryžiaus di -'bą. Skai 
toma daktarų aukos; išviso 
kasoj randasi $179.00, kurie 
randasi pas kasieriu Dr. J. 
Kulį. 

* 

» 

B. K. Balutis skaito re- 

zoliuciją kaslink Laisvės 
Varpo. Kalba apie reikalą 
fondų suliejimo. 

P-s Bagdžiunas daro pa- 
taisymą prie rezoliucijos. 
Aukos, sulyg jo nuomone, 
turi buti pasiųstos tiesiog 
Lietuvos valdžiai, nelau- 
kiant susiliejimo fondų. 

P-as Grinius pastebi, kad 
rezoliucija ir p. Bagdžiuno 
patisymas pilnai harmoni- 
zuojasi. Dėl pasekminges- 
nio atlikimo darbo turi buti 
kreiptasi į fondus kaslink 
ionaų suliejimo. 

V. K. Račkauskas nuro- 
do, kad komisija ne tfk pri- žiūrės aukas prie Laišvės 
Varpo,, o kartu fondų rei- 
kalus. •- 

P-s Šnuolis kalba ??ie 
fondų sujungimą; stovi už 
rezoliuciją. 

P-s Ilgčiudas pritaria re- 
zoliucijai. 

Pirm. St Gegužis daro 
paaiškinimus prie rezoliuci- 
jos. ?į B. K. Balulis skaito,, re- 
zoliuciją prez. Wilsonui. kas 
link ekonominių reikalų. A.pie Nemuno internacijo- 
nalizavirną ir apie Klaipė- dos svarbą dėl Lietuvos; Prūsų Lietuva turi susilieti 
su Didžiąją Lietuva. 



P-s Ilgaudas, paeinąs i 

Klaipėdos, stovi už rezoliu 
ciją. Jis pastebi, jog Pru 
&ų Lietuva—tai buvo Vo 

kietijos aruodu. Reikalin 
ga kuodaugiausia gauti Fru 
sij Lietuvos. 

Kun. J. J. Razokas (liu- 
teronas) reikalauja, kad bu 

tų prijungta prie Didžiosios 
Lietuvos Mažoji Lietuva iki 
Karaliaučiaus. 

Rezoliucija priimta vien- 
balsiai. 

V. Jankus skaito rezoliu- 
ciją kaslink pasiuntinių Eu- 
ropon ir "VVashingtonan. Re 
zoliuciją sudarė p. Tareila. 

P-s Tareila paaiškina apie 
rezoliuciją. 

P s Hertmajiavičius kal- 
ba, jog butų nepraktiška de 
lei delegatų siuntimo susi- 
nešti su draugijomis. Butų 
paranku sudaryti didmies- 
čiuose tam tikrąs tarybas. 

V. K. Račkauskas, paaiš- 
kindamas apie rezoliucijos 
reikšmę, stovi už atmetimą 
to klausimo. 

P-s Eli jočius reikalauja, 
kad butų išrinktas visuome- 
nės atstovas. 

B. K. Balutis aiškina, kad 
rezoliucijų komisija neturė- 
jo sumanymo kaslink prak- 
tiško pravedimo rezoliuci- 
jos, todėl perstatė tą klau- 
simą viešam svarstymui. 

Dr. Zimontas skaito re- 

zoliuciją, dalydamas paaiš- 
tinimus. 

P-s Vinikaitis aiškina apie 
Egzekutyvio Komiteto suor- 

ganizavimą ir iš kur jis gau 
na savo autoritetą, o taipgi 
apie tarybas. 

Kolionįjos turi sudaryti 
tarybas, kurios galėtų kon- 
troliuoti visą~atstovų veiki- 
mą. 

Dr. !• Graičunaj klausia, 
kas jgaliavo Egz. Kom. at- 
šaukti iš Paryžiaus adv. J. 
Lopatto.- Tai sauvališku 
mas. Visuomenė privalo 
prižiūrėti tą dalyką, tą ko- 
mitetą. f 

> P-as Vinikaitis aiškina 
apie susinėsimus su Lietu- 
vos valdžia, naudodamasi 
Suv. Valstijų budais susine- 
šimui. Taipgi praneša apie 
komiteto darbą Washingto- 
ne sąryšyje su atstovų vei- 
kimu Europoje. 

P-s Grinius daro detališ- 
kus j)aaišinimus apie suor- 

ganizavimą kontrolės linkui 
visų atstovų. 

B. K. Balutis nurodo, kad 

neorganizuota visuomenės 
dalis neturi savo balso, to- 
dėl reikėtų ta'ip sutvarkyti 
dalyką, kad atskirų kolio- 

nijų lietuviai turėtų savo at 

stovą centraleje įstaigoje ar 

taryboje. 
Nutarta sutvarkymą to 

klausimo pavesti rezoliucijų 
komisijai. 

B. K. 'Balutis skaito re- 

zoliuciją, kuria prašoma Lie 
tuvos valdžios prisiųsti Ame 
rikon tam tikrą atstovą. 

Įnešimas priimtas. 
Sesija uždaroma ant 6 v. 

nutarus susirinkti vakarinen 
sesijon ant 7 vai. vakaro. 

Redakcijos prierašas. Va- 
kaiykščios naktinės ir pa- 
skutinės sesijos čionai ne- 

suspėjome paduoti, ta atlik- 
sime rytoj. 

(Bus daugiaus.) 

SEIME AUKOS 
SPARČIAI AUGA. 

Vėliausios atskaitos sei- 
mo vedėjų paroclo, kad 
šeimine finansų komisija 
aplaikė aukų iš įvairių 
Amerikos kraštų jau virš 
Septynių tūkstančių do- 

liarių. 
Taigi drąsiai galima 

sakyti, kad Lietuvos Lais- 
vės Varpas bus graži do- i 
vana Lietuvai, kuri trokš- 
ta laisvės ir sumaniai ir 
narsiai gina savo t;esas. 

Gelbėkite Jai, nes ji prašo i 

paramos. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
VILNIUJE. 

Del buto Vilniaus gimnazijoms 
Švietimo komisijos atstovas 

buvo kviestas apžiūrėti, kartu 
su vokiečių valdžios atstovu p 
Kairiu, duodamu Vilniaus 
gimnazijoms namų. Pasirodė 
namai labai tinka mokyklų rei 
kalams ir jau per pus atleisti, 
Valdžios atstovas tvirtino, kad 
mokyklos galėsiančios pradėti 
veikti nuo spalių mėnesio 15 
dienos. 

PANOTERYS. 

(Ukmerg. apskr.) 
Vos tik peržengiau savo niis 

mėlių slenkstį, tuoj gavau ži- 
noti, jog apielinkėj jau yra bu- 

vę lietuvių vakarų, jog musr 

bažnytikemėje jau yra lietuvių 
mokykla. Klausau, išsižiojęs, 
džiaugiuos ir netikiu savoj 
akims. Įsikurus Panoteryjc 
mokyklai, tuoj atsimainė mušą 

nias. Tad mušu priederme 
steigti visur kuodaugiausia 
mokyklų, kurios, kaip žiburė- 
liai, nušviečia mušu Lietuvą,! 
kupina saulėto džiaugsmo. 
Mokykla tepadarys ją neprik- 
lausoma. 

Sidabrave jau nuo 1912 m. 

buvo pradedamoji mokykla. 
Pasitraukus rusams, ji buvo 
uždaryta. Rugp. 4 d. susirinkę 
parapijonys tarėsi nuo rudens 

parapijos gyvem- 

P. Varas. 

SID A B RAV AS-MIŠKi AT. 

(Šeclifvos apskr.) 

vėl isitasyti mokyklą. Klebo- 
nas siūlė pasitaisyti buvusiąją 
dvaro karčiamą, mūrytą :š ak- 

menų, stovinčią ant bažnyčios 
žemės. Dauguma nutarė statyti 
naują medinę mokyklą dešim- 
tinėje. Miškių dovanota tam i 

tikslui, ir surinkti 3.000 rttb. 

lygiai nuo dešimtinės. Jau yra 
atikų 945 rub. Klebonas jau 
pernai buvo sumanęs mokyklai 
butą suplukti iš molio. Tik, 
bestatant mokyklą, atsirado— 

klojimas. Dalis žmonių atlyžo 
nuo mokyklos. Manau, kad p, 
Kareniauskas, pirminikas, su 

p. Narikevičienė, ligi siol dirbę 
mokyklai, neatsisakys sušau- 
kti antrą susirinkimą, išrinks 

komisiją pinigams rinkti, me- 

džiagai pirkti ir kitiems ga- 
lams. Ten Buvęs. 

AR NAIKINTINI ŠOKIAI 

PER VAKARUS? 

ikraščiai ragina rimtes- 

nius vakarus, vaidinti scenas 

didesnio turinio, kad šokiams 
visai nebeliktų laiko. Tai tei- 
singa. Yris dėlto reiktų atsar- 

giai "naikinti,'' kas jau yra 
įsivyravę. Niekai panaikinti 
ten, kur jaunimas žymiai jau 
apsišvietęs. Gi ten, kur. vaidi- 

nimų jis dar nėra pamėgęs, kur 
kokiai tebėra megiamąsai 
džiaugsmas, vaidinimai atsto- 

ja patį ųžgrėsima: jie atima di 

džiąja pusę laiko. Nustačius 

šokių pabaigai nevėlybą valan- 
dą, o tvarkos prižiūrėjimą pa- 
įvedus vyresniesiems, iš šokia 

tik laimėjama; jis atitraukiama 
nuo svetimtaučiu vakaru arba 

ib " 

nuo "patamsių." 
J. Puiidinas- 

PANOTERYS, 

Ukmergės apskr.) 
Pabaigoje birželio teko man 

pasigerėti ir pasidžiaugti va 

karu, surifigtu mokytojo J. 
Misiūno, padedant klebonui A. 
Razmui. Vietos jaunimas vai- 
dino "Audra Giedroje' gra- 
žiai; nebuvo gėda nei dvarinin- 
kų, kurie nepatingėjo vakarti 
aplankyti. Regis, ir pelno va- 

karas davė nemaža. 
P. Vairas. 

, SKOPIŠKIS. 

(Rok. apskr.) 
Miestelis per karės audra 

maža tenukentėjo. Rusai karei- 
viai buvo mėginę naująja baž- 
nyčią padegti, lik jiems tai ne- 

pasisekė. Labiausiai nukentėjo 
kaimai: Čipelių, Žiogų, Kand- 
rėnėlių, Šimiškių, Viluinių i>* 

bent Bajorų, Mikisikų, Kreip- 
siu ir k. 

Sakpiškėnai šviesuoliai buvo: 
pasitraukę i Rusija; drauge ir 
kleboną^ 1V1. Paleckis. Beliko 
vien vienas kun. St. lgnatavi 
ėius, kantriai perkentęs su žino 
nėmis visus nemalonumus: bu- 
vo ištremtas iš klebonijos, išti- 
ko šihiįvs. Gražiai mokėdaniMs 
vokiškai, kun. J. tarpininkavo 
tarp parapijonų ir karės val- 
džios ir daug žnmėms padėjo, 
■įsteigė žmonių mokvkla, kur 

mokytojauja p. Kirstukas. Per- 

ilga manė ir daugiau įsteigti. 
Skapiskėnai norėjo kun. Jg- 

notavičių pasilikti klebonu, 
kurs pirmutinis klebonu pasi- 
rodė toks energingas ir karš- 
tas lietuvis, siuntė J. M. Vys- 
kupui prašyma ir pasiuntinius. 
Tačiau Vyskupas paliko vieto-; 
je senąjį iš Rusijos sugrįžusį j j 
kleboną Daleckį, o kun. Igna- 
tavičių iškėlė autroju viakru i 
V abalniką. 

Skapiškčfias. 
("Lietuvos Aidas" spalio 2 d.) 

Lietuvos žemes Banko Reikaluose. 
PROTOKOLAS. 

1. Lietuvos Žemės Banko 
metinis dalininkų susirinkimas 
įvyko gegužio 14 cl. 1919 m. 

Apreiškimo Pan. Šv. parapi- 
jos svetainėje, Brooklyn, N. Y. 

Mitingą atidaro Banko Orga- 
nizatorius kun. Jonas Žilins- 
kis 10:30 ryte, 

Susirinkimo vedėju iši in'kta 
A. Staknis, sekretorium kun. 
P. Gudaitis. Proxy tvarkymo 
komisijon jeina: kun. Y. Ma- 
tulaitis, p. A. Trečiokas ir pa- 
nelė B. Vaškevičiutė. 

2. Kun. Jonas Žilinskis, Lie- 
tuvos Žemės Banko organiza- 
torius, raportuoja apie Banko 
stovį. Primena, kad L. Ž. Ban- 
kas imta organizuoti 10 d. 1916 
metais tuo tikslu, kad Europi- 
niam karui pasibaigus zemę 
tarp savųjų Lietuvoje prigel- 
bėjus parceliuoti. Iš raporto 
pasirodo, kad pilnai užsimokė- 
jusiu už šėrus narių esama 

746 su 1779 Šerais, nepilnai 
užsimokėjusių narių skaitlius 
siekias 2128 su 658 Šerais. Ne- 
išmokėta užsirašymų $28.000 
00. Pinigų ant rankų $61,790 
52. Bondsais $8,100.00. Rub- 
liais 218,297.00. Nuošimčių 
užaugo $2,412.51. Kanceriari- 
jos išlaidų turėta apie $1,600. 
30. Viską pavertus i doliarius 
pasidaro L. Z. Banko turte 

$100,000.00 — tiek ir manyta 
tuomtarpu Amerikoje surink- 
ti, pradedant Banką, organizuo- 
ti. 

Referatas praneša, k:ul ,L. 
Ž. Bankui buvo keliami pinigai 
tarp Lietuvių tremtinių Rusi jo 
je — tam tikslui bene surink- 
ta į $200,000,00 rubliu. Dabar 
gauta telegramas nuo p. Yčo, 
kad Bankas jau suorganizuotas 
vardu "INDUSTRIJOS KO- 
MERIJCOS BANKAS*' Lie- 

tuvoje. Šeras 400 auksiniu— 
perviršis 50 auksinių. Lietuvos 
Valdžios užpirkta pusė seru 

Organizatoriais esą: M. Yčas, 
Prusa, Alekna, Banaitis, J. 
Yčas. Telegramoje klausiama, 
kiek Amerikos Lietuviams se- 

rų rezervuoti, reikalaujama 
transferuoti pinigus. Raportas 
priimtas, kai]) skaityta. 

3. Raportuoja* kitas L. 7. 

Banko vedėjas p. M. \V. Bush, 
j6 raportas 'kas link piniginio 
•Banko stovio po trumpo pasi- 
aiškinimo pasirodė sutinkąs su 

raportu kun. Jono Žilinsko. 
4. Knygų peržiūrėtojai kun. 

X. Petkus ir p. A. Steponaitis 
praneša, kad L. ž. Banko kny- 
gos. vedamos tvarkiai, pinigai 
laikomi Guaranty T rust Co 

Ne\v Yorke ant 3% sudėti.. 
Banko statement nuo pabaidos] 
balandžio rodo, kad Banke yra 
$59,064.52 Pas kun. J. Zilins- 
kį esama ant rankų $2,726.00; 
Banke Liberty Bondsais $8, 
100.00. Rubliais 218,297.00. 
Pinigai sudėti Guaranty Trust 
Co. bankon vardais kun. Jono 
Žilinskio ir p. M. \V. Bush 
Bondsai ir rubliai laikomi Firs 
National Banke, Brooklyn, N. 
Y. scile volte, nuo kurio vie- 
nas raktas yra pas kun. J. Ži 
linskį, o kitas pas p. M. W 
Bush. 

Raportas priimtas, su pasta 
ba ir nutarimu, kad knygos L. 
Ž. Banko butų peržiūrėtos per 
"Certified Pnlic Aecountant" 
ir jo "sudaryta p'lna atskaita 

5. Pastebėta prie raporto, 
dclko vedėjas laiko Banke pi- 
nigus trečiu nuošimčiu ir ne- 

darė didesnio biznio su pini- 
gais ? 

Į tai organozatorius kun. J. 
Zilinskis atsakė: Keliant ka- 
pitalas del Banko, ar kitos fi- 
nansinės įstaigos, negali buti 
nei kalbos apie vedimą biznio 
ant didesnės papėdės, nes be- 
siorganizuojančioms ir dar ne- 

turinčioms ebarterio organiza- 
cijoms, biznis daryti nėra lei- 
džiamas, prieg to organizato- 
riai nebuvo Įgalioti to daryti. 
Pinigus laikė saugiame Banke, 
kuriuomi yra visiems žinomas 
GUARANTY TRUST C.OM- 
PANY, New Yorke. Tas Ban- 
kas, kaip ir kiti Ne\v Yorko 
Bankai temoka "for savings' 
3%. 

6. Kun. Jakaitis pakelia klau] 
siina apie praeitųjų metii L. Z. j 
Banko dalininku susirinkimą. 
Reikalaujama perskaityti tojo 
mitingo protokolą. Pranešama, 
kad pėrnyksčiasis metines L. 
X. Banko dalininkų susirinki 
mas neįvyko del mažo skai- 
čiaus susir'nku:,iųjų narių. Ka- 
dangi nebūta cjuorumo susirin 
kiniui laikyti jis neįvyko — tai- 
gi nei protokolo nerašyta. Iš- 
nešama rezoliucija kas meta 

laikyti L. Ž. Banko dalininkų 
susirinkimus. Rezoliuciaj pri- 
imta. 

7. Įnešama, kad šis susirin- 
kimas butų legalis, nežiūrint 
pakaktinumo suvažiavusių na- 

rių skaičiaus. 
Įnešimas priimtas. 
Sesija uždaroma 12:30 ir 

nutarta susirinkti 2 vai. popiet. 
Sesija 2 — 2:30 poipet. 

8. Skaitymas prisiųstųjų lais 
ku: 

A. Žieniaus, iš Roehester, 
i N. ;Y. f 

• A. J. Povilaikos, iš Water- 
bury, Conn. 

J. Gedmino, iš Clėvcland, 
Ohio. 

Al. Bartuškienčs, ir kitų. 
9. Svarstoma, kas daryti su 

sukeltais pinigais L. Ž. Banko 
vardu. kun. Jakaitis, Romanas 
Karosas priešįngi, kad L. 
Brinko vardu sukeltais pini- 
gais prisidėjus prie Industri- 
jos Komereijos Banko Lietu- 
voje. Toks pinigų panaudoji- 
mas, butų mainymas tikslo, ku- 
riam jie buvo rinkti, kas beabe- 
jo sukeltų daug nesusipratimų 
ir nemalonumų. Ponas ,V. K. 
Račkauskas aiškina, jog prisi- 
dedant, kad ir prie Industrijos 
Kov.iercijos Banko neats:tolin- 
sime nuo savo tikslo, nesą ir 

toksai liankas galės tarpinin- 
kauti žmonėms žemės įsigyti. 
Po ilgų svarstymų galop priei- 
ta prie rezoliucijos: a), Pal'k- 
ti Banko vardą tą patį: LIE- 
TUYOS ŽEMĖS BANKAS, 
h), Kun. J. Zilinskį pasiųsti 
Lietuvon L. Ž. Banko reika- 
lais. kad vietoje ištyrus sąly- 
gas ir piirengus tinkamą vei- 
kimui dirvą surinktiems L. Ž. 
Banko pinigams. 

10. Proxy komisaja prane- 
ša, kad susirinkime dalyvauja 
43 asmenįs, kure atstovauja 
per proxy ir kitus narius, viso 
884 šėrus. Šėrų-gi supirkta 
1779, tai beveik pusė supirktų- 
jų sent reprezentuojama. 

11. Kįla klausymas, kada 
seimas legališkas? Kas gali 
balsuoti? Kas gali buti renka- 
mas Banko direktorijatan? Ko 
kiam laikui renkama Banko 
valdyba? Diskusijos priveda 
pire sekančių nutarimų: 

a). Legališkas seimas skai- 
tomas tas, kuriame bus nema- 
žiau trečdalis šėrų atstovau- 

jama. 
b) Ųalsiipti gali kiekvienas, 

kas turi vieną šėrą pilnai už- 
mokėjęs. Turįs proxy, kad ii" 
tie narys, turi taipgi baisa. 

c). Banko direktorijatan ga- 
li imti renkamas kiekvienas 
pilnas šerininkas, nežiūrint jo 
iėru skaitliaus. 

d). Valdyba susideda iš sep- 
tynių ir renkama vieniems me- 

lams slaptu balsavimu. 
12. Seka direktorijato rin- 

kimas. Dalinama kortelės. 
Skaitoma balsai. Betvarkant 
valsus kun. J. Zilinskis kalba 
L Ž. Banko legališkumo klau- 
syme. Primena, kaip sunkus 
duvo L. Ž. Banko organiazvi- 
nas, nuolat suristas su kliu- 
imis, su prikaišiojimais del I. 

Č. Banko nelegališkumo, pri- 
siklausyta visokių gązdininuj. 
Bet tas sunkenybes pergalėta 
Bankui nebuvo pavojaus, nes 

buvo organizuojamas su rusu 
valdžios žinia Rusijoje. Čia gi 
Suvienytose Valstijose kėlimas 
f,. Ž. Bankui kapitalo buvęs 
taipgi legališkas, kas pilnai pa- 
tvirtinta garsių "VVasington 
f). -C. advokatų ir paties State 
Departamento įstaigų, su ku- 
riomis pastarame laike susi- 
įešta. Suvienytu Valstijų re- c- J o 

las žino apie L. Ž. Banko stei- 
gimą, nemato nieko priešingo 

įstatiniams ir net prižada pa- 
rama, ant kiek tas Bankas tar- 
naus atstatymui Lietuvos ir su 
sinešimui Amerikos cu Lietu- 
va. 

Balsu rinkimo bei skatymo 
komisija praneša balsavimo 
pasekmes. Šie nariai gauna 
daugiausia1' balsu: Kun. Jonas 
Žilinskis 775, kun. P. Gudaitis 
569, kun. Petkus 500, J. Vasi- 
liauskas 559, kun, V. Matulai- 
tis 476, A. j. Povilaika 369, J 
Skritulskas 350, A. Staknis 
326, kun, Jakaitis 324, F. Vi- 
rakas 256, B. .Vaskevičtuiė 
229, kun. J. Židanavičius 167, 
Liet. Ats. Bendrovė 135, A. 
Trečiokas 105. i 

Lietuvos Žemės Banko Di- 
rektorijatan sulyg balsu, dau 
gumos įeina kunigai J. Žilins- 
kas, P. Gudaitis, N. Petkus, 
V. Matulaitis; pp. J. Vasiliaus- 
kas, A. Povilaika, J. Sk.ituls- 
kas. 

12. Nutarta direktorijatui 
paduoti sekančias instrukcijas: 

a). Direktoriato sastata: 

Prezidentas, .Vice Prezidentas, 
Sekretorius, Iždininkas ir trįs 
kasos globėjai. Valdyba ren- 

kama pačių direktorių. 
b). Pinigus dėti L. Z. Ban- 

ko vardu su parašais Preziden- 
to, Iždininko ir Sekretoriaus. 

c). Kur kokiame banke lai- 
kyti pinigus, arba legales ope- 
racijas daryti paliekama direk- 
toriato nuožiūrai. 

d). Atskaitą apie Bankirsto- 
vį duoti du sykius į metus. Sei- 
mo protokolą pagarsinti spau- >■ 

doj. 
_ 'J. e). Atnaujinti kompanija 

rinkimui naujų Šerų L. Ž. Ban 
kui. t 

f). Iškolektuoti pinigus u z 

neįmokėtus šėrus. 
g) iiondsus priima sulyg 

marketo — kas trumpa,priva 
lo. pinigais primokėti. 

i) Sukeltus pinigus L. Ž. 
Banko vardu patogiu laiuku 
perkelti Lietuvon, kaip tik ten 
susidarys tinkamos, sulig pra- 
nešimo pasiųstojo atstovo, 
bankinėms operacijos aplinky- 
bės. (Spriandžiant direktoriai 
diduma balsų). 

k). Darant transakcija pini- 
gų į tam tikro Lietuvoje Že- 
mės Banko šėrus, išmokėt; nuo- 

šimčius užaugusius lig to laiko 
L. Ž. Banko nariams propor- 
cionaliai. 

Mitingas uždaryta 6 valan- 
dą vakare. 
Sekretorius Kan. P. Gudaitis 

GERBIAMIEJI LIETUVOS 

GELBĖTOJAI:— 

Kaip matote iš atskaitos, 
tai Gegužio mėnesyje, su- 

lyginant su pirmesniais —j 
įplaukė labai mažai pinigų. 
Aukos-gi šiame laike yra 
taip reikalingos, kaip nie- 
kad pirmiau, nes nė musų, 
Lietuvių suakautų pinigų, 
nė Amerikos Raudonam ja- 
me Kryžiuje Washingto;ie, 
nė Amer. Lietuvių Centra- 
lio Komiteto ižde jau nėra. 
Už Lietuvių Dienoje suau- 
kautus pinigus: Maistas, 

P-lė Flora Payne Whit-» 
ney, duktė milijonieriaus, 
kuri specialiai mokinosi ofi- 
so darbo, kad prigelbej&! 
Y.M.C.A. veikimui. 

drabužiai ir medikamentai 
jau Lietuvoje, ir musų nu* 

kentėjusiems broliams jau 
išdalinta.. Amerikos Raudo 
namjame Kryžiuje, Liet 
Dienos pingų buvo suvirs 
0130,000.00; o maisto, dra< 
bužių ir medikamentų į Lie- 
tuvą nugabenta už $225,- 
000.00. Viso suvirs vieną 
tūkstantį (1,000) tonų. Tos 
visos suteiktos Lietuvai pa- 
gelbcs, expedicija iš New 
Yorko į Lietuvą apsiėjusi 
apie §400,000.00. Reiškia, 
Amer. Raudonasis Kryžius 
nuo savęs pridėjo devynes- 
dešimts penkis tukstančiue 
doliarių ($95,000.00), ap- 
mokėjo expedicijos lėšas, 
prigelbėjo išdalinime ir pri- 
žadėjo pagelbą ateityje. 
Męs iš to viso galime tik pa 
sidžiaugti. Ypač dabar pri- 
valome Amer. Raudonam- 
jam Kryžiui pasirodyti, kad 
šelpiame iš paskutinos, to- 
dėl, jau pradėta šelpimo 
darbą neapleiskime. Kelias 
jau atdaras. Visi, kurie sa- 

vo mėnesines duokles per 
Amer. Centralio Komiteto 
tarpininkystę, privalote pri- 
kalbinti ir kitus draugus, 
pažystamus, gimines, kad ir 
jie su savo aukomis prie šio 
taip prakilnaus darbo prisi- 
dėtu. Jus patįs, kurie au- 

kaujate, kartas nuo karto, 
paaukaukite daugiau, negu 
esate pasižadėję. Žinokite, 
kad tuomi ne vieną nuo ba- 
do išgelbėsite. Dabar lai- 
kas, visi be skirtumo gelbė- 
kime iš mirties nasrų savo 

seseris, brolius ir senelius. 
Ką blogo valios žmonės kai 
ba — nepaisykite. Jeigu, 
Jcas Centrai} Komitetą šmei 
įia — neklausykite. Apie 
musų šelpimo nuveiktą dar- 
bą, kiekviename laike gali- 
ma dokumentais priparody- 
ti, nekurie iš jų jau ir laik- 
raščiuose buvo atspausdin- 
ti. Pinigus, aukas ir pasi- 
žadėjimo mokestis siųskite 
šiuo adresu: 

The Lithuanian Central 
War Relief Committee. 320 
5th Ave., iNew York. N. Y. 

Pild. Sekretorius, 
Al. Steponaitis. 
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"Vienintelis Kelias" Į STARVED ROCK State Parką 
—PARKAS ATDARAS NUO GEGUŽI01 mos IKI SPALIO 20tos- 

II. ■ r| m A Iš Chicagos Archer Ave., iryjv ^ u yv ... 

In Abi PUSI įk/ h AE^Hc3tRaL,ChiCaflfl / SU 'nAbi PUSi 
■ V k**" V 

Ta pamainais Argo, III 63-rd St.,S*«■"•«* V 

KAINOS INEJUSIOSIN GALĘ LAPKRIČIO 15, 1918 — 

O A Kuriuose nuo 50 ir mažiau Buriuose nuo 200 ^tiiUVkaip 200 žmonių. U ir daugiau žmonių Kad pasiekti Archer Ave. stoti, iiuk i pietus eina Ij gatvekarj ant State gatvSs arba Archer Avenue pažymėtą "Archer-Cicero," arba imlc transferą nu kitu gatveakrių perkertančių linijas. SPECIALIAI TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PARTIJĄ išei.m iš Cbicago kas Utarninkg., Subat^ ir Nedelę. Užsisakykite sau vietas iškalno per Chicago Travo Euroau 1110 Otis Buiiding, 10 2o. La Saiie St., Telefonas I'ranklin 2077 arba McKiniey 2795 

Rašykite: Gcnerala Office, Joliet, lil. reikalauda/n aprašymo ir Informacijų. Tclefonuokite: Joliet 251f. 
lllliniiiiiliiiiiiiiiHmmmimiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiitiin 



VIETINES ŽINIOS 
* * 

SEIMO PASISEKIMAS IR 
CHICAGIEČIAI. 

Chicagieėiai ;ki muI vis nc- 

išsitikėjo ir vis bijojosi, kad 
lietuviu seimas gali nepasisek- 
ti ir tuomet visa atsakomybe 
ant jų kristų, juk jie seimą sau 

kė, ji rengė, nuo jų viskas pri 
gulėjo. 

Dabar kuomet seimas ge- 
riausiai pavyko visi linksmi, vi 
si džiaugiasi tartum kiti žmo- 
nės. 

Man teko pasiklausyti ką 
žmonės šneką apie seimą. 

Vienur kalbama, kad ot 

seimas pavyko tiktai pasidėka 
vojant "Draugui". Jei ne tas 

laikraštis, jei ne jo priešinima- 
sis, tai nebūtų buvę jokio pa 
sisekimo. Kuomet jis priešino- 
si, tai kurie stojo darban, tai 

stojo su smarkiausia energija. 
Jei nebūtų priešinimosi, tai Im- 

tų visi snaudę. 
Nežinau ar tame daug tei- 

syl>ėc, bet taip žmonės kalba. 
Ivitur vėl sako, kad jei jau 

ką tautininkai rengia, tai vi- 

suomet surengia. Bet šitokia 
kalba rodosi neteisinga, nes sei 
ma rengė ne tautininkai, o tik 

Chicagos lietuviai. 
Dar kitur vėl kalbama, kad 

seimo toks didelis pasisekima •> 

buvo neišvengiamas dėlto, kad 
jis šiuomi laiku buvo labjat- 
siai reikalingas. Visi juk su- 

prato jo reikalingumą. 
'Vėl dar kitur moters kalba, 

kad girdi kunigai mums sakė, 
kad tai laisvamanių seimas, 
kad ten niekinamas tikėjimas, 
o aš, girdi, er visą seimą išbu- 
vau ir uci kartą nei nuo vieno 
negirdėjau, kad kas paniekin- 
tų katalikus. Kunigų politiką 
seime peikė, bet peikė vis patįs 
katalikai, priklausanti prie pa- 
rapijų. 

Tai tokios žmonių kalbos 
apie seimą. Vėliau paduosiu 
daugiau. 

Chicagietis. 

ŽINGEIDUS KONCERTAS 
Pėtnyčioj, birželio 13 dieną 

7:30 valandą vakjare, Davis 
Square Field House, 45 ir Pau- 
lina gatvės bus žingeidus savo 

programų koncertas. Koncer- 
tas susidės iš piano numerių, 
duetų, solo ir rytų šalies šokių. 
Koncertą rengia mokiniai p-lfcs 
Elsie G. Makar, kad parodžius 
publikai, ką jaunuolis savo 

triusu gali atsiekti. 
Po koncertui bus draugiškas 

pas?linksrninimas šokiai. Visi 
kviečiami atsilankyti. įžanga 
dykai. 

MUSYS SU BANDITAIS. 
Du juodi (nigeriai) banditai 

ant 124 gatves ir State st. už- 
puolė p. J. La Bell, 58 metu 

jg'elžkelio detektyvą. Banditai 
jį sustabdė ir liepė pakelti ran- 
kas. 

P-o La Bell buta drąsaus. 
Jis vienam nigėriui išmušė re- 

volverį iš rankų, o kitas nigeris 
pradėjo bėgti ir perbėgęs sker- 
sai gatvės pradėjo Šaudyti į La 
Bell ir paleisdamas keletą šū- 
vių sužeidė La Bell. Banditai 
pabėgo. 

Už valandos laiko burįs de- 
tektyvų sulaikė du nigeriu ant 

kampo 113 gatvės ir Michigan 
ave., nigeriai pradėjo bėgli, o 

detektyvai vydamiesi šaudė j 
juos. Vienas banditas visgi spė- 
jo pasislėpti krumuose, o ant- 
ras likosi pagautas ties Indiana 
avenue. 

AVINUKAS SKAITOMAS 
PRIE SUAUGUSIŲ. 

Anij dieną tūlas keleivis pa 
s i ėmę s taxi įsikėlė automobi- 
liun ir aviniuką, kurį padova- 
nojo jo vaikams giminaitis far 

mcris. 
Šoferis turėjo nemaž:; už- 

duotj išrišimui klausinio apie 
mokestį, nes keliavtisis nenorė- 

jo extra mokėti už aviniuką, ku 

rį, girdi, vežėsi ant keliu it kū- 
dikį. 

i>et šoferis, kad nepadarius 
klaidus, užtelefonavo taxi kom 

panijos ofisąn klausdamas in- 

formacijų ir iš ten gavo atsa- 

kymą, kad neturint ofise klia- 
sifikacijos link avinų amžiaus, 
priskaityti aviniuką prie suau 

gūsių ir imti už jį mokestį ly- 
gią su visais. 

TELEFONISČIŲ STREI- 
KAS CHICAGOJE. 

Vakar išėjo ant streiko keli 
Šimtai Chicagos telefonisčių. 

Tai skaičius sulyg Chicagos 
nežymus, bet unijos viršinin- 
kai tvirtina, kad tas turės di- 

Idelcs pasekmes, nes jie turi tik 

I 
rii žinių, kad pirmuosius strel- 

• kierius paseks ir likusieji tele- 
fonistai ir telefonistės. 

Gi telefonų kompanijų vir- 
šininkai esą visai kitokios nuo- 

monės. Jie tvirtina, kad tai nė-l 
ra reguliaris streikas, tai tik 
žaislas, nes vienai kitai darbi- 
ninkei pasitiorėjo iškrėsti špo- 
są, na ir išėjo ant streiko, vie- 
nok neužilgo grįž darban. 

Unijos viršininkai tvirtina, 
kad sustreikavo apie 800 tele- 
fono darbininkų vyrų ir mote- 

rų, gi kompanijų agentai pra- 
neša, kad sustreikavo vos apie 
pusantro'šimto. 

' 
SENIS VEDĖ AŠTUONIO- 

LHCINĘ. 
Vakar cianas Hans C. Hess 

71 metų issiėmė apsivedinio 
laisnas su Elena Federson aš- 
tuoniolikine mergina. Ji yra jo 
draugo duktė; ii dabar yra si- 

i ratelė. 

MEZLIAVA. 

Nukentėjusiai dėl Karės 
Lietuvai per Amerikos Lie- 
tuvių Centralį Komitetą. 
Atskaita už Gegužį, 1919. 

Racine, Wis., Seni nariai 
sumokėjo $13.00 

Ledford, 111., seni nariai 
sumokėjo $15.00; nauji na- 

riai prisirašė ir užsimokėjo 
po 50c.: V. Kvietkauskis, 
M. Mačukas, J. Razeviče ir 
D. Turskis. Viso 17.00 

New Haven, Conn. Seni 
tiariai sumokėjo 17.00; Nau 
jas narys, Pranas Petraitis 
užsimokėjo 50c. Viso 17.00 

Norwood, Mass. Seni na- 
riai sumokėjo $20.50; nau- 
jas narįs, M. Menkeviče už 
simokėjo 25c Viso.. 20.75 

Ambridge ,Pa. Seni na- 
riai sumokėjo 7.00 

Cleveland, Ohio. Seni na 
riai sumokėjo $9.00; nauji 
nariai prisirašė ir užsimo- 
kėjo po 50c.: V. Balčiūnas 
ir F. S. Sakalauskas j Viso 10.00 

Elizabeth, N. J. Seni na-! 
riai sumokėjo 6.89 

Binghamton, N. Y. S- ni 
nariai sumokėjo .... 9.00 

New Britain, Conn. Seni 
jiariai sumokėjo 67.75 

| Stamford, Conn, Seni na- 
riai sumakėjo 11.00 

Cleveland, Ohio. Seni 11a 
riai sumokėjo 47.00 

So. Side Omaho, Nebr. 
Seni nariai sumokėjo 35.50 

Wilkes-Barre, Pa. Seni 
nariai sumokėjo $10.50; 
nauji prisirašė ir po 50c. 

j užsimokėjo: M. Kupris ir 
J. Pačkauskas. Viso .11.50 

Wilkes-Barre, Pa. Seni 
nariai sumokėjo 12.00 

Pavieniai: 
S. L. Amerikoje 246 kn. 

iš Plymouth, Pa 23.75 
W. B. Babrowicz, Camp 

Shelby, Mass 10.00 
Dr. Basevičia iš Eliza- 

beth, N. J 10.00 7 

Martin Stuppur, iš Wal- 
tham, Mass 5.00 

Antanas, Veronika ir Zu- 
zana Norvaišai iš Brooklyn, 
N. Y 7.50 

P. Čiurlionis iš New 

York, N. Y 1.00 

t 
Viso Gegužio mėnesy- 

je $352.14 

SURAŠAS AUKIJ. 
LAIŠKŲ SU AUKOMS. 

Aukavo: 

1. Nevvark N. J. Lietuvos 
Tėvynės Būreli*) per Tre- 
čioką $30.00 

2. Stanford, Conn. Lietuviu 
per Amerikos Ccntr. 
Komitetą 10.50 

3. So. Boston, Mass. Lietu- 
viu Ukėsii i)r-ja .. 187.20 

4. Chicago V. ir A. Šliau 
tcri 50.00 

i 

5. Waterbury, Conn. Dr. S. 
Sapranas 50.00 

6. Dayton, O. T. A Sakai- 
tis 3.00 

7. So. Boston, Mass. S. L. 
A. nariai 55.00 
8. Scranton, Pa. K. Šliupas 

ir Šliūpiene 10.00 
\9. So. Omaha, Nebr. Mote- 

rų Merginų Ražanca- 
vos Dr- ja 25.00 

10. Dayton, O. Urbonas 2.00 
11. So. Omaha, Nebr. S. L. 

A. 87 kuopa 10.00 
112. Šv. Vincento Fereušo 

Dr-ja 77.00 
13. Šviesos Dr-ja 10.00 
14. Lavvrence, Mass, A ir 

O. Ranlanauskai .... 10.0C 
15. Chicago Central Manufg. 

Dist. Bank, 100.0C 
16. Schenectady, N. Y., J. 

P. Eydomtas 52.0C 
17. Pittsburgh, Pa. Lietum;, 

Tėvynainiu 25.00 
18. A. L. T. S. 9 kuopa 13.5C 
19. Passaie, N. J. Šv. lurgo 

Dr-ja 5.0C 
20. VVanamie, Pa, S. L. A. 

230 kuopa 5.5C 
21 Chicago Lietuvos Sunų 

Dr-ja V 15.0C 
22. " Šv. M?te- 

ušo Apaštalo Dr-ja ..50.00 
23. " Saklž. šir- 

dies Jėzaus 50.00 
24. Oglesby, 111. Šv. Anta- 

no Dr-ja 25.00 
25. " D. L. K. Ge- 

dimino 50.00 
26. Chicago J. Valhičius 50.0C 
27. Baltimore, Md., Lietu- 

vių Dem. Kliubas 10.00 
28. 

" 

" L. Gawlis 10.00 
29. heiv yi^nce, Mass. T. Se- 

kevičius 5.C0 
30. So. Omaha, Nebr. T. M. 

D. 17 kuopa 10.00 
31. " Birutės Dai- 

ninkų Kliubas 10.00 
32. Chicago, 111. J. W. Dau- 

nora ?0.00 
23. T- it' f7- Wise, Brooklyn, 

N. Y 25.00 
34. Elizabeth, N. J. S. 1-. A. 

3 kuopa 10.00 
35. Pittsbnrg, Pa, A. P. 

L. A 15.00 
36. Brooklyn, N. Y. S. F. A. 

f 
83 kuopa .. 10.00 

(Toliaus bus) 
REIKALINGAS VARGONININKAS 

Tuojaus yra reikalingas geras var- 

gonininkas, mokantis vesti orkestrą, 
K.iutii už tai ekstra atlyginimą. At- 
sišaukti pas: 

Rev. Joseph židanavičius, 
260 E. Main St., Amsterdam, N.Y. 

Reikalingas Bartenderis 
turi buti lietuvis. Gera už- 
mokestis. Atsišaukite: 

Justin Mackiewich 
i 2342 S. Leavitt St. 

NEUŽGINČIJAMAS 
FAKTAS. 

Ar jieškai faktų, kurių 
aiškumas nedaleis jokių gin 
čų Skaityk sekanti laišką: 
"Glouster, Ohio, RFD. 1, 
Box 136, May 28, 1919, 
Man bus labai malonu, jei- 
gu šį mano laišką paskelb- 
site visuomenei, nej aš no- 

'riu, kad kiekvienam butų 
aišku, kaip geros yra šios 
gyduolės ir aš patariu savo 

pažįstamiems ir kiekvie- 
nam, kurie kenčia, kaip aš 
kad kentėjau. Jau nuo 15 
metų aš pradėjau L;:ntėti 
viduriais ir tik tris metai 
tam atgal, kuomet aš pra- 
dėjau vartoti Trinerio Ame 
rican Elixir of Bitter Wine. 

| Nors jau dabar turiu 46 

metus, aš jaučiuosi daug 
geriaus negu būdama jau- 
na, nes aš dabar galiu val- 
gyti uską ir tas mane labai 
pastiprina. Aš'nežinau kaip 
jums dėkuoti. Su gilia pa- 
garba, Mrs. Niek Papūra." 
Ar gana iškalbingas šis laiš 
kas? Ištikrųjų taip. Jus 
galite gauti šias gyduoles 
kiekvienoje vaistinėje, nes 

Trinerio American Elixir of 
Bitter Wine yra gyduoles 
sutihKančios visais atžvil- 
giais su blaivybės tiesomis. 
Jusų vaistininkas parduos 
jums vis?s Trinerio gyduo- 
les: Trinerio Linimento nuo 

reumatizmo, neuralgijos ir 
sunarinimo, Trinerio Ange- 
lico Bitter Tonic etc. Jo- 
seph Triner Company, 1333 
-1343 So. Ashland Avenue, 
Chicago, 111. (Apgars. 

Reikalaujame Darbininkų 
Wood workers—dailidžių dirbtinoj, 

drum ir beit sanders. Masinos ran- 
ku. Planer, trim and stock cut.ters. 

52 valandos darbo sąvaito. 
Darbas pastovus per ištiesus mclur, 

viduryj. 
IMPERIAL METHOD3 CO., 

750 S. CIRCLE AVE., 
Forest Park, 111. 

Ponkicentai gatvekariais 
Garfiold Park Elevated arba Madison 

St. gatvekarį. 

REIKALAUJAMA MERGINŲ ope- 
ratorkų ant bovelninių ir šilkinių dre- 
slų. Pamokysime merginas nors ru 
menku patyrimu ant "po\ver" mašinų. 

Taipgi reikalaujama finišerkų; pa- 
mokysime pradedančias darbu. 

J. S. O'BRIEN. 
116 S. Wells St. 

REIKALAUJAME MAI- 
NIERIU IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKŲ. 

Mums reikia 100 mainie- 
rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglis nuo 3 iki 5 

pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Taipgi reikalingas 
žmogus, kuris paimtų namą 
12 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. Ši vieta ran- 
das vieną mylią į vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
Solvay Colliers Company 

Hemphill, W. Va. 

ANT PARDAVIMO. 
Savininkas yra priverstas parduoti 

nanieij (cottage) "nhj kambarių, par- 
duosiu tik už $2,000. Tclefonuokite 
Prospoct 9082, klausdami Joe Sherman 

PARSIDUODA PIGIAI. 
3 kambarių namelis (cot- 

tage) greta tuščias lotas, ap 
sodintas vaismedžiais, pre- 
kė $1,200, labai puiki vieta, 
netoli nuo mokyklos, 5 cen- 

tai gatvekariais, geras pa- 
tarnavimas. Klauskite pas 
F. Klein, 11140 Homan Av., 
Mt. Greenwood, 111. 

PARSIDUODA 
muro namas Vz bloko nuo bažnyčios 
west sieloj, ant :> lubų ant 2 lotu; 
rnnrtos .*120.00 i mėnesį. Prekė 
$8,000. Gera proga biednam likti tur- 
tingu per keletą, metų, namas gera- 
me padėjime. 

Justin Mackiewich, 
2342 3. Leavitt St, Chicago. 

ANT PARDAVIIViO. 
Prie 3244 So. Paulina St., 

2 fliatu, po 5kis kambarius, 
medinis namas, prekė $1900 

3248 So. Paulina St., 2 
fliatų po 5kis kambarius, 
medinis namas $1900. 

1730 W. 34ta 1% augšto, 
6 kambariai, medinis name- 

lis (cottage) elektrikos švie 
sa, puikus lotas, $2250. Šis 
namelis gali buti pertaisytas 
pagyvenimui dviejų šeimy- 
nų. Klauskite F. J. W:lken, 
3422 So. Wood St, 

AT Y D A! 
Jeigu įųs jieškote ką nors 

pigiai pirkti: biznį, namą, 
lotą, automobiliu, rakandus, 
ir t.t., naujus arba naudo- 
tus, tai kreipkitės prie ma- 

nsę. Taipgi jeigu turite, ką 
nors parduoti arba išmainy- 
ti, tai irgi kreipkitės prie ma 

nsę, o aš prirodysiu kostu- 
mierių. 

Mano patarnavimas yra 
prieinamas visiems. Pasiro- 
davimas visai dykai. 

Meldžiu kreiptis ypatiš- 
kai, per laišką arba tolefo- 
nuoti. 

S. SLONKSNIS, 
839 West 33i"d Street, 

Imas augštas, užpakalyj 
Tel. Drover 10105 

OPERATORS 
POCKET MAKERS 
SLEEYE SEWERS 

TAPE SEWERS 
Jeigu dabar neuždirba nuo 

$35 iki $jO j savaitę, ateik 
pasitarti su mumis. 

Klausk pono Slack, 
729 West ISth St., 

Dirbti reikės važiuoti į Cin- 
cinnati, Ohio. 

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS 

Stanislovas P. Mažeika, 
tarnavęs Dėdės Samo ka- 
riumenėje, nesenai sugrįžo 
iš Francuzijos ir vėl grįžta 
atgal prie savo užsiėmimo, 
graborystės. Jis yra vienin- 
telis iš lietuvių graborių Chi 
cagoj, kurį Dėdė Šamas pa- 
šaukė ginti savo gyventojus 
ir garbę. Gerbiamoji lietu- 
vių visuomenė yra kviečia- 
ma reikale kreiptis prie ma- 

nęs, o aš esu tikras, kad bu- 
site pilnai užganėdinti ma- 

no patarnavimu. 
ST. P. MAŽEIKA, 

3315 Auburn Averoie 
CHICAGO, 5LL. 

Tel. Yards 1138 

SKOLINU PINIGUS 
ant. antro m<frgečio labai prislnairo 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko 
iinti pinigai, tocul atsilanko J ofis% 

H. EPŠTEIN, 
Room 7CS; 5 No. LaSalI?- St. 
Telefonas Franklln 2803. 

TAUPYKITE ŠI SURAŠA. 

Vislias Bargenai. 
3314 Hoyne Ave. — 4 kambarų. 

Kaina $1,500. $100 Cash. 15 mėnesiu. 
4239 So. Artesian Ave., 4 ir 4 kamba- 

riai. Visi Įtaisymai, $3000. $100 canh, 
likusius ant lengvų išmokėjimų. 

3357 Oakley. Muro 6—7. Visi Įtai- 
symai, $43.00. 

McDONNELL, 
2630 Wost ^Sth St., Chicogo. 

Pranešimas! 
Morris L. Cohan, savinin- 
kas Morris Provision Co., 
olselis kiaulienos ir jautie- 
nos produktu, priėmė Mo- 
tiejų B. Kodį i pusininkus. 
Vardas firmos pasilieka tas 
pats, kaip ir pirma, Morris 
Provision Co. Morris L. 
Cohan prezidentas, Motie- 
jus B. Kodis, iždininkas, j Namai šios naujos firmos 
nuo šiol bus prie 3846-48 
So. Kedzie x\ve., Telefonas 
McKinley 4739. Męs išreiš- 
kiame gilią padėką savo 

draugams, kurie rėmė mus 
pirma ir užprašome, pasiti- 
kėdami, kad jų prielanku- 
mas padės mums augti ir 
bujoti ateityje. 

(Apgarsinimas) 

VALENTINE DSESSMAKINO 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, klrpluo, dtsignlną 
dlenomic Ir vakarais dėl blzulc li 
namų. Paliudijimai išduodarj ir vie 
os parūpinamos dykai. Ats!;ankykit* 
irba rąžykite, o męs p^iste.ngsimf- 
intclktl jums patarimą. 

SARA T A.TEK, Principal 
2407 \V. Madison St. 

0205 3. Halsted St. li>6C Wfllls Sl 

PRANEŠIMAS 
Ateikite f šį ofisą ir gausite didelį, 

.-•urašą goriausiu bargenų ant pardavi- 
mo ant labai prleniamų sąlygų išmo- 
kėjimo. Union Ave. netoli nuo 35tos 
gatvės, namas ant dviejų lubų5—G 

kambariai, su toiletais ir gazu. randoa 
3238 Parnell Ave., plytų namas, ant 

dviejų lubų, po G kambarius, su to'le- 
t;.is maudynėmis, Kaina $3500. 8 kam- 
bariu plytų namelis netoli nuo 32ros, 
kaina $1S50. 

Labai puikus plytų namas prie 
ftmcrald Ave., netoli nuo 31mos, 4 ir 
5 kambariu klokvionas fllatas. G toi- 
le'ai ir ga^ns, kaina $G300, 

\lauskit.? iVJr, Tamašaucko. 
JP.NIS FEENEY, 

G03 W. 31 st St, Cbicazo. 111. 

Lietuviška 

Norintieji tikrai lietuviškų valgių: 
barščių, kopūstų ir tt. ateikite įseniau- 
ią, didžaius'ą, švariausią ir vasaros 

laiko vėsiausią valgyklą. 

BRIDGEP0RT 
RESTAURANT ! 

W. B. JUČUS, Savininkas, 1 
33C5 S. HA'-STED ST., CHICAGO 

MESIMAS 
Dėl Mūsų Darbininkų Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

M?s galimo parduoti jums bunga- 
low (namelį) dviejų flatų MAROUET- 
TE MANOR. Netoli antrojo didžiau- 
sio parko Chicagoje su visai mažu 
įmokėiimu ir ant labai prieinamų is- 
mokėjmo sųlygų jųs galite jgyti sau 

namų. 
FRANCIS KIBORT & CO. 

2402 W. cSjū St, 
Tel. Prospect 023. 

Daktaras 

Jonas W. Sarpalius 
Gydytojas ir Chiru-gas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 meUI 

3149 8. Morgan St., kertė 32 it. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

ir Chroniškų Ligų. 
; Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
f piet. 6—8 vak., Nedėl. S#—2. 
į TELEFONAS YAP.D9 687. 

3 CKH2 

Dr. M. Hsrzmaii 
iŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

tų kaipo patyręs gydytojas. ckirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, Ty- 
rų. moter'i ir valkų, pagal naujausias 
metodas. X-Rsy ir kitokius elektras 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 \Y. 18tb 
Street, netoli Fisk Street 

VALANDOS: Nuo 10——12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephcnc Canal 2110 

GYVENIMAS: 3412 So. Halsted 3t. 
VAT.ANDOS: 8—9 rH,». tiktai. 

į Phone Boulevard 2160 

j Dr. fl. J. Karalius 
UŽS^SENĖJUSIOS 

} LIGOS 

l Valandos: 9 iki 12 ir 4 Iki 9 
5 vakarais. 

5 3303 SO. MORGAN STREET 
£ 

Tel YARDS 15S3 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHiRURGAS 
Gydo visokias Ilgas moterių 
vaikų ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias, užsineučjusiai 
ir paslaptingus vyvu ligas 

3259 So. Halsied S t., Chicago, fjį 

A. Masalskis i 
LIETUVIS SRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- ? 
riauslai, teisingiausi ii ir daug 5 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad ? 
męs patjs dirbame grabus ir S 
turime savo karabonus ir au- ? 
tomobilius ir per tai nereikia 5 
Lietuviams pas žydelius šauk- t 

! ties: Taipgi samdome atitomo- 5 
bilius vesclljoms, krikštynoms į 
ir kitioms reikalams dienij ar £ naktj. g 
3305A'jburn Ave.* Tel. Orcver 4139 5 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų, Lentų, RSmų ir Stogams Poplerlo SPECIALIAI: Maleva malevojlmui stubg iš vidaus, po $1.50 už galioną 

CARR BROS. WRECKING CO. 
3C03-3039 SO. HALSTEO STR.EET, CHICAGO, ILL. 

Lietuviška Gydykla - DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budają ir su pagelba 
naujausių ir tobuliausių elektrikinių įtaisų. Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 Iki 8 vak. Nedėldieniaia 10 iki 12. 1645 West 47-ta netoli nuo MarRhfiplH Auc 

£✓1X3 ED RTY BONDSI 
CAS H 

Męs perkame Liberty Bonds už 
I.ilną "Cash"' veftę. Atneškite 
r.rba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarainkais Ketveriais ir 
Rubatomis 9—9. 
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J.G. SACKHEIM & CO. | 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių: i 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR. S. SHANKS 

Ipagyvenimo ofisas Gydytojas ir Chirurgas 
1859 N. Robey St. Gydo visokias Vyrų ir 

^ Kampas Iowa St. ligas taipgi iii 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^^^^hĮrurgiškas ligas.| 

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