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No. J.42 

Bolševikai nustojo žymų 
Fortą. 

Vokiečiai šeimininkauja Lietuvoje. 
\ 

Komunistų Riaušes Viennoje. 

AMERIKONAI SUMUŠĖ 
VILLĄ. 

Juarez, birželio 16 d. Su 
vienytų Valstijų kariumenė 
apie vidurnaktį perėjusi per 
rubežių, nuvyjo Vilios su- 

kilėlius kurie šaudė j mie- 

stą Juarez. Pranešama, kad 
sukilėliai pasitraukė link 
Guadalupe, apie 32 mylios 
nuo Juarez. Gi Suvienytų 
Valstijų kavalerija, kaip' 
pranešama, persekioja besi- 
traukiančius sukilėlius. 

* * 

Washington, birželio 16d. 
Karės sekretorius Baker pra 
nešė, kad dėl perėjimo rū- 

be ži aus Suvienytų Valstijų 
kariumenės nebus jokio ne- 

susipratimo su Meksikos vai 
džia, nes amerikonai tai da- 
rė apsaugojimui ameriko- 
niškos pusės, ir todėl tarp 
abiejų valdžių nebus jokių 
nesusipratimų. 

* * 

EI Paso, birželio 16 d.— 
Šį rytą apie 2 valandą ištiko 
pimas mušis tarp Suvienytų 
Valstijų kariumenės ir suki- 
lėlių Villa3 spėkų. Ameri- 
konai liko pergalėtojais. 

Šį rytą atėjo pranešimai 
į karišką štabą, kad sukilė- 
liai buvo lengvai pravyti 
amerikonų kulkasvaidžių. 
Gi Suvienytų Valstijų kava- 
lerija yra suėmusi nemažą 
sukilėlių skaičių nelaisvėn. 

Suvienytų Valstijų kariu- 
menė buvo pasiųsta per ru- 

bežių 11 valandą nakties. 
Pirmiausia ugnį atidarė juo- 
dukų pulkas, kuris trumpa- 
me laikė sugebėjo išstumti 
villistus iš apkasų. 

Pėstininkams pribuvo pa- 
gelbon Suvienytų Valstijų 
kavalerija, kuri užėjo villis- 
tams iš užpakalio, ką suki- 
lėliai, matomai, pajutę lei- 
dosi bėgti. 

Mūšyje taipgi turėjo da- 
lyvauti ir ginkluoti Suvie- 
nytų Valstijų automobiiai, 
kurie 10:55 valandą nakties 
perejo rubežių 

Inėjima3 Meksikon kaip 
praneša brigados generolą.' 
James B. Erwin, nėra už- 
puolimas ar įsiveržimas 
Meksikon, tai užbėgimas ke 
lio besididinančiam pavojui 
amerikonų gyvastims Mek- 
sikea parubežyje. 

Mat keletas kulkų atskri- 
do Suvienytų Valstijų pu- 
sėn ir net tapo sužeista vie- 
na mergaitė meksikiete, ku- 
ri buvo EI Paso. Kad į 
EI Paso atlekia kulkos nuo 

villistų pusės tą patvirtino 
ir policistai ir šiaip piliečiai 
EI Faso. 

Sulyg vėlesnių žinių ame- 

rikonų nuostoliai yra 2 už- 
mušti ir 2 sužeisti. Taipgi 
yra keletas civilių gyven- 
tojų. 

Gi Vilios spėkų, kaip pra 
neša Suvienytų Valstijų afi- 
cieras, kuris apžiūrinėjo mu 

šio, vietą užmuštų apie 30 

ypatų, gi sužeistų skaitlius 
nėra žinomas. 
Vėliausiai gauta žinia nuo 

Suvienytų Valstijų kavakr. 
jos skyriaus, kuris persekio- 
jo bėgančius villistus, jog 
kavalerija nustojo vyjusi vii 
listus ir grįžtanti i Suvieny- 
tas Valstijas ir mano persi- 
kelti per rubežių ties y sie- 
tą, Texas, 

bolševiką; nustojo 
SVARBU FORTĄ. 

Stockhohna-?, birželio 16 
d.—Estonijos štabas pra- 
nešė oficialiai, žymas for- 

tas, ant kranto Finliandijos 
įlankos greta Kronštado, 
Krosnojarrnarka perėjo iš 
bolševikų į baltgvardiečių 
rankas. 

Pranešime užreiškiama, 
kad garnizonas minėto for- 
to sukilo prieš bolševi- 
kui ir pagaliaus pasiliuosa- 
vo nuo jų kontrolės Fortas 
Krasnojarmarka užima žy- 
mią poziciją apginime Pet- 
rogrado. 

VOKIEČIAI VIS ŠEIMI- 
NINKAUJA LIETUVOJE. 

Varsova, birželio 13 d. 
(suvėlinta). Vokiečiai lai- 
ko užėmę liniją nuo Rygos 
iki Kauno. Vokiečių kariu- 
menė vis šeimininkauja 
Lietuvoje ir Latvijoje. Vo- 
kiečiai paėmė savo kontro- 
lėn gelžkelius, laikraščius Ir 
mokyklas Rygoje, Liepojuje 
ir Kaune, taipgi ir kitose 
vietose. 

Pranešama, kad kaip bol- 
ševikai taip ir vokiečiai el- 
giasi su gyventojais lygiai 
žiauriai. Pastebiama, kad 
vokiečiai pradeda igauti 
daugiau drąsos, jie nenoriai 
kalba net su Amerikos afi- 
cierais. Matomai nujauti- 
mas galimos karės suteikia 
jiems puikumo. Taipgi atė- 
jo žinių, kad vokiečiai vis 
gabena savo kariumenę Lie 
tuvon. (Reikia pabriežti, 
kad ši žinia yra iš Varšovos, 
taigi reikia atsinešti link jos 

Į su, atsargumu. Kartais, gal 
j ruošiama dirva lenkų kelio 
nei Kaunan. Red.). 

Laikas Pasimokinti. 

Pirm negu tekėsi, mergele, pereik virimo mokyklą!... 

KOMUNISTU R5AUŠES 
VIENNOJE. 

I Kopenhagenas, birželio 
16 d.—Nedėlioję tapo su- 

rengta Viennoje didelė ko- 
I munistų demonstracija, kuri 
užsibaigė riaušėmis. 

Apie .6000 komunistų sten 
gėsi paliuosuoti iš kalėjimo 
komunistų lyderius, kurie 
buvo suareštuoti subatoje. 
Policistai pirma šovė viršun, 
paskui minion. Pasekmėje 
yra 8 ypatos užmušta ir 66 
sužeista. Tapo sužeista ii1 
penki policistai. 

1 Demonstrotojai visgi su- 

gebo paliuosuoti suareštuo- 
tus komunistų lyderius. i 

Mieste, kaip pranešama, 
yra pilna tvarka, kurią pa- 
laiko policija su pagelba ka- 
riumenės. 

BOLŠEVIKAI RENGIASI 
APLEISTI PETROGRADĄ 

Londonas, birželio 16 d. 
Ir vėl atėjo žinių iš Mask- 
vos, kad Rusijos bolševikai 
rengiasi apleisti Petrogradą. 
VOKIEČIAMS SUTARTIS 

JAU ĮTEIKTA. 
Versailles, birželio 16 d. 

—Talkininkų atsakymas į 
Vokietijos delegacijos už- 
reiškimus įteiktas Vokietijos 
delegacijos pirmininkui gro- 
vui Brockdorff-Rontzau šią- 
dien 6:49 valandą yakare. 

Talkininkų atsakymą įtei 
kė taikos konferencijos ge- 
neralis sekretorius Paul Du- 
tasta, priimdams nuo Brock- 
dorff-Rantzau resytę, kur 
detaliai pažymėta laikas pri 
ėmimo talkininkų atsakymo. 
Mat vokiečiai turi lygiai pen 

ikias poras laiko pasirašymui 
Ipo taikos sutartimi, ar atme- 
timo jos. 

Grovas Brockdorff-Rant- 
zau, aplaikęs talkininkų at- 
sakymą, tuojau specialia 
traukiniu išvažiavo j Wei- 
mar. 

WILSONAS NEIŠPILDĖ 
SENATO REIKALAVIMO 

Washington, X>. C. birže- 
lio 16 d.—Neseniai senatas 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
reikalavo idant prezidentas 
Wilsonas sutektų Suvienytų 
Valstijų senatui pilną tek- 
stas taikos sutarties su Vo- 
kietija.. Šiądien Valstybės 
departamentas gavo iš Pa- 
ryžiaus nuo prezidento ži- 
nią, kad butų nepraktišką lei 
sti sutartį viešumon, kuomet 
dar ji nėra įnėjusi galėn ir 

gali but atmainyta. 

ST. LOUIS STREIKIE- 
RIAI GRĮŽTA DARBAN. 

St. Louis, birželio 16 d.— 
Vietos telefonų darbininkai 
ir elektrikai gavo įsakymą 
iš unijos stoti darban. Strci 
kieriai nubalsavo nestdti dar 
ban iki utarninko ryto. Dėl 
streiko vietos pramonė yra 
tiesiog suparaližuota. 

NAUJI VALDININKAI 
PRIĖMIMUI SKUNDU. 

4- 

Washington, D. C. birže- 
lio 16 d.—Generalis krasų 
viršininkas Burleson išleido 
įsakymą, -kad telefonų ir te- 

legrafų kompanijos paskir- 
tų specialius valdininkus, 
kurie priiminėtų nuo darbi- 
ninkų skundus bei reikala- 
vimus. Kiekvienas toks vai 
dininkas turi aiškiai pažy- 
mėti kada jis aplaikė toki ar 

kijokjį nuo darbininkų pa- 
reikalavimą. 

RAGINA VOKIEČIUS 
neit jiš namų. 

Coblenz, birželio 16 d.— 
Vokiečių laikraščiai atspaus 
dino atsišaukimus, kuriuose 
ragina vokiečius pasilikt 
namuose, jei kartais talki- 
ninkai persikeltų per Reiną 
ir eitų vidun Vokietijos. 

BOLŠEVIZMAS ARTI 
ŠIAURINIO POLIO. 

Sfockhoimas, Švedija, bir 
želio 16 d.—Ant Špicberge 
no salų, King's kompanijos 
kasyklų darbininkai sutverė 

sovietą ir paėmė tvarku į 
savo rankas. 

Vėliau kompanija atgabe 
no naujus darbininkus į vie 
tą sovietų ir žinoma maisto. 
Bet sovietas sutiko priimti 
tik maistą, gi. darbininkus 
liepė gabenti atgal. 

Po ilgų darybų su strei- 
kuojančiu sovietu kompani 
ja sutiko išpildyti šiudu rei- 
kalavimu. Be to Špicberge- 
no sovietas liepė perduot? jų 
linkėjimą Leninui. 

REZOLIUCIJA AIRIJOS 
KLAUSIME ĮTEIKTA 

KONFERENCIJAI. 
• 

Paryžius, birželio 16 d.— 
Neseniai Suvienytų Valsti- 
jų kongresas priėmė rezollu 
ciją, remiančią Airijos klau 
simą. Dabar tą rezoliuciją 
Amerikos airių delegatai 
Walsh ir Dunne įteikė tai- 
kos konferencijai. 

VOKIEČIAMS TEISMAS 
UŽ MĖNESIO. 

Paryžius, birželio 16 d.—i 
Talkininkai savo naujame 
atsakyme pabriežė, kad vo- 

kiečių sąrašas, kuriuos tal- 
kininkai ras reikalingu tei- 
sti dėl iššaukimo karė3 ir 
peržengimo kariškų teisių, 
bus priduotas Vokietijai bė-Į 
gyje mėnesio. | 

KRONŠTADAS ARTI 
PUOLIMO. 

Helsinforsas, birželio 16 
d.—Iš Estonijos sostinės Re 
velio pranešima, kad tvirto 
vė Kronštadas, matomai, ke 
tinas pasiduoti. Pranešime 
tvirtinama, kad Kronštado 
tvirtovės apginėjai buvo iš- 
kėlę baltą vėliavą jau kele- 
tą sykių. 

APSIVERTUS VALČIAI, 
ŽUVO 31. 

Tuscalusa, Ala., birželio 
16 d. Netoli nuo miesto 
upėje apsivertė gazolino vai 
tis, kurioj buvo 43 ypatos. 
Iš buvusių valtyje išsigelbė- 
jo tik 12 ypatų. 19 ypatų 
rasta prigėrusiais, jų tarpe 
daugiausiai vaikai ir mote- 
rįs; gi likusių 12 ypatų li- 
kimas nėra žinomas. 

Skęstančiųjų tarpe dauge 
lis stengėsi gelbėti savuo- 
sius ir paskui sukibę skęs- 
davę. .. 1 

l,50o,000 MOKINOSI 
f MUŠTRO 

Meksiko City, birželio 16. 
Nuo trejų metų Meksikos 
pradinėse mokyklose tapo 
įvesta mokinimas kariško 
muštro. Dabar apskaičiuo- 
jama, kad bėgyje trejų me- 

tų apie pusantro milijono 
meksikonų vaikų buvo mo- 

kinami kariško muštro. 

ITALIJOJE SUMAŽĖJO 
GIMIMŲ NUOŠIMTIS. 

Rymas, Dr. William Char 
les White, narys Suvienytų 
Valstijų Raudono Kryžiaus 
praneša, kad laike kares gi- 
mimų skaičius Italijoje dik- 
čiai sumažėjo. Prieš karę S 
Italijoje gimimų buvo ant 
tūkstančio 31, gi laike karės 
ant tūkstančio gyventojų gi- 
mimų buvo tik 17. 

RAGINA ĮTAISYTI DŽIO 
VININKŲ MIESTĄ. 

Atlantic City, birželio 16. 
Šiądien tuberkuliozinės dr- 
jos susivažiavime pulkinin- 
kas Estes Nichols, viršinin- 
kas Suvienytų Valstijų ka- 
riško ligonbučio New Ha- 
vene pranešė, jog valdžia 
yra raginama įtaisyt' karei- 
viams džiovininkams specia 
lį miestą, kuriame butų su- 
teikiama ligoniams ir geras ■ 

gydymas ir sykiu šioks toks 
lengvas darbas. 

Valdžia, sulyg pulkininko \ 
Nichols, tokiam užmanymui 
yra prielanki ir galimas da- 
lykas, jog trumpoje ateityje 
toks miestas bus valdžios už j 
dėtas. 'i 

Pulkininkas taipgi ragino 
ir tuberkuliozinę draugiją i 
steigti panašius ligonbučius 1 

miestus. ; 

MEKSIKOS REVOL1CJCI- J, 
JONIERIŲ MANIFESTAS. 

Dalias, Texa», birželio 
16 d. Pulkininkas Darbo 
W. Silva, buvusis narys Vii 1 

los štabo gavo Meksikos re- ! 

voliucijonierių manifestą, 
kuris tapo išleistas mieste : 

Parral, Chihuahra provinci- " 

jos. 
Po manifestu pasirašo dvi 

dešimts generolų ir 175 ki- 
tos ypatos. Pirmoje eilėje 
pasirašo generolai Felipe 
Angeles ir Villa. 

Manifeste kviečiama vi- 
sus meksikonus sukilti prieš 
priespaudą, kad įvedus ša- 
lyje teisingą tvarką, kur bu 
tų globojama lygiai silp- 
ni, kaip ir stiprus. 

SUVĖLINTAS PASVEIKI- 
NIMAS SEIMUI. 

Dr. Jonas šliupas vakar 
prisiuntė iš Europos Ameri- 
kos Lietuvių Seimui pasvei- 
kinimą kablegramu, kuris 
skamba sekančiai: 

"Politiškoji neprigulmy 
bė pasiliks svyruojanti be 
stipraus ekonominio pa- 
mato. Visos pastangos 
privalo but nukreiptos 
prie suvienytos paramos 
armijai. Pradėkit indus- 
triją ir apšvietą. Ginčat 
[bickerings] gręsia Lietu- 
vos gerovei'ir atstatymui. 
Lai vienybės." 

"Szlupaa." 

SAKO ŽIOGAI YRA GAR- 
DUS VALGIS. 

Baltimore, Md. Tūlas 
Ethan Allen Andrews, zoo- 

logijos profesorius John 
HopkiiiS Universiteto, iš- 
bandė skonį žiogelių. 

Jis užreiškė, kad žiogeliai 
lyginai esą gardus, kaip jū- 
rių veželiai ir, girdi, trum- 
poje ateityje žiogeliai bus 
brangus valgis, kurį neleng- 
va bus įpirkti. 

Profesoriaus šalininkų, 
sakoma, yra ir daugiau, ku- 
rie pabandę valgyti žioge- 
lius dabar nenori pamesti 
įpročio medžioję ant žiogų. 
DETROIT PASTATYS 526 

LAIVUS. 
Detroit, Mich. Vietos lai- 

vų dirbtuvių programas, ku- 
ris prasidėjo 1917 metais, 
baigiasi spalio mėnesyje. Vi 
30 Detroite per du metu bus 
pastatyta 526 laivai. 

ORGANIZACIJA KOVA! 
SU P ALF* STU VYSTE. 

Tampa, Fla, Čia susitverę 
•ė moterų organizacija iš 500 
/patų, kurios tikslu bu9 ko- 
joti prieš paleistuvystę, liet 
ik vyrų. ši organizacija kc- 
inanti įsteigti moralybės biu- 
-ą, kur kiekviena moteris ga- 
ės atėjus pasiskųsti ant savo 

/yro, jei jai atrodys, kad jos 
,-yras yra neištikimas. 

Po tokio skundo moralybes 
)iuras surinks apie nužiurė- 
;ą vyrą visas informacijas ir, 
'.inoma, kaltasai turės nuken- 
:ėti. 

Moterų organizacija turinti 
itabą iš 75 moterų, kurios Iv- 
•inės vyrų pasielgimus atvi- 
jai; gi visos kitos tyrinės tik 
įlaptai, mat nedrįsta viešai 
pyktis su vyrais. 

Moralybės N u ras yra tik- 
•as, kad nei vienas vyras ne- 
jalės išsisukti iš moterų kon- 
rolės, nes iš 500 nors viena, 
;ttžincs apie elgimąsi. 

ORAS. 
Chicagoje ir oplelinkžje: 
Utarninke ir seredoj dau 

*iau debesiuota; gali buti 
kiek lietaus su griaustiniu: 
vis šiltas oras ir vidutiniai 
įvairus vėjai. 

^Vakar aukščiausia tempe ratura buvo 82 apie 11 valan 
dą ryto. 

Saulėtekis, 5:14; saulėlei- 
dis, 8:27. 
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Patąikė Kakton. 

Kaip visi kiti, taip ir lenkai, nelabai 

išsigąs lietuvių kalbų, protestų ir straipsnių. 
kVisa tai, tiesa, yra nesmagu, bet — ir ne- 

pavojinga. Visai kitą muzika, kuomet lie- 

tuviai pradeda organizuoti savo armiją. 

įTuomet lenkai pradeda iš kailio nertis: su- 

pranta, kad lenkiškam buliui gali tekti 

kakton. 
Niekas todėl taip nesuerzino lenkų 

laikraščio Dziennik Narodowy, kaip Ame- 

rikos Lietuvių Seimo nutarimas apie lie-! 

tuvių armijos organizavimą. 
Štai ką jisai iš tos priežasties išvadžio- 

ja savo straipsnyje (hirž. 12 d.): 
"Yra faktas abelnai žinomas, kad 

anti-lenkiški lietuvių gaivalai kaip Lie 

tuvoj, taip ir Amerikoj, buvo laike 

didžiosios karės pro-vokiški, — be- 

gėdiškai meluoja šisai pa 

fiokų laikraštis. — Skaityta, kad vo- 

kiečiai Sutraškins Lenkiją ir užgniauž 
lenkus ir tarne panaudos ponus lietu- 

vius, mokėdami jiems už tai nusilei- 
dimų ir patogumų atmatomis. Ant 

šitų lietuvių ponų radikalų plianų ne- 

laimes, vokiečiai, jų globėjai ir drau- 

gai, gavo kailin. Akyvaizdoje šio 

liūdno fakto, Amerikos lietuvių gai- 
valai,*^ dabar loši?, komediją fronto 

mainymo ir pasidavimo po Amerikos 
sparnu. ^ v • 

_ 

"Net kilo fantastiškas {i) pia- 
nas organzavimo Amerikoj lietuvių 
armijos, kuri prigelbetų atgavimui 
Lietuvos neprigulmybes. Šisai plianas 
butų galimas, jeigu Amerika butų ka- 

rėje ir kovotų prieš Vokiečius. Tuo- 

met prigelbetų prie tvėrimo lietuvių 
armijos, kaip prigelbejo prie tvėrimo 
lenkų armijos. Bet tuomet ponai lie- 

tuviai apie iietuviškai-amerikoniškus 
Kuosnorius nei nemanė, nes jų plia- 
nuo?e nebuvo vokiečių mušimas, nes 

savo lenkų neapykantos politiką rėmė 
ant tamystos vokiečiams (?). 

''Dabar jie pradeda užsimanyti 
lietuviškai-lerrKiškos armijos! Pervėlų, 
"braciaškai lietuviški", pervėlu. Apie 
etnografinės Lietuvos likimą nuspręs 
lietuviai Lietuvoje ir lenkai "krajuj" 
ir Lietuvoj. O Vilniaus nepamatysit 
taip, kaip niekados nematysit savo au 

sų. Pralaimėjote lošimą ir sėdėkite 
ramiai, nes Washingtonas žino, po- 
kiek vuolaktis"... 
Lenkų užsipuldinėjimai ant lietuvių 

liuosnorių kariumenės tvėrimo yra geriau- 
sia argumentas už tokios armijos tvėrimą. 
Jeigu Lietuvoje butų nesusitvėrusi lietuviu 
armiją, lenkai šiądien butų jau sėdėję ne 

tik Vilniuje, bet ir Kaune ir visoj Lietuvoj. 
Vienas iš svarbiausių darbų, kuris šią- 

dien stovi prieš Amerikos lietuvius ir kuris 
daugiausiai gali prisidėti prie Lietuvos ne- 

prigulmybės užtikrinimo ir išgavimo, yra 
lietuvių kariumenės organizavimas ir -jo? 
siuntimas Lietuvon. 

i 
"BIRUTĖ". 

Seimo iškilmės per pusę butų palšeo- 
nes, jeigu ne Chicagos dainorių draugija 
į"Birutė" ir jos artistai.- Sakome "artistai", 
|ncs nors šita draugija yra paprastų dainos 
įnylėtojų draugija, ji po gabia vadovyste 
išvystė mažiausiai- keletą tikrai artistiška •: 

talentų. P-lės Rakauskaitė ir Staniliutė 
ir p. Stogis, pavyzdžiui, -yra dainininkai, 1 
kuriais bile scena neturi reikalo gėdintis. 

Nuo senų lafkų, dar nuo Miko Petraus 1 
ko laikų, kuomet ji gimė, "Birutė"' buvo 
incr.a iš geriausių ne tik Chicagos, bet ir s 
Amerikos lietuvių dainorių draugija. Bet i 
senesni chicagiečiai, be abejonės paiėmijo, 1 
<ad "Birutė" visoj savo istorijoj niekados i 
įebuvo pasiekusi taip augšto laipsnio, kaip )ereitą tik-ką užsibaigusį sezoną* Ne vie-'< 

įu savo vakaru "Birule" pernai suteikė tik 
•ai artistiško smagumo chieagiečiams. Jie 
nini jos vakarus su tikru užsiganėdinimu 
r podraug su pasitikėjimu, kad ateinantį 
sezoną "Birutė" surengs jiems nemenkes- 
nes artistiškas puotas. 

Lai gyvuoja ir bujoja "Birutė"! Didis 
ačiu priklauso jos gabiam vadui, p. S. Šim- 
kui, ir jos jaunimui. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 
"Kolčakas, kaip rodos, turi norą eiti 

iki pusiaukelio, sutikdamas talkininkų rei- 
kalvirną sulyg Lietuvos, bet pilna naujos 
respublikos laisvė privalo buti suteikta". 

— Iš Journal, Meriden, Conn. 
Birž. 6 d. 1919 m. 

ŽYDAI LIETUVOJ. 
Amerikos piliečiai lietuvių paėjimo 

prisidėjo prie Amerikos žydų jų proteste 
prieš žydų pogromus Lenkijoj. Pereitą 
utarninką vadovaujantieji šios šalies laik- 
raščiai turėjo viso puslapio apgarsinimus, 
Lietuvių Nacionalės Tarybos įdėtus. Šiuose 
apgarsinimuose buvo atkartotas kablegra- 
mas nuo Amerikoniško korespondento Pary 
žiuje, kuriame šis korespondentas paduoda 
smulkmenas apie brutuališką lenkų Išariu- 
menės elgimąsi su nelenkiškais gyvento- 
jais Vilniuje, priskiriant prie to ne tik žy- 
dus, bet ir lietuvių inteligentiją. 

Lenkų kariumenė užėmė Vilnių" — 

sako šisai kablegramas, — dasileisdama 
žydų skerdynių. Dvylika šimtų lavonų ir 
sužeistų žydų iki 5tai dienai gegužio, kaip 
pranešama žydų komiteto, paskirto dalykų 
ištyrimui." Šisai korespondentas toliaus 
praneša, kad lenkų vyriausybė mėgino pri- 
spirti žymesnius žydus pasirašyti ant dekle 
racijos, kad žydų niekas nejudino po to, 
ktiip lenkai užėmė Vilnių. Šitie žymus žydai, kurie velytų mirti nuo lenkų rankų, 
negu slėpti teisybę nuo pasaulio, atsisakė 
pasirašyti ant šitos dekliaracijos. Męs to- 
dėl matome, kad lenkų armijos turi but 
pasiutę iš savo naujai jgytos galybės***. —Iš American Hebrew, New York... 
Birželio 6 d. 1919 m. 

LIETUVOS MOKYKLŲ VAIKAI. 
Mokykla gali išrodyti nekuriems vai- 

kams labai nuobodus pasilinksminimo bu- 
dab. Aš žinau, kad aš girdėjau ne vieną 
vaikiuką ar mergaitę nusiskundžiant, kad 
turi eiti vidun ir "baderiuotis" su knygo- 
mis, kuomet yra taip daug ko kito žingei- desno lauke. Ir aš pripažįstu, kad tankiai 
mokykla nėra vieta pamainymui kvietkuotų 
laukų, ar maudynių, ar smilčiuotų krantų. O subata ištikrųjų yra geriausi sąvaitėje diena! 

Bet jeigu jųs neturėtum jokios mokyk- 
los, tai jųs jos norėtum kuolabjausiai. Jes 
norėtum. Ir jeigu man netikite, tai tik nu- 
eikite Lietuvon ir pasiklauskite bile mažo 
lietuvuko, ar lietuvaitės, ir pamatysite, kad 
aš kalbu teisybę. Kur yra Lietuva? Pa- 
žiūrėk savo geografijoj (Pamėgink apie Baltiko jūres). O kas yra Lietuvis? Lietu- 
vis yra ypata, kuri gyvena ten, ir, net nors 
tu niekados apie tai negirdėjai, lietuviai 
vis vien yra puikus žmonės, ir apie juos verta žinoti. 

Ir maži Lietuvių vaikai myli vaikščioti 
mokyklon! Ir jeigu,manote, kad iš tos 
priežasties yra navatni, tai paklausykite 
valandėlę, o aš jums paaiškinsiu apie tą didelę paslaptį. 

Lietuviai, kaipo tauta, turėjo sunkią kovą už savo gyvybę. Vokiečiai, lenkai 
ir rusai per metų metus apsieidavo su jais, kaipo su vergais, varė juos baudžiavon ir 
už vis labjausiai neleisdavo lietuviams tu- 
rėti 3avo locny mokyklų, nei laikraščių, nei tikybos, nei nieko kito, kas suriša žmo- 
nes sykiu ir padaro iš jų tą, ką męs vadina- 
me tauta. 

Bet lietuviai niekados nesutiktų taip pasiduoti, ir nors juos valdančios tautos darė viską, ką tik galėjo, idant laikyti juos po savo padu, lietuviai vis viena mokino 
.^ivo vaikus paslaptose mokyklose, kuomet 
inspektoriai nematė. 

Tokiu bildu lietuvių vaikai mano, kad 
mokykla yra didelis dalykas pasaulyje ir 
jie laukia tų laikų, kuomet jie turės gražias ilideles mokyklas, daug mokytojų ir tiek laiko mokinimuisi, kiek tik jie nori. Net 
r dabar jie yra labai gerai apšviesti. 

Taigi jeigu jus kadanors sutiksite lie- 
;uvių vaiką laike savo kelięnių, tai, del ^ievo malonės, nesakykit jarn, kad Ameri- 
cos vaikai nemyli vaikščioti mokyklon! ris pamanytų, kad męs visi esame čia tam- 
:ųs ir neapšviesti, ir jis gal nedraugautų iu mumis visai. O ištikimųjų męs esame abai geri ir todėl męs neprivalome daryti įetikros impresijos! 

— IŠ Wi!kes-Barre (Pa.) Record. 5eg. 24 d. 1919 m. 

Lenkai apie Lietuvių Seimą, i 
Nemažai kraujo lenkams 

prigadino Lietuviu Seimas 
Chicagoje, kaip tas matyti i", 

jų laikraščiu, kurie, iššokę H 

lygsvaros, paleido savo burne- 
les kuoplačiausiai.. 

Chicagoje einantis ir lenku 

vienolių leidžiamas Dsicnnik 
7hieagoski (Birželio 11 d. 1919 

m.) pavyzd., tokį redakcijinį 
straipsnį teikia savo skaityto- 
jams apie Am. Liet. S-^uą: 

"Kaip pranešėme Degan- 
čių žinių skyriuje, šiomis 
dienomis atsibuvo musų 

mieste lietuvių Seimas, ku- 

riame padaryta visa eilė nu- 

tarimų ir rezoliucijų kariš- 

kai-politiško palinkimo. 
Nereikia nei pridėti, kad 

seimas atsibuvo po anti-len- 
kišku ženklu ir obalsiu, o tose 

rezoliucijose, sutraukiančio- 
se jo veikimą, išreikšta maž- 

daug tokius "nobažnus" pa- 
linkimus, kaip ve, kad "Lie- 
tuva nesutiks ant bile kokiu 

rubežių. kas reiškia, kad tu- 

ri gauti viską, kas jai pri- 
klauso," prie ko žodis "pri- 
klauso reiškia viską, prie ko 

lietuviai turi pretensijas. 
išdidintas ir išaugintas iki 
negalimybių! Kita iš minėtai 

puikių rezoliucijų' skelbia, 
1 iogiško j "santaikoje'' su 

viršminėtu išsireiškimu, kad 
galų-gale lietuviai sutiks ant 
tokios Lietuvos, kokia jiems 
talkininkai paskirs, bet kai- 

po išlyga — Si u c qua non — 

paduoda, kad šita busenti 
Lietuva privalo buti obsoliu- 
tiškai savistovi neprigulmin- 
ga, o visų labjausiai nepri- 
valo nieko bendio turėti — 

€u Lenkija, kuri yra visų 
Lietuvos bedu ir nelaimiu 

u c 

priežastimi—taip tvirtina 
Užsikirtę lietuviai. Męs ma 

nome, kad jie turi teisybę, 
bent tiek, kad Lenkija yra 
priežastim tos didžiausios iš 
bėdų bėdos, kad, abelnai pa- 
ėmus, Lietuva dar yra pašau 
lyje, nes jeigu ne Lenkija, 
tai tikrai šiądien nesura- 

c 

stum Lietuvos ant žemės ka 
muolio 11* su žiburiu L ?J bu-j 
tų ją suėdę su kaulais Kry- 
žeiviai (?), vėliaus Prusai, 
paskui Maskoliai apgraužas 
butų prariję—ir ženklo bu- 
tu nelikę! Kad yra ir turi W i. 

bėdos su tuo, kad pati neži- 
no, kuo yra—tai tame kaip 
sykis būtinai kalti—vien len 
kai ir jų unija su Lenkija, 
pirma savo rūšies liuosnori 
(?) tautų unija! 

Tame lietuvių seime pa- 
sakota nematytus stebuklus 
apie Lietuvos didumą, kul- 
tūrą, ir šimtą kitų jos turtų 
ir ypatybių! Apibriežta tą 
Lietuvą beveik nuo Petro- 
grado iki Berlino ir nuo Ki- 
jovi iki Varšavos! (?) Vi- 
tauto laikuose nebuvo tokios 
milžiniškos Lietuvos, kokią 
norėtų turėti čionykščiai lit 
vomanai, perdideliu ėdrumu 
griešijanti: tiktai kad norė- 
ti yra viens dalykas, o turė- 
ti kits dalykas, ypatingai, 
kad visai kitaip išrodo teisy 
be linkui etnografiškos Lie- 
tuvos, šalelės nedidelės, su 

labai nedideliu sulyginamai 
gyventojų skaitlium. 

Skaitliuoja, pavyzdžiui 
lietuviai tų gyventojų iki ke 
liolikos milijonų; aišku, jli 
yra net ir daugiau, jeigu 
priskaitvsi visus gy.entojus 
ant viršpaminėtų plotų, bet 
kadangi tie įjotai ne lietu- 
viški, nes arba lenkiški, ar- 

ba rusiški, arba latviški, tai č 
patiems lietuviams išpuola 1- 

daug-daug mažiau. Kiek? 
Labai nuomonės skiriasi tų j 1 

keliolikos milijonų rybose; 
teisybė išrodo labai nelaimiu 

gai: tikrųjų milijonų—tik- 
rųjų lietuvių, sėdinčių tik- 

roj Lietuvoj—turi buti ne- 

daugiau (?) negu pustrečio 
milijono... Ir tai turi buti 
viešpatija—"ne bile kokia," 
idant jos, kaip Zilgloba sa- 

ko, "višta užpakaline koja 
[ar turi ir priešakinę? 
.Vert.] iš smilčių neiška- 
pstytų," bet turi buti visai 
savistovi, neprigulminga ir 
su Lenkija nieko bendro ne- 

turinti, nes po jos viršeny- 
be nenori pasilikti—bijoda- 
masi lolimesnio lenkinimo. 

"Štai yra faktai ir aplin- 
kybes nekuriu rezoliucijų iš 

1-etuvių Seimo; kas, apart 
to, ten prišnekėta, prikoljo- 
ta, apie tai neskaitome tin- 
kamu čia rašinėti; gaila 
mums laiko ir yietos, kad 
tai svarsčius. Bus gana pa 
sakius, kad nekultnriški (?) 
1 i t v o m a n s k o inirtimo 
išsišokimai prieš mus, kaip 
rodosi, p a t v i r t i n o... 

išskaitytas kur nuomones, 
kad lietuviai taip stipriai, 
taip nepermaldaujamai ne- 

nori but sykiu su Lenkija, 
jog velytų buti po vokišku 
valdymu (?), arba paga- 
lios po bile kokiu kitu? kad 
tik ne su Lenkija... ne su 

Lenkija!.. Ant tokios—to- 
li permatančjps politikos nčr 
ko sakyti! Kur sentimentai 
yra toki neišmintingai, toki 
pasiute, jog panašiuose po- 
litiškos tikybos prajovuose 
apsireikšti gali,—lošia po- 
litikoje nulemiančią rolę, 
ten abelnai negalima kalbė- 
ti apie ateinančius politiš- 
kus santikius, bet apie—gy 
dyma ir .mokinimą. Tau- 
ta, panašius dalykus skel- 
biantis rimtai, Ir priimantis 
juos kaipo užtvirtinta even- 

tuališkumą, nors ir aršiau- 
siam atsitikime,—nėra ver- 
ta, kad baįų savistoviu, nes 

ji duoda prirodymą abso- 
liutiško nesubrendimo ir 
storo tamsumo, duodą pro- 
gą bijotis, kad pati nemok c 

tu valdytis ir suteiktą sau 

laisvę netrukus pražudytų: 
tokia tauta reikalauja glo- 
bėjo ir vairininko (?). 

"Todėl mename, kad tal- 
kininkai—gana ramiai atsi- 
neš prie litvomanų protestų 
ir šovinistištyi Rezoliucijų, 
ir be perdidelio skubumo im 
sis jų vykdinimo... Apart 
to, Koalicijoj viešpatauja 
politiška tendencija suteiki- 
mo autonomiškos savival- 
dos kiekvienam, bet ■ic tvė- 
rimo vicšputijėlių pcrmačų 
ir todėl bejiegių: todėl Lie- 
tuva tegul su savo ''milijo- 
nais mylių ir gyventųjų" ge- 
riaus supras savo tikrą ver- 

tę ir tai, kad kiek niekas ne- 

taiko ant jos laisvės—net 
.nei* Lenkija (?),—tiek ji 
negali turėti pretensijos prie 
savo kaimynų valdymo [Ji 
ir neturi pretensijos. 
Y e r t.]. Prie to, kaip jau 
sakyta, politiškas lietuvių 
subrendimas—toks, kaip 
aukščiau paminėta, pataria 
juos velyt atiduoti bent ku- 
riam dar laikui geresnei po- 
litiškai globai, kuri nesuvar 

.^ys laisvės ir tautiško išsi- 
vystymo, o tik išmuš iš pa- 
kvaišusių makaulių šoviniz- 
mu ir blogus neapykantos 
instinktus, priešų pasėtus." 

IŠ viršminėto lenkų laikras- 
io straipsnio matyt, kad len- 
ai vis dar Lietuvos neišsr/a-1 
:1a ir peršasi bent į jos "gl^* 
jejus." 

Vilniaus Reikšme Lietuvai. 
yisokiariopu bu d u slegiama 

ir slopinama Lietuvių Tauta?, 
pagaliau, pakirdo. Kas gi ja 
pažadino iš tautinio ir politi- 
nio miego, jei ne jos kultūros 
ir pramonės židiniai — mies- 
tai? Miestai visoms tautoms 
— pažangos kėlėjai. Gi visti 
Lietuvos miestų miestas — tai 
Vilnius. 

Per visus ilgus istorijos mc- 
tašimeius Vilnius buvo visos 
Lietuvos širdis, pildė visus jos 
veiksmus: — nešė gyvybes [ 
visa valstybės kuną. 

.\ ilniuje įsigalėjo ir sustip- 
rėjo senovės Lietuvos valsty- 
bė. Čia ir dabar pilna tos gar- 
sios praeities atmininių, bran- 
gių kiekvieno lietuvio širdžiai. 

Kai kas pavadino Vilniaus 
praeitį—gTažiu lietuvių sap- 
nu: dabar esą kitaip, Vilnius 
patapęs nebe lietuvių. Klausia 
me, kodėl? Ar kad Vilniaus 
nutautusi apielinkė siauru iki 
šuliu įsiskverbia į vakarus, 
kuri vis tik yra gryna lietuvių 
žemė? Ar kad jis dabar turi 
tarptautinio budo? Tai ne išro- 
dymai. Kiekvienam, tik akim 
metus, aišku, kad jV'lnius vis 
dėlto lietuvių žemėje su visais 
savo antakalniais, šeškyne, 
Šnipiškių, Lukiškiu, Baltupiu, 
Vileika, Paneriais, Voki., Ver- 
kais. Jokie "Tuskulanum, Bei 
mont'' nepadaro jo itališku, nei 
lenkų pravardžiavimai nepa- 
daro lenkišku. Kiekvienam aiš- 
ku, kad ir žemasis miesto sluok 
snis — ne tikrieji miestelėnai, 
tik atėjūnai iš sodžių. 

Lenkuojanti .Vilniaus vadai 
giriasi mokėję pasidarv'i tokią 
statistiką, kuri rodo 90 Jn lenku 
gaivalo. Gi esama ir kHokių 
statistikų, kurios kitką reiškia. 
''Lietuvių Sąjungai lietuvių 
kalbai Vilniaus vyskupijos įmin- 
ti," pareikalavus, Rusu val- 
džios atstovas Vilniaus guber- 
natorius Vieriovkinas buvo 
1(J13 m. liepęs surašyti Vil- 
niaus gyventojus, kas iš kur 
yra kilęs. Ir iš 90,000 katalikų 
pasirodė 23,000 esama kilusių 
iš grynai lietuviškų vietų tebe- 
kalbančių lietuviškai, nors, tai- 
kindamies j tarptautinį miesto 
budą, jie moka, ir reikale kalba 
dar lenkiškai, gudiškai ir rusiš- 
kai. 

Skaisti ir graži Vilniaus pra- | eitis ne prasiskietė lietuviams, 
kaip sapnas: įį padarė kad ir j dabartinis tautinis ir politinis 
lietuvių pakirdimas įvyko ir 
plečiasi ne kur kitur, tik Vil- 
niuje. Iš čia išėjo' primieji rel- 

Palviniai nebeslopinti lietu- 
viu kalbos miestu ir kainui baž- 

Oi* 

nyčiose. Vilniuje pirmiausia 
pasirodė toRiuo vargu iš Rusų 
atsiimta lietuvių spauda. Čia 
susidarė pirmi didieji lietuvių 
laikraščiai ir didžioji knygų 
pirklyba. Vilnius patapo lietu- 
viams — Leipcigu. 

Kaip nepastovus ir netvir* 
tas argumentas, kad \'ilnius 
dabar nebe lietuvių, tai geriau- 
siai žino tie, kurie aršiausiai t:ii 
gina — Vilniaus "lenkai/' ku- 
rie tokiuo įnirtimu priešinasi 
lietuvių kalbai bažnyčioje; lie- 
tuviai teismo keliu teiškovojo 
teisę klausyti čia lietuviškų phu 
maldų. Tegu iik atsimaino 
vie.šojo gyvenimo sąlygos; tegu 
tik Vilnius patampa politikiniu 
Lietuvos centru—ir trečdalis 
Vilniaus katalikų prabils lietu- 
škai. Regimasis nutautinimas 
— tik mada, daugiau nieko. Ji 
— lengvai uamainoma. 

Ekonomijos žvilgsniu yil- 
nius lietuviams niekuo r. pa- 
keičiamas. Čia visų lietuvių su- 

stojimo vieta, čia didžiųjų Lie- 
tuvos geležinkelių mazgas. Vii 
niaus neaplenksi, iš kur neva- 

žiuosi: iš Suvalkų, iš Auk- 
štaičių ar iš Gudų. 13e to maz 

go nebėr ne pačių kelių, kaip 
be galvos — Vilniaus, nebėr 
nė lietuvių valstybės. Vi'Miaus 
šimtų metų neišbrauksi ; lietu- 
vių valstybės nuo vakar dienos 
nepradėsi. Vilnius būtinai tik- 
rosios, etnografinės Lietuvos 
dalis. Kas ant jo kėsinasi, kėsi 
naši ant visos nepriklausomos 
Lietuvos valstybės. 

J. Tumas. 
• 

TEISYBĖS Iš DUGNO. 

Jei kas labiau riečia augštm 
nosį, tai tuom geriau jį už tos 
nosies vadžioti. 

Delei moterų verkia tik tie, 
kurie nemoka kartu su jomis 
juoktis. 

Nepasisekimai daro žmogų 
protingesniu, bet ir biednes- 
niu. 

Daugelis butų laimingi, jei 
žinotų kokių nelaimių pasisau- 
goti. 

Juo daugiau žmogui išreiški 
užuojautos, tuom mažiau jam 
pagelbėsi. 

Pergalė meilėje visuomet 
buvo kitų pergalėta. 

) | ANT BIRUTĖS KALNO. į 
Augštai ant brangiosios vienuolės-kalvos 

j Męs sėdim narimę, nutilę, 
Tartum nuo žemės vargingos, šaltos 

Laimingi ant amžių atskilę... 
Brangintino kalno galingi pečiai 

Ant sosto iškėlę mus laiko... 
Po kojų žemai—vandenyno laukai, 

Kur vėjas-nenuorama vaiko 
į Išdykęs šaltąsias guviąsias bangas 

Ir laivą drąsuolį linguoja, 
Kilnoja meiliųjų pušelių rankas, 

Pakilęs, mums veidą bučiuoja. j Nuvargusi musų atvėso galva; 
Męs sėdim nurimę, nutilę; 

Mintyj atminimai margąją krauvą į Mums pasakas šnibžda, prabilę... Į tyrąjį orą iškilę augštai, į Ant sosto męs sėdim valdovai. 
Žemai išsitiesę plačiausi kraštai, 

Galiūnų tarytumei kova... į Laisvojoje marėj begalo platu! 
Praplinca laisvutės kaitinės... \ Nušvitęs džiaugiesi, dusauji kartu., Tėvynės nelaisvę atminęs... 

> Birute! Birute!.. Terp žemės, dangaus. $ Mes sėdim nutilę, nurimę, 
į lr laukiam gyvenimo naujo, šviesaus, 

Tarytum išnaujo ižgimę... 
M. Vaitkus. Liepojųje 9. VII. 1912. \ 
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Ką Rašo Kiti Laijkraščiai. 
KODĖL DARBININKAI 

NEREMIA MOKSLEIVIŲ 
Darbininkai paprastai re 

mia beeinančią mokslu; 

jaunuomenę, remia kuorr 

išgali. Bet taip daro ne vis 

darbininkai, o tik tie, ku- 
rie dar "nesusipratę", kurie 
tiki i mokslo galybę ir į jc 
našumą. Subolštvikeję dar 

bininkai, žinoma, neremia 
besimokinančio jaunimo, 
nes jie netiki į mokslą. Vie- 
nok kam mums kalbėti už 
juos. Jų vardu tą klausimą 
riša bolševikiškoji brookli- 
niškė "Laisve": 

"Dalykas, veikiausia, 
yra tame, kad mokslei- 
viai, atsiekę savo tikslą, 
tapę profesionalais, nuei- 
na kapitalui, o ne darbui 
tarnauti. Labai retas mo- 

ksleivis, šelptas visuome- 
nės, pasiliko tarpe dar- 

bininkų. Visi jie nuėjo 
skirtingais nuo darbinin- 
kų keliais. Ar dabar daug 
randasi darbininkų eilėse 

tų, kuriuos savo laikais 
"Žiburėlis" šelpė? Net 
ir tie, kuriais tikrai buvo 
užsitikėta, kad pabaigę 
mokslą darbuosis darbi- 

ninkų tarpe, atsidūrė bur- 
žuazijos abazo. Ar dabar 
Amerikos darbininkai — 

sąjungiečiai, turi savo 

tarpe tuos, kuriuos jie 
uoliai rėmė, mokėdami 
dešimtukus į Moksleivių 
Paskolos Ratelio kasą? 
Ne tik kad neturi, bet dar 
prieš juos veda kovą. 

Ir štai darbininkai aiš- 

kiai mato, kad jų kruvi- 
nai uždirbtais centais su- 

šelpti mokiniai kaip tik 
atsiekia savo tikslą, tuo- 

jaus nueina savais keliais, 
o kartais dar -net prieš 
juos pačius pradeda ko- 

voti, todėl jie ir nere- 

mia jų. Darbininkai ne- 

užsitiki net ir geriausiais 
draugais einančiais mo- 

kslus. Jie visuomet turi 
omenyje tą: kaip greitai 
užbaigs mokslą, kaip grei 
tai taps daktaru arba ad- 
vokatų, taip greitai ap- 
leis musų eiles, o dar ko 
gero, taps net ir musų 
priešu. Ir niekas darbi- 
ninkams negali daryti už 
metimų, kad jie neteisin- 
gai protauja, kad jie ne- 

turi tokiems tvirtinimams 
pamato. Jiegu kartais 
jie pasmerkia ir atsisako 
šelpti tikrą savo draugą, 
kuris ir mokslą pabaigęs 
pasiliktų jų tarpe ir tai 
negalima jų užtai kriti- 
kuoti, negalima jiems da- 
ryti išmetinėjimų. 

Ar ilgai taip gali tęs- 
tis? Ar ilgai inteligenti- 
ja, kad ir iš darbininkų 
tarpo kilus, ei3 kapitalis- 
tams tarnauti? Pakol pa 
šaulyje veišpataus kapi- 

talistinis surėdymas, pa- 
kol tarpe darbo ir kapi- 
talo eis kova, patol inte- 
ligentija, neskaitant ma- 

zų išimčių, tarnaus kapi- 
talistų kliasai, nes kapi- 
talistai jai suteikia geres- 
nes algas, ji, ten dirbda- 
ma padaro sau geresnį 
pragyvenimą. Kad taip 
yra, męs matome ir iš Ku 
sijos inteligentijos pasi- 
elgimo. Kaip tik darbi- 
ninkai paėmė šalies kont- 
rolę į savo rankas, kaip 
tik irteligentų algas suly- 
gino su darbininkų algo- 
mis, tuojaus inteligentija 
atsisakė savo pareigas 
pildyti, tuojaus tapo ap- 

F 

[ šauktas inteligentų sabota 
J ĮH8". ir tiesa. Kurie ingija ap- 

svietą, neina su bolševikais. 

| Čia "Laisvė" turėtų paklaus 
ti, jei inteligentija bėga 
nuo jų, turėtu parodyti tas 

bėgimo priežastis. Juk nie- 
kas be priežasties neatsitin- 
ka, tai ir bėgimas inteligen- 
tijos nuo kairiųjų socialis- 
tų turi savas priežastis, o 

tomis priežastimis yra tas, 
kad bolševikai ne 

stato, bet griauja, nekelia 
apskritai darbininkų buvj, 
bet stabdo. 

Taip yra, jei pažiūrėti 
i rimčiau į tą straipsnį. Ištik- 
rųjų gi tas straipsnis para- 
šytas su tikslu duoti "pipi- 
rų" p. Grigaičiui, juk kaip- 
gi: darbininkai šelpė Gri- 
gaitį, kuomet tas mokslus 
ėjo, o dabar tas Grigaitis 
neina su bolševikais "Lais- 
vė" juk kitaip nemoka į£>:- 
vaizdint "darbininką, kaip 
tik bolševiku. 

kaip kur perdaug, o 
KAIP KUR PERMAŽAI. 

Musij taip vadinamoji ka- 

talikų spauda rišime klau- 

simų neturi jokio saiko Apie 
^nekuriuos dalykus ji talpi- 
*na po keliolika straipruų; 
(peikia, bara, niekina, — 

pavizd: seimą. Apie kitus 

gi taip pat svarbius klausi- < 

mus, tai tyli it žemė. 
Męs porą kartų katalikų 

spaudos prisispyrę klausė- 
me, kada katalikų laikraš- 
čiai matys reikalą šaukti 

seimą, jei jau Lietuvos šir- 
dies Viiniaus užėmimas per 
lenkus nėra užtektinai svar- 

biu nuotikiu, delei, kurio , 

vertėtų šaukti seimą. I tas 
musų paklauas atsakyta ty- 
la. 

Dabar "Vienybė Lietuv- 
ininkų" j visus katalikų spau j 
clos gyrimus p. p. Mastaus- j 
ko ir Česnulio (Pastarasis, 
kaip liudija Tautinė Taryba 
,ir kaip praneša korespon- 
tai iš vietų, kur jis kalbėjo, 
einąs prieš Lietuvos val- 
džią) atsako kontr-užkla^si 
mu. 

Bet jei rašo, kad jau jie- 
du taip išgirti lietuvių atsto 
vybės Taikos Konferenci- 
joj, tai privalo atsakyti j 

į šiuos "V. L." pastatytus klau 
i simus: 

"Kodėl niekur nepaskeib 
ta tas išgyrimo laikas, kuri 
buk Lietuvos Valdžia (M. 
YČC13) parašė Mastauskui ir 
Česnuliui? 

Kodėl Mastauskas pasili- 
ko Gabrio Taryboje kuomet 
Pakštas su Dobužiu atsitrau 
kė? 

Kodėl Mastauskas iš Pa 
ryžiaus kartą clavė suggesCi- 
ią apie "defensyvę uniją su, 
Lenkija" gi atvažiavęs Ame 
rikon viešai užreiškė, jog 
stovi už ''stiprią Lenkiją?" 
Ar jis tą darė kaipo privatiš 
asmuo,, arba kaino Kata- 
likų Tarybos atstovas? 
,. Kodėl nepaskelbiama Ma 
stausko ir Česnulio nuveik- 
tus darbus? 

Kam meluojama buk Ma- 
stauskas Šliupą jleidęs Pa- 
ryžių, kuomet Šlipo tenai 
visai nebuvo? 

Kodėl Mastauskas su Čes 
nuliu įsakė (buk varde lie- 
tuvių delegacijos), kad 
Amerikos Tarybos liautųsi 
vaikščioję su memorandu- 
maiš bei reikalavimais Wa- 
čhingtone? 

Kodėl tiedu asmenis ra- 
! portavo Taryboms, buk 

jiems sąjungiečiai sakė, jo£ 
dabartinė Lietuvių Valdžu 
nepasitikėtina, ir todėl ess 

reikia ją perrinkti?" 
Jei i šiuos klausimus ne- 

atsakys ir nepaskelbs doku- 
mentų, tai jau noroms nenc 

roms busime priversti nu- 

rodyti katalikų spaudos už- 
imamą vietą. 

DIDUMA LIETUVIU NE- 
MOKĖS TAKSŲ. 

Pagal vėliausius Pinigy- 
no Departamento praneši- 
mus (Regulations 45) visi 

Rusijos buvusieji piliečiai, 
nors jie ir nebūtų čia apsi- 
gyvenę (non-resident) ne- 

moka taksų, jei neuždirba 
pavieniai daugiau kaip tuks 
tantį doliarių, o vedusieji 
viršum dviejų taukstančių. 
Jei vedusio moteris čia Ame 
rikoj ir negyventų, bet jei 
tik jis gali prirodyti, jog jis 
vedęs, tai to ir užtenka. Lie- 
tuviai,! kurie buvo Vokieti- 
jos piliečiais to išėmimo ne 

turi. Visi lietuviai, Kurie 
nepasirašė ant dirbtuvėse 
dalinamųjų kortelių, turi mo 

keti už praėjusius metus 12 
nuošimtį, o už šiuos 8 nuo- 

šimti, bet jei jie atėjo Ame- 
rikon iš didžiosios Lietuvos, 
turi viršui pažymėtąjį iš- 
ėmimą. Panašų išėmimą tu- 
ri ir finai ir lenkai, abelnai 
visi tie, kurie atkeliavę iš 
senosios Rusijos rybų. Tie 
Įstatymai yra išsiuntinėti vi- 
siems darbdaviams ir kolek 
:oriams. 

Daugelis lietuvių ameri- 
kiečių savo taksus jau užsi- 
mokėjo. Tačiau jiems vi- 
siems bus tai sugrąžinta, jei 
jie to reikalaus- Už šiais 
netais užmokėtus taksus su 

grąžins darbdaviai, nes jie 
:lar neišsiuntė j Pinigyno 
Departamentą surinktųjų pi 
ligų, o kitus pirmiau įmo- 
kėtus taksus reikės kreiptis 

pati departamentą v~Trea- 
ury Departament, Ū. S. In- 
ernal Revenue) 

Kad nemokėti tų taksų 
(viršum $1,000 ar $2,000, 
^)agal reikalo) reikia nueiti 
oas darbdavį, kuris išrenka 
taksus, ir pripildyti popierą 
formos 1115, o už praėju- 
sius metus fonnos 46. (Re- 
vised March, 1918). 

Tie dalykai ypatingai yra 
svarbu žinoti tiems lietu- 
viams, kurie žada neužilgo 
grįžti i tėvynę, ir kurie ne- 

paprašė dirbtuvėse. Tie, 
kurie dirbtuvėse ant tam 
tikrų kortelių (Forma 1078) 
turi tas pačias teises taksus 
mokant, kaip ir Amerikos 
piliečiai, t. y. jie moka tik 
6%' už pernykščius metus, 
o tie kurie nepasirašė moka 
du syk tiek, t- y. 12%' ir 
8%'. 

Prūsų lietuviai, kurie ne- 

pasirašė ir nėra apsigyvenę 
Amerkoje, pakol kas po tais 
įstatymais neineina ir turi 
mokėti už visas savo inei- 
gas, be jokių išėmimų. 

—* 

NEGRO AŠARA. 
Mokytojas. Tai tu čionai pa- 

darei tą juodą dėme sąsiuvoje. 
Mokinys. Ne, tai ne dėme, 

tai ašara. 
J\Iok\'tojas. — O kelti ji to- 

kia juoda. 
Mokinys. — Tai nigeric 

ašara, užtai tok;.a juoda. 

ATEITIES U KIS. 
— Kaip męs apsivesime, ta 

mielasai aš noriu, kad mus na 

muose butų trįs tarnaites. 
— Prižadu, mylimoji, kac 

bus čiala dešimtis. 
— Net dešimtis?! 

—Tikrai.. viena po kitos 

Sęimo Delegatų 
Surašas. 

SO. OMAHA, NEE5R. 
So. Omahos skyrius, veikents G. Ir 

N. L. Fondo 10 
K. Junevičienė. 

EAST CHICAGO, IND. 
Susiv. L. A. 89 kuopa 

Jonas Kudirka. 
INDIANA H ARFOR, IND. 

Lietuvių Draugškas Pasilnksminimo 
Kliuoas 143 

Juozas Miseviče. 

VALPARASO, IND. 
Tėvynės Mylėtoju Drauqija 12 

Ona Sirulaitė. 

NEW HAVEN, CONN. 
S. L. A. 142 kuopa 
L. T. S. 10 kuopa i 

Kaz. Makeravičius 

ANišONIA, CONN. 
Lietuvių Politikos Kliubas "i90 
šv. Kazimiero Dr-tė 75 
šv. Antano Dr-tė. 135 

Jonas Tareila 

SO. EOSTON, MASS. ! 
Am. Liet. Tautinės Sandaros 7-ta 

kuopa 1341 
J. L. Pašakarnis, O. D. 

"Sandaros" 
Kastas Norkus. 

Susiv. L. šv. Kazimiero Dr ja 40'.)) P. S. žekaitia, 
Dr-stė šv. Petro ir Povilo 3901 

K. Zukevičc, 
J. Vltrakis. 

VVESTVILLE, 1LL. 
Susiv. L. A. kuopos 153 

Juozas Uždavienis, 
Antanas Gardžlulis, 
And. Jasaitis. 

Drtė Nekaltais Pradėtos 
Panelės S. S. 1£0 

Jonas Galinauskas. 
i.iteuvių Ukėsų Kliubas 130 

Vik. Staneviče, 
Juozas Norkus, 
Petras Gintaras. 

Dr-tė Šv. Kazimiero 190 
Tad. Lukošius, 

Koust. Lengvnas, 
Pov. Juraška, 

OGLESBY, ILL. 
D. L. K. Gedemino 401 

Jonas Kazlauskas. 
šv. Izidoriaus 21 

Jonas Jun. Kazlauskas. 
gv. Antano 50j 

Jonas Kazlauskas 

CICERO, ILL. 
Lietuviti Dalininkų 50| 

T)r. A. P. Gursksi 
Lietuviu Pašalpos Kliubas fc5| 

F. A. Karšo kas. 

Susiv. L. A. 194 kuopa 93j 
A. Kaminskienė, 

Dr-tč Lietuvos Kareivių 141 
Jonas Pilkis, 
Jul. Kirdulis. 

GRANVILL. 
Susiv. L A. kuopos 351 

Petras iuozapaviče. 

ROCKFORD, ILL. 
Susiv. L. A. 77 kuopa 115 j 

St. Jakubauskai, 
St. Petrauskas. 

SU M ITT & ARGO, ILL. 
Pirma Lietuviška Tautiška Dr-tė 50! 

Jonas Gavėnia. 

LA SALLE, ILL. 
Dr'tė šv. Kazimiero 171 

Jonas Kazlauskas 

CAMBELLSPORT, WIS. 
Lietuvių Ūkininkų 64j 

VI. Janulis 

RACiNE, WiS. 
Birutės chcras K| 

Jozas Dokšus. 
Amerikos L. T. Sandaros c5 kp. 1?Į 

Ant. Derkintis. 
Amerikos L. C. Komitetas 1'51 

Ona Dokšienė 
Lietuvos Atstatymo B. kuopa 401 

A. J. Klapatauskas 
Susiv. L. A. 100 kuopa 105 | 

M. Kasparaitis 
T. M. D. 121 kuopa 56 

Jer. Pilipavičius, 
Jonas Bakuta. 

KENOSKA, WIS. 
Kenosha Lietuvių A Kliubas 5 

Autas Jurgilas. 
Lietuvų Dramos ir Dainos Pirutė 30ū] 

And. Kvedaras, 
H. Labanauskas, 
S. Jocius. 

Dr-tė Lietuvos Balsas 190! 
K. Norbutas, 
K. Blaževičius. 

GRiAND RAPIDS, MICH. 
T. i.l. D. 58 kuopa 

Mot. Snieškus. 
Susiv. L. A. 60 kuopa 

M. Bernotienė, 
A. J. Bernotas* 

DETROIT, MICH. 
Dr-tč šv. Jurgio t 

3. Susint i. 

Lietuvų Litaraturos 
K. šnuolis. 

Susiv. L. A. 21 kuopa 1 
E. Zdramavčius, 
Dr. J. J. Jonikaitis. 

Lietuvų Pilietinis Kliubas 1 
Jonas Naujokas, 
Kaz. Naudeda. 

A. L. T. Sandarot, ?9 kuopos 
Ona Račkauskienė. 

Tėvynės Mylėtojų Dr-tė 
J. J. Tamošiūnas. 

PAINESDAIE, MICH. 
Dr-tė Lietuvos Sunų 

Andr. Mickus. 
EDVARDSVILLE, PA. 

Susiv. L. A ,1-ma kuopa 3' 
Jonas Gibavičuis. 

PIT'i STON, PA. 
Susiv. L. A. 7 kuopa 1 

Tarnas Paukšts. 
DURYEA, PA. 

Lietuvių l'kesų Kliubas 1: 
F. Juckauplcas 

PITTSBURGH, PA. 
Aukščiausios Prieglobos L A. T 

F. Pikbis. 
Lietuvių Piliečių Kliubas i 

Juojr. Navalinskas. 
Susiv. Piliečių L. Kliubas 1 

Juoz. Navalinskas 
SHENANDOAH, PA. 

Dr-tė žiburio I 
Juoz. Abračinskaa 

Susiv. L A. 223 kuopa 1 
Marė Valaitienė 

BENTLEYVILLE, PA. 
Dr-tė D. L. K. Keistučio' 196 

J. Varnagiris 
D. L. K. Vytauto 
Susiv. L. A. 204 kuopa 
Susiv. L. A. 47 kuopa 
L. Kiiubas 335 

Jonas Kefrižura 

PHILADELPHIA, PA. 
Jonas Grinius. 

Gedemino Klubas 
L. M. Sales Bendrovė 1100 

Jon. V. Grinius 
Dr-tė Lietuva « 150 

Ant. Andriuška. 
šv.šv. Mikolo įLiO 

Juoz. Kundrotas. 
WILKES BARRE, PA. 

Susiv. L. A. 35 kuopa 267, 
J. J. Nienius. 

Dr-tė Šv. Jurgio 125 
Juoz. Mitskeviče. 

A. L. T. Sandaros 55 kuopa 75 
Jur. Vaišns. 

Susiv. L. A. 115 kuopa 87 
J. Baubonis 

S. L. R. K. A. 17 kuopa 67 
Iz. Tarauliunas. 

Liet. Dr-tė B. Pašalpos 125 
Juoz. Mltskeviče 

CEVELAND, OHIO. 
T. M. D. 2 20kuopa 126 

B. K. Jenkeviče, 
L. G. Apšega, 

T M D. 47 kuopa 75 
Ant. Kranauskas 

Dr-tė £v. Jurgio C^Ū 
F. Baranauskas. 

Susiv. L. A. 17 kuopa 
Dr. J. šeinoliunas. 

S. L. A. 18 kuopa 
P. K. Varakojis. 

S. L. A. 12 Apskritis 
P. Rimkus 

A. L. T. S. 18 kuopa ir Varpo choras 
V. K. Jurgilas. 

Teatr. Choro Dr-tė 125 
J. Vaišmužis. 

Dr-tė Dr. V. Kudirkos 350 
Jonas Plarpa 

DAYTON, OHIO. 
Susiv. L. A. 105 kuopa 60 

P. Dambrauskas. 

(Pabaiga) 

Alkana 
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Kazimieras Ivanauskas gavo laišką nuo savo moteries iš Lietu- 
vos, Kauno gub., Cekiškio valsčiaus, rašytas 13 balandžio 1919 m. Laiš- 
ke nusiskundžiama ant didelio vargo Lietuvoj.e. Tarp kitko rašo, kad 
NETURIM KĄ PAVALGYTI, neturim nei už ką nusipirkti. Rugių pū- 
ras 100 rublių. Duonos negaunam. JEIGU GALI, TAI GELBĖK MA- 
NE savo prisiegą ir dukreles ir PRISIŲSK PAGELBA, kad galėtume iš- 
simėtyti nors iki rugiapjatei. Toliau rašo, kad SKURDAS VISOJE 
LIETUVOJE- Nėra nei maisto nei apdangalo. ŽMONĖS BADAUJA 
IR PUSNUOGIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsiras pagelba, tai mirtis ne- 
išvengiama. 

Ar perskaitei virš pažymėtą laišką? 
Jusų moteris, vaikai, brolis, sesuo ar seni tėveliai parašytu TAMSTAI tokį pat laišką, jei tik jie galėtu. JIE BADAUJA, JIEMS BŪTINAI PAGELBA REIKALIN- 

GA. TOKI4 PAGELBĄ JAU G 1LI SUTEIKTI.' 

Jau Gali Siusti Maistu in Lietuvą. 
Lietuviu Prekybos Bendrovė iau padarė pirmutinius žingsnius kad tą atsiekti. 

Ji rengiasi pasiųsti DU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ SVARŲ MAISTO LIETUVOS ŽMO- 
NĖMS. Tą maistą norima pasiųsti pradžioje Liepos mėnesio- Bendrovė savo darbo 
dalį atliks. Reikia kad kiekvienas lietuvys iš savo pusės pasidarbuotų. 

Męs papirksime maistą, sudėsime į skrynais, pasamdysime laivą, pasiųsime 
savo žmones su tomis r.krynomis į Lietuvą ir tie musų žmonės tas skrynais maisto pri- statys stačiai į rankas jusų giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo pusės mokėsi Ben- 
drovei už tą skrynią maisto, kuri bus pasiųsta, $25.00. Daugiau Tamstai nieko nerei- 
kės mokėti. Mes už viską atsakome. Jei negalėtume Tamstos nurodytų giminių surasti, mes gražiname Tamstai $25.00 atgal- Del didesnės atsargos, mes iš savo 
kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garantiją, kad mes padarysime tą ką mes priža- dame. Siį-v 'V r _ ;w —• 

Nesivėiuokife, neatidėliokite! Tuojaus privalote prisiųsti pripildę žemiau pa- duotą blanką kartu su $25.00 registruotame laiške ar su Money orderiu ant sekančio adreso: 

Lithuanian Sales Corporation 
244 W. EROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Kiekviena skrynia bus vienoda. Joje 
bus sudėti sekanti daiktai:— 

6 svarai jautienos mėsos, 
5 svarai smalčiaus (lard), 

12 svarų geriausios rūšies kilbasų, 12 pakelių condensed pieno, 
12 svarų ryžių, 

8 svarai geriausios kavos, 
3 svarai cukrcus, 
1 svaras muilo ir 
1 drūtas įrankis blekines atidaryti. Tie visi daiktai oupakuoti sveria apie 

85 svarus. Visas maistas yra geriausios 
rūšies ir supakuotas sanitares hermetiškai 
uždarytose blekinėse, kad apsaugojus nuo 
gedimo. 

Pirpaag laivas išplauks apie Liepos 5- 
ta dieną. Ant to lar:vo užsakymai bus pri- 
imami iki Birželio 25-tos dienos. Kurie ve- 
lias prisius, turis Jaukti sekančio laivo. 

j GERBIAMIEJI :~ 

Su šiuo laišku prisiunčiu Tamstoms 
dvidešimts penkis dolerius kaipo pilną už- 
mokesti už vieną skrynią maisto- Siunčiu 
pinigus su ta išlyga, kad tai pilnai užmoka 
už maistą, jo supakavimą, pristatymą, ap- 
draudą ir tt. ir jeigu negalėsite pristatyti 
maistą mano nurodytai ypatai, kad visi 
pinigai bus man grąžinami. 

Maistą meldžiu pasiųsti adresu: 
Rėdybos 
Apskričio » 

Parapijos 
Kaimo 

i 

j Vardas 
Kvitas ir kitas informacijas, meldžiu 

j man siųsti šiuo adresu: 
Vardas Pavardė 
Adresas 

Miestas iValstija 
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VIETINES ŽINIOS 
SEIMO REIKALE, 

Utarninke, birželio 17 d. 
8 vai. vak. yra kviečiami 
susirinkti Wodmano svetai- 
nėn visi Seimo Rengimo Ko 

misijų nariai užbaigimui fi- 
nansinų reikalų ir prirengi- 
mui atskaitų ir raportų Chi- 
cagos Draugijų atstovų kon 
ferencijai, kuri įvyks pėtny- 
čios vakare, toje pat vieto- 

je.# Seimo Rengimo Komitetas, 
Dr. K. Drangelis, Sekr. 

CHICAGOS DARBININ- 
KAI PRIEŠ BOLŠEVIZMĄ. 

Pereitoje nedelioje darbo 
federacijos skyrius Chicagoic 
turėjo savo susirinkimu, "ku- 
riame išneštos rezoliucijos 
prieš bolševikus arba Lenino 
pasekėjus. Darbininkų vadai 
uždraudžia darbininkams sa- 

vo organizacijos turėti bent 
kokius ryšius su bolševikais. 

CHICAGOS AIRIAI SUSI- 
JUNGĖ DELEI BENDRO 

DARBO. 
Visų Chicagos airių kliubų 

ir šiaip draugijų atstovai tu- 

rėjo savo susirinkimą svetai- 
nėje Robert Emmett prie Lea- 
vitt gatvės. Susirinkimas atsi- 
buvo pereitoje neclčlioje po 
pietų. Jų susirinkimo tikslas, 
tai bendras darbas dfl Įgijimo 
Airijai neprigulmybės. Tai 
pirmas atsitikimas tarpe Chi- 
cagos airių, kad jie susijungė. 

Susirinkime išnešta keletas 
rezoliucijų reikalaujančių Ai- 
rijai neprigulmybės. 

TELEGRAFISTŲ STREI- 
KAS DAR TĘSIASI. c 

Pereitą savaitę sustreikavo 
telegrafistai komercijines 

kompanijos ir minėtas strei- 
kas dar tebesitęsia. Strei- 
k;erių vadas p. S. J. Konen- 
kam p sako, kari streikieriai iš- 
losią pilnai, ko jie reikalauja. 

Jau buvo keletas pasikalbė- 
jimų streikierių su vyriausiu 
pačto ir telegrafų perdetiniu 
p. Burleson. 

PAPLAI5IN0 SAUGI AJA 
piniginę šėpą ir 
PAVOGS $2,500.00. 

Nakčia iš nedėlios į panedėlį 
vagįs įsilaužė j Johon T. Cun- 
nigham Ice Cream'o kompa- 
nijos ofis,^ prie 2235 W. Van 
Buren St. ir paplaišino sau- 

giaja piniginę šėpą paimdami 
$2,500.00 pinigais ir brangio- 
mis pcpicromis. 
_. Spėjama, kad tie patįs ban- 
dite* yra apvogę ir daugelį ki- 
tu krautuvui ir nemaža pinigų 
prisiplėšę. 

PRANEŠIMAS. 
Westsidės Lietuvių Viešo 

Knygyno delegatų susirinki- 
mas įvyks nedėlioję berželio 

22 d. i-m;j vai. po pietų M. 
Mįeldažio didžioje svet. 2242 
W. 23-rd PI. Visi delegatai 

malonėkite btijtinat atsilanky- 
ti. Turime daug svarbių daly- 
kų apsvarstymui. 

L. V. Knygyno Valdyba. 

ŠIMKUS IŠVAŽIAVO 
ANT V AKACIJŲ'. 

Kompozitorius St. Šimkus 
vakar išvažiavo į Minnesota 
valstiją ant vakari jų, ant ko- 
kių 6 savaičių. Jis tenai dere 
guos orkestrą vienoje vietoje, 
kur yra -laug vasarnamių. 

BEREIKAUNGA BAIMĖ. 
"Draugas" dar šiądien ne- 

užmiršta tos baimės, kurią 
jam įvarė A. L. Seimas.. 

Kuomet Amerikos lietuviai 
ramiai rengėsi prie Seimo,- 

I* V ■ ■■ ■' 

"Dr-gas" labai ncrym ivo ir 
agitavo prieš Seimą. 

Dabar tas laikraštis num. 

139 kVilbedamas apie Seimo 

užbaiga jau lengviau atsikve- 
pia, patyręs, kad Seimas nepa 
darė didelio blogo "Dr-go" po 
litikai. Mat jis manė, kad Sci 
mas yra šaukiamas ne kam, 
kaip tik "Dr-go" šalininkams 
užKenkti. Na o čia pasirodė, 
kad Seimas tokiais menknie- 
kiais neužsiėmė, nes jis turė- 
jo svarbius šio momento gyve- 
nimo klausimus rišti. Taigi, 
pasirodė, kad "Dr-go" baimė 
buvo visai bereikalinga. 

"Draugas" tik stebisi, kad 
Amerikos lietuviai suvažiavę 
lx: jo daleidimo į Seimą suge- 
bėjo išnešti rimta? ir naudin- 
gas Lietuvai rezoliucijas. 

Seimas parodė, kad męs 
Amerikos lietuviai ir be tų iš 
"Dr-go" štabo politikierių ga- 
lime ir galėsime savo tėvynės 
reikalus rimtai ir rūpestingai 
tvardyti. 

Delegatų šitame Seime da- 
lyvavo 470; aukų surinkta 
virš $7000.00. Sulyginus tas 
skaitlines su Nevv Vorko bu- c 

vusio Seimo tos pačios rūšies 
skaitlinėmis, delegatu 12CC li- 

aukų ?! 100.00, pasirodo, kad 
.Chieagos Seimas toli pralan- 
|ke New orko Seimą. 

Dar turiu pažymėti viena 
"Draugo" neteisybę. Jis sa- 

ko, kad delegatų Seime tega- 
lėjęs priskaityti tiktai iki 350. 
Tur but "Dr-go'1 reporteris 
Šlubuoja matematikoje ,nes aš 
delegatų suskaičiau vii š 400. 

Seime Dalyvavęs Katalikas. 

POLICIJA PRIGELBSTI 
VAGIMS. 

Chicagos miesto majoras 
dasižinojo, kad policijos vir- 
šininkai netik, kad roegaudy- 
davę vagių, bet dar jiems pa- 
deda vę pasislėpti. Sakoma, 
kad jei kur būdavo manoma 

padaryti k^atą, tai pirmiau iš 
policijos duodavę tenai žinią, 
ir viską tenai paslėpdavę. 

Dabar nekiflrie viršininkai 
perkeliami iš vienos vietos ki- 
ton, o kitus net žadama pa- 
traukti teismiškon atsakomy-j 
bėn. 

Žmonės labai sujudę tokia 
sensacijine žinia. Daugeliui I 
pasidaro aišku delko Chicago- 
je bujoja visoki plėšimai ir ru- 

bavojimai. 

POLICMANAS PAŠOVĖ 
BANDITA. 

Vakar po pietų du banditu 
įėjo į krautuvę ponios C. I)i- 
rick, 4621 \Vcntworth av. Jie- 
du pareikalavo atkišę revolve- 
rius, kad pakeltų dvi moterįs 
ir vier ts vyras raukas. Kuo- 
met jie pakelė rankas, bandi- 
tai paėmė iš jų viršaus šimto 
doliariu. 

c 

Paskui jie eidami iš tos krau 
tuvės dar padarė "hold up" T. 
Poprauskui (nntomai lietu- 
vy s ) ant kampo 45 ir \Vclls 
gatvių ir atėmė 12 doliariu. 
Paskui juos policija norėjo 
suimti, ir banditai pradėjo šau 
dytis. Iš policijos pusės ir iš 
banditų pusė- paleista į 30 šu- 
vių. Vienas banditas likosi 
pašautas j koja ir jis likosi su 

imtas. Tas banditas pasiva- 
dino Andrew Monahan, kitas 

banditas spėjo pasislėpti. 

SAIirUNĖ NUŠOVĖ 
POLICISTA. 

O'Brien saliune 3259 So. 
Halsted st. vakar ryta nušau- 
ta policistą Richard J. Rurke. 

Nedėlios naktį po 12 valan- 
dai saliuuas atsidarė dėl biz- 
nio iki 1 valandai kaip papras- 

Artinantis 1 valandai bar- 
tcnderis liepė susirinkusiems 
apleisti saliuną, kad jis galėtu 
jį uždaryti. Jiems besiginči- 
jant jnėio policistas Hurke, ku 
riam paraginus apleisti saliu 
na pasigirdo tris šūviai ir po- 
licistas tapo užmuštas ant vie- 
tos. 

Paskui užmušėjai išvilko la 
voną laukan ir norėjo pabėgti 
automobiliuje, bet kitas policis 
tas sužinojęs kame dalykas 
pradėjo užmušėjus persekioti, 
kujrie išbėgiojo j visas šalis.- 
Policistas ištuštino revolveri 
j bėgančius, bet, matomai ne- 

pataikė. 
Vėliau tapo suareštuota ke- 

letas nužiurote ypatų; neku- 
rie jų buvo saliunė užmušant 
policista, bet. užreiškė, kad ne- 

žino kas šaudė. Bartenderis 
nesuareštuotas. 

V ĖLUS APGAIIJ E JI M A S. 
— Jurgis i savo pačia j s įmy- 

lėjo iš pirmo pamatymo. 
— Ir dabar labai apgailes- 

tauja, kad nepaminate antru 
kartu. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS KAMPELIS. 

Lietuvos pinigaL 
Jau savi lietuviu pinigai 

yra Vadinasi auksiniais ir 
skatikais. Auksinas yra mar- 

kės ir turi 100 skatikų. 
Lietuvos Kariuomene. 

Lietuvos kariuomenė su 

siclecla iš 60,000 kareiviu. 
Vyriausuoju kariuomenės 
vadu yra paskirtas genero- 
las Žukauskas, karės m mis- 
teriu Velyvis. Kariuomenė 
pergali bolševikus ir sulai- 
kius laiko lenkus. Visame 
fronte veikir.as energingas. 
Garlaiviai Plaukioja Nemunu 

Nemunu jau plaukioja gar 
laiviai. Pirmutinis garlaivis 
iš Kauno į Jurbarką plaukė 
vardu "Lietuvaitė." Šie gar 
laiviai yra Lietuvos Val- 
džios kontrolėje, nors prie 
jų pirkimo Lietuvos Atsta- 
tymo Bendrovė yra prisidė- 
jus. "Nuo Jurbarko vaikšto 
Mažosios Lietuvos garlaiviai 
lig Klaipėdos. Baitiku taip- 
gi tuoj plaukios lietuvių lai- 
vai. 
Viską Kontroliuos Lietuvos 

Valdžia. 
Kad Lietuvos visuomenė 

nebūtų skriaudžiama svetim 
šalių pirklių, nei savų tik pa- 
sipelnijimo tikslais vertel- 
gaujančiu žmonių, tai visą j 
exportą ir importą kontro- 
liuos ir taip sutvarkys1, kad 
komercija žmonių reikalams 
tarnautų. Tas pat ir su pra- 
mone bus. 
Lietuvoj Žemes Klausimas 

rišamas. 
Sulyg projekto, kokį pri- 

statė žemės klausimo komi- 
sija Lietuvos faryb°i niekas 
negalės turėti žemės dau | 
giau kaip 300 dešimtinių. I 
Bet nuo 200 lig 300 dešim-l 
tinių galės turėt tik 4-tos ru-1 
šies žemės. Trečios, antros į 
ir pirmos daug mažiau. Su- 
lyg to projekto dvarų dar- 
bininkai ir bežemiai arba 
mažažemiai apteikiami že- 
me. Apie tai plačiau "Lie- 
tuvos" Atstatyme" bus rašy- 
ta; kaina $1.—metams. 

Lietuvos Atstatymo Ben- 
dro\jj veiks didelius darbus 
del Lietuvos Valdžios ir tos 
šalies korporacijų ir žmonių 
labui greitoje ateityje. Pa- 
gelba Lietuvai tuoj reikalin- 
ga. 

Broliai ir Sesers, stokiče 
j Liet«vVOs Atstatymo Ben- 
drovę, kad tuom pagelbėjus| 
Lietuvai atsistatyti. Jau Lie 
tuvos Atstatymo Bendrovė 
turi skyrių Lietuvoje ir veiksi 

tenai, kad tik gelbėjus Tė- 
vynei. 

Darbai dideli ir reikalinga 
tuoj pinigai tiems darbams. 

Romanas Karuža, pirmi- 
ninkas Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės, j?u grįžta iš Lie- 
tuvos. Išvažiuos apie birže- 
lio 20 d., jei ne vėliau, iš Kau 
110. Jis aivežs Lietuvos val- 
džios nurodymus ir pienus, 
kaip Lietuvos Atstatymo B- 
vė turi darbuotis. 

Sulyg tų pienų Lietuvos 
Atstatymo Bendrovei / tuoj 
reikalinga $500,000. Dėki- 
tės j L. A. B., kad tuos pini- 
gus sukėlus. 

Klauskite informacijų 
šiuo adresu: 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVE. 

(LITHUANIAN DEVELOP 
MENT CORPORATION). 

320 Fifth Ave. 
New York, N. Y. 

ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda namas 4 pagyvenimų po 
4 kambarius, raudos noša $500 j me- 

tus; eęlygas patirsite ant vietos. Sa- 
vininkas ant pirmo flioro iš fronto, 
prie Vtd W. 35th Place. 

PARSIDUODA G Alt ADŽIUS Ui RE- 
pair Shop ant išmokesčių, pigiai. 

Savininkas turi apleisti Chicagę, ga- 
lima nupirkti su mažu kapitalu Nau- 
dokitsč iš progos. Kas pirmesnis, 
goresnis. Kreipkitės j "Letuva'> No. 
20, 3253 So. Morgan St., Chicago. 

PAJIEŠKAU STANISLOVO BUN- 
teena, kuris sugrįžo iš Francijos. 

Co. H. 2Sth Infantry. Malonėkit*? at- 
šaukti pas rel!x G. Berzanski, 824 
Newport Ave., Chicago. III. 

PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS SU 
lotu. šlaur-vakarinlji. kampas 21mos 

Ir Halsted Gatvių, arti Klein Bros. dirb 
1uv6s. Nuosavybė bo skolų. luotas 30x 
125 pėdų. Randos neša $1.200 per me- 
tus. Būtinai turi butl parduota dėl už- 
baigimo reikalų mirusiojo. Kana $1,- 
000. Kiek siūlote? LOUIS GltAFF, 
TiOlft So. Aberdeen Sti'cet. 

PAJIEŠKAU SAVO PAČIOS PETRO- 
nelf-s Gudienės ir dviejų vaikų, ku- 

rie išbėgo nuo manęs 11 d. April, 1919 
iŠ ColHn&villo, UI. Mergele Genevo C 
m. ir 7 mėnesių, vaikas Rudolph 4 m. 
ir 6 mėnesių, kas man danešite aplo 
juos, gausite $20. SAM GŪDIS, G13 
Vandalia St., Collinsvjlle, 111. 

Pirmas lietuviškas Kotelis Chicagoj, 
prie 1606 South Halsted St. šisai Ho- 
t.elis nėra brangus dėl darbininkų žmo- 
nių, taipgi parsamdomo Bingeliams ir 
fcenočiams ir priimame pakeleivius. 
Ru'mai parsamdoml nuo dienos, savai- 
tės, arba mėnesio. Kainos prieinamo*, 
taipgi su valgiu. Naminė valgykla. 

ONA PETRULIS. Savininkė 

Reikalaujame Darbininkų 
Wood workora—dailidžių dirbtuvėj, 

drum ir bolt sandora. Mr.Sinoa ran- 

kų. Planer, trim and Btock cuttera. 
52 valandos darbo savaite. 

Darbas pastovus por ištiesus motus 
viduryj. 

IMPERIAL METHOD3 CO., 
750 S. CIRCLE A" E., 

Foro.st Park, 111. 
Penkicental gatveiariaia 

Garfiold Park Elovaicnl arba Mndison 
St. gstvckarj. 

PRANEŠIMAS 
Ateikite i SJ ofisų, ir gauBite didelį 

mira&j goriausiu bargenų ant pardavi- 
mo ant lai al prieniamų sąlygų išmo- 
kėjimo. Union Avc. netoli nuo 3otos 
gatves, namas ant dviejų lubųfr—C 

kambariai, su tol lėtais ir guzu. raudos 
3238 Parnell Ave., plytų namas, ant 

dviejų lubų, po C kambarius, hu toile- 
tais maudynSmis, Kaina $3500. 8 kam- 
barių plytų namelis netoli nuo 32roB, 
kaina $1360. 

Labai puikus plytų namas prie 
Ernerald Ave., netoli nuo 31mos, 4 ir 
5 kambarių kiekvienas fliatas, 6 toi- 
letai ir jasafl, kaina $0300, 

Klauskite Mr, Tamaiauckc. 
ERNI8 FEENEY, 

303 W. SlBt St, Chieatjo, 111. 

ATYDA! 
Jeigu jįjs jieškote ką nors 

pigiai pirkti: biznį, namą, 
lotą, automobilių, 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 telefo- 
nuoti. 

S. SLONKSN1S, 
839 West 33rd Street, 

Imas augštas, užpakalyj 
Tel. Drover 10105 

I Reikalaujama mergini,' prie darbo 
dirbtuvėje. $14 j savaitę, laiko mo- 
kinimosi. $17 iki $20 į savaitę už 
"piece Avork." 

American Insulated Wlre Co.f 
954 W. 21st Street 

TAUPYKITE ŠI SURAŠA. 
Viskas Bargenai. 

3314 Hoyne Ave. — 4 kambar'ų. Kaina $1,500. $100 Cash. 15 mėnesiu. 
4239 So. Art.er-.ian Ave., ^ ir 4 kamba- 

riai. Visi Jtaifiymai, $3000. $100 cash, 
likusius ant lengvų išmokėjimu. 

3357 Dakley, Muro 6—7. Visi Įtai- 
symai, $4300. 

Męs» skoliname pinigus pirkimui ir 
budavojimui namij 

Mc DONNELL, 
2630 West 38th St. Chicago 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEOE 

Mokina siuvimo, kirpimo, dtslgnlng 
dlenomii ir vakarais dėl bizuio lr 
nauių. Paliudijimai išduodami ir vto 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rąžykite, o męs pasistoutauue 
suteikti Jums patarimu. 

SARA FATEK, Principal 
2407 Madlson -St 

C205 0. Halsted 13U Weills St 

REIKALINGI AGENTAI. 
i 

LIETUVIU BENDROVĖ REIKA- 
LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS; IŠLYGOS LA- 
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS: 

Liberty Land & Invt. Co. 
3301 S. HALSTED ST., 

Daktaras 

w. Sarpaiius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED SL 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
0£it>a3 Yards 2541 

Dr. M. Hernn 
1$ RUSUOS 

Gerai lietuviams ilnomns per 16 mo- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir nkuŠcrls. 

Gydo aštrias Ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterų ir vaikų, pafial naujausias 
metodas. X-Uay ir kitokius elektros 
prietaisui 

Ofisas Ir Laboratorija: 102S W. 18tli 
Street, netoli ^ink Street. 

VALANDOo; Nuo 10—12 pietų, ir 
6—S voknreis. Telephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 Sc. Halsted St. 
V ALANUOS: 8—9 rr*n, tiktai. 

LIETUVIS GRABORtUS 
Patarnauju Laidotuvėse koge- 

rlausial, tolBiugkiusIal ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patįs dirbame grabus ir 
turimo savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tat nereikia 
Lietuviams paa žydelius šauk- 
tas: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dlen$ ar 
naktj. 

3305AuburnAve. Tel. Drover4139 

k x p r f:ss| \VM. DAMBRAUSKAS 
817 W. 34th 5t. Boulevard 9339 į 

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

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSaMe St 
Telefonas Franklln 2S03. 

PSANESiMAS 
Dėl Mūsų Darbininku Gerovės, 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

Tel YARDS 1K3 

DR. J.KULIS 
LIETUVIS GV.ŪYT0JA3 

!R CHIRURGAS 

«7do visokias ligas moterlf, 
vaiku ir vyrų Spociališkal gy- 
do limpančias, užsir.enojusia® 
ir i)aslap+in^as vyru Ilgas 

3259 So. Halsted Stj Chlcago, 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja jau 2? metai 

3149 S. Morgan 6t., kcr.i 32 ftt 
Specialistas Moteriškų, VyriSkų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: p—10 ryto, 12—2 po 
1/iet. 6—<s vok., Nod§l. 9—2. 

TELEFONAS YAROS 637. 

WI 
Męs perkamo Liberty Bonds u 
pilni} "Cash" verto. Atneškite 
arba atsiŲskite, 
Atdara kasdien nuo 9—0 
Utarninkals Kelvorgals lr 
Suimtomis 9—0. 

BONDS 
CASH 

J.G. SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarne Wood lr Paulina catvlu: 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias Ilgas naujausiais budais ir y.i pagelba 
naujausių lr tobuliausiu elektriklniŲ, Jtaisų. 

Ofiso valandos-: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vok. Nedėldieniais 10 iki 12. 
1645 West 47-ta netoli nuo N'^rohfield A ve. 

PIRMA NEGU PIR.CSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curg, Lentų, RSmy Ir Stogams Poplerlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojlmul stubų iš vidaus, po $1.50 už galioną 

CARR BROS. WRECK1NG CO. 
3003-3039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, 1LL. 

DEL VYRŲ 5 R MOTERŲ 
DR, S. SHANKS 

Pagyvenimo , Gydytojas ir Chirurgas 
859 N. Robey St. Gydę visokias Vyrų I 

Kampas Iowa St. ligas taipgi 
Vplandoa; nuo 8—10 ryta; 1—^1 valmro^^^^^nĮrurgiškas ligai 

Biznio ofisas: 802 W„ Madison ?t., kamp. Hal3teu^%^^ Valandos: 11—6 popieti Nedčharnls 11—1 popiet. Chicago^^^^^ 

Apatiniai del Moterių 
Moterim marškiniai plo 
ni ir storesni, labai tin- 
kami dėl vasaros. Vi- 
sokių rnadu su rundino- 
mis apikaklemis, ilgio 
gaunami visokio, trum- 
pi, vidutiniai ir poilgiai. 
Tiktai geriausio tavoro, 
kaip tai Fit-Rite ir Best 
of Ali. Dydžio nuo 38 
iki 44, kainos po 35c., 
39c., 49c., b9c. ir 67c. 

Vaikams vasariniai mar 
škiniai. Tokios pat rų- 
šies, užsisegami su gu- 
zikais ir pervelkami per 
galvą, kainos po 15c., 
21c. ir 23c. 

Gražus moterims Union siutai nuo 69c. iki $7.50. 
Vaikams Union Siutai nuo 59c. iki 95c. 

Korporacija Palatine 
1112-1114 Mihvaukte Ave. 1701-1703 W. 47ta Gatve 
5,000 šerininkų 2,000 mokinių 

Prekybos Kursai visai Amerikąi. 
KALBAME LIETUVIŠKAI. 

Šiuomi pranešu visiems lietuviams, kad aš 
pradedu vėl užimti Real Estate pirkimui ii 
pardavimui namų, lotų ir farmų Chicago- 
je ir taipgi apielinkėse. Taipgi skolinimu 
Pinigų perkantiems propertes nuo mažiau 
sios sumog iki $1QO,GQO. Apart to užrašinė 
ju Insurance visokios rųsies, mainau farm 
as ant miesto p5*operčių. Norėdami parduo- 
ti ar pigiai pirkti, kreipkitės pas mane, o 

gausite teisingą patarnavimą. Norinti pirk- 
ti propertę pigiai dabokite mano pagarsin 
i-nv* "LIETUVOS" DIENRAŠTYJE kožną 
dieną. Visados kreipkitės sekančiu antra 
šu: 

K, J. Fillipavičius 
3253 So. Morgan St., TEL- BOULEVARD 4250 "Lietuvos" Ofise 
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