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Turkai primeta žiauru- 
mą Armėnams 

Airiai piktumu dega ant 
priespaudos 

► Wilson yra tikras, kad jis 
sumuš lygos priešus. 

New Yorko žydai nori surinkti 
$7,500,000. 

TURKAI PRIMETA ŽIAU- 
RUMĄ ARMĖNAMS. 

u Washington, rugp. 17 d. 
Trečk*ups turku kariuoemnės 
vado V'ehil Pašos sutaisytame 
dokumente, paliečiančiam* Trej 
bioztulo nuotikius, daroma aro-į 
kaltinimai armėnams. Kurs tctl 

pripažįstajma, kad mahometo- 
nai su armėnais žiauriai elgėsi,' 
bet taipgi tvirtinama, kad i r ar Į 
menai nežmoniškai, elgėsi su 

turkais. 

Girdi tiesa, kad Trebizondo 
r Erzemruo deportuotieji arme 

nai buvo metami Eufratan ir 
kad šių žiaurumų papildytoj ai 

^yrisakus gavo nuo Beba-Ed- 
|kJni Chabini Be/o. Bef kas 
Parsieina numikiu Vane, tai nė 

armėnai nukentėjo, ar turėjo 
emigruoti, bet jie išnaikin > vi- 
laje mahometonus. 

AIRIAI PIKTUMU DEGA! 
ANT PRIESPAUDOS. 
Londonas, rugp. 17 d. — 

Pranešimai iš Airijos paro- 
do, kad ten netrūksta suki- 
limo upo, kurį sukurstė spau 
dimo priemonės, kuiras pa- 
naudoja valdžia, pasiuntusi 
didelius burius kariuomenės. 

Apskelbimas Sinti Feirių 
organizacijos neteisėta Cla- 
re'o apskrityj iššaukė baisų 
neužsig^nėdinimą. Ką An- 
glijos valdžia yra pasiren- 
gusi daryti, kaip ir vis, sun- 

ku atspėti, vienok yra mano 

ma, kad paskelbimas Clare 
apskryj yra tik pavyzdžiu 
tų prisakų, kurie bus lei- 
džiami išnaikinimui republi- 
kinio judėjimo visoj šalyj. 

Sinn Feinų uždraudi- 
mas jau paskelbta Tippera- 
ry'je, bet Kerry, Cork ir Li- 
iierick yra tikrais sukįlimo 

lizdais ir yra laukiama kac! 
Dublino rūmas bandis išleis 
ti tolygų paskelbimą ir šituc 
se apskričiuose: 

''Šiauriniame Krry'je ii 

Tyrone'j Sinn Feineriai trai 
kiama tieson už "neteisėti 
lavinimąsi ir susirinkimus,' 
ypatingai kaltinama, kat 

"republikonai" užsiima kar 

niu lavinimusi tuoju tikslu, 
kad įstengus sumušti an- 

glus." 

WIL50N YRA TIKRAS, 
KAD JIS SUMUŠ LYGOS 

PRIEŠUS. 
Washington, rugp. 17 d. 

Prez. \Viisun yra įsitikinės, 
kad jis sumuš savo priešus se- 
nate ir laimės užtvirtinimą tai 
kos sutarties ir tautų lygos 
sandoros be jc^kio pataisymo 
ar pasargos: 

Šita įsitikinimą jis gavęs po 
ištyrimui įvairių senatorių gru- 
pių atsinešimo ir silpnųjų did- 
žiai pasidalinusios opozicijos 
pusių. Jis surengė savo strate- 

gija smulkmeniškai ir rengia- 
si pradėti kovą šią savaitę. 

NEW YORKO ŽYDAI NO- 
RI SURINKTI $7,500,000. 

New York, rugp. 17 d. — 

Sulig Amerikos žydų šelpimo 
komiteto vedėjo Henry H. Ro- 
senfelt paskelbimu šeštadieny- 
je visos agentūros užsiman- 
cios žydų šelpimo darbu susi- 

dėjo Į krūvą, rinkimui pinigų 
tame mieste gruodžio mėnesy- 
je. Didžiąjame Ncvv Yorke 
jie ketina surinkti apie $7,500,- 
000; šita suma bus Ne\v Yorko 
dalimi tautos fondui. 

■ ■ ■ 

ANGLIJOS KAREIVIAI į 
SUSIRĖMĖ SU AIRIU MI- 
NIA LONDONDERRY'JE. 

Landonderry, rugp. 16 d. 
Pereitą naktį ir šįryt anksti 
čia įvyk) riaušės ir plėšimai. 
Policijai ir kareiviai sužeidė 
keletą žmonių. Nuostolius 
pinigais padarytus plėši- 
mais ir nuosavybės naikinimu 
policija apskaito tūkstančiais 
svarų. 

Suirutė prasidėjo iš to, kad 
1 tautininkai sukrovę daugybę 
1 : ačkų nuo dervos po skliaus- 

tais, kur buvo pakabintas ai- 

rių respublikos prezidente 
* Eamonno De Valeras paveiks- 
\ las, ir užkure, giedodami "ka- 

reivių giesmę,'' Unijistai atsa^ 
I kė jiems giedojimu himno ii 
1 iš to įvyko susikirtimas. 

i 

Milžiniškas ėroplart&s vėliausios rūšies. 

SUV. VALSTIJOS AREŠ- 
TUOS 13 PELNALUPIŲ 

Chicago, 111., rugp. 16 d. 
Su v. Valstijų apskričio proku- 
roras C"! lis. F. 'Clyne išėmė va 

rr.ntifs prieš pirmutinius tryli- 
ka asmenų kaltinamų tame, 
kad jie kontroliuoja turgaus 
kainas. Kaltinami vra virši- 
ninkai cukraus pristatymo fir- 
mos, Jolm F. Cambell kompa- 
nijos, kuri sakoma yrai sau pel- 
no 40 nuoš., kuomet įstatymai 
leidžia imti tik 5 nuoš. pelno. 

Suv. Valstijų advokatas sa- 

ko, kad kompanija pirkusi geg. 
27 d. iš Arbuckle brolių kom- 
panijos New Yorko smulkaus 
cukraus penkis vagonus, mo- 

kėdama $9 šimtui svarų, 2 
nuoš. atmušant mokant gry- 
nais ir po 43^ cento už per- 
vežimą 100 svarų. Pristatymo 
firma apturėjo šita cukrų rug- 
pjučio 1 d. ir pardavė aplama 
kaina po $13 šimtui svarų; ši- 
tą gi kainą pr.ok. Clyne vadina 
begėdišku lupimu ir žada trau* 
kti kaltinamuosius kriminaliu 
teisman. 

KOLČAKIENĖ PASITIKI, 
KAD JOS VYRAS 

LAIMĖS. 

Paryžius, rugp. 16 d. — 

Nesenai pribuvo čia iš Sevas- 
topolio Kolčako pati su 10 me- 

tu sunumi. Ji pasakoja, kad 
bolševikai labai įsigeide suim- 
ti jos sūnų, tikėdamiesi, kafi 
jie turėdami jį savo rankose, 
galėtų priversti jos vyrą atsi- 
žadėti savo dabartinės polii*- 
kos. Ji yra įsitikinus, kad jo> 
vyrui lengvai pavyktų perga- 
lėti bolševikus, jei tik talkinin- 
kai suteiktų jam savo pagalb? 

14 SUŽEIDĖ SUSIMUŠUS 
TRAUKINIAMS. 

I JeffersOn City. Mo., rugp 
Dėlei miglos arti Tiptono, Mo 
susimušus Missouri Paeiti* 
traukiniui su speeialiu valsti 
jos pansdos traukiniu 14 žmc 

■ nių tapo sužeista. Sužeistuo- 

į sius apžiurėjo vietos gydyto 
I jai. 

CENTRALĖ DARBO TA- 
RYBA PAREMIA AKTO- 

RIŲ STREIKĄ. 
Chicago, 111., rugp. 17 d. 

Streikuojantieji aktoriai rado 
užuojauta pas Chicagos Dar- 
ini Federacija. Vakar federaci- 
jos delegatų susirinkime fede- 
racijos sekretorius E. N. No- 
ckels davė įnešima, kad fcdera 
cija paremtų streiką. Susirin- 
ikmas jį priėmė vienu bal'su. 

Fitzpatrick pasakė, kad Sa- 
muel Untefmeyer iš New Yor~, 
ko apsiima ginti aktorių byirj 
be jokio atlyginimo. Kas dėl 
drausmių "bandančių priversti j 
aktorius dirbti", tai Fitzpatrick 
pasakė, kad jokia 'žemės pajie- 
ga negali priversti žmogaus 
dirbti, jei jis to nenori. 

Delegatas nuo krutamu pa- 
veikslų operatorių unijos pra- 
nešė susirinkimui, kad toji li- 

nija paremia aktorius. 

CARRANŽA IŠGUJO 
ANGLIJOS ATSTOVĄ. 
Washington, ragp. 16 d. 

Anglijos ir Meksikos santikiai 
pasidarė dar labiąus Įtemptais. 
Catrranzos prisakymu paliepta 
apleisti šalį paskutiniam An$t« 
lijos diplomati jos atstovui M c-j ksikos sostinėj Williamui Cu-i 
mmings'ui, užžiurėjusiam pa- 
siuntinybės archyvą. Dabar 
Anglija likusi visai be atstovy- 
bės Meksikos Mieste gal prašis 
Franci jos ar Suv. Valstijų ats- 
tovauti ją. 

NEW YORKO POLICIS- 
TAI NORI PAKĖLIMO 

ALGOS 

New York, rugp. 17 d. — 

Policist ųlabdarybės asociaci- 
ja per civilės tarnystės foru- 

mą pasiuntė reikalavimą ko- 
misininkui En.right'ui, kad jis 
prie savo skyriaus biudžeto 
priskirtų išlygą pakėlimui algų 
visiems policistarns nuo $150 
iki $250 į metus. 

Jie sako, kad su dabatinėmis 
algomis ivsai negalima žmonis 
ku budu pragyventi. 

BUTINI REIKALAI VER I 
ČIA GOMPERSĄ GRĮŽTI 

AMERIKON. 

Paryžius, rugp. 15 d. — 

Am. Darbo Federacijos pre- 
zidentas Saumuel Gompers, 
kuris dalyvavo darbininkų 
kongrese Amsterdame ir ke- 
lios dienos yra jau čia. iš- 
važiuos iš Bresto Amerikon 
septintadienyj laivu Geo. 
Washington. 

Jis gavo kablegramą, ku- 
rioje sakoma, kad jis tuo- 
jaus grįžtų atgal. 

ATMETA AMERIKOS KA- 
PITALO PASIULINIMĄ 
UŽ TABAKO MONO- 

POLIŲ. 
Paryžius, rugp. 16 d. — 

Amerikos kapitalistas pasiūlė 
franeuzų valdžiai 1,000,000,- 
000 frankų metinio atlyginimo 
už tabako monopolių. Nors ši- 
tas pasii tinimas išneša 200.- 
000,000 frankų daugiau kaip 
valdžia gauna ii monopoliaus, 
be c finansine ministerija atsi- 
sakė priimti ji. 

SOCIALISTAMS NEPA- 
VYKO PANAIKINTI GAR- 

BĖS VARDUS BAVA- 
RIJOJ. • 

Bamberg, rugp. 14 d. — 

Nežiūrint social-demokratų p'i 
sipriešinimo garbes vardai ta- 

po palikti naujai Bavarijos re-į 
publiklos konstitucijai, kuri šia 
dien tano priimta 163 ha1s*iis 
prieš 3. 

GATVEKARIU STREI 
KAS NEW YORKE 

New York, rugp. 16 d.— 
Šį vakarą Interborough Ra- 
pid Transit kompanijos dar- 
bininkų brolijos preziden- 
tas P. J. Conolly apskelbė 
streiką, kuris prasidės rytoj 
4 valandą ryto. Streikas ap- 
imsiąs Manhattaną, Bronxą 

j ir Brooklyno bei Oueenso 
I dalis. __jį 

KANADA SIUS DARBO 
UŽVEIZDUS ATGAL 

MOKYKLON. 
'■ \\ V 

• 

Kanada žada siųsti darbo už- 
veizdus išnaujo nibkintis. i s vi- 

sli šalies kraštu dirbtuvių pcr- 
detiniad susirinks Tnrontos u- 

niversitete rugp. 1 d. trims sa- 

vaitėms intensyvaus studijavi- 
mo ižžiurėjystės klausimų. 

Didelės permainos, likusios 
pramonėje dėlei karėss, pagim- 
dė neatidėtinus klausimus p" 
liečiančius darbininkus Kana-, 
doje ir kitose imperijos dalyse.. 
Psichologija, kuri lošė tokia 
svarbia role karės klausimuose, ( 

atranda pripažinimą sau vedi- 
me didžiųjų įstaigų taikos me- 

tu. 

Kanados sumanymas vra 

skaitomas žingsniu suartinan- 
čiu Kanados ir Su v. Valstijų 
universitetų santikius. 

ANGLIJA PIRMUTINĖ 
NUSIDĖJO LYGAI. 

Paryžius, rugp. 17 d. — 

Nors taikos konferencija dai* 
nesvarstė Anglijos sutarties su 
Persi ja, kuri tik-ką išėjo j aik- 
štę, kur Anglija reikalauja sau 
iš Perisi jos specialių privilegi- 
jų ir padaro Persija tokiu jau 
protektoratu kaip ir Aigiptas, 
bet tikimasi, kad taryba iš pen- 
kių tuojaus paims ta dalyką 
svarstyti, kaip tik Persijos ša- 
chas atvyks Paryžiun. 

Persijos šachas žada prašy- 
ti Suv. Valstijų priversti An- 
gliją panaikinti sutartį, kuri, 
Persi jai (p\vUoaęnobtoseitžųa 
kaip jis sako, buvo įbrukta 
Persijai per prievartą ir už- 
tikrinti Persijos tolesni suvere- 

nitetą. Anglija nori turėti Per- 
siją ,siena nuo Afganistano ir 
uždarymu kelio Indijon. 

PRAŠO KAREIVIU HAM- 
MONDAN RIAUŠĖMS 

MALŠINTI. 

Hammoud, Ind., rugp. 15 
d. — Po šios dienos riauši- 
ninkų demonstracijos, šeri- 
fas L. Barnes pakvietė mili- 
ciją. 

Standard plieno karu 
kompanijos darbininkai at- 
metė federalių teismų drau- 
dimą pikietuoti ir padarė 
demonstraciją. 

UŽ SUKILIMĄ COSTA 
RICOJ KALTINA 

NICARAGUĄ. 
Kingston, Jamaica, rugp. 

16 d. — Federico Tinoco, 
kuris nesenai atsisakė nuo 

prezidentystės Costa Ricoj, 
pabėgo ir šiądien pribuvo 
čia laivu Zacapa, važiuoda- 
mas Europon. Jis sakė, kad 
kelis kartus kėsinosi jį už- 
mušti ir kad jo brolį Jose, 
kuris buvo karės ministeriu, 
pašovė į pakaušį prieš jam 
išvažiuosiant ir jis pasimiręs 
vėliaus. 

Jis sako, kad Nicaragua 
kalta yra tam, jog prieš Cos- 
ta Ricos valdžią kilo eilė 
maištų. r 

VOKIEČIAI GEIDŽIA 
AMERIKIEČIU PAGEL- 

BOS IŠNAUDOJIMUI 
RUSIJOS. 

Berlinas, rugp. 16 d. — 

Vokiečiai išreiškia norą par 
tneirauti su Amerikos eks- 
portuotojais didėsės rusų 
irnkos išnaudojimui. 

Užsienio raštinė pasakė, 
kad didėji prieškarinė eks- 
porto organizacija, kuri p ra 
lenkė visas kitas jiegas rusų 
eksporto dirvoje, siūlo savo 

patarnavimą ir pritirimą, 
apimantį gerą pažinimą pap 
ročių ir vertimosi budų ir 
rusų reikalų. Jie reika 
lauja iš amerikiečių tik me- 

džiagos ir kapitalo, nes tų 
Vokietija neturinti. 

Užsienio raštinė geidžian 
ti neoficialio susivienijimo 
Amerikos ir Vokietijos ver- 

teivių, kur vokiečiai veiktų 
kaipo amerikiečių tarpinin- 
tai. Vokiečiai tikisi, kad Ru 
sija, atgavus ramumą steng- 
sis kiek galėdama nedaleis- 
ti didžiąjai ir neprigulmin- 
gai Lenkijai plėtotis, šituo 
tikslu, vokiečiai tikisi, rusai 
jieškos tvirto susivienijimo 
su Vokietija, jei ne politi- 
niai, tai bent vaizbiniaL kad 
nuslopinus lenkų vai^bines 
ambicijas. 

ANGLIAKASIAI SUKILO 
PRIEŠ VIRŠININKUS. 

Springfield, 111., rugp. 16 
d. — Tarptautiniai Suv. 
Am. Kasyklų Darb. Unijos 
viršininkai Indianapolyj šią 
dien tardo bylą Illinojaus 
streikuojančių angliakasių. 

Illinojaus apskričio prezi- 
dentas Fr. Farrington ir vi- 
ce-prezidentas Hany Fi;h* 
wick yra Indianos sostinėj 
ir aiškina dalykų stovį tarp- 
tautiniam prezidentui Johr 
L. Lewis. 

Valstijos viršininkai sako. 
kad maištą kelią kairieji, no 

rėdami išversti teisėtus vir- 
šininkus ir kad jie kurstą ne 

sutikimą kiek galėdami. 
Angliakasių sėdyboje šią- 

dien pranešta, kaJ visos di- 
desnės kasyklos pietų Illi 

nojuj dirba ir kad keliose 
vietose angliakasiai sugrįžo 
prie darbo. 

FRANCUZU KALBOS 
KLESOS PRIVERSTINOS 

UŽIMTUOSE KRAŠ- 
TUOSE 

Coblentz, rugp. 17 d. — 

Prancūzų kariuomenės vadai 
įvairiuose apskričittose prant- 
šė mokyklų perdėtiniams, kad 
niekinimas franeuzų kalbos 
bus priverstinas pradinėse mo- 

kyklose. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje. 
Panedėlyj gražu ir vėsiau. 
Augščiausia temperatūra va 

kar 82 laipsniai apie 4 vai. vak. 
Saulėtekis, 5:57 vai. ryto. 

saulėleidis, 7:51 vai. vakare. 
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PRŪSŲ LIETUVIŲ DARBAS. 
Siijvg Alijantų sutarties padarytos su 

Vokietija dalis Prūsų Lietuvos pasilieka 
alijantų kontrolėje kad jie nepadarys ki- 
to kokio nors sutarimo su tuomi atskiria- 
mu. Tas kraštas jau yra atskiriamas nuo 
Vokietijos, arba teisingiau sakant nuo ry- 
tinės Rusijos. Jau Klaipėdon pribuvo 

francuzų ir anglų atstovai. 
Iki siol męs nežinojome ką prūsų lie- 

tuviai veikia, žinojom tiktai tą, kad Prūsų Lietuviai gana stiprus vokiškas elemen- 
tas, «- 

Šįmet Piusų lietuvai savo lėšomis pra- 
dėjo leisti dienrašty "Prūsų lietuvių bal- 
sas". Tas dienraštis spausdinamas gotiš- komis (vokiškomis) raidėmis ir eina iš Til- 
žės. Tą dienraštį rėdo žinomas prūsų lie- 
tuvių veikėjas ir geras tėvynainis p. Stig- liorius. Tai yra pirmutinis prūsų lietuvių 
dienraštis, kuris palaikomas vien tik lie- 
tuvių lėšomis. Pimiau Tilžėje ėjo lietuviš- 
ki dienraščiai, bet jie buvo palaikomi 

Vokiečių valdžios pinigais ir jų tikslas bu- 
vo suvokietinti arba germanizuoti prūsų 
lietuvius, ką jie yra ir nemažai atsiekę. Dabar tas "Prūsų Lietuvių Balsas" veda 
mas grynai lietuviškoje dvasioje ir stovin- 
tis už lietuvių reikalus. Iš šito tai laikraš- 
čio męs ir pasiimame žinias apie prūsų 
lietuvių veikimą. 

Kol karė tęsėsi, prūsų lietuviai ma- 
žai domos rodė i Lietuvos klausimus; per- 
daug jau jie buvo suvokietinti. Bet nuo 
to laiko, kaip tiktai pasirodė, kad yra vil- 
tis, jog jie galės susijungti su Didžiąją 
Lietuva paš juos atsirado nemaža entu- 
ziazmo. Vokiškasis gi elementas prūsų 
lietuviams pastatė įvairiausias kliūtis Vo- 
kiečiai Prūsų Lietuvoje tiesiog nustebo, 
kaip tai gali lietuviai valdytis be vokie- 
čių globos. Lietuviai pradėjo daryti įvai- 
rius susirinkimus; ta pat pradėjo daryti 
ir vokiečiai, kad lietuvių veikimą užne- 
guoti. Pora tokių susivažavmų įvyko Klai- 
pėdoje. Ir dar daugiau — netik patįs 
vokiečiai, bet ir Vokietijos valdžia pra- 
dėjo sėti tarp^ žmonių neapykantą vieni 
kitais, keršijimus, kad tik prūsų lietu- 
viai negaletų susiorganizuoti, kad tuomi 
anc'lams ir francuzams parodyti, jog lietu- 
viai tai tiktai toki žmonės, kurie jokiu 
budu nesusivaldo. Buvo pradėta perse 
kioti ir prūsu lietuvių veikėjus, ypač nema- 
žai teko Daktarui Gaigalaičiui. 

Vienok nežiūrint į tas didžiausias kliu 
tis, nežiūrint i tai kad vokiečiai Prūsų 
Lietuvoje jaučiasi kaip namie, nežiūrint į 
valdžios kiršinimus, nežiūrint į šimtą viso- 
kių kitokių pastatytų kliūčių, prūsų lie- 
tuviams visgi pasiseke suorganizuoti Prū- 
sų Lietuvių Tautinę Tarybą, kuri ir išdir- 
bo savo reikalavimus, kuriuos męs patal- 
pinome čionai pat ant kito puslapio Tuo- 
se reikalavimuose išreiškiama visi prūsų 
lietuviai troškimai, jų norai, jų pažiūros į 
Didžiąją Lietuvą. Ką nors plačiau kal- 
bėti apie tuos keturiolika punktų užreikš- 
tų prūsų lietuvių neprisieina, nes-jie pa- 
tis kalba už save. 

Kalbėdami apie prūsų lietuvius, ne- 
galime nepasakytu ir apie Prūsų Lietuvoje 
gyvenančius vokiečius. Vokiečiai visur 

pasirodo vokiečais. Anot prūsų lietuvių, 
tuos "vokiečius dabar ima dyvas, iškur pas 

jos lietuvius burus tiek drąsios macies, 
tad jie priešinasi vokiečių viekui". Ir 
siuomi kart vokiečiai neišsižada savo to 
lozungo "vokiečiai virš visko", kuris tik 
dienas privedė juos prie šios pasaulinės 
karės ir kuris dabar parbloškė vokiečius. 
Taip elgdamiesi vokiečiai su prūsų lietu- 
viais, suprantama, tiktai sėja dar didesnę 
neapikantą pas lietuvius, kuri juk tik jiems 
patiems kenkia. Vokiečiai ir šiuomi kartu ■ 

pasirodo, kad jie negali turėti draugų. 
Mums lietuviams tiktai reikia linkėti, 

kad greičiau alijantai išrištų Lietuvos klau- 
simą, geričiau prijungtų Prūsų Lietuvą prie 
Didžiosios Lietuvos, kaip to pageidauja 
prūsų lietuviai ir tuomi greičiau padary- 
tų galą visomis intrigomis, visokioms prie- 
spaudomis, kurias turi nukęsti prūsų lietu- 
viai nuo pasilikusių tenai vokiškųjų valdi- 
ninkų ir žandarų. 

Spaudoje Apie Lietuvius! 

UKRAINIEČIAI TARIA SAVO ŽODĮ. 
Stamfordo miestas sumanė pastatyti 

paminklą kareiviams ir ant jo drauge su 

kitų kareivių vardais padėti taipgi vardus 
lenkų legijono narių. Prieš dėjimą lenkų 
legijono narių vardų smarkiai užportesta- 
vo anglų spaudoje ukrainiečiai ir lietu- 
viai. Lenkai atsiliepė į ukrainiečių protes- 
tą, bet, matomai nesugebė savęs pateisin- 
ti. Ukrainiečių komitetas, duodamas 
jiems atsakymą, kad lenkai savo proteste 
prieš protestą nepamini net, apie pavergi- 
mą spėka aštuonių milijonų ukrainiečių, 
kuriems verčiau yra numirti, kaip buti po 
neapkenčiama austro-lenkų valdžia. 

Komitetas primeta lenkams, kad jie 
neteisingai vadina ukrainiečius ir jų norą 
pasiliuosuoti nuo lenkų jungo vokiečių 
propaganda. 

Girdi, lenkų manymu kiekvienas uk- 
rainiečių ir lietuvių bandymas pasiliuosuo- 
ti ir apsispręsti yra vokiečių propaganda. 
"Lenkai vieni turi teisę buti laisvais žmo- 
nėmis, o visos kitos aplinkines slavų tautos 
turi nužemintai klausyti pasipūtėlių len- 
kų bajorų. Jų manymu prisinis militariz- 
mas ir imperializmas neprivalo buti ken- 
čiamas Vokietijoje, bet Lenkijaj, kuri vi- 
somis pajiegomis stengiasi aprėpti visas 
svetimas žemes nuo "Baltųjų jurų iki Juo- 
dujų" tai yra geri. 

Lenkai pasakoja, kad rytų Galicija, 
Cholm, ir kitos Ukrainos ar Lietuvos da- 
lįs nėra Ukraina, ar Lietuva, bet "etnogra- 
finė Lenkija," nes Lenkija apvaldė šitas 
žemes keli šimtai metų atgal ir todėl turi 
teisę amžinai viešpatauti ten, nepaisydama 
liuosos valios keturių dešimtų milijonų de- 
mokratingų ukrainiečių. 

Lenkai, vedami austrų generolo Hal- 
lero, kovoje su talkininkais per trejus me- 
tus ; ir šito generolo Hallerio vedami lenkų 
legijonai iš Amerikos dabar kovoja su uk- 
rainiečiais ir lietuviais. Lenkai pasirodė' 
didžiausiais oportunistais, kokius pasaulis 
kada matė. Jų nelemtoji politika austrų im 
peri joje rėmė austrus vokiečius prieš visas 
kitas Austrijos tautas tik už speciales pri- 
vilegijas, kurios buvo teikiamos lenkams 
-Galicijoje. Ką pasigyrėliai lenkai padarė 
Amerikai ir talkininkams, tai pasako Angli 
jos premieras Lloyd George: "Lenkai ne- 

kovojo musų pusėje ir neprisidėjo nieku 
prie šitos karės. Lenkai turėtų buti dėkin- 
gi už visą, ką jie gavo. Lenkų žvilgsnis ka- 
rės meta nebuvo pastovus ir yra nesupran 
Lama kad Didesės Galybės leidžia taikos 
įkurimui, prigulėti nuo to, ar lenkų teri- 
torinės ambicijos užganėdintos ar ne". Ko 
kios tos "teritorinės ambicijos" yra, tai 
protaujantieji amerikiečiai gerai žino: už- 
kariauti ukraininę rytų Galiciją, Cholmą, 
Podoliją, Volyniją ir Lietuvą. Ir šitam 
velniškam tikslui lenkų legijonininkai iš 
Amerikos yra panaudojami, šitam jų krau- 
^eringam imperialistiniam užėmimui Ukrai- 
nos ir Lietuvos. 

Tas, kad Lenkija gali buti "Ameri- 
kos drauge" visai nepateisina amerikonų 
enkų legijoninkų plėšimo Ukrainoj ir Lie- 
tuvoj jų pasiutusiame imperialistiniame į- 
sisiųbavime. 

Nei ukrainiečiai, nei lietuviai nenori 
pakenkti pastatymui tinkamo paminklo ka- 
reiviams. 

Lietuviai paremia ukrainiečius. 
The Daily Advocate Redaktoriams: 
The Daily Advocate numeryje už liep. 

28 d. buvo įdėta straipsnis antgalviu "Prie- 
šinasi lenkų legijonui". 

Tame straipsnyje Stamfordo ukrainie- 
čiai nuoširdžiai protestavo prieš dėjimą ant 
kareivių paminklo lenkų legijonų narių var 
du. 

Kas tame straipsnyje buvo pasakyta 
apie lenkų legijonininkų darbus, tai viskas 

Lenkai Lietuvos Klausimu. P 
Į] 

Lenkai Lietuvos klausimu 
^abar ytin susirupinę, nes 

esą, paėmus Vilnių Lietu- 
vos klausimas pasidaręs ak- 
tualiausias. Visi Varšavos 
laikraščiai pilni straipsnių 
ir gandų apie Lietuvą; par- 
tijos irgi "Lietuvos klausi- 
mą" sprendžia; Seimas taip 
pat tam reikalui daug lai- 
ko praleidžia... 

Lietuva turi tris kaimy- 
nus, kurie vienas kito bai- 
siai nekenčia ir kurie... 
vienas už kitą "meiliau" 

persas Lietuvai. 
Rusai seniau Lietuvą va- 

dindavo "sievero zapadna-j 
ja okraina" — istinno russ-! 
kijj krai", o dabar Lietuvą 
vadina "Rusų kuno dalim": 
ir sėdėdami Berlyne, ir ma- 

tydami, kad Lietuva auga ir 
stiPrfję, su "širdgėla" ste- 
bisi įtai ir rėkia visam pa- 
sauliui, kad sopa... Rusams. 

Vokiečiai ąpėmė didelę 
Lietuvos dalį, matydami, 
kad Prūsų Lietuvos lietu- 
viai bando įgyvendinti sa- 
vo gimtąją teisę — apsi- 
spręsti, sako, kad .toji Lie- 
tuva yra iš amžių vokiečių 
žemė, stebėdamiesis j Lie- 
tuvos augimą, rėkia, kad 
sopa... Vokiečiams. 

Tuodu musų kaimynų, pa 
našios idelogijos gyvendini- 
mo dėka jau galą gavo... 

Trečias kaimynas — Len- 
kai — dar savo kojomis ne- 

vaikščiodamas, iš ?nų ligo- 
nių pavyzdžio imdamas, ir 
rėkia matydamas Lietuvos 
atgijimą, kad sopa.. Len- 
kams. 

Lietuvą vadina savo že- 
mių šiaurine rytų dalimi, 
"lenkų kuno" dalimi, ir rei- 
kalauja, kad tasai "kūnas" 
butų "sveikas". Visos len- 
kų politinės sriovės vaduo- 
jasi ta pačia idėja tik re- 
aliame gymenime ją bevy- 
kindami" susiskal'do "gy- 

venimo priemonių" atžvil- 
giu. 

Lenkuose apsireiškė dvi 
vyriausios sriovės. Viena— 
endekai griežtai reikalauja, 
kad "lenkiaškiausias Lietu- 
vos dalis" su Vilniumi, ži- 
noma turi Lenkai aneksuoti 
ir galas, o kitas Lietuvos 
dals, ai- vokiečiai paimsią, 
ar pekunas trenksiąs — tai 
visviena. Kiti stovi griež- 
tai už tai, kad Lietuvą rei- 
kia sudaryti jos istorinėmis 
sienomis susitaikyti su L i e- 
t v ia i s geruoju, na ir uni- 
te geruoju padaryti. La- 
bai karekteringas streipsnis 
P. T. Holovokos, įdėtas į 178 
tą "Robotniko" N-rį. Jis 
visai griaudendamas išrodi- 
nėta, kad Vilnius yra lenkis 
kas ir kad jo lenkiškumui 
ir reikšmei palaikyti reika- 
linga jį ne anesuoti, bet pa- 
daryti susijungusios uniją! 
su Lenkais Lietuvos sostine. 

Ypač įdomus sąprotavi- 
mas. Jei, esą Vilnių aneks 
uosim, tai jisai bus vi-! 
sai pasienyje, galėsęs buti 
rtwrwn» imi — 1 11 

sutinka su faktais ir ten nėra jokio per- 
dėjimo. Ten yra gerai išreikštas lietuvių 
sentimentas, taip kaip ir kitų tautų, ku- 
rios nukentėjo nuo lenkų legijonininkų. 

Stamfordo lietuviai paremia tą pro- 
testą ir nžreiškia, kad jie taipgi priešingi 
tam, kad lenkų legijono narių vardai butui 
dedami ant kareivių paminklo. 

Paskutiniame Stamfordo lietuvių lai- 
kytame susirinkime buvo priimta šitokia 
rezoliucija: 

''Kadangi imperialistiniai lenkų legi- 
jonininkai laikosi aneksavįmo ir didinimo 
politikos ir, laikydamiesi jos, visai ne- 

paiso talkininkų prisako liautis teroriza- 

rvus Lietuvos ir Ukrainos žmones, ir 
Kadangi lenkai elgijoninkai ištiso- 

mis elėmis dai'ė nedorybes su bejiegiais 
žydais Lietuvoje, Ukrainoje ir Lenkijoje; 
todėl lai bunie 

Nutarta, kad męs, Amerikos piliečiai 
lietuvių kilmės ir Stamfordo gyventojai, 
šiuom pritariame Stamfordo ukrainiečių 
tautinio komiteto protestui prieš dėjimą 
lenkų legijono narių vardų ant kareivių pa-1 
miiiklo. 

Jonas Pocius, pirmsėdis, 
F. W. Naikelis, raštininkas. 

— IšThe Daily Advocate. < 

I 
Lik apskrities miestu, neg 

didesnis centras busią Gar- 
dinas. Lietuviai Vilnių len 
kams atiduoti niekuomet ne 

sutiksią darysią sąjungą su 

vokiečiais ir lauksią pro- 
gos, kad Vilnių atsiimti. 
Tuo budu Vilnius kasdieną 
turėsiąs laukti priešininkų. 
Vilnius virsdajmas apskri- 
ties miestu arba stiprumai 
visai nustotų tos reikšmės, 
kurios dabar turi, kaip "len 
kų kulturos sėjėjas". 

Antrą vėl vertus, Rusai, 
matydami lenkų, lietuvių vai 
dus neiškęsią, neapreiškę 
savo pretenzijų del Vil- 
niaus. Tuo budu Vilnius ga- 
lįs atitekti visai negeidau-j 
j amam kaimynui. O jei 
Vilnius butų Lietuvos sos- 

tinė — jame butų centrali- 
nės Valstybės ir organiza- 
cijos, provincijų seimai rink 
tvs Kaune, Minske, Gardi- 
ne. Vilnius būdamas "len- 
kiškas miestas", daugiausia 
prisidėtų prie Lietuvos val- 
stybės atstatymo ir skleis- 
tų "lenkų kulturą" po vi- 

są kraštą. Toliau tasai Ho- 
lovko sako: "Negalime ati- 
duoti Vilnių etnografinei 
Lietuvos Valstybei. Tai 
turime aiškiai ir tikinamei 
lietuviams pasakyti". 

Varšavos "Gazeta Pele- 
ką" irgi Holovokos mintį er- 

mia, tik prikergia dar nau- 

jų motyvų. 
Esą, Gdansko klausimas 

dar taip neaiškiai nuspręs- 
tas, nežinia kaip su juo bu- 
sią, o sutraukydami ryšius 
su Lietuva, nustosime Bal- 
tijos uostų, atstumsime ne 

tik lietuvius, bet ir latvius, 
ir Įgainius, ir kt. Esą su 

Lietuva reikia susitarti ge- 
ruoju. ■ 

"Gazeta Waršawska" 
aneksuodama nuo Lietuvos 
Gardiną, Vilnių, Suvalkus, 
palikdama Lietuvai vieną 
Kauną, rašo: "su geografi- 
ne Lietuva pagaliau privalo 
buti užmegsta artimesnių ry 
šių, kurie abipusiai paten- 
kins ekonominius reikalus, 
ir patikrins lenkų mažumai 
teises laisvai plėtotis"... 
Laikraštis "Robotnik," pade 
damas šią ištrauką iš "Ga- 
zeta Waršawska", visai tei- 
singai pastebi: Originalinga 
pilitinė išmintis. Ištraukia 
ma sėdėtojui kėdė ir drau- 
ge rūpinamos, kad jis ne tik 
ramiai sėdėtų, bet dar mei- 
liai šypsotųsi tau"! 

Gazeta Polska" 195 No. 
kritikuodama tuos endekų 
planus pastebi dar teisin- 
giau: "Tai yra Prūsų me- 

todai ir Prisų idėjos, po- 
nai! — O tų idėjų vaisiai 
yra mirtingi!" 

Ij- viena ir kita "Lietuvos 
klausimo sistema" į Lietu- 
vą žiuri, kaipo į medžiagą, 
kurią reikia Lenkų labui su 

naudoti. Jokia lenkų visuo 
menės sriovė kultūringesnių 
pažiūrų į tai nepareiškia. 
Kova tarp tų dviejų sriovių 
amnmnaaan'mm ntmmnu»■*—m... 

Drasidejo laikraščių puolemi 
va ir baigiasi skandalu Sei- 
ne. 

Vyriausiuoju aktsinu, ku- 
ris lenkų politikus siundo, 
buvo Pilsudskio atsišauki- 
mas, paskleistas Vilniuje, 
adresuotas j "Buvusios Di- 
džiosios Lietuvos Kunigai- 
kštystės gyventojus". 

Endekai įsikabino į tą at- 
sišaukimą ir pradėjo urną 
karę net prieš Pilsudskį (ku 
riais motyvais, "Lietuvoje" 
jau buvo minėta'. 

Ypatingai endekus kirši- 
na, kad Lenkuos Valdžia nė 
ra d#r nustačiusi, ką pa- 
daryti su Vilniumi. Kaip 
paduoda "Kurjer Varšavs- 
kj". Seimas esąs nusista: 
tęs, kas daryti su "Šiaurės 
Rytų žemėmis". Yra pas- 
kirtas toms žemėms tam tik 
ras ministeris, kuris ten 
organizuoja civilinę valdžią. 
"Visi Šiaurės Rytų žemių" 
valdžios organai linksta į 
vieną centrą, j Varšavą, ir 
daro negalimu tame krašte 
susikurti kokiai nors nau- 

jai Valstybei, pavyzdžiui 
Lietuvai. "Kurjero Varšavą 
kio" nuomone to ministerio 
žinioj turėtų buti ir Vilnius 
kaipo "šiaurės rytų žemė" 
miestas. 

Ir šitą Pilsudskis skelbia 
atsišaukiamą adresuotą ne 

į lenkus, bet į Lietuvos Ku- 
nigaikštijos gyventojus. 
"Kas dabar bus su Vilniu- 
mi?" — klausia, susirūpi- 
nęs laikraštis. 

Endekai, nelabai malo- 
niai sutikę Pilsudskį, kai jis 
tapo Lenkų valstybės vadu, 
dabar visą laiką buclami juo 
nepatenkinti stengiasi kaip 
nors juo nusikratyti. Pa- 
vyzdžiui į Seimą įnešė su-j 
manymą, kad visuose fron- 
tuose butų vienas kariume- 
nės vadas ir kad tas vadas' 
turi buti... pragarsėjęs žy- 
dų pogromais Dovbor-Mus- 
nickis. Pasinaudodami siuo 
Pilsudskio atsišaukimo pa- 
skelbimu, priėmė Seime re- 

'zoliuciją priešingą Pilsuds- 
kio nusistatymui ir jo par- 
tijos rezoliucijai, būtent, 
kad "Lenkiškosios" Lietu- 

r 

vos dalis su Vilniaus miestu 
turi buti aneksuota, nors 

Seimo socialistai del tokio 
endekų nusprendimo pakėlė 
seime visą skandalą. 

"Kurjer Varšavskyj" 123 
No. rašo straipsnį, kuriame 
siųlo laibai prastą metodą 
Lenkų sienoms Rytuose nu- 

statyti. Esą santarvei ne- 

paranku butų padaryti bend 
rą sieną tarp Lenkų ir Ru- 
munų, bet jei lenkai patys 
tai padarys, tai santarvei 
neperanku busią priešintis, 
nors į verguvę ir pakliūtų 
kokie 4 — 5 ukariniečių mi- 
lijonai! Tas pa';s esą ir su 

Lietuva. Santarvei neparan 
ku esą Lietuvą Lenkams 
atiduoti, bet jei lenkai ją 
pasiimsią, tai santarvei bu- 
sią dar neparankiau Lietu- 
vą iš Lenkų atimti. Taigi 
lenkams gali buti tik vie- 
nas obalsis "Do broni!" 
prie ginklų!) Lenkai tai ir 

rūpintųsi padaryti, jei ne- 
pųstų šiaurus vėjelis ir už- sienių. Kaip paduoda "Ga- 
zeta Varšavska" ir "Pše- gliond Viečorny", Anglai žiuri i Lietuvą ir Pabaltijos^ kraštus, kaipo į vietą savo j pramonės dirbiniams par- duoti. Del tos priežasties, esą lenkams randas keblu- 
mas su Lietuvos aneksavi- 
mu. Bet esą dar yra vilties, kad seksis rasti kokią nors 
unijos formą, kad ir Anglų reikalus patenkinti.. Tr 
keblumas neleidžia "Kurje- 
ro Varšavskio" patarimų vykinti. Kaip praneša, at- 
stovai suvažiavę po velykę į Seimą, apreiškė, kad vie^ tų gyventojai esą ir VaU 
džia ir Seimu nepatenkin-j ti. Kaip paduoda 190-tass 
"Gazetos Polsko" No., kadi 
ir darbo žmonės piktinasi Seimo darbais, nes Seimas, 
konstitucijos iki šiol nenu- 
statė, o žemės reformų ir 
daryti nepradėjo, ir tesirū- 
pina vien svetimųjų šalių 
aneksavimu. Dalykas yra 
labai simptomingas. Ir anas 
laikraštis, kurs pasakė: "Po-^ nai — tai yra Prūsų ideoi 
logija", nėra pranašs šaifl 
kiąs, tyruose! 
Iš (Kauniškės "Lietuvos"). 

Juokeliai, 
IŠSITEISINIMAS. 

— Mare, kas ten atėjo? 
— Jūsų jaunikis poniute. 
— Vienok jis pasivėlino. 

Jį reikia užtai išvyti. 
— Matot jo laikrodis bio 

gai eina, bet užtai jo biznis 
gerai eina, tai neapsimoka 
išvyti. 

GINKLŲ SĄNKROVOJE. 
— Sakykite ar iš šito sau 

tuvo galma žmogų užmušti? 
— Suprantama kad gali- 

ma- 
— Ot ir negerai. Dar 

iki šiol neišrastas tokis šau 
tuvas, iš kurio žmogaus ne- 

galima butų užmušti. 
-i 
) 

PAVYDUS KAZIRNIN- 
KAS. 

— Pas tamstos žmonr 
tankia: tiek daug žmonių, 
buvo. Ar tu nepavydi? 

— O tai, aš labai pavy- 
dus. Kurie ti^ su manim 
neina kaziruo'.i iš pinigų, aš 
tuos išveju. 

Šimtamete tvirta senutė. 



Ziurek Baubas Ateina. 
Lietuviai, lig tie maži v? 

kai, viens kita baugina buk ji 
tcii [>c \ i ci parsidavėlių, su i j >ij 
išdavikų, arba kaip vaika 
viens kita gązdina—žiūrėk 
baubas ateina.... 

Tokia tai genialė idėja už 
simezgė tūlų žmonių vaiden 
tuvėje 1917 metuose. Ne ti^ 
jie vieni, bet ir kiti jų bendrai 
žinomi lietuvių tarpe, kaipc 
geriau išauklėti", atėjc 

jiems į pagalbą, kad tą ban- 
bą kuoplačiausiai tarpe žmo- 
nių išgarsinti. Išpūtė kuodi- 
džiausį burbulą. Tačiaus 

f 
blaivesni redaktoriai pradėjo 
tą burbulą plunksnomis badyti 
ir burbulas supliuško. įtari- 
mas manęs, kaipo Lietuvos 
neprigulmybės priešo jau at- 
šauktas ir nematau reikalo 
plačiau apie tai bešnekėti. Už- 
teks pasakyti, kaip iŠ pat pra- 
džių reikėjo tikėtis, nuėjo vė 
jais. I ačiau ir tuomet jau 
tautininkų tarpe atsirado žino 
nių, kurie iš sykio dalyką per- 
matė; bandė ant tų pėdų pa- 
daryti nepamatuotiems pasko 
Iams galą. Klerikalams, vic- 
nok, tas nepatiko ir jie pra- 
dėjo varyti slaptą kompanija 
lyginai prieš tautininkus, kaip 
ir prieš mane. 

Štai kokia išeina istorija. 
As, kaip daugeliui lietuvių 
yra žinoma, didėsės karės me- 

tu tarnavau Britanijos val- 
džia ir iki Rugsėjo, 1917 m. 

buva! priskirtas prie Kariš- 
ko Amšo pfiso. Apleidęs tą 
ofisą a.: ketinau grįžti į An- 

Rbją, bet buvau rekomenduo- 
tas ,p. George Greel, pirminiu 
kui Committee on Public In- 
formation, YVashington'e. Per 
tulą laiką vedėme su p. Greel 
pert rakei jas iš kurių ant mano 

laimės ar nelaimės net iki pra- 
džiai 1918 m. niekas neišėjo. 
I ada aš pradėjau rašyti straip 
snius savo gyvenimo patyri- 
mų ir, kaip daugumas gal ži- 
no, mano straipsniai pernai 
pavasaryje tilpo New York 

Tribūne; vienok ačiu Suv. 
Vai. jaikišimui stra.psniai ta- 

po staiga sulaikyti. Po tam 
rutrukus gavau užkvietimą 

v 
keliauti į \Vashington'ą dirbti 

^ 
Karės I departamente. Savo 
vietą Kariškame Informacijų 
Biure užėmiau 29 d. liepos, 
1918 m., kaipo civilis agentas 
ir sekcijos viršininko pagelbi- 
ninkas. Man buvo nelemta 
ėia i amiai atlikinėti savo dar- 
bą. Už poros dienų \ Kau- 
pas suėjo į pažintį s., mano 

bendru darbe, o kiek vėliau, 
pasinaudodamas proga, mane 

asmeniškai įskundė, kaipo' 
'.W ■ T- 

"Britanijos agentą, nuo lietu- 
vių besislapstantį, kuris din- 
go iš New Yorko, niekam ne 

žinant kur," vienok jisai (Kau 
pas) pridavė mano Washing 
ton'e* adresą, kurį, menu, ji- 
sai gavo iš "Garso" redakci- 
jos. Ar Kaupas žinojo, kad 
aš tarnauju departamente, ar 

ne, pasilieka atviru klausimu, 
tačiau jam, kaipo Lietuviu 
Tautinės Tarybos nariui, ne 

priderėjo mane skųsti tiktai 
del to, kad aš remiu tautinę 
partijų. Kada raportas, kuria 
me p. Kaupas mane ir kitus 
lietuvius* perstato abejotinoje 
svi-csoje, ciaejo ] mano ran 

kas, aš, kaipo užkliudyta ypa 
/ ta, atsisakiau savo nuomone 

apie raporto teisingumą • iš- 
reikšti. Tada vienas iš afi- 
cierių mano skyriaus nusine- 
šė "raportą" i cenzoriaus sky- 
riii ir parodė ta dokumentą p. 
Alytienei, kuri tuomet tame 

skyriuje dirbę; kaipo vertėja, 
p. Alytienė dokumentą per- 
skaičius, anot menamo afic!e- 
rio, "branded it as a concoc- 

i-tion", nes apie tulus asmenis, 
ii kurie nebuvo nei tautininkais, 
J buvo pasakyta tai kas, josios 
i nuomone, buvo netieisybė. Kas 

su tuo "raportu" itsitiko, tie 

žinau. 

Per Krikščionių Demokra- 
tu kongresą, laikyta Rugp. 
mėn., 1918 m., Baltimorėje, 
susiėjau su tulu kunigu, ku- 
riam papasakojau, kad tttli 
katalikų atstovai, Washingto- 
n'e, neteisingai valdžiai skun- 
džia sau nepatinkamas y patas 
ir paaiškinau, kad žmonėms 
atstovaujantiems tauta skun- 
dais užsiiminėti nepridera, 
nes tuomi pažemina ir tuos' 

pačius žmones, kurie juos iš- 
rinko savo atstovais ir pasiūti 
tė į \Yashingtona. 

Ir vėl triubelis, pp. Kaupas 
ir Chesnul atsilankė j Karės 

I Departamentu ir įteikė prieš 
I mane skundą, l>uk aš išduodas u" 

'valdiškas paslaptis. Jųjų šis 
skundas išėjo niekais, nes bū- 
vio be pamato. Kitas judviejų 
skundas prieš mane buvo tas, 
buk aš slepiu nuo valdžios tū- 
las žinias—bent mano virši- 
ninkas padarė man tokį už- 
metimą. Aš, žinoma, užsispy 
riau dažinoti kame dalykas. 
Aficierius man pasakė, kad 
''Am. Lietuvoje'' tilpo kada 

tai žinia išgirianti vokiečių 
valdžią Lietuvoje. Tada pa- 
reikalavau, kad man parodytų 
tą laikraštį, kur toji žinia til- 
po kartu ištisą tos žinios ver- 

timą. Aficierius man pasakė 
dieną tos "užslėptos" žinios ir 
aš daviau telegramą "Am. 
Lietuviui," kad man prisiųstų 
to laikraščio kopiją. Ant ry- 
tojaus p. Chesnul atnešė laik- 
raštį, kuriame toji žinia tilpo, 
bet vertimo ncpridavė. Buvo 
ta?j perspauzdintas iš Škotijos 
"Išeivių Draugo" 'straipsnis, 
kuriame bandyta išgirti vokie 
čių okupacijinę valdžią Lietu- 
voje. P>et tas straipsnis buvo 
taip "Am. Lietuvio" redakto- 
riaus sukritikuotas, kad visa 
tenai išreikšta propaganda už 
vokiečius ne.fceko prasmės. Šia 
me atvejyje skundikai vėla 
prikišo. 

Po kiek laikb man išėjus 
po darbui iš ofiso p. Chesnul 

"by accidant" susitiko, susi- 
stabdė ir pradėjo mane barti! 
už garsinimą, ofiso paslapčių. 
Ant to aš jam atrėmiau maž- 
daug šitaip—kad jo gązdini- 
mai manęs nei kiek nebaugina 
ir, kad aš paskelbsiu jų mela- 

gystės per laikraščius. Mano 
toks išsireiškimas p. Chesnul 
momentali škai atėmė kvapą ir 
neatsisveikinęs pasileido bėg- 
ti. 

Porą savaičių vėliau atėjo 
pas mane iš kito skyriaus afi- 
cierius ir pareikalavo pilno pa 
aiškinimo kaslink mano santy- 
kių su pp. Kaupu ir Chesnul. 
Išeina, kad p. Creel, pirminin- 
kas Committce on Public In~ 

formation, pasiremdamas l\au 

po ir Chesnul informacijomis, 
padavė prieš mane skundą pa- 
čiam Karės Ministrui. Nuo 
to laiko t. y. nuo galo Rugsė- 
jo, 1918, iki pabaigai birželio 
šių metų, kada apleidau Karės 

Departamentą, ačiu Dievui, 
Į turėjau ramybę. 

Pirm užbaigimo noriu pacla 
ryti porą pastabų. Savo straip 
snio pradžioje išsitariau, kadį 
klerikalai varė prieš mane 

slaptą agitaciją, ,ir:. štai. kiodel 
aš taip manau:Man yra žino 
ma, kad p. Kaupas tuomet 

tarnavo Committee 011 Piiblie 
Information ir todėl jojparei- 
gai buvo visas informacijas 
teikti savo viršininkams, o ne 

v.» 
nešioti slaptai žinių i "Karės 
Departamentą ir 'davinėti jas 

pp — 

mano viršininkams. Kaslink 
]>. Chesnul jis tada buvo sek- 
retorius Lietuviu Informaci- 
jos Biuro ir, kad jis butų tu- 

rėjęs teisioginius ryšius su 

Conimittec »>11 Public Infor- 
mation, tai man nėra žinoma, 
nors tūlam susirinkime p. A!. 
J. Yinikas tvirtino, j;>g jisai 
žinąs kad ir p. Chesnul tarnavo 
Committee on Public Infor- 
mation. Apie tai abejoju, vie- 
n,:ik su p. Viniku nenoriu 
ginčytis. 

Jeigu p. Chesnul ir tarnavo 

valdžiai, tai tame nėra arba 
nebutu jokio prasižengimo irf 
suteikimas valdžiai teisinau 
žinių, mano nuomone, yra ge- 
ru dalyku; bet vaikščiojimas 
j svetimus departmentus ir 
skundir kad ir savo prie- 
šo—dalykas nėra švarus. 

Taigi aišku, kad skundžiant 

mane nei p. Kaupas, nei-gi p. 
|Chcsnul paraginimo nuo val- 
i džios tame dalyke neturėjo, o 

Įdare tai savo liuiosu noru, kad 
pasitarnavus klerikalų parti- 
jai, kurios abudu ponai 1>uv> 
ir ynu nartais. Patarle vie- 
nrjik sako-dviems ponams tar- 
nauti negalima! 

Nepaisant skundų ir perse- 
kiojimu per minėtas ypatas aš 
apleidau tarnysta Karės De- 
partamente su gerais veliji- 
mais paties divizijos viršinin- 
ko, Generolo M. ChurchiU'o 
ir daugybės afieieri ųsu kuriais 

aš dirbau, o prieš keletą die-, 
nu apturėjau iš Karės Depor-Į 
ftgnento pagyrimo ir padėkos 
itestata. kurs įdėtas i rėmus 
<abo mano geriausiame kam- 
baryje, kad pas mane atsilan- 
kantieji galėtų jį pamatyti. 

C. Pilėnas. 

Prūsu Lietuviu Keturiolika Punhiu. 
Kaip žinoma, Prūsų Lietu- 

vos dalis iulyg padarytos ali 
jantų sutarties, pasiliko inter 
nacionalizuota, kolei alijantai 
galutinai nenuspręs, kaip pa- 
sielgti su tomis žemėmis. Kas 
dabar dedasi tenai, mus ne- 

pasiekia jokios žinios. 
.Vienok tenai, tai yra Prūsų 

Lietuvoje kova virte verda. 
Vokiečiai bando visaip perse- 
kioti prūsų lietuvius, stato vi- 
sokias kliūtis, o ypačiai sten 

giasi sukiršinti, sukelti darbi- 
ninkus. Vienok lietuviai te- 
nai dirba ir jau sutvėrė Prūsų 
lietuvių tarybą, kuria vado- 
vauja Dr. Gaigalaitis. Ta ta 
ryba išdirbo šias taisykles (ci 
tuoj ame su lyg dienraščio 
"Prūsų lietuvių balsas" einau 
čio iš Tilžės). Štai tie reika- 
lavimai : 

1) Koveik;ausiai apstatyti 
Klaipėdos miestą talkininkų 
kariumene, idant išvengus dar 
bininkų pasikėlimo, kurie yra 
kurstomi Vokietijos vyriausy 
bes, ir kad apsaugojus lietu- 
vius, nuo vokiečių persekioji- 
mo. 

2) įstatyti valdininką iš lie- 
tuvių, kuris valdytų prižiū- 
rint apsaugos galybėms ir pa- 
siklausdamas Lietuvių Tautos 
atstovybės. 

3) Valdytoje galėtų pav- 
ilkti tie vokiečiai valdininkai, 
kune neperdaug savo piktu- 
mu pagarsėjo ir kurie žmonių 
gerbiami. 

4) Lietuviška1' nemokanti 
valdininkai privalo lietuvišk i 
kalbą išmokti ir ja vartoti su 

žmonėmis. Moksb kalba mo- 

kyklose reikėtų iš lengvo per 
vesti iš vokiškos kalbos į lietu- 
višką. Urėdiškoji kalba pri- 
valėtų buti lietuviškoji, o tuom 

tarpu ir vokiškoji. Urėdiški 
apskelbimai turi buti leidžia 
mi lietuvių ir vokiečių kalbo- 
se. 

5) Policija reikia sudaryti 
iš išimtina' lietuvių kilmės 
žmonių. 

6) Būtinai reikia sudaryti 
kariumenę iš ištikimų lietuviu 
vyrų. Kiomiiaiidos kalba yra 
lietuviškoji, vėliau galima bu- 
tų sudaryti ir iš vokiečių kom 
panijos Jas pritaikant prie lie- 
tuviškųjų. Ginklų ir j rėdymo 
praišamc iš Apsaugos Valstijų 
prieš atsiskaitiiavimą. 

7) Kogreičiausiai sugražin 
t i visus lietuvius belaisvius. 
1,8) Iš Vokietijos atgal rei- 
kalauti visus visuomeniškus ir 
.privačius paimtus ;.piniįgus: u- 

tuft-ti''daiktus, 'kurie teisėtai 
priklauso atskiriamajam kr a 

štui; taip pat kad atgal pasi- 
liktų visi krašto valdiški'įtai- 
symai kaip tai: gelžkeliai, ma 

sto dalykai ir t. t. Atiduoti at- 
gal>:ši kraštą paliečiančius do- 
kumentus ir- raštus. 

9) Męs prašome ko veiki au- 

siai leisti nuims patiems pla- 
čiai vaidytis dab vjant vyriau 
siai Lietuviu Tarybai. Visa: c- 

kraštas buvo grynai lietuviš- 
kas išskirus Klaipėdos miestą 
Dėlto teisinga, kad pastoje 
lietuviška. 

10) Kaip tiktai kaimyniška 
ji Lietuvos Valstybė turės de 
mokratiniu budu išrinktą at- 

stovybę (Parlamentą), nori 
me ir męs išsiskirti į ją ntusų 
atstovus. Mūsų atstovams 

drauge padedant, senajai Lie 
tuvai išleidžiamieji įstatymai 
privalo veikti ir atskiriamame 
mus krašte iki Lietuvos Val- 
stybei susitvėrus galutinai 
męs su ja busime suglausti ir 
sudarysime bendrą visti Val- 
stybę. 

11) Kol nebusime suvienyti 
su Lietuva, męs noriu j'nau- 
dotis iki šiol veik usiais įsta- 
tymais ir palaikyti labdarin- 
gąsias įstaigas. 

12) Klaipėdos darbiniu 
kanis męs prašome koveikiau- 
siai maisto. To laukti nepri- 
valo. Užmokėti galėtume tuo 

jau. 
13) Apsaugos galybių pra 

DOVANAI 
Vėliavos Akyvaizdojc 

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 skyriai: 
"Sveikatos Namas," Dieve padėk, 
"Grafas d'Artigas", 

"Išvogtas" "Laivas Ebba," 
"Dvi dieni jūrėse", "Apverstoji Taurė" 

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

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

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

dienraštyje rasije daug žinių'iš, Lietuvos 
iv Paryžiaus. "Lietuva" 27..metų amžiau:, 

: visuomet dirba lietuviams. Todėl,'užsi- 
rašykite" ir gaukite dovaną. : 

Faraginkite ir savo draugus. 

LIETUVA 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

Lietuva metams kainuoja: j KUur^V ^5 00 

Čekius ar Alonoy Orderius siųskite adresu 

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

Vardas ir Tr^rjrdo 

No. ir Gatvė 

Miestas ir Valstija 

kuri;} dovanu norite? 

Uonic ateiti su pilnu išsitikčji 
niu ir mus saugoti ir padėt 
pratarpti mūsų silpnybėje ii 
kultūroje, prekyboje ir pramt 
nėje. Al y s busime jums visa- 
dos dėkingi. 

14) Su lenkais męs nenori- 
me turėti jokio susirišimo. 

Pasirašiusis prašomas var 

dan lietuvių pasveikinti Ali- 
jantų vietininkus jiems pribu 
vus j Klaipėdą. 

Į Vardan Lietuvių T autos 

Tarybos. 
Ar šie reikalavimai jau 

įteikti alijantams, ar dar ne, 
męs to nežinome. Tiktai jie: 
buvo plačiai paskelbti vokiško 
je spaudoje pradžioje liepos 
mėnesio šių metu. 

Dr. M. flerzmaii 
1Ž RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomai per 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir akuierto. 

Gydo aStriai Ir chroaiikas ligas, vi- 
ry. moterų ir vaikų, pagal naujausiu 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
(riciaitu. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18tk Street, netoli Fwk Street. 
VALANDOS: Nuo 10—*\2 pietv. ir 6—8 vakarei*. Tele;,hone Canal 3110 Gv /ENIMAS: 3412 S* Halsted 3t 

ALANDOS: «—9 ~*q. Hktai. 

A.Masalskis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- rlausial, teisingiausiai Ir daug 
pigiau, kaip kiti, d§lto, had 
męs patįs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk* 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veeelljoms, krikštynoms 
lr kitiems reikalams dienę ar 
nakty. 
330 Auburn Ave. Tel. Drover4139 

Mildos 
Teatras 

3318-42 S. Halsted St 
Frttbdcda 7 talaad* tai vakaro 

Suka tenai ir aediligad 2 vai. w» ptoft 

ŽemaflSc 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir karesmokesti 

J-^lBJfcSteTY BONDS 
Męs perkame Liberty Jionds a 
pilną "Cash'' verte. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—9 
Utarnlnkais Keivergaia ir 
Subatomis 9—9. 

CASH 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood ir Tiulina gatvių: 

FIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant C urų, Lentų, R8mų Ir Stogam* Poplerlo 

SPECIALIAi: Maleva malevojlmul stubų iš vidaus, po $1.50 ui fallon^ 

CARR BROS. WRECKJNG CO. 
30^3-3039 SO. HALSTLD STREET, CHICAoO, >LL- 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir su pagelta 
naujausiu ir tobuliausių elckLriklniŲ jtalsų. 

Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldleniais 10 iki 12. 
1645 We8t 47-ta netoli nuo' Marshfl«ld Ave. 

STASYS SIMKUS ** M ,,¥ 1 ** ¥IIIIH¥W ant Michigan Ave., arti Van Buren 
9V MOKINA PIANO IR KOMPOZICIJOS 

Valandos: 9 Iki 12; 2 Iki 5; 7 Iki 9. 
Pirm atsilankymo malonėkite patelefonuoti: HYDE PARK 6907 

J. PAVLOVICH GARAGE 

PERSIKĖLĖ NAUJON VIETON 

5437-39 S. ROBEY ST. 
BUVĘS PO NO. 3222 *. HALSTED ST. 

TELEFONAS PROSPECT 7427 

Patarnauja diena ir naktį. Pristato uutomobilius vestuvėms, ba- 

liams, krikštynoms ir t.t. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ KARGENAS 
Teisingos Kainos. 

*" Užganėdinimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
Taiku, vėliausių stalių ir konservatyviškų modelių $20.00 iki $45.00. 
Vyrų ir jaunų tikinu siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir aukščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augšiiail 
Ptrkite sau oveikotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatdjo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų 'r overkotų nuo $8.50 ir augžčiau 
FuJl dress, tuxedor frakai ir t.p. nuo vlO.OO ir augščiau. 
Krautuvė atdara kaB vakarų iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. 
Subatomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Insteigta 1902 1415 SO. HALSTED STREET 

GERB. STv ŠIMKAUS; NAUJOS DAINOS. 
Vienam balsui prič piano 

1) Sunku man gyventi (vidut. balsui) 60 
2) Miegok mano kudikčli (viddut. b&teui.) .. .60 
3) Ne dėl tavęs aš, mergelė (vidut. bal.) .. .50 
4) Era, mano brangi (Bass) .50 
5) a. Pamylėjau vakar 

b Vai varge, varge Kaina75c. 
e Vai putė, putS 

6) Kur bakūžė samanota 50 
Gaunama LletuvoB Knygyne, 3253 E. Morgan St Cfeteaco, 11L 1 
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SANDARIEČIŲ SUSI- 

RINKIMAS. 
A. L. T. Sandaros 25 kuo- 

pos mėnesinis susirinkimas 
įvyks utaminke, 8:30 vai. 
vakare, "Lietuvos" svetainėj 
3253 So. Morgan St. Šiame 
susirinkime apart kit ko bus 
nominacijos į centro virsinin 
kus- 

Valdyba. 

SUV. VALSTIVJŲ V AL 
DŽIA PARDAVINĖS VAL- 

GOMUS DAIKTUS. 
Nuo utaminko valdžia 

pardavinės Chicagos šeimi- 
ninkėms suvirš šimtą vago- 
nų kariumenės valgomų 
daigtų už papigintą kainžį. 

Vidurmietyj tuos daigtus 
bus galima gauti departe- 
mentinėse Boston, Fair ir 
Rothchild krautuvėse. Tos 
krautuvės žada pristatyti nu 

pirktus daiktus namon dy- 
kai. 

Valgomi daigtai daugiau- 
siai susideda iš vaisinių, dar 
žovinių ir mėsinių konservų 
ir taip pat cukraus, kruopų 
ir miltų. 

Taipgi, lietuvės šeiminin- 
kės privalėtų pasi.iauduoti 
gera proga. 

LIETUVIŲ MOTINU 
DOMAI. 

Rugpjučio 30 d., Coli- 
peum svetainėje prasidės pa 
roda, taip vadinama "Child 
Weifare Exposition," arba 
paroda vaikų užlaikimo, po 
globa Chicagos ukėsu komi- 
teto Kiekviena Chicagoje 
gyvenanti tauta yra kviečia- 
ma dalyvauti toje parodoje. 
Jei k'ku1 n n v? tnuta ned \lv- 
vautų, tai butų lygiai kaip 
kad tokios tautos Chicagoje 
visai nebūtų. Taigi, lietuviai 
turi būtinai dalyvauti ir dar 
turi pasistengta atsižymėti. 

Butų neprošali, jei musų 
lietuviai daktarai atkreiptų 
savo atydą į tą dalyką. 

Lietuviams bus paskirta 
atskira diena. 

Viskas ką lietuviai pirva- 
lo padaryti, tai gauti de- 
šimts sveikų, gražų kūdikių, 
ne senesnių kaip dviejų me- 

tų, ir paskirtoje dienoje juos 
nugabenti į Colliseum. Žino- 
ma, motinos turi buti paro- 
doje kartu su vaikais. Apart 
to parodoje taip pat turi bū- 
ti lietuvis daktaras arba slau 
gytoja, jie turės žmonėms 
paaiškinti apie sveikatos da 
lykus lietuviškai. Parodoje 
bus rodomi krutomieji pavei 
kslai ir bus aiškinama kaip 
kudikius auginti, kad jie bu- 
tų sveiki ir gražus. 

P-nia Marė Damijonaitie- 
nė yra lietuvių skyriaus pir- 
mininkė. 

Moterįs turinčios gražus 
kudikius, kurios nori pla- 
čiau dasižinoti apie tą paro- 
dą, privalo keriptis prie 
p-nios Damijonaitienės ne 

vėliuas kaip iki 25-tai die- 
nai šio mėnesio. 

Ant parodos bus dalina- 
mos dovanos. Lietuvės turi 
pasistengti, kad jas gauti. 

Marė Damijonaitienė, 
3237 Auburn Ave. 

KRIKŠČIONYBĖS PLA- 
TINIMAS. 

Vakar ant kampo 43-tos 
ir Aubum gatvių tūlas vyru- 
kas aiškino žmonėms apie 
Kristaus mokslą. 

Manoma, kad tie misionie 
riai yra siunčiami pas lietu- 

vius per taip vadinamą 
"Chicago Tarit Scy." šita 
draugija turi už tikslą skleis 
ti Dievo žodi ir aiškinti bib- 
Ii 'A- 

M. K Š. 

SUSITRUMPINO DARBO 
VALANDOS. 

Kada Chicaga paliko bei 
svaiginančių gėrimų, tai ir 
ponai "saliunčikai" susilau- 
kė normalių darbo valandų, 
panašiai kaip dirbtuvėse, 
kurių darbininkai priguli 
prie unijų. Seniau, tai svaigi 
nančių gėrymų šinkuotojams 
buvo tiesiog katorga, jie tu- 
rėjo dirbti nuo penkių iš ry- 
to iki pusnakčiui, žiūrėk, 
apie penktą iš ryto kas nors 
ateina ir beldžia į durys. 
"Duok snapso, nes apetito 
neturiu. Be snapso negaliu 
valgyti kiaulienos." 

Dabar tai jau kas kitas. 
Atidarai saliuną apie 8-tą 

ar 9-tą iš ryto, uždarai vėl 
kada tau patinka. Dirbi kaip 
tikras unijistas, niekas ta- 
ve nekabina ir niekas neturi 
p.ogos ant tavęs užpykti. 
Darbo sanlygos nesuligina- 
mai pagerėjo. 

PASEKMINGAI DAR- I 
BUOJASI. 

Pereitoje savaitėje 17-tas 
skyrius vos tik per clu vaka- 
ru priimdinėjo drabužius, o 

jų jau sunešta suvirs $500. 
vertės. Tarpe suneštu drabu- 
žių yra neblogų, beveik vi- 
sai naujų "paltotų" ir taip 
pat moteriškų aprėdalų. 
Matyti, kad Briclgeporto 
)žmonės gerai atjai-čia savo 

brolius ir seseris lietuvoje ir 
nedaili aukų labdaringam' 
udibui. 

Ypatingai reik čia pažy- 
mėti p-nią Jablonskienę. Ji 
netik, kad surinko daug dra- 
bužių, bet dar prisidėjo dar- 
bu ir laiku, kad tuos drabu- 
žius pataisyti ir išskalbti. 

Pas p-nęs Jablonskienęs 
ir dabar guli krūva senų dra 
bužių^ kurie reikalauja pa- 
taisymo. Yra pageidaujama, 
kad atsirastų ir daugiau mo- 

terų, kurios nors retkarčiais 
galėtų pašvęsti savo liuosą 
laiką tam prakilniam dar- 
bui. Kas iš moterų gali pa- 
dėti yra kviečiamos ateiti va 

karais į 17-to skyriaus san- 

dėlį, arba pas p-nę Jablons- 
kienę, 3236 S. Morgan gat- 
ve, kad jai pagelbėti. 

Kas turi atliekamas drapa 
nas, pasiskubinkite atnešti, 
nes kuo greičiau surinksime, 
tuo greičiau pasiųsme Lie- 
tuvon. 

L G. D. aukų pagarsinime, 
"Lituvos" 192-me numeryje, 
įsiskverbe keletas klaidų. 
Vietoje D. Jankauskas turi 
buti P. Jamkauskas, vietoje 
T. Oniunas, turi buti Ig. 
Aniunas. Visai nepaminėti 
— Juškevičius $2.00 ir U. 
Levickienė $1.00. 

Pasarga. Aukų rinkėjai 
turi užrašyti pravardės aiš- 
kiai ir teisingai, kad išveng- 
ti keblumų su laikraščių re- 

dakcijomis. 
M. K. Šilis, 

17-to Skyiraus Rast. 

PLATINA MELAGINGUS 
GANDUS. 

Paskutiniuose laikuose tar 
pe lietuvių atsirado vyrukų, 
kurie platina visokius mela- 
gingus gandus. Jų numilėti- 
nas paprotis, tai yra skleisti 
žmonių tapre, buk iš Lietu- 

vos ateina laiškai, kad tent 
ji'Z viokas gerai ir buk Lie- 
tuva nereikalauja jokios pa- 
šelpos. Juokingiausias da- 

k 

lykas yra tame, kad pagal jų 
pasakojimus, tai Lietuva net' 
rengiasi šelpti Amerikos lie- 
tuvius. 

Sunku yra pasakyti, ką! 
tie melagingų žinių platinto 
jai nori atsiekti savo tokia 
propaganda. 

Iš Lietuvos laišku jie su 

savimi niekados' neturi. 
Kada yra nuo jų reikalauja- 
ma, kad jie tuos savo laiš- 
kus parodyti, tai jų atsaky- 
mas y*v, kad tokį laišką ne- 

va gavo kas nors iš jų drau- 
gų ir jie tą laišką neva skai- 
tė. 

" 

Tegul žmonės netiki ką 
tie melagysčių platintojai 
skelbia. 

M. K. Š. 

POLICIJA SURADO DIN- 
GUSIĄ MERGAITĘ. 

Nickoksai A. Chapikas, gre 
kas, gyveno pas tulns Awga- 
rus taippat grekus. Stefia, 
13kos metų Avvgani duktė, 
labai patiko Chapikui. Šios 

sanvaitės pradžioje jisai Ste- 
fia išvedė neva Į Lincoln par- 
ka ant pikniko. Abu dingo. 
Policija pradėjo jieškoti ir va- 

kar tą porelę surado ne Li.i- 
ocln parke, bet Omahoje, 
Xebr. 

T. M. D, REIKALAI. 
Prie Darbo Lietuvos 

Mylėtojai. 
Kaip matosi, paskutiniu 

laiku TMD. veikimas lyg 
apsnūdo ir narių tarpe ma- 
ža entuziazmo ir maža veik- 
lumo. Atkreipusi atydą j 
tą, TMD. 22-ra kuopa savo 

mėnesiniame susirinkime 
nutarė sušaukti Chicagos 
apskričio kuopų konferenci 
ją ir pąarginti narius 
šios organizacijos ir visuo- 
menę prie didesnio veik- 
lumo. 

Konfeemcija įvyks 14 d. 
rugsėjo (September) 1919 
m. 1-mą valandą po pietų, 
"Lietuvos" Bendrovės sve- 

tainėje 3249 So. Morgan 
Str., Chicago, 111. 

Apar įvairių kit^ draugi- 
jos reikalų skiriama apkal- 
bėjimui sekanti dalykai. 

1. Išleidimas p. Šerno 
raštų. 

2. Išleidimas įvairių kitų 
knygų. 

3. Rinkimas knygų ir jų 
siuntimas Lietuvon. 

4. Rengimas paskaitų žie- 
mos metu. 

5. Suradimas budų padi- 
dinti narių skaitlių ir dr-jos 
iždo inplaukų. 

6. Susirišimas apskričio 
kuopų, kad jos tankiau ga- 
lėtų bendrai veikti. 

7. Abelnai pasitarti apie 
draugijos veikimą, jos visus 
reikalus ir didesnį draugi- 
jos išplėtojimą. 

Geistina, kad visos kuo- 
pos skaitlingai dalyvautų 
šioje konferencijoj. Todėl 
ir skiriame, kad nuo kiek- 
vienų 10 narių ar mažumos 
dalyvautų po vieną atstovę. 

Visos apielinkės kuopos 
malonės tuojaus išrinkti sa- 
vo atstovas ir jų vardus- pa 
vardes bei adresus tuojzus 
prisiųsti musų konferencijos 
rengimo komitetui adresu: 
Mr. J. Šiolis, 903 W. 33rd 
Str., Chicago, 111. 

Taipgi labai pageidauja- 
ma, kad TMD. kuopos ir 
pavieniai nariai, vistiek kur 
jie negyventų, prisiųstų ko- 
mitetui gerus ir naudingus 
draugijai patarimus bei su- 

manymus. Butų malonu to- 

kių sumanomų ir patarimų 
gauti kuodaugiausia ir grei- 
tu laiku, kad butų galima 
viską išlaiko sutvarkyti ir 
priderančiai prirengti kon- 
ferencijos apsvarstymui. 

Konferencijos Rengimo 
Komitetas: 

į M. K. Šilius, Juoz. Šiolis. 
Iz. Pupauskas, Jonas Ilgau- 

įdas ir M. J. Damijonaitis. 

DDAUGYSČIU KONFE- 
RENCIJA. 

Galutinas sutvarkymas 
VarPo Išleistuvių. 

Chicagos draugysčių kon- 
ferencija įvyks rugpjiučio 20 
dieną, seredos vakare. Wod- 
mano svetainėje. Šioje kon- 
ferencijoje bus nustatyta 
tvarka ceremonijų, išlei- 
džiant Lietuvos Laisvės Var" 
pą, kurios bus sekantį nedėl- 
dienį, t. y. 24 dieną rugpju- 
čio. 

Valdyba. 

PALAIMIN i OS LIETU- 
VOS DR-JA 

Rugpjiučio 13 d. musų 
d-ja suteikę pašalpą savo 

streikuojantiems nariams 
Pinigai buvo paimti iš drau- 
gijos iždo ir taipapt iš priva- 
tinių aukų. Šiądien, kada 
pragyvenimas pabrango, o 

darbininkų algos liko beveik 
tos pačios, darbininkai yra 
priversti streikuoti, kad ko- 
kiu nors budu pagerinti savo 

būvį. *• •!!*, 
Reik pripažinti, kad Palai 

mintos Lietuvos" drja labai 
rūpinasi savo nariais, ypa- 
tingai, kada juos užpuola ko 
kia nors nelaime. 

Dabar ant kiek galima 
yra šelpiami visi musų na- 

riai, kurie streikuoja. Tai 
yra pavyzdingas darbas 
Yra pageidaujama, kad prie 
tokios draugijos prigulėtų 
kuodaugiausia narių, nes 

toda bus galima suteikti 
daugiau naudos musų visuo- 
menei. 

I. Grigaitis, 
£. Čepulis 

Streikierių Komitetas. 

CICERO, ILL. 
Parsiduoda Lotas. Lot 28 
in Block 35. Prie 51st Ct. 
Cicero, 111. Rašykite J. PHI- 
LIP, 1212 State St., Racine, 
Wis. i --i 

PARSIDUODA ant 2 ir pusės lubu 
namas, 3 fletai, kaina $3500, randos 
neša $37.00, tinka pieno stočiai, barz- 
daskutyklai arba kitam kokiam ma- 
žam bizniui. $500 jmokėti, o likusius 
pandomis išmokėsite. Savininkas 
Gleich, prie 2908 West 38th Place. 

— 

REIKALAUJAME 

DARBININKŲ. 

BELT SANDELIS 
IR K'TU DIRBTUVĖS 

DARBININKŲ 

MEDŽIO DARBUI. 
GERA MOKESTIS 

IMPERIAL METHODS CO. 

750 SO. CIRCLE AVE. 

FORKST PARK, ILL. 

I IMKITE GARFIELD 

AUGŠTUTINIUS GATVE- 
KARIUS I FOREST PAR- 
KĄ IKI HANNAH AVE, 

PARSIDUODA 3 mediniai namai, 
su puse akro lotu prie kiekvieno. 
Taipgi 10 akrinės farmos ir akriniai 
lotai parsiduoda pigiai. Norėdami 
pilnesnių informacijų klauskite: 

PETER MICKIELSEN, 
115 St. and St. Luois Ave., 

Mt. Greenwood, 111. 
Telefonas 26. 

$100,000 SUTAUPYS AMERIKAI 

Reikalingi Agentai 
Naujas preparatas taupymui Ga- 

soiino, kuris sutaupys nuo 20 — 40 
nuo.šimc-iii. Tūkstančiai vartotoju 
t-eikalauja. Vartojamas Automobi- 
liams, Trokan" Motorinėms Val- 
iems, Motorcyk Uasollno kasi- 
mo inžinams ir c»iiaiviams. Pašal- 
pa mokamo: Sutrumpins tolumą 
nuo 20—40 nuošimčiu. Padidins jie- 
gą motorui. Padaugins greitumą. 
Motoras trauks švelniai. Lengvas 
"užštardavimas" šaltam o oro. Ap- 
saugoja nuo suodždu. Sutaupins Ga- 
ražo išlaidas. 

Agentai ir savininkai reikalaudami 
kreipkitės: 

Elect. Chemical Laboratory 
P, O, Box 1(14, Muskegon, Mieli. 

SKOLINU sPINIGUS 
ant antro morgečio labai prieinamo 
mis sąlygomis. Kam reikalinga Bko- 
Untl pinigai, tegul atsilanko j ofis% 

H. EPŠTEIN, 
Roora 708; 5 No. LaSallt 
Telefonas Franklln 2803. 

VALENTINE PHESSMAKiNG 
COLLEGa 

Mokina siuvimo, tlrplaso, designlng 
dienomis lr vakarais dėl bizulo li 
namų. Paliudijimai Išduodami ir vle 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašyklt6, o mę? pasi?tnngp!mf 
autelktl ]ums patarimą. 

SARA r <VTEK. Principą] 
2407 W- Maalson ^t. 

PRANEŠIMAS SCENOS 
MYLĖTOJAMS. 

Naujas scenos veikalas AUKSO 
VERŠIS. Vieno veiksmo komedija. 
Lošime dalyvauja 4 vyrai ir 1 mergi- 
na. Lengva perstatyti. Dabar laika3 
pasirinkti veikalus žiemos sezonui, 
neapleiskite šios komedijos. 

Kaina ir>c. 
Išleistojaus adresas: 

M. J. Damijonaitis 
3237 Auburn A ve. 

Chicago, 111. 

NORINTIEJI PIRKTI 

VYRIŠKU REIKMENŲ IR 
DRAPANŲ 

MUSŲ VACIŲ DARBO PAGAL 
NAUJAUSIA MADA. 

KREIPKITĖS PAS: 

RELIABLE CLOTHES 
SHOP 

4557 S. ASHLAND AVENUE, 
TELEPHON E DRCVER 4328 

DR. I. E. MAKARAS. 
!į]£T(^^^DVTOJAs n CBIRURGAę 
Ofisas: 1741 W."k^rniP^TREETT 

Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. 
Tlefonas: lioulevard 3480. 

Rezidencija: 4515 So. \Vood Street. 
Telefonas: Yords 723. 

rel V'AP.DS 1353 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRUnGAS 
x*7do visokias ligna moterių, 
vaikų Ir vyry Specmliškal gy- 
do limpančias. užsinenėjusiae 
ii yaslaptogas vyru ltgaa 

3259 So. Halsted St.( Chicaua, !t 

% Virginia Narbutt 
Physician & Surgson 

3001 West 2211d Street 
ai ii Marshall Blvd 

Ofiso valandai: 
2 Iki i po plot 
7 Ibi 9 vakare 

Tat, Lavvndde €60 
Gyvenimesj 

TeJL Rockw«l| 1631 

Dr. G. M. Giaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

$149 8. Morgan St., kerti 32 et. 
8pec!aii»tas Moteriškų, Vyričktj, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 8—10 ry^o, 12—1 po 
piet. &—h vuk., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YAR!I3 6S7. 

FradU Naujus Metus su tobulu aki" 
gijimu, taip. kad :uf»'v aepialeistumei oer » 
sus metus, kas tiU uuti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akiij <i 
galvos skaudfjicus, trumparegyste uba t«H 
refOotf prašalinama, pasitarkite su mani" 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacija DYKA) 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE., OMICAG' 
Kampas IKtcu Gatrėi. 

Jčioi lubos, vivB ^latfo aptiekus. Tttovklte 
mtuo paiuJą 

Valandos: nuo 9tos vai. i">ta ik". 3 vai. rak. 
Kedilioj: -UC 'J YHL tjlu iki Iii vai. <]ien«s. 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios Knygos: 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, 'ško darosi 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai- 
kosi ir 1.1. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydč ir Nazareto. Labai graži 
i apysaka iš laiku kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašė 

Eugenijus Stic, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 
3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijom Prof. Blockman'o. 

Visiems suprantamai aprašyta ypatybes chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- 
lių. Puslapių 138, kaina 5£c. 

5. Istorija Chicagcs lietuviu. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. Čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- 
je, kiek lietuviškų draugijų ir 1.1. Puslapių 580, kaina $j.oo 
Ta pati audimo apdarais $r-75 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert. vertė Dr. A. Bacevičia. Kny- 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t. 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi. 
209, kaina 75c« 
Tapati audimo apdaruose $1.50 

7. Gadyne šlėktos viešpatavimo L i e t u v o j r (15^9—x795) Parašė J. Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviukas Sta- 
tutas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lie- 
tu va susijungė su lenki ia ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapių 532, kaina $2.00 Ta pati audimo apdaruose $3.00 

8. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu 
budu išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 
senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto žen 
klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $i.5« Ta pati su audimo apdrais $2.25 

9. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- 
sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 
kus žinksnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos .pajiegų, ir kaip jas priverčia dirbti pagal sa/ > norą ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 238, kaina $1.00 Ta pati audimo apdaruose "I-75 

10. JKnslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai išaiškinimas m ori u darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų parodančių tas štttkas. Puslapių 262, kaina $1.00 
11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, Iš Įvairių šaltiirų surinko J. Laukis. Puslapių 39.2, kaina $1.75 Ta pati audimo apdaruose $2.50 
12. Indepenciance for tlie Lithuania nation by T. Norus and J. Žilius. Isstied by Lithuanian Nationol Council in U. S. of America. 

\Vashington, D. C. Price 25c. 
13. Tikras ienybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne. 

žinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Xieks tiek 
nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C. 
Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau- 
kis. Kaina 25c. 

14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki- 
nanti knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, kaip už- 
laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- 
liu paveikslėlių žmogaius kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, 

17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- 
pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra- kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei- 
do T. M. D. Pusi. 96, kaina 50c. 
Ta pati audimo apdaruose 75c. 

i<5. Lietuviu Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijo naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose ii 
patiems per save mokinties. JPupieros kietais viršeliais 45c, 16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- 
jose knygose su daugeliu paveikslėliu. Visu šalių ir tautų svarbiau- 
si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, 
stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir t^t. Surengė J A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $2.00 Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.00 18. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: orlaivių. Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga pasisekimų žmonijos įgytų oro, žeinės ir vandenų ^užkariavimų. Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa-* dirbo ir praktikon j vedė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido 
T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. Ta pati gražiais viršeliai \ 50c 

19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė 
šernas, čia rasite aprašymą apie įvairius musų žemės augalus, jų vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki 
didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina 50c. 

20. Pamokslai Išminties ir teisybes. Parašė kun. Tatarė. Cia 
telpa 128 juokingu, bet išmintingų ir pamokinančiu, pasakaičių, mo- 
kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 75c. 

21. Vėliavos Akyvaizdoje. Francuziškai parašė Julės Verne, lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos mūrininkų po vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, kad tada jie buo pasakojim' tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai išsipildė. Šiądiejiinėjc karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum int šios 
apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveik* tokius stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų ditnų au 
torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity- tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu a.ių die 
nų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio mėty išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina $1.00 

22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė į lietuvių kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai 
yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinki lygiai vaikams, kip- ir suaugtiems. Šita knyga yra išversta j visas civilizuoto pasaulio tautų kalbus ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio 
namuose. Pusi. 362, kaina $1.00 Ta pati gražiais audinio apdarais $1.50 

^5. l ne iraternal Age. The Problems of Peace and The Right? of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad sus pažintų su mumi ir musų tautos pageidavimais 
Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo 
kaiminams amerikonams. Kaina 15c 

24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 
1905—7915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taiipgi kiek ym lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- 
virtainių milių žemos, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, isdirbistės, literatūra, 
darbai žymių lietuvos raitininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos Dau- 
kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymiu 
vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99. kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 

"L I E T U V A" 
3252 South Morgan St, CHICAGO, ILL. 
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