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CHICAGOS SATVEKARIU 
TARNAUTOJU STREIKAS ) 7 
į. * 

Septyni Užmušti Chicagos 
j Rasinese Riausese. 

r 

200,000 Anglijos angliakasių atsisa- 
ko užbaigti streiką. 

Japonai atsisako duoti faktus 
apie Šanturigą, 

CHICAGOS GATVEKA- 
RIU TARNAUTOJU 

STREIKAS. 

Vakar dieną Chicagos gat 
vekarių unijos atstovai, kom 
panijų atstovai ir viešojo pa 
tarnavimo komisijos nariai 
buvo susitaikę pakelti žemu 
tinių linijų darbininkams, 
gavusiems ligšiol 48 centus 
valandai, iki 65 centų va- 

landai, o visiems kitiems po 
17 centų viršaus; augštuti- 
nių. linijų darbininkams, ga 
msiems pc 50 centų valan- 
dai pakelti iki. 67 centų, o 

visiejns kitiems po 17 cen- 

tų viršaus ir visiems duoti 
8 valandų dieną ir pusan- 
tro laiko už viršlaikį. 

Visos tos išlygos buvo vi- 
sų atstovų priimtos, bet ga- 
lutinam nusprendi, ui sutik 
ta jas paduoti patiems uni-j 
jos nariams. 

Vakare unijos nariai sa-i 
vo susirinkime atmetė visas 
tas priimtas išlygas ir nu-j 
sprendė išeiti į streiką šįryt > 

4 valandą. 

išlauže duris ir pasiėmė šim- 
tus šaudyklių ir šoviniu. Poli- 
cija atbėgus ėmė šaudyti i riau 
šin inkus ir gal i aus juos išvai- 
kė. Sakoma, kad daugiau kaip 
250 žmonių buvo sužeista ši- 

: 
tame susirėmime. 

(iatvekariu kompanijos vir- 
šininkai prisakė motorinin-. 
kanis 26, 31 ir 35 gatvių linijų 
atvažiuoti tik iki juodųjų juos- ] 
tai, iki \Ventworth a ve. ir nuo i 
ten grįžti atgal. ] 

Milicijos viršininkas gen. 1 
Dickson mano, kad jo milicija « 

galės numalšinti riaušininku?.. 

200,000 ANGLIJOS ANG- i 
LIAKASIU ATSISAKO t 
užbaigti streiką. 
Londonas, liepos 28 d. V*1 1 

si Derbyshirės angliakasiai, ] kurie sustreikavo pereitą są 1 

vaitę, sugrįžo prie darbo po 
valdžios įsikišimui. Bet 
Yorkshirej 200,000 anglia- , 

kasių vis dar tebestreikuo- 
ia. 

JAPONAI ATSISAKO i 
DUOTI FAKTUS APIE ] 

ŠANTUNGĄ. ] 

Paryžius, liepos 28 d. Ja- ! 
ponų taikos pasiuntiniai šią ^ 
dien atsisakė paskelbti tai- 1 

kos konferencijos protokolą 
1 

su nutarimais apie Šantun- 
go pussalį. 

Jie sako, buk jiems ne- 

rupi peštynės Amerikos kon- 
grese dėlei sutarties, pave-!] 
dančios Japonijai teritori- 
nes teises Chinuose, bet jie ] 
nematą priežasties, kodėl i 

prez. Wilson negali proto- 
kolo paskelbti. 

LAUKIA SUKILIMO 
JUKATANE, 

Washington, liepos 28 d. 
Archeologas William Gatės, 
kuri3 nesenai sugiižo iš Mek 
si kos, šiądien kongreso tai 
syklių komitetui pranešė, 
kad Meksikos valstijoj Ju- 
katane laukiama politinio 
sukilimo, kuris gali sūlaiky- 
ti gaminimą sisal augmens, 
iš kurio daroma ryšiai ja- 

\ vams raišioti. Girdi, Juka- 
; tane apsireiškiąs bolševiz- 

mas ir valstiją laukiąs toks 
> pat sukilimas, kokis buvo 
t 1847 m., kuomet žemės sa- 

įUininkai buvo išnaikinti. 

Ypatingai jie nepatenKin-i 
ti išlyga, kuri leidžia kom-' 
panijoms laikyti darbinin- 
kus prie r'arbo po 11 valan- 

doj dieną su viršlaikiu. 

7 UŽMUŠTI CHICAGOS 
* RASINĖSE RIAUŠĖSE. 

'Vakar vakare pusiau devin- 
ta įvyko tikra kova tarp poli- 
cijos ir juodųjų riaušininkų 
/iės 35 ir State gatvėmis. 

Keturi negrai ta]x> užmušti 
ir apie dvidešimts sužeistų. 
Ou policistai tapo sužeisti. 
Tris buvo užmušti riaušėse 

'ankščiau, tokiu budų, kaip 
;laikraščiai paduoda, viso šito- 

i se riaušėse užmušta septytif 
: žmonės, Policijos viršininkas 

Garrity visus atliekamus poli- 
cistus suvarė riaušių apygar- 
don. 

Susirėmimai juodųjų juos- 
toj buvo visa diena. Majoras, 
matydamas,, kad policija nega- 
lės sukontroliuoti maištininku, 
paprašė gūb. Lovvdeno prlifli! 
ti miliciją. Apie 6 vai. vakar* 
governoras pąįieuė atsiųsti kc 
turis regimemtfo *-r Tllinojaui 
milicijom, *us!deoaiičfos' i: 

4.000 vyrų. *' 

Kėli1 tūkstančiai vyrų buv< 
užpuolę aštunto-regimento k; 
zarmes riaušių jtiostos vidury 

| Visa diena puiki, bet vakaras? J 

iilik 
•:. :r\vV. V.V-iv": s s š;*-i i!-:-"-: U-. 

ONE. HUNDR£D DOLLARSj 
i a C0STS ^~n1 

TALIJA, BIJODAMA AN- 
GLIŲ TRUKUMO, SU- 
STABDO TRAUKINIUS. 

Rymas, liepos 28 d. Ang- 
įs Italijai daro daug nera- 

numo; viso turinti tik dvy- 
ikai dienų. Dėlei to be ki- 
ų varžymų šiądien tapo pa 
skelbta apie sustabdymą 
/aikščiojimo daugelio pasa- 
:ierinių traukinių. Tuomi 
:orima palengvinti transpor 
acijai ir išvengti krizio. 

Italijos kabineto nariai iš 
eiškė nuomonę, kad tik vie 
ios Amerikos angljs tegali 
šgelbėti Italijos pramones. 

JETUVOS IR LENKIJOS 
SIENA NUSTATYTA (?). 

Paryžius, liepos 26 d. (Pa 
reluota). Augščiausioji ta- 
■yba priėmė maršalo Focho 
)ranešimą apie sieną tarp 
enkų ir lietuvių, sulyg ku- 
•ios lenkai turi pasitraukti 

Suvalkus ir iki linijos ei- 
įančios šiaurine puse Su- 
valkų. 

PLENUOJAMA NAUJA 
DARBO PARTIJA. 

Cleveland, O., liepos 28. 

Delegatai iš dešimts vaisi- 
uj atstovaujantieji daugiau 
taip 2,000,000 organizuotų 
larbininkų turės čia susirin- 
kimą po Darbo dienos, ku- 
-iame organizuosią darbo 
partiją. Suvažiavimas taip- 
gi nutars, ar nominuoti na- 

sionalį tikietą 1920 metų, 
ar ne. 

Sakoma, kad bus stengia- 
masi įdėti programan reika- 
lavimą panaikinimo federa- 
lio pataisymo draudžiančio 
gėrimus. Tarp kitų dalykų 
programan busią priimti pa 
tarimai iš rezoliucijų, pri- 
imtų Amerikos Darbo Fede 
racijos konvencijos. 

Laukiama suvažiuojant 
delegatų ia Wisconsino, Il- 

linois, Pennsylvanijos, Con- 
necticut, Massachusetts, Wa 
shingtono, Oregono, Monta- 
nos, New Yorko ir Ohio. 

LENKĄ1 APVEIKĖ 
UKRAJINIEČIUS. 

Kopenhagen, liepos 28 d. 
Lenkai, kaip yra praneša- 
ma, užėmė visą Galiciją iki 
upei Zbrucz. Jie taipgi pa- 
ėmę 6,500 ukrajiniečių ne- 

laisvėn, kanuolę ir dau- 
gybę amunicijos. 

LAUKŲ VALYMAS PIET- 
VAKARIUOSE PASI- 

BAIGĖ. 
Kansas City, Mo., liepos 

28 d. Laukų valymas piet- 
vakariuose pasibaigė. Dar- 
bininkų skaitlius pasiekė 
125,000 vyrų, kuriems mo- 

kėta po 60 centų į valan- 
dą. • 

Federuliai viršininkai sa- 
ko suareštavę apie 100 agi-, 
tatorių. | 

Darbininkais buvę kole- 
gijų moksleiviai ir sugrįžu- 
sieji kareiviai. 

ORINĖ KRASA IŠ CHICA- 
GOS I ST. LOUIS. 

Cleveland, O., liepos 28d. 
Krasinės tarnystės vakari- 
nės dalies perdėtinis J. A. 
Jordan, sugrįžęs iš St. Louis 
užreiškė, kad krasinis siun- 
tinėjimas daiktų oru iš New 
Yorko Clevelandan ir Chi- 
cagon apie rugsėjo vidurį 
bus pratęstas iki St. Louis. 
Naujai atstumas išneša apie 
400 mylių ir bus nulekiamas 
vienu lėkimu iš Chicagos. 

TIBETO PADĖJIMAS 
NUSTATYTA. 

Pekin, Chinai, liepos 28d. 
Anglijos ir Chinų valdžios 
tulą laiką derėjosi dėl Ti- 
beto padėjimo; šitos dery- 
bos dabar pasibaigė patin- 
kamai abiem pusėm. Chi- 
nai žadėjo Anglijai suteikti 
autonomiją Tibetui, jei chi- 
nams bus leista palaikyti so- 

verėnitetas ant Tibeto. Ang 
lija šitą pasiulinimą priėmė, 
kadangi ji nori turėti bufe- 
tinę valstybę tarp chinų ir 
Indijos. 

JAPONAI PERKA ŽEMĘ 
PERUVIJOJ. 

Lima, liepos 28 d. Yra 
pranešama, kad Įžymus že- 
mės savininkas ir leidėjas 
lai kraščio La Prensa, dr. Au 
gusto Durand, pardavė ja- 
ponų sindikatui apie 800 
000 akrų žemės arti Huanu- 
co Amazonės nuotakumoj. 
Dėl kitų 300,000 akrų ve- 
dama derybos. Žemė yra 
karštojoj juostoj ir tinka cu 

krinėms nendrėms, medvil- 
nei, kavai, kakao ir kitiems 
šitiems panašiems daiktams 
auginti. Japonai rengiasi 
steigti savo kolionijas Peni- 
ojoj. 

BERLINO BANKAS SKO 
LINA $100 000,000 SUVIE 

NYTOSE VALSTIJOSE. 
Londonas, liepos 28 d. 1 

Berlino Deutsche Bank pra- 
neša, jog Martin Nordegg 
gavęs $100,000,000 pasko- 
los Suv. Valstijose. 10 nuo 

šimtis šitos paskoloj busią 
sudėta užsienio popieriais 
vokiečių banko kreditui. 

PENKI MILIJONAI KIAU 
ŠINŲ SUGEDO UOSTE. 

Genoa, liepos 28 d. Pen- 
ki milijonai kiaušinių, ku- 
riuos atgabeno čia Ameri- 
kos laivas Sun šio mėnesio 
pradžioj, stovi čia ant dokų 
ir pusta. Uosto viršininkai 
sako, kad kiaušiniai buvo 
siųsti Šveicarijon ir kad jie 
čia suturėta dėl darbininkų 
sujudimo. 

FORDO-TRIBUNE'O BY 
LOS NAGRINĖJIMAS 

BAIGSIS DVIEJŲ SĄVAI 
ČIŲ BĖGIU. 

Mount Clemens, Mich., 
liepos 28 d. Klausymas tei- 
sinamosios pusės priparo- 
dymų Fordo byloj prieš Chi 
cagos laikraštį "Tribūne" 
už apšmeižimą šiądien pa- 
sibaigė ir prasidėjo kallti- 
nančios pusės atmetimas jų. 
Yra stengiamasi užbaigti 
nagrinėjimą dviejų sąvai- 
hų bėgiu. ; 

FRANCUZU KAIRIEJI 
REIKALAUJA PERMAI-. 
NŲ KONSTITUCIJOJ. 
Paryžius, liepos 28 dieną. 

Suvienytų kairiųjų ir kai- 
riųjų socialistų partijų su- 

važiavimas, stipriausia gru- 
pė atstovų bute savo vaka- 
rykščiame posėdyje priėmė 
manifestą, apimantį jos pro 
gramą ateinantiems rinki- 
mams, kuriame reikalauja- 
ma- konstitucijos peržiūrė- 
jimo ir grieštos decentrali- 
zacijos administratyvėje sis 
temoje. 3eto jie reikalauja 
nemokamo švietimo univer- 
sitetuose ir augštesnėse mo- 
kyklose, taip kaip ir prade- 
damose; taipgi jie reikalau- 
ja visiško pertvarkymo ka- 
riuomenės. 

NUMALŠINO MAIŠTĄ 
BADU LEAVENWORTHE 

Leavenworth, Kas., liepos 
28 d. Leavenworth kaleji- 
no komendantas pulkinin- 
kas Sedgwick sako, kad da- 
is 2,500 kalinių militarese 
tazarmėse forte Leaven- 
vorth, išlaikyti beveik są- 
faitę laiko troškiose kame- 
•ose ant duonos ir vandens, 
saugojami 1,300 kareivių iš 
įplinkinių stovyklų, sutiko ; 

ęrįžti prie darbo. Jų strei- 
cas prasidėjo pereitą antra- 
iienį. 

>0,719 AMERIKIEČIŲ ŽU- 
VO KOVOJ. 

Washington, liepos 28 d. 
varės skyrius šiądien pra- 
įešė, kad iki liepos 23 d. 
ižrašyta viso karėje kritu- * 

ių amerikiečių 50,719. Prie 1 

:arės kritusiu priskaitoma £ 

ie, kurie buvo užmušti ka- 1 
ės lauke ir tie, kurie mirė i 

įuo žaizdų apturėtų mušiuo 1 

e. Iš sužeistų ligšiol pa- ^ 

veikusių yra 217,162; pra- 
luolusių, 1,550 ir pasimiru- 
ių nuo kitokių ligų ir prie- J 

asčių, 29,053. Šitos skait- 
inės yra atkartojimu ir pa- I 

aisymu pirmesniųjų skaitli- J 

įių, kurias buvo paskelbęs ] 
tarės skyrius. t 

JOLŠEVIKAI PRISIPAŽĮ- i 

STA PASITRAUKĘ AR- 1 

:hangelsko fronte. 
Londonas, liepos 28 d. Be 

rieliniai pranešimai iš Mask 
ros sako, kad dėl priešo 1 

spaudimo bolševikai turėjo i 

rauktis Archangelsko gelž- 1 
:eliu iki savo pradiniu vie- 1 

ų. 1 
1 4 

ATŠAUKSIĄ ITALIJOS < 

AMBASADORIŲ. 
Rymas, liepos 28d. Po- 

)olo Romano vakar pasakė, 
cad Italijos ambasadorius 
Suvienytose Valstijose, gra- 
Jas V. Machi di Cell°re, ne- ! 

rukus bus atšauktas. 1 

LAKŪNAS UŽSIMUŠA 
Mineola, N. Y., liep. 28d. 

Antrasis leitenantas Step- 
len B. Johnston iš U valde, 
rex., lakūnas užsimušė ir 
[eit. Amas C. Payne, tėmy- 
:ojas lengvai sužeistas šią- 
dien Hazelhursto lauke, or- 

laiviui nukritus 200 pėdų. 

rHAYWOODO PALIUOSA- 
VIMO POPIERIAI ATĖJO 

LtAVENWORTHAN. 

Leavenworth, Kan., liep. 28 d. — Šiądien federalin 
kalėjiman atėjo popieriai 
prisakantieji paliuosuoti 
Wm. D. Haywoodą ir Fran- 
cis Millerj, du I. W. W. na- 

riu, kurie buvo nuteisti Chi- 
cagoje 1918 m.; buvo pra- 
nešta, kad jie bus tuojaus 
paliuosuoti. 

KAREIVIAI Iš RIAUŠIŲ 
VIETOS SOSTINĖJ 

IŠTRAUKTI. 
VVashington, liep. 28 d. 

Visi 2000 pastoviųjų karei- 
vių, atgabentų čia taikos už 
laikymui iškilus čia riau- 
šėms pereitą sąvaitę, tapo 
ištraukti, bet šalies sostinė 
vis dar negali apsieiti be ka 
teivių. Nors riaušės pasilio- 
vė, bet užsipuldinjėimai 
gatvėse vis dar tebesitęsia 
ir viena policija neįstengia 
užlaikyti tvarkos. 

KANDIDATAS I PREZI- 
DENTUS VEDA REVO 
LIUCIJĄ HONDURASE. 
San Salvador, liep. 28 d. 

Laikraščiai praneša šiądien 
<ad Hondurase išsiveržė 
revoliucija; revoliucinį ju- 
dėjimą veda kandidatas į 
Drezidentus gen. Lopez Gu« 
;ierrez. 

OIENOS ŠVIESOS TAUPY 
MAS VĖL KLIUDOMA. 
\Vashington, liepos 28 d. 

Senato tarpvalstijinės komi- 
sijos pirmininkas Cummins 
šiądien paskelbė, kad at- 
ikiras buto projektas, rei- 
kalaujantis panaikinimo die 
įos šviesos taupymo įstaty- 
no, bus praneštas šią są- 
raitę. 

'0 NUOŠ. OHIO KASYK- 
-V DIRBA PILNĄ LAIKĄ 

Columbus, O., liepos 28d. 
tfuo 65 iki 70 nuošimčių O 
įios anglies kasyklų dirba 
nlną laiką; trįs mėnesiai 
am atgal pilną laiką dirbo 
ik 45 nuoš. kasyklų, kuo- 
net lukstančiai angliakasių 
>uvo be darbo. 

[,500 TURKŲ UŽMUŠTA. 
Londonas, liepos 28 dieną 

3xchange Telegraph telegra 
na iš Atėnų šiądien sako, 
cad 1,500 negyvų ir sužeis- 
;ų turkų liko mūšio lauke 
)0 susirėmimų su graikų 
svalgais arti Smyrnos ir Ai- 
lino, Mažojoj Azijoj. 

250,000 ANGLIJOS ANG- 
LIAKASIU SUGRĮŽO 

PRIE DARBO. 
Londonas, liepos 25 dieną 

Streikas, apėmusis apie 250, 
300 angliakasių ir grumoju- 
sis suparalyžiavimu daugy- 
bės pramonių, tapo sulaiky- 
mas šiądien. 

ORAS. 
Chicagoj ir apielinkėj: 
Utarninke gražu ir šil- 

čiau; lengvas pietinis vėjas. 
Saulėtekis 5:39 vai. ryto; 

Saulėleidis 8:48 vai. vak. 
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Išsiaiškiną Misterijos, 
Musų amerikiečių lietuvių gyvenime, 

arba judejime ypač taip vadiname kairiam- 
jame sparne iki šiol buvo tokių misteriją 
arba paslapčių, kurias jokiu budu negalima 
buvo išaiškinti ir prisieidavo tylėti. 

Visiems gerai žinorca, kad tarpe lietu 
vių socialistų, ypač bolševikų yra daug 
agitaiorių propagandistų, kurie varo smar- 

kiausią agitaciją už bolševizmą, agituoja 
už rusų bolševikų sovietus, agituoja, kad 
Lietuva būtinai turi prisidėti prie bolševi- 
kiškos Rusijos be niekur nieko, be jokios 
autonomijos, ar savivaldos. Ką rusai bol- 
ševikai duos Lietuvai, tai anot tų agita- 
torių, bus labai jau gerai. Buvo net tas, 
kad nekurie bolševikiški lietuvių kalboje 
einanti laikraščiai spausdina paveikslus, 
kuriuose paiodoma, kaip "maloniai" bol- 
ševikai išliuosuos Lietuvą ir tam panašiai. 

Prisižiurėjuj j tokius agitatorius ii 
propagandistus galima būdavo pastebėti, 
kad jie kitokio darbo nedirba, kaip tik už- 
siima propaganda ar bolševikiška agitaci- 
ja. Už prakalbas jie irgi neima atlygini- 
mo, gana tankiai net savo lėšomis vyksta 
į kitus miestus. Kiekvienas męs savęs 
klausdavome, iš ko jie gyvena. Reikdavo 
daleisci, kad arba jiems aitvaras pinigus 
neša, arba jie gyvena dvasia šventa. Bet 
tikėjimas į aitvarus, arba, kad butų gali- 
ma dvasia šventa gyventi, jau senai išny 
ko -iš žmonių tarpo. Tad kuomi gi jie gy- 
vena? Kur tie šaltiniai, iš kurių semia 
sau užlaikymą visoki bolševikų organiza 
toriai ir propagandistai? 

Iki šiol tas klausimas visuomenei buvo 
tikrąją paslaptimi. Bet dabar jau patįs 
bolševikai tą klausimą išaiškina. Štai 
brookliniškėje bolševikiškoje "Laisvėje" 
N. 58 skaitome šitokį trumpą pranešimą: 

"Montello, Mas:. — Liepos 10 d. 
L.S.S. 17 kp. buvo nepaprastas mitin- 
gas, kuriame nutarta organizuot 
amatininkų draugiją, kurios tikslu yi'c 
teikti technišką paramą įvairiose pra- 
mones šakose Rusų Sovietų Respubli- 
kai ir, reikalui esant, važiuoti ten (j 
Rusų Sovietų Resp.) dirbti mechaniš- 

kų darbų. Į kalbamą organizaciją 
susirašė 31 ypata. Ogranizuojama su- 

lyg instrukcijų Sovietų valdžios atsto- 
vo drg. Martenso. Žada surengti tuc 
klausimu viešas prakalbas. Į orga- 
nizaciją priimami tik socialistai-prita 
rianti savietams. "L". Koresp." 
Kiekvienam nuola i akis. kas npr* vip 

nas tas ponas Martensa's? Martensas yr* 
ar buvo Rusijos bolševikiškos valdžios at- 
siųstas j Suvienytas Amerikos Valstijas 
Bet jis atvažiavęs Amerikon Leapsistojc 
'vVashingtone, kaip visi paiuntiniai daro: 
bet apsigyveno didžiausiame Amerikos pr£ 
monės centre New Yorke. Tik jau tas vie- 
nas parodo, kad jis nebuvo atsiųstas prie Suv. Valstiją valdžios, kad iš jos išreika- 
lauti bolševikams Rusijos pripažinimą, bet 
jis buvo atsiųstas pas Amerikoje esančius 
neramiuosius elementus, visokius kairiau- 
sius veikejus, o tokių kaip tik New Yorke 
yra daugiausiai. 

Iš karto'Suv. 'Valtšijų valdžia j Mar- 
tenso darbavimasį New Yorke žiurėjo per 
pirštus, bet pagaliaus padarė pas jį kratą 
ir sužinojo, kad jis atvažiavęs čionai ne su 
tusiomis rankomis, bet su desėtkais mili- 
jonų doliarių. 

Iki šiol mums nebuvo žinoma, kad 
Martensas turėtų bent kokius ryšius su 

lietuviškais bolševikais. Bet dabar iš io 
pranešimo pasirodo, kad lietuviai bolševi- 
kai turi artimiausius ryšius su Martensu. 
Jau net taip toli nueita, kad Martensas or- 

ganizuoja draugijas tarp lietuvių, žinoma, 
duoda tam iškaščius, kad vėliau butų ga- 
lima pasinaudoti, kad reikalui prisiėjus jie 
vyktų Rusijon. 

•Jei jau Martensui apeina tas, kad rei- 
kia bolševikus lietuviu pramokinti amato, 
tai tam pačiam Martensui turi dar daugiau 
apeiti, kad bolševikų rastųsi kuodaugiau- 
siai. Juk jei nebus žmonės palinkę linkui 
bolševizmo, nereikės nei jokių bolševikiš- 
kų amatninkų, nes pačios bolševikiškos val- 
džios tuomet nebus. Taigi jei jau pinigai 
išleidžiami amatų išmokimri, tai šimterio- 
pai pinigų turi but išleidžiama varymui 
bolševikiškos propagandos tarpe lietuvių. 
Dabar jau bent aišku, kad nereikia nei 
aitvarų šauktis pagelbon, nei kreiptis prie 
dvasios šventos. Bolševikiaškai propagan- 
dai pinigų užtenka, nes duoda Rusijos bol- 
ševikai. Rusija gi didelė ir turtinga, Ru- 
sijos mužikai tamsus, ir kodėlgi jie negali 
krauti pinigUo, už kuriuos tarp lietuvių ir 
gal tarp kitų tautų varoma bolševizmo pro- 
paganda. 

savo laiku "JNaujienos" duvo pasiųię, 
kad socialistai lietuviai turi susitaikyti. I 
tai bolševikiškoji "Laisvė" griausmingai at 

sake, kad riebus jokio susitaikymo. Ir kaip 
gali susitaikyti. Reikėjo "Naujienoms" su- 

sitaikymą pasiūlyti Martensui, kaipo bo 
sui. Bet ir tas juk nebūt galėjęs savo 

gale taikintis, bet reikėję kreiptis prie Le- 
nino ir Trockio. O ir tie butų galėję su- 

sitaikyti tiktai tuomet, kaip pas save na- 

mieje butų susitaikę su socialistais revoliu- 
cionieriais ir menševikais. Vienu žodžiu 
tokis susitaikymas negalimas, tai ir tarp 
"Naujienų" ir bolševikų susitaikymo ne- 

gali buti. 
Šitas apsireiškimas parodo tiktai tą, 

kad lietuviai visiškai nelinkę prie bolševiz- 
mo. Jis pas mus atsirado tik rusams kurs- 
tant, už rusiškus pinigus; arba, anot "Lais- 
vės", sulyg instrukcijų bolševikų valdžios 
atstovo. Karštesnių ir nesusipratusių žmc 

nių visose tautose užtektinai randasi." 
Iš kitos pusės, šitokis apsireiškimas, 

tai pirmutinis lietuvių istorijoje, kur sveti- 
mos šalįs įsimaišo į lietuvių partijas ir va- 

ro propagandą už sau prielankią partiją. 
Taip greitai, kaip tik Rusijoje grius 

bolševikai, išnyks ir tarpe lietuvių bolševi- 
kiškoji propaganda, nes nebus kuom jos 
palaikyti, nebus šaltinio užlaikymui agita- 
torių. 

I Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius j 
i i 

STASYS ŠIMKUS APS1S2DO 
CHICAGOJ. 

Lietuvių kompozitorius ir rinkėjas tri- 
jų tūkstančių laudies dainų, Rimskio- 
Korsakovo ir Glazunovo mokinys, ati- 

daro mokyklą. 
Nesenai Chicagoje apsigyveno Euro- 

pos mužikantas, turintis žymius gabumus. 
"Neabejojamai atstovaujantis lietuvystę 
kompozitorius ir žmogus padėjęs didelį 
darbą liaudies muzikai," pasakė nusima- 
ningas violončelininkas, kuris yra apsipa- 
žinęs su jo darbais. 

Pribuišis, Stasys Šimkus, į trumpą sa- 
vo pabuvimo čia laiką tapo milžiniško cho- 
rinio ratelio, Lietuvių Muzikalės Draugi- 
jos Birutės vedėju ir jau yra įsitaisęs mu- 

zikos mokyklą su sparčiai augančia kliasa 
harmonijos, kontrapunkto, orkestravimo, 
muzikos formos ir pianinos. 

Paskutiniame pasikalbėijme tapo suži- 
nota, kad p. Šimkus apturėjo pamatinį sa- 
vo muzikos mokslą Petrograde nuo rusų 
autoritetų, tarp kurių buvo tokie įžymus 
dalykų žinovai, kaip Rimskij-Korsakov ir 
Glazunov. Nuo pirmojo jis priėmė savo te- 
orijos ir kompozicijos metodą, kuri savo 

charakteriu yra aiškiai naujovinė; jis taip- 
gi turėjo nepaprastą progą mokintis su di- 
džiausiais Bacho ir Beethoveno mokiniais 
ir nuo jų jis apturėjo stebėtinai nuoseklų 
klesinio aiškinimo supratimą. 

Pabaigus mokslus, Šimkų paskyrė mu- 

zikos skyriaus perdėtiniu prie Rymo kata- 
likų Šv. Katarinos kolegijoje, Petrograde 
ir apie tą patį laiką jis pradėjo tyrinėti 
lietuvių liaudies dainas. Gal nei viena gy- 
venanti tauta neturi tokio neišsemiamo tur 
to tautinių dainų, kaip šitoji, kuri papras- 
tai nepaisomu budu vadinama "slaviška." 

Ištikrųjų gi šita tautelė, esanti tarp 
Prūsijos ir Rusijos nėra grynai slavų tau- 
ta. Jos kalba yra artimesnė sanskirtui ne 

£U kokia kita arų kalba ir ilgus metus ji ko 
/ojo su apsiaučianciomis ją iš visų pusių 
aisų ir prūsų įtekmėmis, užsispyrusiomis ; 

ją išnaikinti. 

Amerikos Lietuvių Atstovo Pranesimas 
A L. ATSTOVO TAIKOS KONFERENCIJOJE T. NA 

RUŠEVIČIAUS. 

Pranešimas Amerikos Lietuvių Visuomenėje apie pa- 

dėjimą Lietuvoje. 

Daugiau kaip per 4 me- 
tus buvau atkirstas nuo Lie- 
tuvos, — Lietuva, r»uo pat 
pradžios šios pasaulinės ka- 
rės, virto karės lauku; pas- 
kui ji buvo Vokietijos oku- 
puota; po to, kaip Vokieti- 
ja kapituliavo, Lietuvon įsi- 
veržė Rusai-Bolševikai, ir 
pagalios, kad? Lietuvių ka- 
riumenė ėmė varyti Bolše- 
vikus iš Lietuvos, dalį mūsų 
Tėvynės užėmė Lenkai. Su- 
prantama, jog man buvo la- 
bai indomu patyrti, kas de- 
dasi Lietuvoje. 

Pirmiausia, kas metasi 
akin, — tai LIETUVOS 

KARIUMENĖ. Ji pradė- 
jo organizuoties, vos tiktai 
Bolševikams Lietuvon besi- 
veržiant, tai yra keli mėne- 
siai tam atgal, kad nume- 
tus Rusų-Bolševikų jungą. 
Jei ne Bolševikų veržima- 
sis Lietuvon, tai gal ir iki 
šiam laikui Lietuvių kariu- 
menės organizavimas nebū- 
tų taip sparčiai ėjęs pir- 
myn. Rusu-Bolševiku žiau- 

Išvijus Bolševikus, prieš 
Lietuvą sustojo dar dides- 
nis pavojus, kada Lenkai at- 
virai pradėjo vykinti savo 

užgrobinėjimo planus Lie- 
tuvoje. Jie užėmė Lietuvos 
sostinę ir Lietuvos teritori 
jas, kurios nei istorine, nei 
etnogarfine teise niekados 
Lenkijai nepriklausė ir pri 
klausyli negali. Lenkai 
dengdamiesi kova su Bolše- 
vizmu, pirmiausia įsiveržė 
į Gardino guberniją; pas 
kui—ir į patį Gardiną, ku 
rį saugojo Lietuvos kariu 
menė; po to jie įsiveržė 
Vilniaus gyberniją ir į pat 
Vilnių,; dabr-gi jie jąu ver 

žiasi į Kauno guberniją ir 
Suvalkiją, atrasdami tam v 

šokių pretekstų ir pasitei 
sinimų. To Lenkų žygi* 
tikslas mus yra aišku, 
męs i" ankščiau tą permatė 
me ir nekartą perspėjom 
Aliantus (žiur. "Memorand 
U«l« fcVS M«V > 

ment", Washington, Dec 

28, 1918). Lenkai imperi 
ailstai, pasiremdami suler 
kėjusia kunigija ir dižia 
žemiais dvarininkais, užim 
tose teritorijose varo kuc 
smarkiausią agitaciją, grie 
daimsei visokių priemoni 
Pavyzdžiui, — 

Mano draugas, Kiev 
Politechnikos profesoriui 
vienas iš savininkų Cemer 
to dirbtuvės arti Valkinir 
kų (Olkieninki), neturėda 
mas galimybės atstatyti si 

naikintąją dirbtuvę, laik 
nai priėmė viršininko viet 
Valkininkuose. Užėjo Ler 
kai vertė viršininką imi 
nuo žmonių parašus už un: 

ją su Lenkija; jam atsisa 
kius tai daryti, Laikino; 
Lenkų valdžia atstatė jį nu 

yietos. Antras pavyzdis, 
Vilniuje valdininkų vieta 
gali gauti tiktai tie, kas mc 

ka lenkiškai. Renkant Vi] 
niuje statistikos žinias, dė 
išdalinimo duonos kortelii 
drauge buvo klausiama 
prie kokios tautos gyvento 
jas save priskaito, — tu< 
tarpu Vilniuje jau Lenkų į 
vesta tokia tvarka, kad Lei 
kai lengviau gauna duonos 
negu kitų tautų gyventoja 
ir tt. 

Kad praplėtus savo įtaki 
ant didesnio Lietuvoje teri 
torijos ploto ii kad paken 
kus Lietuvos tvarkymuisi 
Lenkai pareikalavo "demar 
kacijinės linjos", kuri ei 

rūmas privertė Lietuvius 
griebties ginklo. Tačiaus 
nebūtų teisinga manyti, kad 
vien tiktai Bolševizmas su- 

judino Lietuvius. Teisin- 
giau bus pasakius, kad ne- 

apkentimas svetimo jungo 
privertė Lietuvos vyrus 
griebties ginklo ir varyti 
užpuolikus lauk ne vien, kai 
po Bolševikus, bet, apskri- 
tai, kaipo Rusus, senovės 
palaikytojus sunkaus jungo 

1 Lietuvoje. Lietuviai per- 
daug jau kentėjo po sveti- 
mu jungu. Vien tik pei 
pastaruosius 4-is metus Lie- 
tuviai, tarytum kokia kažin 
keno nuosavybė, ketuirs kar 
tus pereidinėjo iš vieni] 
rankų į kitas, anuomet vieš- 
patavo senoji carų valdžia, 
paskui — militarė Vokiečių 
okupacija, po to — Rusijos 
Bolševikai ir galop — pusę 
Lietuvos užėmė Lenkai. 

Iki paskutiniųjų laikų 
Lietuvos valdžia buvo jtem- 
busi visas savo pastangas 
Bolševikų priespaudai nu- 

versti, ir tas, pagali js, p.asi- 
sek?. Man būnant Lietuvo- 
je, Lietuvių kariumenė vi- 
jo Bolševikus nuo Panevė- 
žio linkui Daugpilio (Dina- 
bu. go). Gal buti, kad dabar 
musų kariumenė jau kovo- 
ja Los pačiu Daugpiliu ir 
tikisi greitu laiku paimti tą 
Rusų tvirtovę. 

Kompozitorius išvydo, kad juo giliau 
jis kasėsi į liaudies dainas, juo giliau jis 
galėjo eiti ir ant galo jo rinkinys pasiekė 
baisų skaitmenį—trijų tūkstančių dainų. 

Mokslo Akademija Petrograde išleido 
du tukstančiu šitų liaudies dainų; kitas p. 
Šimkus pritaikė chorui ir kaikurioms reikė- 
jo specialių instrumentų, padarančių žavi- 
nantį įspūdį. Daugelis dainų girdėta Au- 
ditorium nesenai, vedėjo Šimkaus vedamai 
Birutės Draugijai beišpildant puikų progra 
mą. 

Jo, daugiaus pretenduojančios kompo- 
zicijos yra styginiam kvartetui, violinče- 
lai, pianinai ir dainos koncertiniam varto- 

jimui, kurių kitos yra didelėje madoje Eu- 
ropoje. Visos išleista užsienyje, o kitos 
laidos trumpu laiku bus gaunamos šitoj ša- 

'yį 
P-nas Šimkus, atvykęs į Ameriką, su- 

sivienijo su savo namiškiais po penkiolilkos 
metų nesimatymo. tėvas atvyko trisde- 
šimts metų tam atgal, o kiti šeimynos na- 

*iai persikėlė penkiolika metų vėliaus. Dė- 
lei savo gabumo muzikoje Stasys Šimkus 

fna, maž-daug, nuo Širvintų1 
iki Alytui ir nuo Alytaus, 
per Kaišedorių, j šiaurę. Iš 
to matyt, kad Lenkų pre- 
tensijos siekia ne vien prie 

! Gardino, Vilniaus ar Suval- 
kų gub. pietinių dalių, bet 
jie taip pat norėtų paimti 
savo globon ir visus kitus 
Lietuvos plotus. Kokie yra 
Lenkų sentimentai sulyg 
Lietuvių, galima spręsti iš 
atsitikimų su p. Vileišiene 
Vilniuje, kas buvo aprašy- 
ta Lietuvos laikraščiuose. 

Kitas Lietuvos sopulys, 
— tai VOKIEČIŲ VIEŠ- 
PATAVYMAS. Sulyg mu- 

sių sustabdymo (armistici- 
jos) sąlygų, Vokiečiai pasi- 
lieka užimtoje teritorijose 

; kol Aliantai įsakys jiems is 
^ ten išsikraustyti. Kadang: 

Lietui vai iki šiol neturėjc 
_ pakankamai pajiegų išvyt: 
■ Vokiečius, tad Vokiečiai ii 

į šeimyninkavo musų krašte 
kaip pas save namie. Da 

j bar jie jau visiškai nebeve 
da kovos su Bolševikais, ne 

sa turi padarę sutartis si 

} Bolševikais dėl demarkaci 
jos linijos ir toliau jos nei 
na, nei Lietuvių kariumene 

^ kovoti su Bolševikais ne 

padeda. Turėdami gi sa 

_ 
vo kontrolėje geležinkelius 

| jie užsiima vien tiktai išve 
žimu iš Lietuvos viso, ka 

_ 
tiktai galima pakelti. Todė 
nėra pasaulyje, tur buti, ki 
to tokio krašto, kurs but 
taip apiplėštas ir išdraską 
tas, kaip Lietuva: per ket 
verius metus plėšė Lietuv 
Vokiečiai, plėšė Bolševiką 
vežė Lenkai ir dabaigia da 

užsilkusieji Vokiečių karei 
viai. Veža jie viską — ler 
tas, stalus, girias, net i 
šiaudų nepalieka! Nei Lk 
tuvos valdžios notos, m 

protestai, nei susirėmimž 
Lietuvos kariumenės su V( 
kiečias negali sulaikyti i s 

vežimo iš Lietuvos, kol eks 
ploatacija Lietuvos geležir 
kelių yra Vokiečių rankc 
se. I šią nelaimę daba 
yra atkreipta Aliantų dc 
ma, ir, tiktai man sugryžu 
Paryžiun, Aliantų buvo pa 
siųstas Vokiečiams reikals 
vimas, kad jie perduot 
Lietuvos geležinkelius į Lie 
tuvių ir Amerikiečių rankas 

Kaip įtempti yra santi 
kiai tarp Lietuvių ir Vokie 
čių, parodo kad ir šie atsiti 
kimai, įvykusie man bunan 
Kaune. Išvijus Balševiku 
iš Panevėžio, musų kariu 

,! menė paėmė keliasdešimtį 
vagonų ir tris garvežius,— 
tarp jų buvo du garvežii 
vokiško typo. Vokiečiai pa 
reikalavo juos sau. Lietu 
vių kareiviai užprotestavi 
ir atsisakė atiduoti. Tad; 
atvažiavo blindiruclas (ap 
šarvuotas) Vokiečių trauki 

pasiliko pats vienas Petrograde, eidama 
savo makslą toliaus. Kaipo pianistas i 
vargonininkas jis turėjo didelius pasiseki 
mus. Jis aplankė Berliną, Paryžių ir ki 
tas Europos sostines, o atvykęs į šitą šalį 
p. Šimkus užsimanė tuo jaus apsipažinti si 
Amerikos kompozicijos mokyklomis ir tuc 
stiliumi bei metodu, budinančiais josios 
tvaringąją muziką. Šituo tikslu jis nuėjc 
pas D-rą Percy Goetschins, Muzikos Mene 
Institute, New Yorke ir po trumpo kurse 
augštesnėje muzikos kompozicijoje. D-ras 
Goetschins pripažino jį ''didelio įgimto ga- 
bumo muziku, labai nuoseklum ir pakan- 
kamu išlavinimu bei prityrimu ir greitu 
muzikos nuovokimu". Iš New Yorko jis 
tiesiog atvyko į Chicagą ir atidarė savo ma 

kyklą Gražiųjų Menų Troboj.. 
Su juo dirba rusų kompozicijos ir or- 

kestravimo mokyklos moksleiviai ir specia- 
listai, specializuojantis aiškinime Bacho, 
Beethoveno ir klasikų. Jis taipgi veda 
speciales prirengiamąsias Ir pianinos klia- 
sas. 

^ 

• 

— Iš The Musical Leader. 

nys su kulkasvait'žiais nu- 

statytais priešais nedidelį 
būrį rr.usų kareivių, pataisė 
suardytą musų geležinkelį, 
.pirsi kabino du garvežiu ir 
'nusivežė juos sau. Dar du 
susirėmimai musų kareivių 
su Vokiečiais, man esant 
Lietuvoje buvo ties Šiau- 
liais. Musų kareiviai, apsi- 
ginklavę tiktai kulkasvai- 
džiais, atėmė Šiauliuose vie- 
ną kartą 2 arklių, o kitą 
kartą — tiek pat karvių, iš 
Vokiečių, kurie norėjo tuos 
galvijus išgabenti į Vokie- 
tiją. Dabar gavau praneši- 
mą iš musų valdžios, kad 
apie Šikulius Vokiečiai už- 
|;uuiv^ cin 1/ iiiuou ivaiiuti>viivu« 

Buvo susirėmimas iš abie- 
jų pusių. Devyni lietuviai 
užmušti, keliolika sužeistų. 
Buvo užmušta ir iš Vokie- 
čių pusės. Šiaulių komen- 
datntas tikrina, kad'su Vo- 
kiečiais galima apsidirbti 
tiktai su giklu, — ir jokio 
laisvo susitarimo sit Vokie* 
čiais negali buti. Lietu- 
viams taip ikirėjo Vokiečių 
okupacija, kad jie laukia- 
nesulaukia tos dienos, kada 
Vokiečiai visiškai bus iš- 
kraustyti iš Lietuvos. 

Musų priešai norėdami 
pakenkti Lietuvai laisvę įsi- 
gyti, skelbia visam pasau- 
liui, buk Lietuviai esą vo- 

kiškų sentimentų. Dabar at^ 
vykusieji Lietuvon Aliantų 
atstovai galėjo gerai įsiti 
kinti, kiek melagingi yra tie 
šmeižetai ir kaip jie yra tai- 
komi į tuos žmones, kurie 
menkai tepažįsta Lietuvos 
istoriją, jos praeitį ir nuo- 

latinę kovą su Teutonois 
dar nuo senų laikų. Nega- 
li buti ginčų kaslink to, 
kad Vokiečiai nepaliko 
tarp Lietuvių jokių gerų 
jausmų. Lietuviai per ilgą 
laiką nepamirš to žiauru- 
mo, kokį jie iškentėjo Vo- 
kiečių okupacijos metu. 
Tiktai neaaug tepramaian- 
tieji žmonės gali patikėti 
šmeižtams, kuriuos platina 
apie Lietuvius musų kaimy- 
nai. 4Į 

S a pasigailėjimu reikia 
pastebėti, kad Lietuviai iki 

■-'birželio mėnesio nėra gav;Į 
iš niekur pagalbos nei gink- 
lais, nei maistu, apart vieno 
ar dviejų vagonų vaistų nuo 

Amerikos Raudonojo Kry* 
žiaus ir poros tūkstančių to- 

nų miltų, kuriuos Lietuvos 
gyventojai pradėjo gauti ge 
gūžės mėnesyje. Visą-gi il- 
gą kovą su Bolševikais Lie- 
tuviai patįs vieni išnešė ant 
savo pečių. Jiegu kiek anks 
čiau butų buvusi suteikta 
šiokia tokia pagalba, tai 
Rusai Bolševikai senai butų 
buvę išvyti iš Lietuvos, ir 
žmonės ankščiau butų galė- 
ję tvarkyties ir atsipeikėtų 
nuo oecių ir vargų. U dai, 
bar — vargas dar ne greit 
tepasibaigs, ypatingai dar 
ir dėlto, kad laukai ne visur 
yra užsėti, nes nebuvo galif 
ma laiku gauti sėklų. Šiek 

, tiek geriau yra šitoje p^sė- 
i je, kuri ankščiau buvo pa- 
> liuosnota nuo Bolševikų, 
i Bet ten kur Rusai išbuvo 

iki pavasario, 30 ar 40r£j 
laukų, kaip spėjama, likcį 
neužsėta. į 

(Bus daugiau) r, 

| NEPASILIKO SKOLOJ 
— 3:. ko, kad tu Jonai vi- 

sai esi po pačios čeveryku. Ar, 
tai tiesa? 

— Tiesa, bet mano pati šo-i 
ka sulvg mano dūdelės. 

— Kokiu budu? 
— Ji tarnauja teatre kaipo 

sokiK\ o aš tenai griežiu ant 
fleitos. 



Iš Amer. Liet. Tautinės 
Tarybos Raštines. 

Posėdis Liepos 22: Praneši 
mai Tarybon: 1) Pranešimas 
nuo Amerikos Lietuvių atsto- 
vo Taikos Konferencijoje, Ta 
mo Naruševičiaus; 2) Inf. 
Biuras Nevv .Yorke praneša 
sekančią kablegramą iš Pa- 
ryžiaus: *'J)r. Šliupas važiuo- 
ja į St. Nazare priimti 850,- 
000 dol. vertes vaistų, chirur- 

gijos įrankių ir ligonbučiams 
įcikmenu,—visko to, ka Lietu 

ęj 7 c 

vos valdžia pirko nuo Ameri- 
kos valdžios ir visko to, ko Lie 
tuvoje senai buvo reikalinga. 
Tai bus vežama gelžkeliu j 1-a 

i1 Palice, o iš ten vandeniu Lie- 
tuvon, kur sraiės pasiekti Rugr- 
pjučio pradžioje. Tuomtarpul 
Lietuvos kares misija perren- 
ka eeverykus, drapanas ir mai 
stą Lietuvos armijai, viską ta 

papirktą nuo Amerikos val- 
džios vertės S 17,000,000 ir 

tuč-tuojaus išgabenamą Lietu 
von." 3) Nuarašas kabele- 
gramo, kurį mums persiunčia 
iš "VVashingtono p. Vinikaitis 
ir kuris lmvo apturėtas nuo p. 
Savicko iš Kopenhagos: "Len 
kai persibriovė demarkacijos 
ruoštą (laikiną rubežių). Pa- 
sekmingai mūšiai prasidėjo. 
Visi vokiečiai atsitraukė Lie- 
pos 13-tą. Valdžia paskelbė 
vidurinę paskolą ant 30,000,- 
000. Siųskite stenografes 
merginas; siųsta trįs biuletinų 
pavyzdžiai." Gauta antra 

sekanti kabeiiograma: "Ame- 
rikos Likvidacijos Komisija 

pristato Lietuvos valdžiai $17, 
000,000 vertės kareiviams d ra 

panų, overkočių ir čeverykų 
clel 3;>,000 kareivių. Specialė : 

komisija (Iš Lietuvos Pary- 
žiun atvažiavusi) susideda iš /\ » 

inž. Streliko, Pulk. Kareivos, 
Pulk. Gedgaudo ir Leitenan- 
to Biliūno, kurie atvažiavo ! 

Paryžiun padėti pargabenimą 1 

38 vežimu minėtu daiktu iš .La c * 

pallice ir Bordeaux, iš kur tas 1 

bus gabenama Lietuvon. Šito 
priedan tapo pasiųsta 350,000 
dol. vertės gydymo reikmenų. 
Lietuvos vėliava susideda iš 

trijų lygių paskersai ištiestų 
rėžių: viršuj geltonas, viduryj 
žalias, apačioje raudonas. Taip ' 

gi Lietuvos tautos vėliava rau 

donamc dugnyje su sidabriniu 
Žirgvaikiu." 4) Telegramas 
Tarylx)n is Washingtono, jo- 
gei Pildomojo Komiteto susi- : 

rinkimas neįvyks, nes is kata- 
likų pusės negalima busią na- 

rių gauti (Jų pusės nariai da- 
bar beveik kunigai, o tie su- i 

batomis, negalį iš namų išva- 
žiuoti). 5) Posėdin atsilanko 

p-ni Laura de Gozdavva Tm> 
czynovvicz, kuri ant kortelės 
skelbiasi esanti Lietuvos lab- 
darybės komisijonieriu—atva- 
žiavo Amerikon, kaipo Lietu- 
vos piliete ir su Lietuvos val- 
džios išduotu pasportu (Lietu- 
vių ir Francuzn, kalboje išduo 
tas, ir tai pirmutinio Lietuvos 
pasportas, kuris Amerika pa- 
siekė). Ji laikė kalbą ir pasi- , 

sakė, kad politikon ji neeisian- 
ti, bet rinksianti tarpe ameri- 
konų Lietuvai pašalpą. Jai 
davė klausimus: Purvis, Sir- 
vydas, Jankus, Martus, Vill- 
niantas ir kiti: Ar tiesa, kad 
ji "Lenkijos Atbudavojimo 
Draugijos" pirmininke? Sakė, 
kad buvusi, bet dabar nebu- 
sianti. Davė prižadą; kad su 

Lenkais visus ryšius pertrauk 
sianti, ir apie tai Anglų,, Lietu 
vių ir Lenkų spaudoje paskel- 
bsianti. Turinti parašiusi sa- 

vo kelionės dienyną, kuri ang- 
liškai leidžianti. Klausimas 
su ponia Turčinovičienė palik- 
tas atviru, iki daugelis daly- 
kų, su tv >mi besirišančių pa- 
čiai Tarybai paaiškės; 

Nutarima?: 1) Tarno 
Naruševičiaus laišką, pusėtinai 
ilgą dokumento visai Ameri- 
kos Lietuviu spaudai išsiunti- 
nėti, nes yra labai svarbiu ži- 

{niu. į) Jšrinkta komišiĮja: 
Martus, A. U. Strimaitis, Leš- 
činskas, Žailskas—surengimui 
išvažiavimo, nuėmimui kruto- 
n:uju paveikslų propogandos 
reikalams. 3) Iš Lietuvos at- 

vežtas krutoniųjų paveikslų fil 
mas perimti į Lietuvių rankas, 
—nes dabar jos tebėra sveti- 
mose—komisija: Jankus, Alar 

tus, Leščinskas. 4) Paskelbi- 
mas karės, tarpe Lietuvos ir 

Lenkų priimta Taryboje na- 

rių atsistojimu ir nuoširdum 
išreiškimu linkėjimo Lietuvos 
armijai skaisčiausių pasekmių J 
5) Lietuvių liuosnorių organi- 
zavimo komisijai paraginti at- 
sišaukimą j Lietuvius karei- 
vius. 6) Kviesti katalikų srio- 

vę, kad padarius bendra Tary- 
bų susivažiavimą. 

J. O. Sirvydas. 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Tarybos Sekretorius. 

protokolas. 
AMERIKOS LIETUVIŲ SEIMO, LAIKYTO CHICA- 
GO, ILL., BIRŽELIO 9-Uo— 11, 1919, MORRISON 

HOTEL. 
(T'jsą). 

Lietuviškai: 

Jo Malonybei IVoodrou'ui IVi! 
šonui, Suv. Valstijų prczidch* 

i ui, Paryžiuje, Franci jo j. 
Lietuvių Tautinė Konven- 

cija, laikyta birželio 9, 10 ir 11 
ild., Chicagoje, Illinois, atsto- 
vai nuo daugiau kaip 750,000 
ištikimu Amerikos lietuviu ir 

c- 

jų įvairių organizacijų, visuo- 
meninių, politinių, mokslinių 
ir ekonominių, pastebi su di- 
deliu sttsirupinimu neteisėta 
bolševiku, lenku ir vokiečiu už- 

c c 

L-inima jų giminiečių žemės 
Lietuvoje. 

Šitas lenkų pasielgimas yra 
ypatingai pragaištingas ir pra 
našaujantis, kadangi kur-ka*> 
,)irma bolševikų įsiveržimo Lie 
:uvon, žymesnieji lenkai, tokie 
<aip generolai Pilsudski, ir 
)p. Paderewski ir Dmouski, ei 
!ių eiiėmis atkartojo Lenkijos 
iksljj spėka užimti Lietuvos so 

ita ir josios senųjų provincijų 
iemes Gardiną, Vilnių ir Su- 
/alkus. 

3. Kad jokioms lenkų karei 
vijoms nebūtų leidžiama eiti 
Lietuvon vokiečių okupavimo 
kariuomenei Lietuvą apleidus; 

4. Kad Amerikos ir talki- 
ninkų šalių komisija butų pa- 
skirta išrišti visus ginčus rit- ( 

bežiaus tarp Lenkijos ir Lietu 
vos ir nuspręsti apštj n uos t o 

lių padarytų neteisėtu lenkų 1 
įsiveržimu Lietuvon, Įsiverži- 
mu pasaliai padarytu priedan- : 
ga priešinimosi bolševizmui; 

5. Kad talkininkų ir susi- 

draugavusių šalių valdžios pri < 

pažintų Lietuvos Neprigulmy- < 

be kuogreičiausiai galimu lai- 
ku ir kad Rusija butų priver- 
sta ta pat] padaryti. 

6. Kad Lietuva butų priim-!, 
ta nare Tautų Lygoj kaip ne- 

—1 : 
|/1 lįįUiiiiniįįįį VctlS'LJ UC , , 

7. Kad Lietuvos laikinosios i 

valdžios paskirtam pasiimti- \ 
niui butu duota suolas su spren t 
dimo teisėmis pirmutiniame j 
Tautų Lygos posėdyje; l 

8. Kad Amerikos ir talki- l 
ninku valdžios sut iktų vi^o- l, 
kią moralią; karinę, politinę ir t 
materialę pagelbą Lietuvos 
žmonėms ir valdžiai, kokios jie ( 

galėtų pareikalauti pasekmin 
v 

gani priešinimuisi bolševikams ( 
ir šalie: atstatymo darbui. 

9. Lietuviškoji Rytų Prūsi- 
jos dalis turi buti sugražinta / 
Lietuvos vejstybei; s 

10. Visi Lietuvos ir jos gy- 
ver.tojų panešti nuostoliai turi 
buti atlyginti; 

11. Kad mums, Amerikos 
lietuviams butų duota teisė ke- 
liauti ir tinkami susinešimo bu 
dai krasa, kabeliu ir laivais 
tuoju tiksfu, kad atsteigu vaiz 
bą ir suteikus pagalba ir sura- 

minimą milijonams musų bro- 
lių Lietuvoje. 

Nutarus sekančia sesija ati- O J o 

daryti 9-tą vai. ryto, 11 d. bir- 
želio. Ketvirtoji sesija uždary- 
ta 4:30 vai. po pietų. 

S ESI FA V. 

Tolesnė susirūpinimo prie- 
žastis yra melaginguose ir 
klaidinguose pranešimuose, at 
iinančiuose iš Varsa vos ir pla 
:inamugse visame pasaulyj, 
:uk Lietuvos laikinoji valdžia, 
DasitaiL^i sutiko pavesti savo 

funkcijas Lenkiaji ir buk vS- 
iaus laikinoji valdžia sutikusi' 
cisti lenkų kaieivijoms užimti 
Lietuvos žemę. 

Istikrųjų gi yra taip, kad len 
tų kareivijos, prisidengdamos 
priešinimusi bolševikams, už- 
puolė Ik* jokios priežasties lie- 
uvius tuoju tikslu, kad juos. 
užkariavus. Lenkų kareivijos 
mtraukė, visas savo spėkas 
:am, kad pavergus Lietuvą, ša 
i priklausančią kitai tautai, 
lenorinčiai priimti lenkų jun- 
ją, ar kokį kitą užsienio sove- 

rėnitetą. 
Lietuviai ištisus šimtmečius 

priešinosi, visokioms ištautini- 
aio pastangoms ir dabar kuo- 
met Lietuva tapo atsteigta kai 
po neprigujnpnga valstybė, su 

lidedanti tik iš tos teritorijos, 
kuri tikrai yra lietuviška, tai 
jie nenori, kad jų darbai ir pa- 
sišventimai nueitų niekais. 

Mes apgailaujame tokią pa- 
gelbą talkininkų salių suteik- 
tą Ltilkijai, ar žadamą suteikti 
Rusijai, kuri padeda joms gru 
moti Lietuvos Neprigulmvbei 
ir Vidurinės Europos taikai. 

Todėl mes atkreipiame pa- 
saulio domą į tai, kad nežiū- 
rint paliaubos išlygų Vokieti- 
jos kariuomenės šiandien pa- 
deda Lenkijai ir bolševikams 
prieš lietuvius. 

Todėl mes šiuomi nutaria- 
me formaliai ir su didžiausią 
pagarba prašyti Suv. Valstijų 
prezidento; kad \ 

1. Lenkija butų priverkta 
liauti kovojus su Lietuva. 

! 2. Lenki ja ir Vokietija butr 
priverstos atšaukti savo kare 
vijas iš Lietuvos žemės ir ne- 

leisti jų ant tos žemės nieka- 
dos 

Penktąją Sesiją atidarė Pu- 
mininkas St. Gegužis, 9:15 
ryte, 11 d. birželio 1919 m. 

Perskaityta protokolai tre- 
čiosios ir ketvirtosios sesijų 
Priimta, su mažais pataisy- 
mais. 

Į Seimo delegatus kalba 
j\Irs. Mary McDowell, Ameri- 
kos visuomenės veikėja, daug 
padėjusi triūso tarp lietuviu 
ateivių Chicagoje. Seimo Pir- 
mininkas dėkoja už kalbą. Jai 
suteikia garbės ženklelį. — 

"Laisvės Varpo" žetoną. 
Užsiregistravo Kaz. Ginai- 

tis, reporteris "Draugo." 
Pakeltas kla; :mas Fondų 

įr.-jų veikimo tarpe. Aįnerikas 
.lietuvių. M referatų ir disku- 
sijų, ir informacijų paaiškėjo, 
jog ■ esama fondų, .kurie šelpi- 
mui s-kiriamas aukas panau- 
doja politiškiems savų- partijų 
reikalams; esama fondų, kurie 
iki šiol nesunaudoja Lietuvai 
šelpti žmonių.skirtas aukas ir 
laikosi1 jas/lyg koki rezervą] 

savo partijų rcikalai\is. Taip 
pat paaiškėjo, jug esama ir at- 

skirų draugijų bei lokalių or 

ganizacijų, kurios nuo senai 
surinktas aukas pas save dar 
laikosi, neišsiunčia jų Lietuvos 
žmonių šelpimui, nepasitikėda- 
mos esančiais fondai: 

Po ilgų ir išsemtinų diskusi- 
jų, Amerikos Lietuvių Seimas 
nutarė: 

"1. Visi Amerikos lietuvių 
Fondai, rinkusieji aukas Lie- 
tuvos žmonių šelpimui, turi 
kuo veikiausiai paskelbti visuo- 
menės žiniai aiškias ir detali- 
zuotas atskaitas; 

2. Cia dar esanti pinigai 
Fonduose, jų skyriuose, įvai- 
riose lokalėse organizacijose 
Lir ir pavieirų asmenų ranko- 
se, turi buti kuoveikiausiai su- 

naudoti Lietuvos žmonių šel- 
pimui, persiunčiant tiems fon- 
dams, kuriais aukotojai turi 
pasitikėjimą, arba tiesiog Lie- 
:uvos valdžiai, per jos atstovy- 
bes Europoje ar per Taikos 
Delegaciją 1 'aryžmjc. 

3. Šelpimui skiriamieji fon- 
lai, t. y. jų pinigai, atskaitos, 
tiri buti visiškai atskirti nuo 

fondu skiriamų politikos dar- 
iams. 

Šis nutarimas priimta viso 
šeinio balsais, prieš du balsu. 

Penktoji sesija užsidaro 
i 2 vai. diena, nutarus sekan- i." 

:ią sesiją pradėti pirmą vahri- 
lą po pietų. 

SESIJA VI. 
Šeštąją sesiją atidarė Seimo 

urmininkas St. Gegužis, Pir- 
ną valandą po pietų. 

Paduodama Seimui rezoliu- 
rija reikale teikimo Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui mediką- 
ės ir kitokios pagalbos. Sekan- 
i rezoliucija po perskaitymui 
r apsvarstymui priimta. Ame- 
ikos lietuvių daktarų priduota i 

evoliuciją. 
" Kadangi Lietuvos gyvcth i 

0 ja i ! liksiančiais žūna iš prie- i 

asties stokavimo gydytoju ir i 

lyd uolių, 
Kadangi pati Lietuvos vai- 

Išia maldauja Amerikos lietu- 
'iit gydytojų pagalbos, 

Kadangi patįs gydytojai yra i 

r turi buti ko\npetentiškiau- i 

1 ai s žinovais budų ir prienib- i 

nių organizavime sanitariško, 
pagalbos ir 

Kadangi bepartyvis, sucen 

tralizuotas pagalbos organiza 
rimas užtikrina veikesnį darbe 
pasisekimą ir tikslo atsekimą 

Męs lietuviai gydytojai Ąm< 
nkoje savo reguliariame susi' 
rinkime įvykusiame gegužie 
8-tą diCuą, 1919 m., vienbalsio, 
nutarėme paufiti iniciatyvu 
tvėrime bepartyvės organizaci- 
jos teikimui sanitarės pagalboj 
Lietuvai. 

Organizacija bus žinoma pc 
vardu Lietuvai Gelbėti Drau 
gija. 

Jiosios nonai bus kiekvienas 
įmokėjęs $2.00 ar daugiau Į 
metus, 

Josios rėmėjais skaitysis 
kiekvienas įmokėjęs mažiau 
$2.00. 

Apart narių mokesčių ir pi 
niginių aukavimų, josios kom- 
petencijai bus pavesta kolckta- 
inkas medikamentų, atliekamų 
rubų ctc. 

Dispozicija organizacijos 
l'cndo apsireikš siuntime lie- 
tuvių gydytojų, nursių, medi- 
kamentų ir ambuliansų." 

Sekanti rezoliucija perskai- 
tyta ir priimta, reikale organi- 
zavimo tarpe Amerikos lietuvių 
kariumenės Lietuvos rūbe- 
žiams ginti. 

"Šisai Seimas girdėdamav 
it kartotiną savo brolių iš Lie- 
tuvos prašymą prisiųsti agal- 
ios jų kariumenci, garbingai 
kovojančiai su pasaulio demo- 
kratijos \r Lietuvos neprigut- 
nybės priešais, su tikru pasidi- 
džiavimu ir giliausia užuojauta 
'Auri i jų sunkią kovą ir Šiuomi 
škilmingai užreiškia, kad Ame 
'ik o s lietuviai yra pasiryžę iš 
Paskutiniųjų remti juos jų 
niūkioje kovoje už Lietuvos 
aisvę ir ncprigulmybę. 

Kadangi didelis Amerikos 
teturiu skaitlius jau apreiškė 
wrą liuosnoriai pastoti į Lie- 
uvių kariumenę. 
.Kadangi įvariose vietose 

Imenkos lietuviai jau pradėjo 
'picstis į lavinimosi J'urius\ 
'Lietuvos Sargų' kuopas ir 
1anosios rūšies organizacijas, 
ad Amerikos Lietuvių Seimas. 
Pritardamas tekiam a ps ir e iš- 

? kiniui Amerikos visuomenes 
tarpe, šiomi ragina: 

1. Kad pasta/ųjos, daramos 
šioje linkmėje 'iki šiol atskiro- 

» mis kolionijomis, butų sukon- 
centruotos vienon centralinėn 
bepartijiučn organisacijon: 

2. Kad butu dedamos visos 
pastangos išrupinimui iš Suv. 
Valstijų valdžios tam tikro lei- 
dimo liuot'orių kareiviu orga- 
nizavimui ir jų išsiuntimui Lie 
tuvon; 

3. Kad šiuo klausimu, kaip 
ir suradimui budų padengimui 
tam reikalingų lėšų pavesti tam 
tikrai, šiame Seime išrinktai 
komisijai iš trijų narių. 

Seimo renginio Komisijos 
pirmininkas J. I. Bagdžiunas 
atidaro iškilme perdavimo Sei- 
mui Laisvės \ arpo. Komisijos 
generalis sekretorius Dr. K. 
Drangelis skaito tam tikra re- 

zoliucija, sekančiai skamban- 
čia: 

Kadangi Chieagos Seimo 
rengimo Komitetas ir Draugi- 
jos ir šiaip tėz'ynainiai įtei- 
kė Amerikos Lietuvių Seimui. 
Lietuvos Laisvės Varpą, todėl 
lai buna nutartas 

1. Kad Lietuvos Laisvės 
l 'arpas butų priimtas; 

2. Kad Lietuvts Laisvės 
l 'arpas butų pasiųstas Lietu- 
von; 

S.Kad kartu su Laisvės Var- 
pu butų nusiųsta kuogausiausia 
'pinigiška auka nuo Amerikos 
lietuvių; 

4. Kad aukauto jiems butų < 

suteikti garbės ženklai : bronži- > 

uis guzikėlis aukaujatiems ma- 

čiau $5.00, o ypatingos garbės 
ženklas aukaujantiems $5.00 , 

ar daugiau; 
5. Kad butų atspausdinta) 

knyga ir Varpo istorija ir au• ; 

kautojų vardai ir pavardės, ir < 

toji knyga butų pasiųsta Lietu ) 
von kartu su Varpu ir auko» 
mis. 

Kadangi šisai Seimas pagei- 
dauja idant dabar esantieji 
Suvienytoje Valstijose Ameri- 
kos Lomiai, kovojanti už Lie- > 

tuvos neprigulmybę, spar.es- 1 
niam ir išnašesniam darbui, i 
susivienytų į vienų bendrų vi- 
siems Amerikos lietuviams < 

Londa ir tuo tikslu šis Seimas\± 

išnešė rezoliuciją, reikalaujan- 
čią tokio Fondų susivienijimo, 
tai lai iuna nutarta: 

1. Kad visos aukos, surink- 
tos sąryšyje su šiuo Laisivs 
Varpu, butų perduotos tokiam 
bendram fondui, susidūru- 
siam Iš virs minėtų fondų su- 

siliejimo. 
2. Jeigu kuris nors iŠ viri 

minėtų fondų nesutiktų susi- 
vienyti ar susilieti į tokį bend- 
rą fondą, tai Seimas nutaria 
kad aukos, surinktos sąryšyje 
su Laisvės varpu ir esančios 
globoje tam tikros šio Seimo 
išrinktos Laisves l arpo komi- 
sijos, butų perduotos tam fon- 
dui, ar fondams, kuris ar ku- 
rie stovės už. fondų su- 

sivienijimą, kaip augščiaus 
apie tai pasakyta, su tuo tsaky+ 
mu, kad minėtos aukos butų 
minėto fondo ar'fondų perduo- 
tos Lietuvos valdžiai. 

Seimas atsistojimu priima 
Laisvės Varpą ir rezoliuciją* 
Pirmininkas varde Seimo at-> 
stovų, (lekuoja rengėjams už su 

rengimą Seimo ir už dovaną. 
Seimo pirmininkas paskelbioj 
pertrauką 10 menutų. 

Rezoliucijų Komisijos narys 
įdv. Balutis skaito sekančiu 
rezoliuciją — protestą link in- 
ternacionalizacijos Nemuno 3 
To His Excellcncy Woodrow, 
kVilson President of the United 
States, Paris, France. 

The Lithuanian Nation. Coit 
'cntioiiy now assembled in Chi* 
•ago, having firm reliance vi. 
?our sense of i'istice and youK 
upreme statėmanship, respect 
:uly directs your attention to a 

irave injustice contuihut m th& 
icace temis submittcd to Gcr- 
nany by the Allied poįvcrs and 
-egucsts that you 1 isc your, 
•fforts to have this injusti:Z 
'cctified. \ 

(Bus Jaugiau) į 

GERIAUSIA DRAUGE. 
— Žinai ką, mieloji. AŠ 

•akar taip ant savo vyro įpy- 
:au, kad net jo plaukų žiupsnį 
špešiau. 

— Na, jau tu mane nepri- 
siųsi. Aš žinau kad jis vi- 
uomet dėvi pariką. 

DOVANAI 
Vėliavos Akyvaizdoje 

Graži knyga, virš 200 puslapių. Kas ją 
skaitė, tai negali atsidžiaugti. Sako: 
skaitant šią knygą, žmogus viską už- 
miršti, tik skaitai ir skaitai. 
Štai keli misteriški įkyriai: 
"Sveikatps Namas," Dieve padėk, 
"Grafas d'Artigas", 
"Išvogtas" "Laivas Ebba," 
"Dvi dieni jūrėse", "Apverstoji Taurė" 

"Penkios Sąvaitės Apverstoje Taurėje", 
"Mušis tarpo 'Kardo' ir Povand, Laivo". 

Si knyga perkant kainuoja $1.00. 
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Lietuvos Zemlapis 
Originalis iš Šveicarijos, Europos. 
Tarybų spausdinta New Yorke. 
Parodo: miestus, kaimus, visokius ke- 
lius, upes, ežerus, miškus ir tt. 
Tai puikiausis ir g°riausis, labai gra- žiai spalvuotas žemlapis iki šiol pa- 
darytas. Ši Žemlapį prezidentas Wil- 
sonas išsivežė į Paryžių Taikos Kon- 
ferencijom Tr>i Lietuvos Respublikos 
Žemlapis. Kiekviena šeimyna privalo 
jį turėti ant sienos pakabinus. 
Šis žemlapis perkant kainuoja $1.00. 

Iki Rugpjučio-August, 30 dienai, 1919 
Nieko nelaukdami tuojau užsirašykite 
dienraštį ant metų ir gausite vieną iš šių 
dovanų arba abi už prenumeratą ant dvie- 
jų metų. šiąs dovanas galima gauti per 
"T dėtu vos 

" Administraciją.. "Lietuvos" 
dienraštyje rasite daug žinių iš ; Lietuvos 
ir Paryžiaus. "Lietuva" 27 metu -amžinus 
"ir visuomet dirba lietuviams.< Todėl, užsi- 
rašykite ir. gaukite dovaną. 
Paraginkite ir savo "draugus. 

LIETUVA 
3253 SO> MORGAN CTREET 

CHICAGO, ILL. 

Lietuva metams kainuoja: ] KUur^S^ 00 

Čekius ar Money Orderius siųskite adresu 

"Lietuva", 3253 S. Morgan St., Chicago, 111 

%n j' 

%= 
09 — 

11.=-, 
Vardas ir Pravardė 

No. ir Gatvė 

Miestas ir Valstija 

kurią dovaną norite? 



j VIETINĖS ŽINIOS j 
"LIETUVOS" BENDRO- 

VĖS SUSIRINKIMAS. 

"Lietuvos" bendrovės Me 
tinis Susirinkimas įvyks pet 
nyeioj, rugpjučio (August) 
29 d. 1919 m., Lietuvos sve- 

tainėje, 3249 So. 
^ Morgan 

St.,r Čhicago8*val^v.ak- j •' 

J. P. Pajauskas, Sekr. į 

JUODUJU IR BAL- 
TŲJŲ RIAUŠĖS. 

Vakar išryto paleista šeši šu! 
viniai i automobilių, kuriame 
buvo baltieje, kada tasai važia-, 
vo apie 36-tą ir \Ventworth 
gatve. Juodukas Thonias ta- 

po areštuotas. Manoma, kad 

jisai šovė. 

Baltieje ištraukė keletą juo- 
dukų iš karų apie 35tą ir \Yent 
worth ir taippat apie 35tą ir 
\Vallace gatvių. Pranešama, 
kad juodukus labai apmušė. 
Tos atsitiko apie 7-ta vai. ry- 
to. 

SUSITVĖRĖ CHICAGOS 
LIETUVIŲ TARYBA. 

Liepos 22-rą, 1919 m. 
Wodmano svetainėj, Lime 
st., Chicago, 111., atsibuvo 
Chicagos Amerikos Lietu- 
vių Seimo atstovų ir delega- 
tų Chicagos Draugijų su- 

sirinkimas, tikslu išklausyti 
raporto ir priėmimo pliano 
sutvėrime Chicagos ir apie- 
linkių Lietuvių Tarybos. 

Susirinkimą atidarė Ame- 
rik. Lietuv. Seimo rengimo 
konferencijos prezidentas, 
p. Butkus. Pagelbininku su 

sirinkimo vedėjui buvo p. J. 
Bagdžiunas. I sekretoriaus 
vietą tam vakarui tapo iš- 
rinktas Dr. A. L. Craičiu- 
nas. 

P-as B. Butkus, preziden- 
tas susirinkimo, pašaukė 
Chicagos Tarybos įstatų su- 

tvarkymo komisijos narius, 
idant išduotų raportą. 

P as J. Hertmanavičius re 

feravo apie veikimą apla- 
mai ir išdėstė plianus Chi- 
cagos Lietuvių Tarybos su- 

organizavimui. 
P-as R. Adžgis skaitė į- 

statų projektą. Atstovai iš- 
klausę priėmė vienbalsiai 
raportą. Gi galutinam už- 
tvirtinimui įstatų Chicagos 
Tarybos atstovai nubalsa- 
vo, kad butų įstatai skai- 
tyti po punktą atskirai, ku- 
rie vienbalsiai likosi priimti. 

Minėtos taisyklės seka: 

TAISYKLĖS CHICAGOS 
LIETUVIŲ TRYBOS. 

įžanga. 

Siunčia Policiją Apginti 
Juodukus. 

Penkiosdešimts policijantų 
saugoja juodukus darbininkus 
skerdyklose nuo baltųjų ant jų 
užpuolimo. Sakoma, kad šim- 
tai baltųjų apsiginklavo re- 

volveriais, šaudyklėmis ir laz- 

domis, kad mušti juokudukus, 
kada tie eis iš darbo. 

Juodukas Užpuolė Ant 
Baltų Moterių. 

Juodukas Daniel Allison už- 

puolė ant Margaret VVagoner 
ir jos dukters, kurios ėjo 
Huron gatvę. 

Policija pagavo juoduką, 
paleidus į jį keletą šovinių. 

LAVONAS VANDENYJE. 

Nežinomo žmogaus kūnas 1 

atrasta ežere prie Roosevelt 
gatves. Žmogus buvo gerai 
apsirėdęs ir vidurinio amžio. j 

Amerikos Lietuvių Sei- 
mas įvvkęs Chicagoje, bir- 
želio 8, 9, 10 ir 11, 1919 me 

tų pripažino būtiną reikalą 
lietuviams organizuotis į 
vietinius centrus visose di- 
desnėse lietuvių kolionijose 
Amerikoje, tinkamam aprū- 
pinimui visų lietuviškųjų rei 
kalų, užgirdamas tokias or- 

ganizacijas tverti formoje 
Tarybų, lengvesniam suderi 
nimui abeino 'Amerikos lie- 
tuvių tautiškojo veikimo. 

Chicago su apifclrnkėmis, 
būdama didžiausia lietuvių 
kolionija visoje Amerikoje, 
yra naturaliu lietuvių cent- 
ru, kurio sutvarkymas į or- 

ganizatyves rybas yra buti- 
nu lietuvių tautos reikalu. 
Atsižvelgiant į visass šitas 
aplinkybe? ir yra tveriama 
Chicagos ir apielinkių lietu- 
vių organizacija, kuri bus 
paremta ant sekančių pama- 
tinių taisyklių: 

ORLAIVINIS PAŠTAS 

Yra žinia, kad neužilgo kur 
sos orlaivinis paštas tarpe 
Chicagos ir St. Louis. Tolu- 
jna tarpe tų miestų yra apie 
400 myliu. Manoma lekioti 
iš vieno į kit;jL miestu be susto- 

j:mu—vienu sykiu. 

DIDELĖ SAUSUMA. 
Centraline dalis Jllinois val- 

stijos jau trečia sativaite kaip 
kenčia nuo karščių ir sausu- 

mos. Ūkininkai sako, kad kor 
nai ir visoki kiti javai labai 
nukentėjo. Nuostoliai nuo sau 

sumos labai dideli. 

BRIDGEPORTIEČIU 
ATYDAI. 

Visi bridgeportiečiai lie- 
tuviai malonėkite susirinkti 
.šios seredos vak., 30 liepos 
ant 7:30 v. į Wodmano s ve 

tainę ant kampo 33 ir Lime 
gatvių. , 

Šio masyvio susirinkimo 
tikslas, tai sutvėrimas Lie- 
tuvai Gelbėti Draugijos kuo 
pos (L. Raudono Kryžiaus). 

Nepamirškite. Tai svar- 

bus lietuvių reikalas. 
J. A. Martinkus. 

"BIRUTES" DOMAI. 
Seredoje, liepos 30 d., R vai. 

vakare, įvyks generalė repeti- 
cija Mark \Vhite Sąuare 
(Parko) svetainėje, 30 ;r Hal- 
sted gatvių. 

Bus paskutinė repeticija pri- 
sirengimui išleistuvėms Lietu- 
vos Laisvės Varpo, taipgi ap- 
kalbėjimas dėlei krutamu jų 
paveikslų ėmimo. U/kvietimas 
vra prisiųstas tame reikale 
nuo p. J. I. Bagdžiuno. Vis. 
būtinai atsilankykite. Valdyba 

Skyr. I. Vardas ir Buvein. 

1. Ši organizacija yadin- 
sis: i 

Chicagos Lietuvių Taryba— 
Lithuanian Council of 

Chicago. 
2. Ch. L. Tarybos buvei- 

nė bus mieste Chicago; 
Cook apskrityje, Illinois 
valstijoje, tokioje vietoje, 
kurią Taryba sau pasirinks. 

Skyr. 2. Ch. L. T; Tikslai. 
1. Chicagos Lietuvių Ta- 

rybos tikslu yra palaiky- 
mas lietuvių tautos esybės; 
rėmimas veikimo dėl išga- 
gavimo Lietuvai Neprigul- 
mingos Demokratiškos Res- 
publikos; teikimas pašalpos 
nukentėjusiai nuo karės Lie 
tuvai, ir darbavimasi dėl 
labo vietos lietuvių. 

Skyr. 3 Ch. L. T. Sąstatas 
ir Atstovybė. 

1. Taryba susideda iš at- 
stovų nuo įvairių Chicagos 
ir apielinkės lietuvių orga- 
nizacijų. Organizacijų at- 
stovai renkami vieniems 
metams. 

2. Kiekviena organizaci- 
ja bei kuopa turi teisę siųs- 
ti Ch. L. T.,vieną atstovą; 
gi organizacijos su skait- 
lingais nariais turi teisę 
siųsti po vieną atstovą nuo 

kiekvieno šimto narių, ar- 

ba didesnes to skaitliaus da 
lies. 

3. Vietos parapijos turi 
teisę siųsti po tris atstovus. 

4. Įvairios bendrovės tu- 
ri teisę siųsti po vieną at- 

stovą nuo šimto narių, bet 
nedaugiau trijų atstovų. 

5. Laikraščių redakcijos 
turi teisę siųsti po vieną at- 

stovą. 
Skyr. 4. Tarybos Turtas, 
Mokestis ir išbraukimas iš 

Tarybos, 
1. Ch. L. T. turtas susi- 

deda iš narystės duoklių, 
aukų ir pelno nuo įvairių 
parengimų. 

2. Organizacijos priklau- 
sančios prie Ch. L. T. moka 
narystės duoklių po vieną 
doliarį į metus, gi organiza- 
cijos su skaitlingais nariais 
moka po vieną doliarį į me- 
tus nuo kiekvieno narių šim 
to ar didesnės to skaitliaus 
dalies. 

3. Parapijos, bendrovės ir 
redakcijos moka po vieną 
doliarį į metus nuo prisiųsto 
atstovo. 

4. Bile organizacija, ne- 

užsimokėjusi jai pripuolan- 
čių mokesčių bėgyje dviejų 
mėnesių, skaitosi suspenduo 
ta; gi organizacija, neužsi- 
mokėjusi narystės duoklių 
bėgyje keturių mėnesių, skai 
tosi automatiškai išstojusi iš 
Tarybos. 

5. Suspenduotų organiza- 
cijų atstovai turi susirinki- 
muose tik patariamąjį bal- 
są, gi išstojusių organizaci- 
jų atstovai nustoja visų pri- 

A /v' 1«« 

Skyr. 5. Valdymosi Sistema. 
1. Chicagos Lietuvių Ta- 

ryba valdosi nutarimais vi- 
suotinų organizacijų atstovų 
susirinkimų, kurie laikomi 
sykį į mėnesį, o reikalui 
prisiėjus ir dažniau. 

2. Išpildymui \>iotinų su 

sirinkimų nutarimų ir ma- 

žesnės svarbos reikalų sąry 
šyje su nutarimais, renka- 
ma vieniems metams pildan 
tis komitetas iš 21 ypatos, 
kurin turi ineiti nors po vie- 
ną atstovą iš kiekvienos ko- 
lionijos. Vedimui reikalų 
iš komiteto narių renkama 
valdyba iš 7 asmenų. 

3. Pildančiojo komiteto 
taipgi yra pereiga paruošti 
ir priduoti visuotinam susi- 
rinkimui dėl apsvarstymo 
plianus busimam veikimui, 
taipgi ir sutvarkyti priduo- 
tus toje linkmėje užmany- 
mus. 

4. Atlikimui i vairiu dar- 
bų gali but renkamos ko- 
misijos ir iš pašalinių asme- 

nų (ne narių Tarybos). 
(Bus daugiau) 

REIKALAUJAME 2f> MERGINU PRIE 
"PARSIDUODA FORDAS" 

Parsiduoda 5 pasazierių Ford au- 

tomobiliu*. Geriausiame padėjime, 
nauji taiarai. Elektriką šviesas. Kreip 
kitės vakarais. 

CHAS. PETERSON, 
916 West 54th St. 

Chicago. 

PAJTESKAU pnžjstamų Chicagiečiu, 
Petro Valitcko. Jono Pranckuno ir ki- 
tŲ mane pažįstančiu meldžiu pranešti 
savo antrašus, arba atsišaukti } "Lie- 
tuva.'' I. S 3253 So. Moręan Street. 
Aš šiomis dienomb esu Chicagoje at- 
važiavęs iš Sioux City, Iowa, tad no- 
rėčiau matytis su savo nažistamaia. 

IGNAS SMETONA, Lenietis. 

mmfi ^ r- 

PARSIDUODA 
1918 metų Fordas 
su "Bakery Body" 

Geras ir Pigus 
Atsišaukite į "Lietuva" 

GERA PROGA LIETUVIUI FOTO- 
GRAFUI. Vykstant į Lietuvą, par- 

duodu per 9 metus išdirbtą. "Pictures 
aallery" tytynj. Pelno atnešu $2QO.OO j 
mėnesį. Biznis daromas su Lietuviais, 
Lenkais, Hungarais ir kitomis tauto- 
mis. Vięta gera* Atsišaukite nt ant- 
rašo: B. VALIUŠIS, 20C Valley Street, 
Dayton, Ohio. 

PARSIDUODA 2 AUGŠTU 4 PAGYVE- 
nimų medinis namas; 2 pagyvenimai 

po 5 kambariuB ir 2 po 4 kambarius 
ir šale tuščias lotas. Parsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite pas: L. NAUJALIS, 

Į 3815 So. Halstod Street. 

ANT PARDAVIMO. 
Bargenai. Ant lengvų ižmokžjimų. 

3528 Lowe Ave., medinis namas G kam 
barių su maudyne. Kaina $1850. 

2853 Union Ave., 2 flia-tų 4—1 kamba- 
riai. su toiletais ir gesu. Kaina $2150 

3543 Union Ave., dviejų augštų namas 
2 fliatai 6—G kambariai. Kaina $2350 

510 W. 27ta. Plytų namas, 6 kambariai 
su maudyne. Kaina $2.000. 

261-8 Wallace St. Pulkus namas. Kaina 
$2.000, jmokėti $300. 

3807 Emerald Ave., puikus dvejų flia 
tų namas. 7—7 kambariai, su maudy 
nėmis. Kaina $2.500. 

3331 \Vallace St., 2 fliatų mūrinis na- 
mas, 6 6 kambariai. Bargenas tin- 
tai $4.000. 

3212 Normai Ave.. 6 kambarių nama9, 
Kaina $1850, jmokgti $200. 

Emerald Ave., netoli nuo 31-mos, 6 
fliatų mūrinis namas, randos neša 
$63. Kaina $8300. 

3128 Union Ave., 2 fliatu mūrinis na- 
mas. Kaina tiktai $2150. 

Atsišaukite: 

ERNIS E. FEENEY 
603 W. 31 ma GaivS Chlcitgo, III 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečlo labai prieinamo 
mis stygomis. Kam reikalinga sko 
linti pinigai, tegul atsilanko \ ofis) 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. La8alta >8t 
Telefonas Franklln 2808. 

REIKALAUJAME MA1- 
NIERIŲ IR VIDURYJ 
DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikią 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki 5 
pedų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
rroka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. ši vieta ran- 

das vieną mylią j vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

'/ALBNT1NE DRESSMAKING 
COLLEGE 

tfukJna siuvimo, kirpimo, deslgnlng Jienomls Ir vakarais dėl bizuic li 
namų. Paliudijimai Išduodami Ir vl» 
•oš paruplnamoB dykai. Atsilankykite irba raAyklte, o męs pasistengsime 
sutelkti Jums patari mv 

SARA PATEK, Principal 
2407 W. Madison «t 

{308 S. dalsted 3t_ 1>M Wella St 

FARMŲ 
JIEŠKOTOJAMS 

Tiems, kurie jieškote farmų, yra ga- 
riauai vieta lietuvių farmerių kolioni- 
joj, Wlsconslne, kame daugybė jau gy- 
vena Ir jie visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai auga; randasi prie gerų kt>- 
lių, geležinkelių, gražių leikų (ežerų). Ir prie lietuviško miestelio Woodboro, kuriame dauguma lietuvių gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga lietuviams daugiaus bizinų užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai pi- giai, po $15.00 ir augščiau ~až akrą. Galite pradėti pirkti farmą. su $100. ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėtu farmą.. Daugumas musų žmo- 
nių yra išvažinėje P° daug valstijų, bet tinkamesnės veltos dėl ukininkys- tės nesurado, akip Wi»conaine lietuvių kolionijoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie- siog lietuvių bendrovės pas savininkus minėtų farmų, o jums bus prisiųsta knygelė bu platesniais paaiškinimais ir žemlapiu. • 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 1301 S. HALSTED ST.. CHICAOO. 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIŲ BENDROVE REIKA- 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS; I8LYGOS LA- BAI GEROS. XLAUSKITE PLATES- 
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS: 

Liberty Land & Invt. Co. 
3301 8. riALSTED ST., 

FARMOS. 
Tie, kurie norite gyventi aut farmų 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius. kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti, čia 
žemo labai derlinga, ant kurios viskas 
gerai auga. Raudasi prie geležinkeli j 
gerų kelių ir gražių ežeru su dauge- 
liu žuvų. Ir dabar žemė parsiduoda 
labai pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 už 
akerj. Galite pradėti dirbti farmą su I 
$100.00 ir nojuKi, kaip turėsi farmą 
išmokėtą. Ir męs duodame darbg. a'it 

farmų, kurie pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilną 
vertę. Imsim lotus kaipo dali imokė- 
jimo ant farm\i. Dėl platesnių žinių 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktorius 

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, Wis3onsin. 

■I1 ■■ 

PRANEŠIMAS 
Dėl Musų Darbininkų Gerovė* 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

LIETUVIŠKAS HOTELISl 
Dėl pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
936 W. 33 St. Chicago 

Phone Yards 2750 

A.Masalskis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
rlauslai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patis dirbame grabus Ir 
turime savo karabonus Ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 
nakt{. 
3305 Auburn Ave. Tel. Drover 4139 

| DR. I. E. MAKARAS. | .t IIPWtltf>» /■v.timi.. i vj^ ^DYIOJi>S R CHIRURGAS j % ^Ofisas? Tr41 ^^'"^TtiT^TRE^r^ 4 
4- Vai.: 9:30-12 A. M. 3-S ir 7-9 P. M. *i y Tlefonas: Boulcvard 34S0. ^ T Rezidencija: 4515 So. Wood Street. ? Y Telefonas: Yards 723. .j ^ 1 %**♦**[**!**/ 
(• 
t>CWt«KKKKH: wrtD(.KHHKHKHJtKHKi 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 2? metai 

3149 8. Morgan St., karti 32 tt. 
6peclall»ta« Moteriškų, Vyritkų, 

ir Chroniškų Ligy. 
VaU.idos: 9—10 ryto, 12—J 90 
piet. <—8 vale., Nedėl. 9—8. 

TELEFONAS YARDS 6i7. d 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chlcagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVE 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W. 14-th STREET 
Telefonas Cicero 3d 

litiniu 

I 1 Dr, M, HGrznian ... s IŠ RUSIJOS i ♦j» Gerai lietuviams ilnomaa per 16 mt- -j- v tų kaipo patyrei gyiiytojas. ckirurgai V 
Y Ir akušeris. *:* 
£ Gydo aitrias <r chroniškas ligas, yy- j. i. rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias .j. /. metodas. X-Ray ir kitokius elektros y y prietaisui. V 
X Ofisas Ir Laboratorija: 102S W. 18tk X Street, netoli Fisk Street •!> i VALANftOS: Nuo 10—12 pietų, 1* V 
y 6—8 vakarais. Telephone Canal 3110 "f T GYVENIMAS: 3412 S#. Halsted St Y 
£ VALANDOS: *—Q r^o. tfktal. $ it. <♦*! v 

Daktaras 

Jonas W. Sarpaiius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S» HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 

Tel YARDS 

DR. J.KŪLIS 
LIETi/\/IR GVOYTOJA8 

IR CHIRURGAS 
o-ydo visokias ligas moterlf, 
valkų ir vyrų Speciaiiškai gy- 
do iimpanCias. užsi^enėjuslat 
Ir paslaptingas vyra ligsJ 

8259 So. Halsted 3t, Chicafio, f* 

| LIBERTY IBONDS ! 
Męs perkamo Libtrty Bonda u -į~ į < 

J.G- SACKHE1M & CO. 
1335 Milvrauke Ave. 
tarpe Wood Ir Paulina gatvių: 

g piln^ "Cash'' vertę. Atneškite 
a nrba atsiųskite. 
2 Atdara kasdien nuo 9—€ 
g Utarninkaie Ketvergais lr 
$ Subatomis 9—9. 

| PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. į 
ant Cupų, Lentų, Rimų ir Stogams Popl«r!o 

g SPECIALIAi: Maleva malevoj! nul stubų iš • idaus, po $1.50 ufc galioną = 

CARR BROS. WRECKING CO. 
i 3003-3039 SO. HAL3TEC, STREET, CHICAGO, ILL. f 

I NEW CITY GARAGE 
J 1543 W. 46th St, Telefonas Yard$ 7125. į 

Yra viena iš smiausių automobiliams taisyti 
| vieta ant Town of Lake. Jau 9 metai kaip toj ua- 

| čioj vietoj taisome visokios konstrukcijos automo- 
| bilus ir už daug pigiau negu žydai. Sulužusius au- 

| tombilus ant kelio parvežame namo. Taisome taja- 
| ni tubes, battarijas ir parduodame naujus. Auto- 
| mobilius parsamdome visokiems reikalams dieną j | ir naktį. Savininkas P. Walteraitis. j i¥irniuiii!iiiniiiiimiiiNHttniHiiiiHuiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHit<iiiMuitil»n.iM.Hi« ■■■■•■■■■•.■••••■•■■■■••i 

I Moteris ir Merginos, I 
Palaukite! 

Pranešu Jumis, kad šiomis dienomis užbaigėme 
daryti jums naudingą knygą: KNYGA VALGIŲ 
GAMINIMUI, kurioje telpa keturi šimtai (400) 
geriausių parinktų išmėgintų valgių. Sutaisyta 
gražiai, knyga turi 164 puslapius, didumas 9X6 
coliai, gražiai audeklu apdalyta su auksuota ant- 
spaudą ant viršaus. Išsirašykite šią knygą sau ir 
bukite pilnom virėjom. 

Apart vilgių čia rasite ir daugybę naudingu 
patarimų, reikalingu piie namų prižiūrėjimo. Ne- 
reiks jums bėdavoti, kas reikia virti, pažiūrėsite 
į knygą ir tuojaus "isoki valghi stovi prieš jumis, 
išaiškinta gražiai kaip ką padaryti. Sutaupins R jumis laiką, palengvins gyveinmą. Nelukite ilgai, 
pirkite dabar, pasitarkite su kitoms ir kartu par- 
sisiųskite! Apdarytos kaina $1.50; neapdarytos 
$1.25. Rašykite taip: 

"Amerikos Lietuvis" 
15 MILLBURY ST., VVORCHESTER, MASS. f 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer Stąte Bąnk. 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

| A. L. T. S. ORGANAS | 
I "SANDARA" 1 IMI .-"Z 

••--j H Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimą visame | §§ pasaulyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. 1 
EINA KAS SĄVAITE | 

g Skaitykite Visi. Metams $2.00 1 
Reikalaukite pažiurę j imui adresuodami: 3 

"SANDARA" | j| 366 Broadway, So. Boston, Mass. S 

™ h* 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAftT'S 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kalia metams $2. Pusei moty $1. Kanadon metama $2:60 Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. Turime diilell knygų sankrovą ir katalogą alunClame ant pareikalavi- mo, gavę 3c štampą. 
Valiausia indomiauela mucų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais lš vlenuo- įių-zokoninkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo* jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite nconey orčert&ia ir ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA" 
7907 Superior Street CIeveland, Ohio 

g P: S: Šitas yra "Dirvos" naujas antrašas: 
^ 
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