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Lietuviai Traukia Linkui Dvinsko 
Suvienytu Valstijų Senatas 

Užstoja Airius. 
Vokiečiu Kariumemė 
Gelbsti Bolševikams. 

Bulgarija nori vėl kariauti. 
Vengrai smarkiai sumušė cechus. 

LIETUVIAI TRAUKIA 
LINKUI DVINSKO. 

Berne, birželio 6 d.— 
Prancūzijos bevielinė agentū- 
ra praneša, kad lietuvių kariu- 
menė pasekmingai traukia nuo 

Vilniaus linkui Dvinsko, ir su- 

lyg lietuvių biuro pranešimo 
jau užėmė Kscia (vardas, ma- 

tomai suklaidintas). 

SENATAS REIKALAUJA 
IŠKLAUSYTI AIRIUS. 

Wash. D.C. birz. 6 d.— 
Senatorius Borah įnešė Suvie- 
nytų Valstijų senaton rezoliu 
ei ją, kuri reikalauja, Su vieny 
tų Valstijų atstovybės taikos 

konferencijoje idant konferen- 

cija išklausytų airų delegaci 
ją su Edvvard de \'alera prie- 
šakyje, ktari reikalauja Airi- 
jai įieprigulmvbės. Rezoliu- 
cija oriimta 60 balsų prieš vie 

VOKIEČIU KARIUMENĖ 
GELBSTI BOLŠEVIKAMS. 

Stockholmas, birželio 6 d. 
Estonijos kariškas štabas' 
išleido oficialį pranešimą, 
kuriame pažymi, kad vokie 
čių kariumenė palikta Bal- 
tiko provincijose, gelbsti 
bolševikams. Štabo praši- 
mas skamba sekančiai: 

"Ant fronto ties Gatčina 
buvo smarkus mušis su bol 
ševikais ištisą dieną utarnin 
ke ir vėl atsinaujino sere 

doj. 
"Pietinėje fronto dalyje 

vokrečių rezervinė kariume 
nė, vieton stumti priešą nuo 

Rygos, stengiasi visais bu- 
dais spausti musų liniją." 

Sulyg pranešimo, šiame 
vokiečių judėjime naudoja- 
ma trjs kavalerijos skyriai. 

BULGARIJA VĖL NORI 
KARIAUTI. 

Kopenhagenas, birž. 6 d. 
Balkanų žinių agentūra prane- 
ša, kad Bulgarijos kariumene 
tapo sumobilizuota ir traukta 
H;:Vui Sei brjos rul)ežtau3. 

Plrr.'.iatt buvo pranešama 
apie mobilizavimą Bulgarijos 
kariumenes, bet nebuvo žinomi 
'•k.-hi t.>kio elgimosi. Dabar 

tiniai pranešimai neduoda prie 
žasties naujai karei tarp Bul- 
garijos ir Serbijos. 

VENGRAI SMARKIAI 
SUMUŠĖ CECHUS. 

Praga, Čecho-Slovakija bilž. 
6 d.—Dr. Irabor, Čechijos 
ministeris šiądien pranešė, 
kad Vengrijos sovietų kariu- 
menė netikėtai smarkiai suniu 
šė čeeho-slovakų armiją. I.:* 
pranešama, kad cechų armija 
vis traukiasi prieš vengrus. 

Padėjimas sulyg ministerio 
užreiškimo yra sunkus ir yra 
reikalinga būtina pagelba iš 
talkininkų pusės, kitaip Čecho- 
Slovakija taps sunaikintą, ar 

bent atimta nuo jos turtingiau 
sios vietos. 

STEIGIAMA VALDŽIOS 
SAMDYMO BIURAI. 

Wash. D. C., birželio 6 d. 
Yra paruošta bilius dėl jstei 
gimo šalies darbininkų samdy- 
mo biuro. įsteigimui tok a O 

patarnavimo rekomendu(>jama 
paskirti keturis milijonus do- 
liariu. c 

PLEBISCITAS CHERSO 
SALOMS. 

Belgrade, birželio 6 d.— 
Havas agentūra praneša, ka< 
plebiscitas Cherso salose paro 
do, kad gyventojai • daugiai 

j linksta link Jugo-Siavijos. U;, 
^risidėjimą prie Italijos 3.000 
gi prie Jugo-Slavijos nei 5,??/ 

I balsvi. 

BESARABIJA PRIFŠ 
RUMUNIJA. 

Paryžius, birželio 6 d.— 
Paryžiun atvyko delegacija i: 
Bessarabiios vadovaujant Al 
eksandrui Krupenskiui, buvu- 
siam pirmininkui žemėtijų Bec 
sarbijos gubernijos. 

Bessarabija turinti gyvento 
jų apie tris milijonus ir plotą 
žemės didesnį už Belgiją. 

Delegacijos pirmininkas iš- 
reiškė, jog yra neteisinga skil- 
ti Bessarabiją prie Rumunijos, 
nes gyventojai yra beveik vi 
si rusai. Ir delegacija rcika 
laus pripažinti Besarabijai 
apsisprendimo teisės po Tauit: 
Ly^os kontrolė. 

Dede Šamas ir Negeistini Piliečiai. 

BETURI SUŽEISTI > 

DUBLINO RIAUŠĖSE, 
Dublin, birželio 6 d.— 

Vakar vakare airiai apvaikš- 
čiojo gimtodienį Jameš Co- 
nnollyį taip vadinamo "airių 
komanduo j anči() generolo,'' 
kuris tapo nužudytas geguži' 
3 dieną 1916 metais už veiki- 
mą airių revoliucijiniame ju 
dėjime. 

Valdžia buvo uždraudusi bi 
le susirinkimus demonstraci- 
jas delei šio nuotikio, bet ai- 
riai to nepaisė ir susirinko ties 
atstovų butu. Policija, žino- 
ma, pareikavo išsiskirstyti, pa 
sekinėje to, šūviais iš minios, 
tapo sužeista tris policistai ir 
viena mergina. 

NUŽUDYTA DU MUNI- 
CHO KOMUNISTU. 

Berlinas, biržeUo 6 d. Iš 
Municho praneša, kad Herr 
Levine, buvusis komunistų ly- 
deris Bavarijoje ir Herr Nis- 
sen, kitas komunistų lyderis 
tapo nubausti mirtim. 

Levine buvo redaktoriumi 
laikraščio "Raudona Vėliava", 
gi ^griuvus spartakų režimui 
Muniche slapstėsi pas tūla ar- 

chitektą kaipo mokinys, b:t 
buvo surastas ir po dviejų die- 
nų teismo nuteistas mirtim. 

MERGINA LĖKS PER 
ATLANTIKĄ. 

, Cleveland, Ohio. Ruth 
Lavv, mergina aviatore ketina 
lėkti per Atlantiko vandeny- 
ną. Ji mano lėkti tuo pačiu 
keliu, kuriuo lėkė Havvker, t. 

y. Nevvfoundland ir Airija. 

MANOMA, KAD ŽUVO 
MOKSLĄVYRSAI. 

San Diego, Cal-, birž. 6 d. 
Iš Los Angeles pranešama, 
kad yra manoma, jog žuvo bu 
rys mokslavyrių, kurie buvo 
išvažiavę su tyrinėjimo sie- 

kinis į Ramti jų vandenyną. 

TYRINĖS KAS INFOR- 
MUOJA KONGRESĄ. 
Wash. D. C. birželio 6 d. 

Nesenai Suvienytų Valstijų 
kongrese kur tai surado pilna 
tekstą taikos sutarties su Yo- 

^ • 

kietija. fas padarė nemažą 
sensaciją j nekuriuos kongres 
monus, nes kongresas nėra vi\ 

vęs taikos sutarties teksto. 
Šiądien tapo įnešta senatan 

demokratų rezoliucija, kuri 
reikalauja iŠtirimo, kokiais 
liais dasigavo sutarties tek- 
stas Amerikon, jei pat.* kon- 
gresas nėra jos aplaikęs. Nei 
yra užmetimų, kad teksią pri- 

'■ siuntę kam nors vokiečiai. 
Greta šios rezoliucijos, tuo- 

jau priimta kita rezoliucija, 
kuri reikalauja, kad tuojau bu 

| tų suteiktas Suvienytų Yal- 

jstijų kongresui pilnas tekstac 
, taikos sutarties su Vokietija. 

RUOŠIA SUKILIMĄ 4 

DIENĄ LIEPOS. 

Wash. D, C. birž. 6 d.-- 
Valdžiai pranešta, kad tarp: 
radikališkų elementų yra pa- 
sklydęs gandas, jog dabar esa i 

ti valdžia Ims nuversta 4 die- 
ną liepos mėnesio. Vartoji- 
mą bombų pradėti manoma 2 

dieną birželio, gi pati taip sa 

kant, griovimą val nos už- 

baigti 4 d. liepos. 
Valdžia deda visas pastan- 

gas, kad užbėgus galiniam 
riaušių išsiveržimui. 

YANKIAI SUSIMUŠĖ SU 
POLICIJA. 

Brussells, Belgija, birž. 6 d 
Seredos naktį iški'.j susirėmi- 
mas Suvienytų Valstijų karei- 
vių su vietos policija. Pasek 
mėje tapo sužeisti trįs polici:- 
tai. du civiliai žmonės ir vie- 
nas Amerikos kareivis. Tapo 
suareštuota trįs Amerikos 
kareiviai, kurių tarpe ir sužei- 
tasai. 

ea^egį BWWg"3Bg 

REIKALAUJA NEPRi- 
GULMYBĖS EGIPTUI. 

Paryžius, birželio G d.— 
Egipto delegacija iš. 20 vyrų 
reikalauja taikos konferenci- 
jos priepažinti Egiptui nepri- 
gulmybę. Pirmininku komisi- 
jos yra Mahamed Mohmoud j Paša, buvusis gubernatorius. 
Suez perkasos ir taipgi buvęs 
gubernatorius provincijos B?, 
hera. 

Jis kaltino Anglijos val- 
džia, kad ji neleidusi Egipto' 
delegacijai vykti Europon E;;":1, 
to neprigulmybčs reikalais, j 
Dėl. to, girdi, rezignavo iš vie- 
tų Egipto ministeriai ir vai-j 
džiai buvo sunku sudaryti tin-| 
karna ministerija. c J c 

Toliau delegacija užreiškč. 
kad Egiptui būtinai reikalingi 
pilna neprigulmybė, nes kraš- 
tas be to negalįs tinkamai vy- 
stytis ekonomiškai. 

KOLČAKO ATSAKYMAS 
TALKININKAMS. 

Paryžius, birželio 6 d.— 
Prancūzijos užrubežmiu rcika 
lų ofisas aplaikęs Kolčako at- 

sainia j talkininkų reikalavi- 
mą link pripažinimo Omsko vai 
džios dėl visos nc bolševikiškos 
Rusijos. 

Manoma, kad admirolo Kol- 
čako atsakymas sutinkąs su tai 
!kininkų reikalavimais, tik klau 
sime steigiamojo susirinkimo 
Kolcakas, Ijcrods, csas kiek ki- 
tokios nuomonės negu talkinin- 
kai. 

MAKEDONIJA REIKA- 
LAUJA NEPRIGULMY 

BĖS. 
Lausam.e, Šveicarija bil'Ž. 

6 d.—Vyriausia taryba make- 
donu organizacijų Šveicarijo- 
je pasiuntė kablegramą Suvie- 
nytų Valstijų senatui ir pre- 
zidentui \Vilsonui, prašant su 
teikti Makedonijai neprigulmy 
bę, ir pnliusuoti makedonus 
nuo amžinos vergijos. 

KASYKLOSE ŽUVO 83 
YPATOS. 

| vVilkes Barre, Pa. birž. G d 
kasykių ir valstijos viršinin- 
kai šiądien pranešė, kad eks- 
pliozijoje žuvo 83 užmuštais 
ir 50 sužeistais, kuriu keletas 
esa sužeisti sunkiai ir Greitai u O 

nepagis. Dėlei šios eksplio- 
zijos liko datur našlių, ir naš- 
laičių. Vietos organizacijos 
pradėjo organizuoti pašalpą. 

AMERIKONAI MAITINA 
VOKIEČIUS. 

Wash. D. C., birž. 6 d.~ 
Su vieny tų \ "aisti jų intendantas 
pardavė maisto vokiečiams, 
užimtose Amerikos kariume- 
nės Vokietijos dalvse, už $3,- 
500,000. Pardavinėjama bu- 
vo tik civiliems gyventojams. 
Tokis pardavinėjimas yra už- 
kirtas talkininku 'komisijos. 

KALBANČIOS BEZ- .. 

DŽIONĖS. 
New York, birželio 6 d. 

Čia pribuvo profesorius R. 
L. Garner, kuris laukėsi Afri- 
koje su moksliškais tikslais: 
Jis sugrįždamas parsivežė .net 
4 tonus įvairių Afrikos daly- 
kėlių dėl moksliškų tyrinėjimų. 

Jis pasakoja, kad Afrikos 
dalyje Kongo yra beždžionių 
iš veislės gorilla, kurios varto- 

ja tenykščių gyventojų kalba; 
žinoma žemame laipsnyje ir 
žodžius supranta savotiškai. 

'f 

PAKVIETĖ TURKIJOS 
DELEGATUS, 

r'aryžius, birželio G d.— 
Taryba keturių didžiųjų pra- 
nešė Turkijos vizirui, kad ta- 

ryba yra pasirengusi išklau- 
syti viziro pranešimus; vienok 
jis skaitysis ne kaipo įgalioti- 
nis, bet kaip liudininkas Tur- 
kijos reikale. 

LENKAI PRIEŠINGI 
PLEBISCITUI. 

Paryžius, birželio 6 d.— 
Lenkijos premieras Padare\v- 
ski labai priešinasi naujam nta 

noniani padavadijimui link 
Silezijos, kur sakoma, kad to 
krašto likimą spręstu plebisci- 
tas (visuotinai gyventojų bal- 
savimas). 

Girdi vokiečių katalikų d va 

siškija yra neprielanki len 
kams ir jie gali nusverti, kad 
kraštas nubalsuotų pasilikti 
prie Vokietijos. Tuomi Len- 
kija nustotų turtingo ukėmis 
krašto ir taipgi žvw!;i kasy- 
klų. 

BOLŠEVIKAI ATĖMĖ 
SARAPUL. 

Londonas, birželio 6 d.- 
Gauta bolševikų bevielinis te- 
legramas, kuris praneša, kad 
bolševikai at^iomč nuo Kolca 
ko žymų miestą Sarapul ai:t 

upės Kama j pietvarkius nuo 

Perm Kolčako kariumenė at 
ėmė šį miešti nuo bolšev'kų 
pereito pavasario užpuolimuo- 
se. 

Telegramas taipgi pabrie- 
žia, kad bolševikų pulkai toje 
apielinkėje vis žengia pirmyn. 

IŠKĖLĖ REI"VO RESPUB- 
•j LIKOS A ELIAVA. 

3erlinas, birželio 6 d.— 
I)r. Dorten, kuris 1 diena bir- 
želio buvo aptklebtas prezi- 
dentu naujos respublikos, už- 
ėmė su savo kabinėtu ofisą 
\ 'isbadene ir iškėlė naują vė- 

liavą ant namo. Naujos res- 

publikos vėliava turi baltą ir 
žalią spalvas. 

i 

ANGLAI SUĖMĖ RUSI- 
JOS LAIVĄ. 

I Londonas, birželio kj d.— 
News agentūra ii Stochholmo 

! praneša, kad nedėlioję, laike 
susirėmimo rusu ir anglų lai- 
vynu Finliandijos įlankoje 
anglai suėmė vieną Rusijos 
transportinį laivą. 

AMERIKONAI GELBSTI 
REINO RESPUBLIKAI. 

Coblenz, birželio 6 d.— 
Apsiskelbus reino provinci- 
joms neprigulminga respubli- 
ka,, Vokietijos salininkai pradl* 
jo trukdyti naujos respublikos 
veikimui, bet ten stovinti Sr 
vienytu Valstijų kariumenė r. 

teikė nemažą parama naujai 
respublikos valdžiai. 

-fcS^v_ 

BOLŠEVIKAI IŠVYTI 1 
ALEKSANDROVK. 

| Londonas, birželio o d. 
i Kaspijo jūrių 'rytiniai..: pa- 
kraštyte apielinkėje miestu 
Aleksandrovsk veikė bolševi- 
ku kariumenes būrys. Neku- 
rį laika tarp bolševikų ir an- 

eju tęsdavosi susirėmimai, 'a O v c 

galiaus anglai su pagelba oriui 
vio boml ardavo miestą ir bol- 
ševikai buvo priversti par- 
traukti. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkeje:1 
Nepastovus ( ras subat-'-je ir 

nedėlioję, gali Imt kiek lietaus, 
maža atmaina temperatūroje 
ir Švelnus įvairus vėjr» 

Vakar a likčiaus i tempera- 
tūra buvo 73 apie 5 valau,!, 
popiet. 

Saulėtekis 5:15; Saulėleidis 
8:22. 

yjikJb -gyvuli o LiTA 

; Atyda Biznieriams- ! 
Pradedant kokf nebūk bizni, i 

pirmas reikalas yra apaigarsiniina&j i kad žmonės žinotų apie jūsų užves; 
|tą b:;:aį. Apgarsinimas turi butH 
• gerai parašytas ir plačiai išplatin-J [tas. Tik gera' išgarsinta vieta at 
j neša navininkui naudą. 
j Dabar yra geriausia proga gar# 
► simi- "Lietuvoj," nes "Lietuva'' J 
[daugiausiai pasidarbavo del Lietu-< 
Ivių S< inio ir dabar iš visu pusių J 
ĮSuv. Valstijų Cbica.eon suvažiuos < 
■gabiausi'-tikriausi lietuviai. Jie J !<"'a prabus i»» keletą dienų, kiti II j įgiaus. šitie atvažiavę lietuviai, ar. 
Į delegatai norės susipažinti su Cliij e^eros lietuviškais bizniais ir k? < 
[reiks, apsipirkti pas savuosiu^-llela j ivius. 

j Laike Seimo "Lietuva" visi de < 

►legatai skaitys, kartu Ir jieškoa .Tu-J [s r. kcPiinv,'. kur k a •:*•> nusi' 
įpirkti. T; iui lietuviai biznieriai pa- j 'sinaudokite proga, garsinkitės savo i 

pramones dienraštyje Lietuva. J 

I LIETUVA į ) 
\ 3253 SO. MORGAN STREET i 

< 

| Telephone Boulevard 4250 ^ 
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Adv, Bronius K. Baluti*, Adresai: 

Pr«nam«raica, apgarsinimu lr kitokio biznio relka 

Jais retti krotftib kUiia.13 } iManrašdio Administraciją 
KorM*oni}«n«t]AK HuU* lr straipsniu* reik adresuot: 
DlenuUiMo Redakcijos vardu. 

Joki raitai, b« pndaTlmo ražčjo tikro vardo-pravar- 
d£s fiapart siapivardė9) ir adreso, negali butl sunaudoti, 

ApRAt- .... kaina su.ūkiama pareikalavusi. 
AfiraonlUkai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 ik! 

12-tai išryto ir nuo f»:30 Iki 6 vakare. 

Seimo Išvakarėse. 
Po ryt plasideda Chicagoje Amerikos 

Lietuvių Seimas. Prie nepaprastų aplin- 
kybių, nepaprastu buclu jis yra šaukia- 

mas, ir nepaprastos iš jo gali buti pasek- 
mes. 

Šaukiamas jis, kuomet tenai Europo- 
je musų tėvynė randasi kritikiškiausiame 
padėjime ir kuomet čia Amerikoje santi- 
kiai tarpe partijų Įsitempė iki augščiau- 
siam laipsniui-iš to paties Seimo prie- 
žasties. 

Ir sunkiausi darbą yra smagu dirbti, 
kuomet visų dirbama sutikime ir santa- 
roje. Iš kitos pusės, ir lengviausis darbas 
tankiai buva nepakeliamas, kuomet jis pri- 
sieina dirbti prie suskaldytų jiegų. Ne- 

uždyką todėl turime ir patarlę, kad "Ir 
šiaudinė taika yra geresne už auksinį 

Daruį 
šisai seimas turės: nepaprastai sunkų 

darbą, nes jo jiegos tapo susilpnintos par- 
tijinės kovos vedimu. Kunigų agtacija 
prieš seimą, nors toli-gražu nesulaikė ka- 
talikiškų draugijų nuo dalyvavimo seime, 
tačiaus ji, neabejotinai, sulaikė diktoką 
skaitlių delegatų, kurie kitaip butų seime 
dalyvavę, šis^i seimas todėl negali tikėtis 
buti taip skaitlingu, kaip buvo pernykštis 
New Yorke. 

Tačiaus, anot patarlės, "dalykas ne 

kiekybėj, bet kokybėj," — ne. tame, ai 

delegatų skaitlius bus didelis, bet tame 
kaip jie mokės Seimą pasekmingu padary- 
ti savo rimtais darbais. Nuo to priklau- 
so Seimo pasisekimas. 

Pasekmingu jis turi buti. To reika 
lauja labas tėvynės, vardu kurio jis šau- 
kiamas ; to reikalauja ir pati garbė Seime j 
rengėjų ir Seimo delegatų. 

Seimo priešai nieko taip netrokšta, 
kaip to, kacl šis Seimas nenusisektų, kad 
jis pasiliktų bergždžių, arba užsibaigtų 
kokiu skandalu, arba betvarke. 

Tuomet Seimas butų pilnai nenusise- 
kęs; tuomet Seimo rengėjai butų diskre'di 
tuoti prieš tėvynę Lietuvoj ir prieš visuo- 
menę čia Amerikoj. 

Kam butų iš to skriauda? Aišku, kad 
tėvynei tuomet iš tokio nenusisekusio Sei- 
mo galėtų buti tik bledis. Gi Seimo ren- 

gėjams ir tautininkų sriovei, kuri šį Sei- 
mą remia, iš to jokios naudos nebūtų, nes 
tuomet kunigėlių organai ir visi, kurie iki 
šiolei muilis vertė prieš Sei/ną, pasakytų 
visuomenei: "Ar męs jums nesakėm; ai 
męs jųs neperspėjome, kad iš to niekas 
neišeis ir kad jie nemoka rimtai tautos rei- 
kalų vesti?" 

Kada-gi galima bus skaityti odinį, 
pasisekusiu, o kada nepasisekusiu? Į tai 
atsakymas yra tik vienas ir aiškus. Sei- 
mas bus pasisekęs, jeigu jis svarstys tautos 
reikalus rimtai ir atliks stambesnių ivg- 
kiančių, būdavo j ančių darbų tėvynes nau 
dai. Jis bus pasekmingas, jeigu jis su- 
gebės dalykus taip pastatyti, kad iš to lie- 
tuvių visuomeniški santikiai pagerėtų, kad 
per Seimo.darbus lietuvių jiegos, kovo 
jančios už Lietuvos neprigulmybę, sustiprė- tų, o nesusilpnėtų. Seimas bus pasekmin- 

jeigu jis užims vietą cemento, jungian- čio kuodaugiausiai lietuvių vienon galin- 
gon sienon, kuri turi Lietuvos neprigul- Inybę atlaikyti. 

Ir atpenč, jeigu Seimas vieton virsmįf 
lietų darbų, sukeltų dar didesnę neapykan 
tą ir kovą tarp Įvairių lietuvių visuomenės 
dalių, čia Amerikoje; jeigu jis įneštų dar 
didesnę betvarkę musų viešan gyveniman 
ir tokiu budu skaldytų lietuvių visuomenės 
jiegas, vieton jas traukti krūvon, — toks 
šeimas istorijos akyse negalės buti paskal- 
ytas kitokiu, kaip tik nenusisekusiu ir blė- 
iingu dalyku — ir del tos paprastos prie- 

žasties, kad politiškas Lietuvos padėjimas 
šiądien yra toks, jog visos jiegos dabar 
privalo but naudojamos traukimui visų 
■ietuvių .vienybėn, o jokiu budu neprivalo 
buti eikvojimas brolžudiškai vidurinei, 
larppartijinei kovai. 

$ $ 

Męs girdime, kad net tarp Seimo ren- 

gėjų buk esą tokių, kurie norėtų iš šio Sei- 
mo padaryti savo rūšies ''teismą" visiems, 
iairie Seimui nepritarė, — ypač kunigams. 

Kunigų ir jų partijos elgimąsi, jų agi- 
tacijos prieš Seimą, ištikro, buvo ytin ne- 

gražios, o nekuriuose atsitikimuose tiesiog 
begėdiškas pasielgimas ir istorija, reik 
manyti, tinkamai mokės tai apvertinti,-— 
.-'eriaus už mus. Tačiaus, išmintingi vyrai 
neprivalo pamiršti, kad jų locni nuopelnai 
niekados nėra mieruojami kitų nusidėji- 
mais. ̂

 
Jie yra ir bus mieruojami tik jų 

locnais gerais darbais. Tai yra elementarė 
teisė. 

Neužtenka nurodinėti kitų ydas, juos 
apkaltinti jiems "skūrą nulupti" už jų pra- 
sikaltimus. Reik patiems parodyti, kad 
męs mokame geriaus už juos pasielgti ir 

i geresnį už juos darbą padaryti. Tuomet, 
ir tik tuomet męs galime parodyti, kad męs 

'esame geresni už juos. 
"Jie mums lupo skūrą iki šiolei, tai 

męs nulupsime jiems skūrą dabar".-Tokia 
politika yra naturališka tarp žmonių, kurie 

[vadovaujasi daugiaus jausmais, negu pre- 
įtu. Tokią politiką gali užgirti siauručiai 
I partizantai. Bet tokios siauros politikos 
| negali užgirti rimta istorija. Net pašalinis 
bešališkas temytojas, išgirdęs tokį obalsį ir 
pamatęs tokius darbus, pasakys tik vieną, 

; būtent: "Jie skūrą lupo jums, o jus lupote jjiems,-abudu lygus, nes abudu lupikai; i puodas katilą vanoja, o abudu suodini" 
Ir todėl to neprivalo buti šiame Sei- 

me. Jeigu delegatai nustotų politiškos lyg- 
svaros ir iš Seimo padarytų "bausmių eks- 
pedicją"—pasekmės butų tokios, kad Sei- 
mas turėtų tapti nepasekmingu. Žmonės 

•nesiunčia delegatų ir nešaukia šio Seimo 
"teismams" ir "bausmėms" ir partijiniems 

j ragų laužymams; nesiunčia tam, kad vieną I partiją iškelti, o kitą paaukštinti. Visuo- 
| menei visa tai nerupi. Jai rupi vienas— 
ir tik vienas dalykas, būtent, kad Seimas pa darytų ką nors tikrai naudingo Lietuvai. 

Męs esame įsitikinę, kad, nepaisant kai-kurių išsišokinėjimų, Seimas tai ir ga- lės atlikti, užsirašydamas tokiu budu auksi 
nemis raidlmis istorijoj kovos už Lietuvos 
ne'prigulmybę. 

į Svetimoje Spaudoje apie Lietuvius,! 
» 'r 

AUTOMOBILIAI LIETUVAI. 

Nauja eksporto turgavietė atsidaro 
Amerikos automobilių dirbėjams mažoj 
Lietuvos respublikoj prie Baltiko jūrių. 
Taip pirmųjų atstatymo reikmenų ji reika- 
lauja automobilių, automobilinių dalių, 
reikmenų ir tulšių. Ji taipgi reikalauja :alios medžiagos, kaip gumos ir geležies 
mašinoms — visa tai automobilių dirbi- 
mui. 

Per platų ir modernišką ko-operativių 
t vaisbinių organizacijų Lietuva yra su- 
jiorganzavus finansiškai bei ekonomiškai 
ir yra prisirengusi užmokėti už tai, ką ji >erka. Šalis yra apsipažinusi su automo- biline vaizba Amerikoj, bandė jos produk- tus prieš karę ir jie patiko jai. 

Lietuva jau pradėjo atstatinėti savo 
kelius. Automobiliai išimtinai bus naudo- jami Lietuvoj iki jos geležinkeliai bus at- 
tatyti ir vėl įeis operacijom 

Lietuva reikalauja užbaigtų produk- tų, kaip pasažieriniai vagonai, trukai ir 
vežimai, savo atgimstančiam bizniui ir pra monei. Ir ji turės dar didesnį pareikala- vimą motorinių traktorių, ūkiškų trukų ir įvairių kitokių ūkiškų vežimų. Nes jos monės yra beveik visi ūkininkai, su der- linga žeme ir įgimtu gabumu prie ukinin- kystės. Su naujagadynėmis mašinomis iš Amerikos dirbtuvių jie tikisi labai greitai 'Atsilyginti sau keturių metų nuostolius. 

_ Lietuvių, kurių yra maždaug apie sep- ■vni milijone i, yra agresyvė darbšti ta<ita. ^iimo i Lietuva uostai yra: Karaliaučius, Klaipėda ir Liepojus — visi "Baltiko jū- rėse. 
— Iš News, Detroit, Mich 

Geg. 23 d. 1919 m. 

Mokslo lntekmė ant žmogaus, 

Mokslas ant žmogaus turi 

begaliniai didelę intekmę. Ne- 

mokytas žmogus neturi tokios 
vertės, kaip mokytas žmogus. 
.Vlokytas žmogus šimteriopai 
naudingesnis ne tiktai sau, 
bet ir kitiems žmonėms. Moky- 
tas žmogus geriau gyvena, 
lengviau dirba, ir visiškai yra 
kitokiu, negu nemokytas. Ne- 
kurie žmonės net sako, kad ne- 

mokytas žmogus artinasi prie 
gyvulio, o mokslas žmogij ski- 
ria nuo gyvulio. Tiktai mokslas 
žmogų daro žmogumi. 

Šiądien visiškai nemokyta 
žmonių nėra. Net laukiniai 
žmonės visgi ką nors moka, ko 
nors mokyti. Tegu! tas lauki- 
nių žmonių mokslas menkas, 
žemame laipsnyje, bet visgi m> 

kslas. Ir laukiniai žmonės jau 
moka susikurti ugnį, pasiga- 
minti sau šiokius tokius dra- 
bužius, šokias tokias sau lin- 
dynes-namelius. Tokis moks- 
las, kaip ugnies sukūrimas yra 
didelis mokslas. Tas, kuris pir- 
mutinis išrado ugnį, buvo di- 
delis išradėjas. Kolei žmonės 

nemokėjo nei ugnies susikurti, 
įie buvo tiktai ant gyvulių lai- 
psnio. Kas pirmutinis išrado 
ugnį, niekas nežino, nes ugnis 
išrasta taip senai, kad jokia is- 

torija, joki palikimai to nepa- 
rodo. Kuvo tiktai užsilikusi pas 
senovės grekus legenda arba 
padavimas, kad buvo kada tai 
gyvenęs ant žemės galiūnas 
Prometejus, kuris nukę-iavo į 
dangų pas dievus ir iš tenai pa 
sivogęs parnešė ant žemės ug- 
nį. Už tokį drąsų Prometejaus 
pasielgimą dievų dievas Zeu- 
sas baisiai nubaudė Prometė- 
jų, jį prikalė ant Kaukazo prie 
akmeninio kalno, o atlėkė ere- 7 ; c 

liai jam gyvais piešė knną ii 
širdį. 

Tai legenda, tai tik senovės 
pasaka, bet ji aiškiai parodo, 
kad jau senovei žmonės supra- 
to kaų) svarbus yra ugnies iš- 
radimas. Išradėjas to išradi 
1110 turėjo kentėti. Ir iki šiai 
dienai kiekvienas išradėjas maž 
daug turi dirbti, kentėti, k« >1 
jis išranda ka nors ir paskui 
vėl kentėti iki* žmonės tuo iš- 

radimu pradeda naudotis. 
Žmogus gimsta laukiniu 

žmogumi. Jei kūdikis beaugda- 
mas nieko nesimokytų, jis pasi- 
liktų laukiniu. Tiesa, yra tokiu, 
kurie nelankė mokyklos, bet dar 
tas nereiškia, kad jie butų visai 
nemokyti. Ir visiškai mokyklos 
nelankęs žmogus daug, labai 
daug ko moka nuo kitų aplin 
kinių žmonių. Mokėjimai dar- 
bų, apsėjimų, mokėjimas kal- 
bos, ir daugelio kitko persiduo- 
da iš genkartės genkartėu. Mo- 

kykla tiktai padidina laipsnį to 

mokėjimo keletą kartų. P>e 
mokslo niekas negali apseiti, 
mokslas daro ant žmogaus to- 
kia intekmę, kad žmogus ab- 
soliučiai neturintis jokio moks- 
lo vargiai galimas pavadinti 
žmogumi. Mokslas daro žmo- 

gų žmogumi. 
Dėlei mokslo senovės gudruo 

liai dirbo, dėl jo dirbo vidu 
riniuose'amžiuose, del jo dirba 
ir dabar. Kiekviena moksliška 
žinia, kiekvienas teoliogiškas 
dogmalas, kiekvienas moraly- 
bės įstatymas, tai vis darbas ei- 
lės žmonių, ar net ištisų gent- 
kareių praeityje. Kiekvienas 
kas mokina kitus ar pats moki- 
nasi, kelia ir tobulina žmones. 
Jei to nebūtų, grįžtų barbarų 
laikai. 

Cia turime pasakyti dar iv 
tai, kad pats mokslas nieko 
žmogui ir žmonijai neduoda, 
jei žmogus ta mokslą nepritai- 
ko gyveniman, arba nesinaudo 
ja tomis moksliškomis žinio- ; 

mis. Gali buti žmogus pabai- 

gęs didžiausius medicinos moks 
lus, gali žinoti visas ligų pas- 
laptis, bet jei jis žmonių negy 
do, iš jo mažai naudos. Gali bū- 
ti didžiausis ir gabiausis inži- 
nierius, visa gerai išskaičiuo- 
jantis, bet nebus iš ju naudos, 
jei jis eis į miškus malkų kirsti. 
Nėra jokios naudos nei iš ku- 
nigo, kuris žino šventraščius, 
moralybės pamatus, bet tuos 

moralybės pamatus nepritaiko 
gyveniman, neparodo pavyz- 
džio, Tokių pavyzdžių męs ga- 
lėtume daugybę privesti ir jie 

į visi parodys tiktai tą, kad jei 
dikčiai mokytas žmogus nesi- 
naudoja tomis moksliškomis 
Ižiniomis, kurias jis turi, tai tas 

Jo mokslas naudos neneša. 

]» augščiau išdėstyto tegali- 
mas padaryti tiktai vienas išve- 

idimas: žmonės privalo naudo- 
I tis tuo mokslu, tomis žiniomis, 
kurias ingiju, kad iš to butu 
nauda jiems patiems ir apskri- 
tai visiems žmonėms. Todei 
mokytojas turi mokyti kitus, 
gydytojas gydyti, šiaučius ba- 
tus sinti, ekonomistas rūpintis 
šalies gcrbuviu, sociologas so- 

ciale tvarka ir 1.1. 

Ištikro gyvenime taip ir yra, 
hct nevisuomet. Tankiai pasi- 
taiko taip, kad žmonės savo 

mokslą, savo žinias apie kokia 
nors gyvenimo šaką, padeda j 
šalį, u užsima tuomi, apie ką 
neturi mažiausio supratimo. 
Tuomet tai jau blogai. Tuomet 
apskritai imant nors draugijo- 
je randasi daug gerai mokytu 
ir prityrusių žmonių, bet jie 
užsiimdami ne savo darbu, pa- 
daro tokias aplinkybes, kad, 

rodos, mokytų ir prityrusių 
žmonių visai ir nėra. Tokio 

atsitikimo pavyzdžiu gali but< 
Iviisija. Tenai dabar profeso- 
riai ir inžinieriai ant «'atviu če- O c 

batus valo arba laikraščius par- 
davinėja ar gatves šluoja, occ 
batu valytojas užima profeso- 
rių vietas. Rezultatas pasidaro 
tas, kad nėra gerai nuvalyti 
žmonių čebatai, taipgi universi 
tetai paversti į čebatų valytojų 
vietas. 

Kitas pavyzdis bus mums 

artimesnis. Pas mus kunigai 
stengiasi tapti politikos vadais, 
Pasekmė to yra, kad pas mus 

suirusi politika, nes ją nori ves- 
ti žmonės su politika nesusipa- 
žinę, o bažnyčiai stokuoja pa- 
vyzdingu darbininku, ir lietu- o c. c y 

viai kas kartas tolinasi nuo baž- 
nyčios. 

Mokslas ir žmonių patyrimas 
ant žmonių ir jų gyvenimo da- 
ro begalinę įtekmę. Kur žmo- 
nės patyrę pradeda vesti kokį 
nors darbą kokią įstaigą, vis- 
kas sekasi, visi džiaugiasi, gė- 
rė jasi. I >et kaip neprityrę žmo- 
nės imas1" už kokiu nors reika- 
lu, tuomet viskas suyra, griūna. 
Todėl jei męs norime, kad 
mums sektųsi, imkimės tiktai 
tų darbų, kurie kur patyrę. 

Politikai, pilit:l::s žinovai 
lai veda Lietuvos politika, pa- 
dėkime jiems, leiskime jiems 
daryti darbą. Tuomet jie atneš 
naudą. 

Gydytojai lai organizuoja 
Lietuvių Kaudonąjj Kryžių. 

Kunigai lai rūpinasi bažny- 
čiomis, lai padaro, kad žmonės 
butų dori, lai duoda doros pa- 
vyzdžius. 

Laikraštininką1' lai riša įvai- 
rius klausimus, lai duoda mums 

perils laikraščius. 
Poetai, muzikai, dainiai lai 

luoda lietuviams dainų, lai ža- 
dina jausmus. 

Ir tiktai tada ims gerai ir 
nis pasisekimas, kuomet kiek- 
vienas žmogus sulyg savo ži- 
lių. sulyg pritirimų užims sau 

priderančiu vietą. Kol pas mus 

» 
11 paprastas tamsuolis manys, kad i 

jis tik tik nc apšvietos ministe- 
ris, kuomet kiekvienas kunigas 
manys, kad jis Bismarkis, kuo- 
met bile redaktorėlįs save skai- 
tys filisofijc^s daktaru, tuomet 
bus betvarkė ir suirutės. 

Kiekvienam žmogui yra at- 
viras kelias kilti augštyn gyve- 
nimo laiptais. Kiek ienas ūki- 
ninkas, kiekvienas paprastas 
vaikinas gali tapti k ui ir minis 
jteriu, tik jis turi p-itirti, turi 
daugiau žinoti negu kiti, turi 
išmokti. Tik išmokęs, tik pažin 
damas darbą ir suprasdamas 
atsakomybę žmogus gali užim- 
ti ir dirbti tą darbą, bet ne ki- 
taip. Ir ištikro kokis gi keistas 
pas žmones supratimas. Joki s 

žmogus nesimokinęs valdyti 
.gatvekario neišdrįsta užimti 
motormano vietą. Ir, rodos, 

įėra lengvesnio darbo: paėmei 
rankeną, pasukai ir gatvekaris 
nna, nori sustabdyti — atsu- 

kai atgal ir tormaža užleidai. 
Tai ir visas mokslas. Bet n 

paprasta darbą niekas nesimo- 

kinęs neišdrįsta užimti. I5et 
buti pirmininku didžiausios 
draugijos, valdyti ir organizuo- 
ti tūkstančius žmonių, tvarkyti 
milžiniškas įstaigas, kiekvie- 
nas mano, kad jis tam t;kęs. 
Mano, kad pasuks rankena i c 

viskas eis, nežiūrint, kad viskas 
suirs, susidaužš. 

Kiekviena svarbesnį ir atsa- 
koma darbr. privalo d;rbti tik- 
tai prityrė žmonės. Yelyt lai 
buva mažiau kas padaryta, bet 
padaryta gerai, kad iš to butu 

daug daugiau naudos, negu 
blėdies. 

P. N. 

Kareivis ir Ginklas. 
\ 

Karė jau pasibaigė ir 
žmonės skaito žaizdas, ku- 
rias jie atpturėjo, bet taip- 
gi skaito ir tuos pelnus, 
kuriuos karė atnešė. Ne- 
kurie žmonės sako, kad ka- 
rės duoda tiktai vienus nuo 

stolius, ar bent daugiau 
nuostolių, negu pelno. Bet 
jei taip butų, tai ir karių 
nebūtų, nes pasaulis juk 
sau nuostolių nenorėtų. Jei 
yra karės, tai turi buti ir 
nauda iš jų. Tiesa, gal da- 
bartinis psichologinis žmo- 
nijos stovis to nesupranta, 
bet ko nesupranta, tai dar 
tas nereiškia, kad to nebū- 
tų. Jei karės yra, tai jos 
kam nors reikalingos, kam 
nors neša naudą. 

Ir ištikro kiekvienas pa- 
žangesnis žmogus tiki į ko- 
vą, j karę. Dar daugiau— 
kiekvienas kariauja. Visi 
socialistai kariauja už savo 

idėjas ir šaukia kitus ko- 
von. Visi demokratai iš- 
kėlę gražią kovos vėliavą. 
Vyčiai kariauja, jėzuitai v.a 
riauja. Kariauja visi, kas 
tiktai gyvas. Kariauja gy- 
vuliai, kariauja augalai, ka- 
riauja net negyvoji bedvąsė 
medžiaga — tai jūrių van- 
duo daužo akmeninius kran 
tus. Karė tai gyvenimas. 

Kariauja ir mus lietuviai 
už Lietuvos laisvę, už savo 

laimę, už savo šviesesnę 
ateiti. 

Bet karė be ginklo nėra 
karė. Niekas nenori stoti 
kovon neapsiginklavęs. 
Kiekvienas nuo gi) vos iki 
kojų ginkluojasi. Augalai 
ginkluojasi dygliais, gyvu- 
liai ragais ir dantimis", o 

žmogus?... ; 

Žmogus ginkluojasi kuom 
jis tik gali ir kaip išmano. 
Kareivis ant mūšio lauko 
ginkluojasi šautuvu ir kar- 
du, ūkininkas kariaudamas 
už gyvenimą ginkluojasi 
žagre ir špatu, raštininkas 
plunksna, amatninkas gink- 
luojasi įvairiais įrankiais. 
Ginkluojasi visi, kas tik gy- 
vas. Šiądien nedrįsta pa- 
sirodyti ant gyvenimo are- 
nos neapsiginklavęs niekas. 

Vienok už vis svarbiau- 
sis žmogaus ginklas, tai jo 
protas. Protu apsiginkla- 
vęs žmogus apgali smarkiau 
sius ir pikčiausius ž"ėrrs; 
žmogus protu apsiginklavęs 
pavergė vėjus ir audras, o i 

galingąjį stichijinį perkūną 3 

priverčia sukti jo mašinas. Į 
žmogus protu apsiginkla- * 

vęs nors pamažėli sušunka, : 

bet jo šauksmas gyvu bal-h 
=;u girdimas kitame krašte J 
žemės Kamuolio. Žmogus T 

apsiginklavęs protu iškasė < 

urvus žemes gelmėse, nusi- 
leido į jūrių gilumas, žmo 
gaus protas padarė tą, kad 
jis lekioja ore, žino žvaigž- 
džių kelius. Žmogaus įran- 
kis protas pavergė dangų ir 
žemę, pavergė tarpžvaigždi 
nes erdves. Gamta, galin- 
goji, visogalinga ęamta šią- 
dien lenkia galv*\ prieš žmo 
gų, nes žmogaus rankose 
yra karališkas skipetras ku- 
ris protu vadinasi. 

Žmogaus svarbiausis jran 
kis, tai protas. Tai alfa ir 
omega visko, kas ant žemės 
yra. 

Lietuvy! Leiskite mums 
paklausti ar daug pasidar- 
bavai del to savo svarbiau- 
sio įrankio proto? Ar daug 
Ijį patobulinai? Ar daug 
savo protą išvystei? Al- 
gai taip sau tunai, kaip Die- 
vas davė? 

Ant kiek yra patirta, lie- 
tuviai labai mažu rūpinasi 
patobulinimu savo proto. 
Labai mažai duoda žinoji- 
mo savo protui, mažai man- 
kšto savo smegenis. 

Užtai lietuviai yra ir atsi- 
likę nuo kitų tautų, užtai 
kitataučiai išnaudoja lietu- 
vius, nustelbia gyvenimo sū- 

kuryje. Bet nors dabar lie 
tuviai turėtų susiprasti ir 
pirmiausiai tobulinti savo 

protą; turėtų protą lavinti 
*.utekiant jam daugiau ži- 
nių. 

Bet kaip lavinti? Kaip 
įgyti daugiau žinių? _— ne- 

vienas paklaus. 
Į tai nesunku atsakyti. 

Reikia skaityti gerus laikraš 
čius ir geras knygas. Kei- 
kia kasdien nors po bisku- 
tį perskaityti parėjus iš dar- 
bo, be to negalima apsišvies 
ti. Reikia diena iš dienos 
skaityti dienrašti "Lietuvą", 
kaipo geriausi savišvietai 
laikrašti. O ar skaitai jį? 

Bet dar negana to. Rei- 
kia kuom nors ir prisidėti 
prie gero laikraščio leidi- 
mo. Reikia j)risidėti, kad 
jį pagerinti, kad dienraštis 
diena iš dienos galėtų duo- 
ti gerus straipsnius. Taigi 
ar prisidėjai prie dienraš- 
čio "Lietuvos" leidimo? Jei 
dar neprisidėjai, tai senai 
laikas nors dabar tą pada- 
ryti. 

Męs tikime, kad lietuviai 
įstodami į naują gyvenimą 
pirmiausiai rūpinsis savo 
3-erų laikraščių leidimu. Tiki 
nes iš skaitytojų, kad jie )aims "Lietuvos" "Trea- 
5ury Stock" šėrus — še ra s 
510.00 del laikraščio pagė- inimo. Visokiuose reika- 
uose kreipkitės i "Lietu- 
vą" 3253 So. Morgan St., ]hicago, 111. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
DEiROIT, MICFI. 

Išrinkti delegatai į Seimą. 
Gcgu/io 30 cl. A. L. T. S. 

29 kp. buvo surengusi v.ikarėlf 
priėmimui iš Franci jos sugrj 
žusių kareivių. O pu vakarėlio 
įvyko tos kuopos susirinikmas; 
tame susirinikme prio kuopos 
prisirašė Inž. J. (lailiunas. 
Buvo rinkimas delegato, j A. 
L Seimą; tapo išrinkta () Rač- 
kauskienė. 

Birželio 1 cl. įvyko S. L. A. i 
21 kp. susirinkimas. Buvo nu; 

nyta, kad taip vadinami bolši-| 
vikai bus priešingi siuntimui 
delegatų seiiuan, bet pasirodė 
kitaip; tūlas bolševikas susi- 

rinkime užreiškė, kad rinkti j 
delegatus reikia, bet tiktai to 

kius, kutie pasipriešintu tauti- 

ninkų politikai. Išrinkta (ne- 
tikusiu rinkin,o budu) /.drama 
vicius ir Dr. Jonikaitis. Išriti 
kus Zdramavičių, jis prašo su-i 
sirinkimo aptarimo kuria pu.-ęj 
Seime laikyti: stoti už seimi-l 
ninku politika, ar už darbini'kuį 
reikalus. Tuomet pasigirdo 
narių išmetinėjimai link Zdra- 
rnavičiaus. Po to tarė keletą žo 

džiu susirinkimo pirmininkas ir 
Dr Jonikaitis; pastarasis pasa- 
kė, kad svarbiausis Seimo tiks- 
las yra reikalavimas pripažini- 
mo Lietuvai neprigulmybės; o 

kas pasižada Seime kelti sui- 

rutę, — nevertas lietuvio vai 

do. Tada p. Zdramavičius, su- 

sigėdinęs, ėmė švelniau kalbėti. 

Korespondentas. 

AXSONIA, COXN. 

Gegužio 27 d. Šv. Antano 

Dr-ja turėjo savo metinį balių. 
Linksmintasi per vi»a naktį, 
nuo šesetos vai. vakaro iki šeš- 
tos ryti. Publikos skaitlingai 
buvo. Svečiai prisisotino val- 
giais ir gėrimais ir gerai pri- 
sišoko. Tik viena nelaimė buvo 
merginoms, kad valdžia Už- 
draudė šoktį, taip vadinam? 
'shame dance." Kartais, jeigu 
kuris vaikinas pavadina mer- 

gina šokti, tai ta pirmiausiai 
paklausia vaikino: ar esi ex- 

pertas "shame." Nors ten po- 
licistas *r saugojo, bet nektiric 

nepaiso saugojimo ir mėgti 
šokti ta jų "numylėta shame,' 
tečiaus dėdė su žvake tuo: šo- 
kikus sulaiko, o sykį tūlą lietu- 
vaitę su italijonuku policistas 
išvarė iš šokių tarpo. Žinoma 
gėda, reikia rausti, bet ką pa- 
dadarysi, kad toks įstatymas.. 
Kaip ten buvo-nebuvo, bet ba- 
lius iš finasiškos pusės pavykc 
gerai ir draugija turėjo gra 
žaus pelno. 

Ant rytojaus \ o baliaus dau 

gelis važiavo į Naugatuck: ter 

buvo parengta Lietuvių Dar- 

bininkų Dr-jos Conn. Apskri- 
čio taip vadinama gegužine. 

Birželio 1 d. Lietuvių Poli- 
tiškas Kliubas surengė piknikii 
vadinamame Shinsbzu Par'k, 
Publikos labai skaitlingai bu- 
vo. Viskas puikiai nusisekė. 
Kliubui buvo gero pelno. 

Nors "Lietuvoje" jau buvo 

rašyta apie buvusią parodą 
birželio 14 d., bet kadangi t;i- 

me dalyke įvyko naujų atsiti- 

kimų, tai neprosali bus dar 

prisiminti. Šitai parodai buvo 

prašyta pas kunigą svetainės 

Kunigas svetaines nedave, ir 

negana dar to, iš sakyklos agi 
tavo savo aprapijonams prieš 
tą paroda, prižadėdamas jiems 
surengti kokia tai "savo" pa- 
roda. Be to kunigas negražiais 
žodžiais išvadino laikraštį 
"Sandara." 

Šventas Kupris. 

NEWARK, N. J. 
Birželio 1 d. buvo krautuvės 

kooperacijos didelis susirinki- 

mas, sušauktas tikslu išrinkti 
t <s krautuvės garpadorių Juo- 
nį i tapo išrinktas p. I. Jicrno- 
tas, — ž,nogus gabus prckyj- 
tėej. 

Menama krautuve randasi 
prie N7 \ arrick St.; joje gali- 
ma gauti pirkti tinkamų, švie- 
žiu valgomu produktu; pirkė- 
jai kviečiami yra atsilankyti, 
o bu.s patenkinti. 

.9. A. 

!'j 1'lSBURGIl, PA. 

Čia atsirado savo rųš;cs 
sportas, tai ristikas Kazimieras 

Aleliunas; jis yra vidutinės 
vogos. 

K. Aleliunas ristynėmis už- 

siima jau 6-tas metas. Iki šiol 

jie vadinosi kitokia pravarde 
K. Dixi. Tas ristikas jau daug 
yra ėmęsis, bet dar nei karto 
nėra apgalėtas. Jis atvažiavo 
į Pitsburgha pas savo seserį, 
tame mieste radęs daug lietu- 
vių vadinasi save lietuviu. 

K. Aleliunas yra gana stip- 
rus ir miklus vyrukas. Gegu- 
žio 15 d. jis ritosi su lenku; 
sunkios vogos ristiku, sverian- 

čiu l'X) svaru; K. Aleliunas 
sveria 175 sv. Pirmu kartu 

lietuvys lenką paguldė į 9 mi- 

nutes, o anrtu — į 7. Gegužio 
31 d. Aleliunas vėl ritosi; šiuo 
syk su airiu, 200 svarų vogos, 
ir tą mūsų tautietis apgalėjo'- 
pirmu kat i 12 min., o antru — 

19. 
DaNar vietos lietu/iai di- 

džiuojasi tuo savo tautiečiu, o 

nekurie dargi ir ytin džiau- 
giasi, mat jie už Aleliuno per- 
galę pinigus dėjo ir išlaimėjo. 

Pittsi/urgictis. 

AURORA, II.L. 

i Išrinkti delegatai į Seimą. 
.Birželio 1 d. Draugystė Lai* 

vės Mylėtojų Vyrų ir Moterų 
savo susirinkime, apsvarsčius 
bėgančius reikalus, pakėlė klau 
simą apie A. L. Seimą. Seimas 
pripažintas reikalingu, todėl 
tapo nutarta dalyvauti. Dele- 
gatais išrinkti į Seimą K "ži- 
rnieni:; Šurna ir Aleksas Va- 
deliai. 

Dr-tės Rast. J. J. Zadcika. 

CLEVELAND, OHIO. 
Jie "laimėjo." 

Taip, mūsų naujas "dvasiš- 
kas vadovas" su pagalba savo 
"karstu" pagelbininkų — Vy 
čių "laimėjo" birželio 1 d. Tie- 
sa. tas laimėjimas, tai Heros- 
trato "atąi žymėj imas." Kun. 
Yllkutaičiui ir inusų vyčiams 
pasisekė užkenkti komp. St 

jšimkaus ir p-lės M. Rakauskai 
įtės koncertui, surengtam birže- 
lio ld.,Aeme salėje. 

Kun. Vilkutaitis, sužinojęs, 
kad St. Rimkus renkia koncer- 
tą — be jo "pavelijimo" ir už 
gyrimo, tuoj stvėrės: agituoti 
prieš. Tam jis panaudojo net 
pamokslus bažnyčioje. Pagal- 
bon jam stojo "narsieji" vy- 
čiai. 

Koks skaudus musų gyveni 
me apsireiškimas! Kalbant 
apie vienybę, apie sutartiną 
veikimą bcdniosc reikaluose, 

lapie meilę! C) juk šioje kun. 
Yilkutaičio ir Vyčiu pasielgime 
aiškiai apsireiškia pasityčioji- 
mas iš tų obalšių, o ypač pasity- 
čiojimas iš dailės. 

Koncertas! Tai nekalčiau- 
sias ir kartu prakilniausias 
darbas. Ir tą koncertą ren^t. 
įžymiausias Iniusų kompozito- 
rius ir muzikas — St. Šimkus. 
Rodosi, kad visi — be skirtu- 
mo pažiūrų ir įsitikinimų turi 
remti tok j dailės darbą. Juk 
muzika ir dailė visiems brangi, 
visiems maloni. Jei einami 

Lteatran, męs neklausiame ko- 

Anglijos karališka kariur.enė paroduoja Londo no gatvėse sugrįžią. iš karės lauko. Ant paveikslo mato si Australiškas Anglijos ofi sas. 

kių pažiūrų yra lošėjai, jei at- 
lankome muzėjų neklausiame, 
kokių įsitikinnui piešėjai arb-i 
skulptoriai padarė paveikslus 
arba jei atsilankome svetim- 
taučiu koncertan, neįdomauji- 
tr.e apie pažiūras muziku ar 

daininkų. Juk svarbi tik dailė 
pati savyje. Dailė — tai atski- 
tos tautos, o kartu ir visos žmo- 

nijos turtas, kurinomi naudo- 

jasi visos žmonijos nariai. 

Mūsų gi dvasiškas vadovas, 
kuris, rodosi, kaip tik turėtų 
branginti dailę ir mužiką, ją 
pasmerkia, ją ardo. kartu su 

juom ta nelemta darba alreka J K* C U 

ir tas musų jaunimas — tas 

lietuvių tautos žiedas. 

į Atleiskite jiems, nes jie pa- 
tįs nežino ką j;e daro! Jei žino- 

tų, jie tą permatytų ir supras- 
tų, — tai taip įieielgtų. Reiš- 
kia, taip auklėjamas lietuvių 
jaunimas prakilnume ir gro- 
žė i e. 

Užkenkiami koncerte ; 

buvo surengę prakalbas. Pa- 
čios per savę prakalbos — pui- 
kus dalykas, bet kadangi jo* 
buvo rengiamos su nešvariu 

siekių, ati ar galima jas patei- 
sinti ir užgyrti ? 

Ar ilgai dar klaidžios mus r; 
jaunimas? Ar ilgai dar jis ar- 

dys prakilnius darbus, naudin- 
gus del visų? B<*t pažvelkime į 
koncertą. Tai buvo gražiausi s 

koncertas. Antrą tokį koncer- 
tą girdėjau savo amžiuje (pir- 
mas buvo laike Vis. Seimo N. 
Y., 1918, kurį vadovavo tas 

pats komp. St. Šimkus). Neten 
ka man žodžių išreikšti tų įspū- 
džių ir jausmų, kurios sukėlė 
paslaptingos meliodijos, pasla- 
ptinga muzika. 

Komp. St. Sunkus paskam- 
bino keletą sunkių stebuklingai 
gražių veikalų. Kaip malonu, 
kad mes turime tokį žymų mu- 

ziką; juomi galime pasididžiu » 

ti ir prieš svetimtaučius. 
P-lė M. Rakauskaitė — ta! 

businti teatralė žvaigždė, kuri 
padabins mūsų sceną, musų 
operą, Lietuvoje. 

Jos balsas platus galingas 
tyras, o kartu švelnus, malo- 
nus užkerejanti Klausai- 
si ir užsimiršti, kad tai sėdi sa- 

lėje, bet jautiesi lyg patsai da- 

lyvauji atlikime dainoje iš- 
reikštų vekimų Tavomin- 
tįs ir jausmai susijungia su 

daininkės mintimis ir jausmai:.. 
Puiku. P-lė M. Rakauskaitė 

tai pirmaeilė lietuvių daininkė. 
Svarbų, kad ji čia gimusi-augu- 
si lietuvaitė. P-lė M. Rakaus- 
kaitė padainavo 

^ (palidint 
komp. St. Šimkui) tris daineles 
iš naujo komp. St. Šimkaus 
veikalo "Čigonai" ir dar keietą 
kitų dainų. Apart to, gerb. 
St. Šimkus pasakė labai gražią 
ir turiningą prakalbą— apie 
dailę ir apie dainos galybę pas 
lietuvius. 

ji pasiliks mano amintyje v:-.' 
sados. Garbė mušu koinpozito 
riui ir dainiui St. Šimkui? 

Dainavo taipgi ponia lUi- 
kauskienė. ]\ Iaišytas choras su- 

sidėjo iš Tcatralio choro ir 
Varpo), dirigojant komp. Si. 
Šimkui labai gražiai atliko ko- 
letą dainų, (kartu dainavo p-lė 
M. Rakauskais). 

Koncertas užsibaigė atliki- 
mu Lietuvos tautiško himno 
(choras). 

Koncertą rengė St. Šimkus, 
prigelbstint Teatralio ir Var- 
po chorui. Daug; tame pasidar- 
bavo pp. A. Kranauskas 1'r J, 
Klimavičius. 

Koncerte, dclci anksčiau mi- 
nėtos priežasties, o gal dar u 

dclci šilimos, atsilankė pastebė- 
tinai niažai žmonių. Atsilanku- w 

! siu tarpe buvo p. A. Martus 
iš New Yorko. 

Kokia butų buvusi milžiniš- 
ka nauda lietuviams, jei butu 
atsilankę tame nepaprastai 
gražiame koncerte kuodaugiau- 
siai mūsų vientaučių! 

O kas tame kaltas? Skaitv 
tojau pamislvk apie tai rimta1 
ir išnešk savo nuosprendį. 

J. M. Baltrukoniutc. 
<JO 

DĖL KARĖS APSAUGOS'. 
Sekretorius Glass išleido1 

nauja įsakymą l'nk valdiškos! 
apsaugos. Tuo'įsakymu tik pc 
devynių mėnesių už apsaugos 
nemokėjimą kareivį tesuspen- 
duoja. 

Už Valdišką apsaugą reikia 
užsimokėti pirmą dieną to mė- 

nesio, prieš kurį kareivis yra 
atl^džiamas, bet galima tai 
užmokėti kurią nors dieną per 
tą mėnesį, jei per mėnesi neap- 

mokama, tai dar du mėnesiu 
laiko duodama, kad tą priede i 
mę atlikti. Užsibaigus devv 
niasdešimtis dienų perijodul 
apsauga bus sulaikyta už ne 

užsimokėjimą. 
Jei ]>o atleidimui iš kariume- 

nės atleistasai užsimoka laike 
pirmųjų trijų mėnesių, jo ap 
sauga nepertraukiama ir jo pa- 
ties pasisakymas, kad jis yra 
tokioje pat sveikatoje, kaip kad 
buvo laike atleidimo, bus pri 
imtas kaip ir medikaiiški kvo- 
timai. 

Po tų trijų mėnesių apsauga 
yra sulaikoma už nemokėjimą, 
bet duodama šeši mėnesiai lai- 
ko, per kurį apsaugą galima at- 
naujinti, užmokant visus užsi- 
vilkusius mokenius ir sutei- 
kiant gydytojo paliudijimą, 
kad aplikantas, norintis atnau- 
jinti savo apsaugą yra sveikas. 

A. J. KALASAUSKAS 
Taisytojas VicokiŲ Naminiu Raka 
dų, peraikėlS po šiuomi numeriu: 

2223 W. 23rd Place 

Chicago, 111. 
Telephone Canal 5395. 

\\ FO t3 I* R « &\\ WM. DAM3FtAUSKA3 Į 217 W. 34tli St.. Bou'.evard 0335 Jį 

Pradik Naujus Metus su tobulu akiu 
gėjimu, taip. k:»d nieV~ ncpraleistumei per » 

sus ".<-tus, Wns '..i 0a1l imti naudinga. 
Gerai pritaikinti akintai prašalins akiij *.i 

galvos sk.nud&jn.ius, trumparegyste L l>a t«l< 
;egj!itž prašalinama, pasitarkite su maniu 
prieš einant kur kitur, EgzamLiacija D.£.\ 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 f ASHLAND AVIZ.. O-MCAGO 
Kampas 18tus liauta. 

Jčios '.įbot, virš rin'.t'o upl icki..». rfn>'VM 
i mnno parii&j 

Vnlnndos: nuo 9tos va!, rv'n iki 8 vai. vnk. 
NcilElioj: nuo £> ral. įytc iki n vai. dienos. 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- 

VIŠKA VALSTYBINĖ BANKA AMERIKOJE 

METROPOLITAN 
Ii STATE BANKli 

| 807-809 W. 35-th STREET 

| KAMPAS SO. HALSTED ST. 
I 
i Padėite savo taupomuosius pinigus į tvirtą vie- 

| tinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija yra, 
I kad just] pinigai yra saugiai padėti ir kad jie bus 
išmokėti, kuomte jus pareikalausite. 

S 3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 
I 

Apdraudimas nuo ugnies. 
Saugios pasidėjimui dėžės 

Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 9 vai. 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR, S. 5HANKS 

PagyvenlJio ofisą Gydytojas ir Chirorgas 
869 N. Robey St. Gydo visokias Vyrų ir 

Kampas Iowa St. moterų ligas taipgi iii 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^3|^£l1irurgiškas ligas. 

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

Aš ADOMAS A. KAVALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai kirtau per 3 raetus, nuslabnčjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, ncviiinimas pilvelio, nuslabnėiimas. 
Krauju, Inkstu, Nervų ir abelnas spėkų t.ussujimas 
viso kūno, Ir buvau misfiięs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojait sau paselbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau siyo 

sveikatai pažibos. 
l'.et kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, 

Kiaujo valjtojo, Nervatuną, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, maao 

pilvas pradėjo aisipauti, stipiėt, gerai dirbt. Kraujas 
'islvalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas [ranylco, diegliai nebebadė po kritine. 
Vidurių rėžinta? ^nyko po užmušimui visu licu. l'.ė 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Sa- j lutaras, Bitterla, ir po 3 mčn. ravo paveiksle pama čiau tekį skirtumą kaip tarp ] 

; dienos ir nakties. Da-I nr jaučiuos smaeiai ir esu linksmas ir 1000 sykig dėkoju 1 
I oalutatis mvlistų geradėjlstei ir linkiu vt--ietr.s savo draugams ir pažįstamiems * 

> su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

| Salntaras Chemical Institution J. Baltrenas, Prof. 
\ 1707 Sc. Halsted St., Phone Canal 6417 Ch!cago. Illhols | f I 

MichcHn 
Khi»'Si>9np4 
-Tūba 

3>a ycti 

Tu*** «w« aoir** 
ftOtSl ZMiS ?iVsr ihv$ 

Ordinary 
T u b c 

Many esperJor-ced motorists use Michelm Tubes be- 
catise tfoey have noticed tkat small stones and parti- cles of dirt which get mside tires do not cut Michelin 
Tubes as they do ottier makes. 
Thii4 superiority of Michelin Tubes \s due to their uneųuklled 
toughness—which you can test for yourself bv cuttin# such 
oid tubes as you may ha ve or can borrow fromyour tire dealer. 
You wili tind Michelin Tubes far more difficult to cut than other 
makes. Iv fact, you "vili find it almost impossible to cut 
Michelin Tubes even with a sharp knii'e. 
This superior toughness is one of several reasons wby Michelin 
Tubes give the uneąualled service that has ma^e them the 
choiee of the great majority of motorists. 

|South-West Tire Co. 2038-40 W, 35th St. 
i Vienintelė šios rūšies Lietuviu uistaiga Chicagoje. 



LIETUVIU VAKARAS" t- 

AUDITORIUM, 
Nedėlioje, BIRŽELIO 8 d., 

7:30 valandą vakare 

T O 

Seimas 
Chicagoje|~ Kas Nori LIETUVAI MffRKMYBEŠ, Lai Neapleidžia SEIMO 

i ! 

Pradedant 9 vai. ryto. 
SEIMO SESIJOS 

MORRISON HOTELYJE 
BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d. 

SEIMO BANKIETAS 
MORRISON HOTELYJE 

Uta^ninke, BIRŽELIO 10 d. 
8 valandą vakare. Neprigulmybe 

Lietuvoje 
Trukdoma Lietuvos Badaujančiųjų 

šelpimo Darbas. 
f .V- 

(T?sa) 

Tuojau, tą pačią. die- 
ną, nors vėlokai sura- 

šiau pranešimą, savo Ta- 

rybai ir visiems stmbes 
niems musų veikėjams; šį 
pranešimą išsiunčiau balan 
ždio 5 d. Šiame pranešime 
apie pasekmes musų atsi- 
lankimo į Raudonąjį Kry- 
žių rašiau; 

"Atsakymą fgavom gana 
prielankų. Pagal jų pata- 
rimą pasiuntem kablegra- 
mą Voldemarui, Kopija 
šio kablegramo prisiuneiau. 
Daugiausiai mus nustebino 
jų dabartinis atsinešimas 
prie musų pinigų, jie beveik 
mus išbarė, kodėl męs tuos 

pinigus laikėm pas juos, o 

nenaudojam.' Jie pilnai su 

tiko pervesti pinigus į ran- 

kas Egzekutyvio Komiteto 
taip greit, kaip bus gautas 
sutikimas originalio Cent 
ralio Komiteto narių, arba 
jų legalių impėdinių. •Pini- 
gus męs patįs turėsim teisę 
išdalinti pagal savo nuo- 

žiūrą. Pasiremiant ant to 

patarimo pasiuntem Lopa- 
tui kablgramą ir darom 
žingsnius gauti sutikimą ir 

autorižavimą ir kitų Cent' 
ralio Komiteto narių". 

Gavc šį pranešimą A. L. 
T. Taryba ir visi stambus 
veikėjai. Didžiuma Centrą 
lio Komiteto direktorių yra 
taipgi nariais T. Tarybos, 
kp. tai p. Bush, p. Jankaus- 
kas p. Villmontas ir kiti, 
apart to, Cencralis Komite- 
tas turi T. Taryboj savo ofi 
dalius atstovus. 

Negana to, dalykas išro 
dė man taip svarbus, kad 
ypatiškai nuvykau j New 
Yorką į laut. Tarybos su- 

sirinkimą 8 d. balandžio, 
raportavau Tarybai iv joje 
dalyvaujantiems Centralio 
Komiteto oficialiems atsto- 
vams apie visą situciją. Ta 
ryba priėmė ir užgyrė ra- 

portą. 
Negana dar ir to, balan- 

džio 9 d. pašaukiau veikia- 
mąjį Centralio Komiteto 
sekretorių p. Steponaitį ir 
prašiau paskirti laiką, kada 
galėčiau sueiti ir apie Lie- 
tuvių Dienos pinigų klausi- 
mą oficialiai pasikalbėti. 
Laiką paskyrė balandžio 11 
d. po pietų. Atsilankiau 
paskirtu laiku į Centralio 
Komiteto ofisą ir nušvie- 
čiau p. Steponaičiui, visą da 
lyką, prašydamas, kad jis 
tą priimtų už oficialį pra- 
nešimą ir tuojaus praneštų 
savo direktoriams. 

Bet negana dar ir to, ne- 

sulaukdamas jokiu instruk- 
cijų nei net jokio atsakymo 
ant mano atsilankimo ir ne- 

norėdamas užtęstį taip svar 

bų dalyką, balandžio 10 d. 
parašiau laišką j Central į 
Komitetą, šį laišką p. Rač 
kauska3 patalpino savo 

straipsnyje. Jokio atsaky- 
mo i ši laiška iki šiai dienai 

l 1 1 

negavom. 

Tai matot ant kiek Egze- 
įkutyvis Komitetas "pasikė- 
sino atimti iš jo, jam to ne- 

žinant-~Lietuvių Dienos pi- 
j nigus." 

Tuojaus po tam pasipylė 
ant manęs nuo p. Račkau- 
sko ir jo sėbru žiauriausios 
insinuacijos ir apkaltinimai, 

.buk aš diskredituoju savas 

įstaigas ir esmių neištiki- 
mas savo sriovei. Užpuoli- 
mai buvo taip žiaurus, kad 
aš del šventos ramybės re- 

zignavau iš šelpimo ir Raud. 
Kryžiaus Komiteto ir atsi- 
sakiau toliau jieškoti dau- 
giau pašalpos del Lietuvos. 
Tas matyt labai patiko,-— 
nes užsipuc imai pasiliovė. 
Bet, ant neLimes Pildomas 
Komitetas savo susirinkime 
bal. 26 d. paliepė man ir 
Egzekutyviam Komitetui ru 

pintis išgauti daugiau pagel 
bos del Lietuvos ir tuojaus 
išgauti leidimą ir sąlygas or 

ganizavimo Lietuvių Raudo 
no Kryžiaus. Apsijimti^fcu- 
re jom—tai buvo musų parei 
ga. 

Gegužes 3 d. nuvėjau su 

Br. Bielskiu i Am. Raudoną 
Kryžių pasitart apie leidi- 
mą ir organizavimą Lietu- 
vių Raudono Kryžiaus. Ta- 
rėmės apie dvi valandas. 
Pabaigus šiuos pasitarimus 
Dr. Bielskis, kaipo Ameri- 
kos Lietuvių Tarybos sek- 
retorius, o ne kaipo narys 
Egzekutyv/io Komiteto > pra- 
dėjo klausinėtu apie Lietu- 
vių Dienos pinigus. Aš vėl 
užreiškiau Raudonam Kry- 
žiui, ka'1 aš jokio Įgalioji- 
mo kalbėti apie tuos pini- 
gus neturiu ir todėl kalbėti 
negaliu. Ir nekalbėjau iki 
priėjo prie to, kad "taip iš- j 
ėjo lyg kad buvo kreivai 
prisiekta buk Centralis Ko- 
mitetas yra tas pats, kaip 
kad buvo sutverta Wilkes- 
Barre, Pa. 

Nors neoficialiai, nes jau; 
buvau atsisakęs, čion aš,! 
gyniau Centralį Komitetą ir j 
.p. Račkausku, sakydamas j 
kad mano nuomonėj Centr. I 
Kom. kaip jis yra dabar-, 
yra ta pati organizacija ku- 
ri susiorganizavo Wilkes- 
Barre, Pa. 

Šis išaiškinimas buvo pa- 
duotas pavidale raporto ant 
keliu susirinkimu T. Tary- 
bos. Taryba priėmė šįwra- 
portą su pilniausių pasiti- 
kėjimu. Kada užsipuoli- 
mai nekuriu buvo padaryti, 
pasiūliau kad jiems galiu 
erauti nuo Am. Raudono 
Kryžiaus raštišką darody- 

; mą, kad dalykai taip atsiti- 
įko, kaip pranešiau. T. Ta- 
ryba instruktavo mane to- 
kio rašto neišgauti, nes pil- 

nai pasitikėjo maro rapor- 
tu. 

Tokį pat pramšimį kaip 
čion parašiau padarė Dr. 
Bielskis, bendrame Lietuvių 
Dienos pinigu Komitetų su- 

sirinkime, geg. 14 d. kuria- 
me buvo taipgi ir p. Rač- 
kauskas. Jis pasakė, kad 
^Susikirtom su p. Viniku ka 
da jis pradėjo teisint p. Rač 
kausko neteisingą nurodinė 
jimą, kaslink buvimo Cen- 
tralio Komiteto ta pati įstai 

ga, kuri buvo suorganizuota 
Wilkes-Barre, Pa." Šis fak 
tas yra taipgi užregistruotas 
to posėdžio protokole. 

Toliau, pilniausias paaiš- 
kinimas buvo taipgi duotas 
atstovui Centr. Kom. vei- 
kiamam sekretoriui p. Ste- 
ponaičiui laike T. Tarybos 
susirinkimo, gegužės 6 d. 

Bet negana to visko—ne- 
žiūrint ant visų raportų ir 
paaiškinimų ir nežiūrint ant 
Tarybos instrukcijų, p. Rač 
kauskas raštiškai pareikala 
vo nuo T. Tarybos, kad aš 
dastatyčiau tą Raud. Kry- 
žiaus raštą, kurį sakiau, kad 
galiu dastatyti. o Taryba 
įsakė kad to nedaryti." 

Nelaukiant jokio atsaky- 
mo ant šio, savo reikalavi- 
mo, kuris buvo įteiktas Ta- 
rybai GegUžio 13 d., p. Rač 
kauskas, patalpino "Tėvy- 
nėje/' No. 20, Gegužio 16 d. 
ir "Lietuvoj"' No. 114, ma- 

tyt jau išanksto parašytą, 
savo įkriminuojantį ir ne- 

teisinga straipsnį apie kurį 
dabar kalbam. / 

Pamatę tokį biaurų įkri- 
minavimą Egzekutyvio Ko- 
miteto ir jo narių, Am. Rau-, 
clonas Kryžius buvo papra- 
šytas, kad jisai nuo savęs 
parašytu p. Račkauskui, 
Centralio Komiteto sekreto 
riui, kokį aš dalyviimą išia- 
me klausime ėmiau. Am. 
Raudonas Kryžius p. Rač- 
kauskui parašė sekančiai: j 

American Red Cross, 
Washington, D. C. 

Mr. V. K. Račkauskas, Rec. 
Lithuanian Central War Re 

liet (Jommittee, 
320 Fifth Avenūe, 
New York City. 
Dear Sir: 

In a letter under date 
of May 5, we wrote you ir 
p ari: 

"On May 3rd. Messrs. 
M. J. Vinik and Dr. J. J. 
Bielskis called on me in 
regard to this fund and 
stated that before we 
could act on your reso- 

lution we should have the 
approval of the Lithua- 
nian Council of Ameri- 
ca." 
I feel that this sentence 

may lead to some mišunder 
standing. it is true that 
Messrs. Vinik and Bielskis 
visited us on May 3. How- 
ever, these two gentfemen 
called on us regarding the 
suggestions and organiza- j tion of a Lithiianian Red j Cross. After our discussion | 
on this maitter, Dr. Bielskis) 

took up with U3 the ques- 
tion of the resoluticai on the 
Lithuanian funds held by 
the Red Crosg. We under- 
stood perfectly that Dr. Biel 
skis was acting exclusively 
on behalf of the Lithuanian 
Council of America and we 

are writing this further ex- 

planation in order that you 
may thoroughly understand 
.he situatiou,. 

Very truly yours, 

Signed Phillip L. Ross 

Assist. to the Vice Chair- 
man. 

Reiškia M. J. Vinikas nie 
ko bendro su sulaikimu Lie 

tuvių L.enos Pinigu netarė-. 

j°- 
Iki šiam* laikui p. Rač- j 

kauskas nematė reikalingu 
nei spaudai, nei Tarybai 
pranešti apie ši laišką, mat 

p- iežodis "Kas apjuodint 
pirmutinis—tas pateisint pa 
skutinis" yra pilnai pritaiko 
mas šiame atsitikime, o 

ypač kad kiekvienas žodis, 
kiekvienas išsireiškimas čio 
nai paduotas buvo prieina- 
miausioje p. Račkausko ži- 
nioj^ ir patalpinimas jo 
straipsnio, kaip matot., buvo 
galimas tiktai šaltai meluo- 
jant. 

Ilgas tai pranešimas ir v o 

malonus, bet jis nor biskį 
nušviečia keliui, kuriais ei- 
na niekui ie musij veikėjai. 

Dabar kas link įtarimo 
Egzekutyvio Komiteto, k^d 
jis "Užsiima pirkimu mais- 
to". 

Šis neva nekaltas išsireiš- 
kimas ir intrigos, kurios 
slepiasi po juomi, pasekmin 
gai suparaližavo tulą taiką 
netiktai Egzekutyvio Ko- 
miteto darbą, bet sutrukdė 
ir sudemoralizavo net Ta- 
rybos susirinkimus. Užma- 
nytoįai šios intrigos gali iš- 
tiesų save pasveikint, kad 
jiem taip gerai pasisekė už 
kenkti ir sutrukdyti musų 
darbą. 

Šios intrigos prasidėjo su 

gavimu sekančio kablegra- 
mo: 

Berne March 16, 1919. 
Lithuanian. Council Wash- 
ington, D. C. 

"Lithuanian Government 
wants to buy in America 
15,000 tons wheat; 2000 
tons meat conserve and con 

densed milk; 500 tons fat. 
Via Memel or Libau. 

If authorized, when is 
transport po^.'ble? 

Payment either by Ame- 
rican Lithuanians, or Lith- 
thuanian by Foreign Depo- 
sit on arrival of goods. 

Dobužis. 
Gavus šį kablegramą iuo 

jaus užklausėm, kun. Do 
bužis gavo valdžios autori- 
zavimą tokį užsakymą duo- 
ti. Gavom šiuos atsaki- 
mus: 

Berne, April 4, 1919. 
Lithuanian National Coun- 
cil, Washington, D. C. 

"Dobužis Cablegrams con-l 

cerning foodstuff were con- 
firmecl by goveniment'-'. 

Chadokauskaitė-Dobužis. 

Berne, March 26, 1919 
Lithuanian National Coun- 

jcil, Washington, D. C. 

"Vice-minister Rackmile- 
viez asks can Perlman New 

lYork send Lithuanian Go- 
vernment 15,000 tons good 
dry wheat; 500 tons lard or 

; vegetable fat. Give price 
jin German currency. Trans 
Ijpori paid to Libau. Can 
i unload immediately. Re- 
tquest reply 'of Perlman and 
your opinion." Dobužis. 

Reiškia gavom kuoaiš-' 
kiaušį įsakymą nuo musų 
valdžios ką ir kaip daryti 
reikale sužinojimo prekės, 
ištyrimo sąlygų ir gavimo 
pilnos informacijos apie 
siuntimą maisto į Lietuvą. 
Kada gavom šiuos Kable- 
gramus susinėsimas ir pre- 
kyba su Lietuva buvo visiš- 
kai uždrausta taip Suv. Vai 
stijų, kaip ir Alijantų. 

Visupirmiausia, tad mu- 

sų, amerikiečų užduotis bu- 
vo visom musų jiegom in~ 
tikint Amerikos valdžią, 
kad ji nuimtų savo bloka- 
dą nuo Lietuvos. Apie nu- 

ėmimą Alijantų blokados, 
kuri yra visai skirtinga nuo 

Amerkos blokados, galėjo 
rūpintis tiktai Europos Lie- 
tuviai. Iki tol, iki leidimo 
įvežti maistą j Lietuvą ne- 

turėjom, nuo Amerikos 
valdžios, iki tol jokio mais- 
to niekad jokiu budu nega- 
k'jo nei parduoti, nei nuga- 
benti j Letųvą. Tas airku. 
Dalykai buvo pilniausiai iš- 
aiškintais žodžiu Tarybos 
susirinkimuose; Kovo 18 ir 
Bal. 1-mo. Negana to, Ba- 
landžio 5-to padariau raš- 
tišką pranešimą T. Tarybai 
ir stambesniems veikėjams, 
kurio ištrauka seka: 

"Kas link maisto reikalų, 
tai gavom labai prielankią 
atydą ir State Jeparta- Į 
ment'e ir War Tradesį 
Board'e. Galutiną atsaky- j 
mą gausim apie seredą, ar 

ketvergą. Tuo tarpu ant, 
inusų prašymo, kad reika-1 
lavimas maisto butų taip- 
gi patvirtintas mųsų vai-! 
d žios, Dobužis atsakė se-j 
Kančiai: "JJobužis cable-j 
grams eor.cerning fooel-1 
s'cuffs v-re confirmed byj 
government. Chadokauskai-! 
kaitė, Dobužis, Berne, April 
4, 1919." Buvau pas Perl- 

^ man New Yorke, įspūdis la-i 
bai neprielankus, žydelis be1 
pinigų, be jokių svarbių; 
konekcijų, bet su pilnu 
maišu pasigirimų, — išro-:; 
d o, kad patys Lietuviai tu- ! 
rės pasitikėti ir pasikakin- ; 
ti išimtinai savo jiegom ir, 
turtu, — suprantama su!; 
pilna kooperacija juv. Vals ! 

tijų". | Su tikra pagarba, I 
M. J. Vinikas. ! 

(Pabaiga bus) Į i 

Skaitykite ir Platinkite dien- 
raštį ''Lietuva.*' 

Ar Nori Daugiaus Žinoti?? 
GEOGRAFIJA arba žemes aprašymas. Pagal Geikie, Nalkovski ir kitus, sutaisė Šernas. Su pa- veikslais. Aiškiai ir suprantamai aprašo mu'sų že- 

mę, jos pavydalą, didumą, augštį vulkanų, metan- 
čiu iš savęs ugnį; kur ir kiek joje yra anglių, gele- 
žies, aukso, druskos ir kitų mineralių ir tt, kiek ir 
kur kokios jūrės, ežerai, upės, jų vardai, plotis, gy- 
lis, kokie kuriuose vandenys: surųs, prėski ar kar- 
tų. Kiek sviete yra viešpatysčių, kokius jos plotus 
užima, kokios jų valdžios, koki svarbiausi miestai, 
kiek kur gyventojų, kuom jie užsiima ir t.t. Žemė 
aprašyta dalimis k. t. Europa, Azija, Afrika, siauri- 
nė ir pietinė Amerika. Knyga didelė 6x9 colių, 
spauda graži, turi pusi. 469, popieros viršais $2.25 

Gražiuose audimo apdaruose $3.00 
Užsisakyk ią tuojaus ir susipažink su pasauliu, 

ant kurio gyveni; išdėti pinigai, ant šios knygo:. 
jums apsimokės šimteriopai. Užsisakant ir pinigus 
siunčiant adresuokite: 

"LIETUVA," 3253 So. Morgan St, Chieago, iii. 

MUSŲ 3KATYT0JAMS PRANESIMAS, 
Dažnai gaudami užklausimus nuo gerbiamų "Lietu- vos" skaitytojų, kokias męs užlaikome lietuviškas kny- gas. Mes Į tai atkreipę atyuon, iki suspėjome sutvar- kyti pirmiaus kitus ofiso reikalus, dabar jau priėjome prie to, kad rengiame spaudon gražų įvairių lietuviškų knygų katalogą. Kaip tik bus užbaigtas šis katalogas spasdinti, męs vėl savo gerb. skaitytojas pranešime per dienrašti ir, tuomet męs galėsime išpfti\ : už- sakymus, prisiųsdami knygas į jusu namus. 
Tuom kart męs pasiūlome nusipirkti sekančias ga: das gerb. St. Šimkaus; Naujos dainos. 

Vienam balsui prie piano ' 
1) Sunku man gyventi (vxdut. balsui) 60 į 2) Miegok mano kūdikėli (viddut. baldui.) .. .60 j 3) Ne dėl tavęs aš, mergelė (vidut. bal.) .. .50 4) Era, mano brangi (Bass) .50 
5) a Pamylėjau vakar \ 

b Vai varge, varge l Kaina75c. 
c Vai putė, putė J į 6) Kur bakūžė samanota 50 j 

aipgi labai buvo pageidaujamas ir dabar jau gaunamas dideli: 

j LIETUVOS ŽEMLAPIS. » 

j IŠLEISTAS PO NURODYMU 
| AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINES TARYBOS 
j ORIGINALAS SUTEIKTAS PEP 
j LIETUVIU INFORMACIJOS JtlURĄ 

LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 
i PAKODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž' helius, upe?,.ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalu? Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jujij kalbas. 

zemlapis susideda iš daugelio paaiškinimų: ir 

AŠTUONIŲ DALIŲ 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 

'>4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
T.) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377). y) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—1430). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalin'mjj.. 
S) Dabartinė Lietuva. 

Miera 28x38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. i c 

Mylintieji skaityti, įgykite šią knygą, o Jus ją perskeli tysite daugiaus negu vieną kartą. 

VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE. 
Nesenai išėjo iš spaudos garsaus francuzų ra- 

i sėjo Juies Verne apysaka, kurioje aprašoma bai- 
! siausios rųšies kaivkos mašinos. Apie vandens va- 

gilių atlieamus darbus. Kaip jie vžinedami savo 
laive, užpuola kitus laivus, apvagia juos ir visą tur- 
tą vežasi su savim i namus, kuriuos turi pasistatę 
po vandeniu. Kaip jie gyvena tikruose palociuose, 
pastatytuose po vandeniu. Kaina $1.00 

Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: "Lietu- 
va" 3253 So. Morgan St., Chicago, UI. 



Demonstracijos Prieš Vokiečius 
Kaune. 

Kiek laiko atgal Amerikos 
anglų ir lietuvių spauda pra- 
tiesė, kad nuvykus Kaunan 
Amerikos komisijai ją užpuo- 
lė vokiečiai. Lietuvys karei- 
vis stovintis sargyboje apgy- 
nė tuos Lietuvai brangius sve 
čius ir apgindamas likosi vo- 

kiečių nušautas. Tai buvo ka- 
reivis Pranas Eimutis. 

A. A. P. Eimučio laidotu- 
vės pavirto iš vienos pusės i 
pagerbimą tų žmonių, kurie gal 
vas guldo už tėvynę, o iš kitos 
pusės tai demonstracija prieš 
vokiečius. Kaune einantis 
laikraštis "Laisvė" tas laido- 
tuves aprašo sekančiai: 

Jau vėlokai iš vakaro teko 
sužinoti, kad kovo mėn. 21 die- 
ną pagerbti a. a. Praną bus 
iškilmingos laidotuvės. Pa- 
maldų laikas buvo nuskirta 9 
vai. ryto. Valstybinėse ištai- 
gose darbo prieš piet nebuvo. 
Jau išanksto žmonės pradėjo 
rinktis prie* įgulos bažnyčios. 
Visa gatvė buvo nustatyta ka 
reiviais, milicija darė tvarką. 
Ties bažnyčia prisirinko dide- 
lė žmonių minia. I bažnyčią 
leido tik kareivius ir valdinin 
kus. Visi savo širdyj jautė 
užuojautą ir pagarbą žuvu- 
siam kareiviui ir jo užmuši- 
me matė įžeidimą savo ir tau- 
tos garbės. Rot kartu veiduo- 
se matėsi rimtumas, nes žino- 
jo, kad greitai turės pranykti 
vokiečių mums daromo?. 
skriaudos. 

Bažnyčioje taip pat daug' 
žmonių. Karstas apdėtas vai 
nikais. Pirmose eilėse sėdi 
ministeriai ir aukštesni valdi- 
ninkai. Kairėje pusėje vokie- 
čių burelis-tai general-koman- 
dos ir soldaten rato atstovai; 
ir jie atėjo palydėti nelaimin-l 
gąją auką...Pamaldoms prasi- 
dėjus atėjo prancūzų karo mi 
sija, atnešė vainiką ir uždėjo 
aut karsto.. Taipopat atnešė 
vainiką iš gudų valdiškos įstai 
gos. Laike pamaldų musų so- 

listai Vaičiūnas, A. Endziu- 
laitis ir Oleka giedojo ir Les 
kcvičius smuikavo. Pasibai- 
gus pamaldoms, karstą išnešė 
j gatvę, kur laukė musų kariu- 
menės būriai ir žmonių minia. 
Karo orkestras griežė grau- 
dingą maršą. Visi laukė pa- 
kolei pabaigs. Prasidėjo pro- 
cesija. Visų pirma jojo gusa- 
rų žmonių garbės sargyba. To 
liau nešė graudžias vėliavas, 
aaugyoę vamiKti; įs salių po 
du eilėmis ėjo mokyklų, kur- 
sų, gimnazijų moksleiviai-ės 
ir kai-kuric valdžios tarnau- 

tojai; priešakyj karsto ėjo ke- 
liolika dvasininkų. Paskui 
juos vežė karstą. Tolintis ėjo 
Augštasis Prezidiumas, mini- 
steriai, prancūzų karine misi- 

ja, vokiečių valdžios atstovai, 
valdininkai, karinis orkestras, 
visa laiką grieždamas grau- 
džius maršus, kareivių visokių 
dalių būriai ir žmonių minia. 
Visa šita procesija, versto il- 

gumo, lydima daugybės žiū- 

rėtojų iš visų pusių ir namų 
balkonų, ėjo per visa miestą i 

kapus. 
Eisena iškilminga, kokią 

gal nevienam pirmu kart teko 
pamatyti, gražus oras, pavyz- 
dinga tvarka gatvėse, kurią pa 
laikė musų kareiviai ir milici- 

ja, pridavė procesijai daug iš- 
kilmingumo. 

Prie kapų jau iš seniau sto- 

vėjo sargyba; žmonės iš anks- 
to nebuvo įleidžiami. Visi ei- 

.. .. i. 
nantieji procesijoje įs eiles su- 

ėjo į kapus. Karei vi ja sustoju- 
si į eilės liko prie kapų. Tik ka- 
rės orkestras ir mokomosios 
a. a. Prano komandos draugai 

, suėjo į kapus. Daugybe žmo- 
nių apstojo kapa. 

Kun. Bumša kreipėsi į susi- 
rinkusius prakalba, pažymėda- 
mas tą pasišventimą, su kuriuo 

'a. a. Pranas pildė savo parei- 
gas. Tas pasišventimas turi 
huti visų širdyse, kovojant už 
Lietuvos lasvę. 

A. a. Praną įleido į duobę... 
iš daugelio akiu nuriedėjo aša- 
ros. .. nusileido auka, kurią 
kiekvienas Lietuvos pilietis 
skaito sau garbe palydėti ir ati- 
duoti paskutinį patarnavimą. 
Už ką jis žuvo čia mušu tarpe, 
bet ne žiaurios kovos k ukė?.. 
Jis žuvo už tai, už ką męs kiek 
vienas pasiryžę žuti, už mušu 

I laisvę, kurą nori iš mūsų prie- 
šininkai kardu išrauti... 

Orkestras griežė marša. Ka- 
reiviai-draugai a. a. Prano gar- 
bei iššovė kartu j viršų tris kar- 
tus. Ministeriai, Tarybos na- 

riai, Prancūzų karės Misija 
vokiečių valdžios atstovai skai- 
tė sau garbe savo rankomis už- 
mesti žemes ant a. a. Prano 
kuno. Kareiviai-draugai pa- 
darė ta pat. 

Vaininkus sudėjo ant kapo; 
jų iš viso buvo atnešta 22 su 

parašais ir šiokioje eilėje neš- 
ti: 1.) Mission Militair Fran- 
cais en Saldat Lithuanian vic- 
time de devoir (Prancūzų Ka- 
rinė Misija — lietuvių karei- 
viui, žuvusiam einant savo pa- 
reigas); 2) be parašo, tauti- 
niais raikščiais papuoštas — 

kapu prižiūrėto jaus; 3) Gar- 
bingai žuvusiam, šventai pil- 
dant pareigas mokomosios ko- 
mandos laisvanoriui Pranui 
Eimučiui nuo karininkų ir val- 

dininkų Kauno komendantū- 
ros ; 4) Kauno batalijon', ka- 
reivis amerikiečių komisiją be-'; 
saugodamas garbingai žuvo 
kovo 18 d. 1919 m. Krašto 
Apsaugas Ministerijos Štabas; 
5) Garbingai žuvusiam, mūsų 
Pranui Eimučiui nuo viršinin- 
ko ir kare'vių mokomosios ko-! 
maudos; 6) Garbingai žuvu- 
siam. šventai pildant savo pa- 
reigas, Pranui Eimučiui, Mo- 
komosios Komados K. M. K. 
batalijono, nuo karininkų ir 
kareivių 2 gusarų eskadrono: 
7) Pranui Eimučiui nuo atski- 
ro bataliji-iio; 8) Garb. Pr. Ei- 
mučiui 2 gusaru eskadronas; 
9) Garbingai žuvusiam drau- 
gui sargybiniui Pranui Eimu- 
čiui, kulkasvaičių komanda; 
10) Karžygiui žuvusiam del 
nepriklausomos Lietuvos tei- 
sių—«Lietuvos sodialistų-liau- 
dininkų-dcmokratų partija; 
11) Garbingai žuvusiam drau- 
gui nuo kares mokytos; 12) 
vokiečių be parašo; J3) Zgi- 
nuušamu za našu volių — Mi- 
nisterstvo Helaruskich spravu; 
14) Tovariščiu litvinu a d Ko- 
venskago- Voennago Belarus- 
kago Biuro; 15) žiaurių vokie- 
čių užmuštam draugui Pranui 
Eimučiui nuo 1-mo gusarų es- 

kadrono; 16) vokiečių—be pa- 
rašo; 17) Drauge! Nors tu žu- 
vai nuo žiaurios vokiečių ran- 

kos, bet męs gyvi... Draugai 
kareiviai ir karininkai Kauno 
garnizono; 18) Bratu litvinu. 
1 Helaruski polk; 19) gudų be 
parašo; 20) Lietuvos karžy- 
giui Pranui Eimučiui pačtų, 

telegrafų ir telefonų sadarbi- 
ninkai ir mokykla; 21) Drau- 
gui nuo karininkų valdininkų 
ir kareivių garnizono; 22; žu 

Ivusiam draugui ntio granadie- 
rių Kauno miesto komendan 
turos. 

Skirstės* nuo kapų publika, 
ėjo kareivių būriai, palydėję 
pirm laiko ir neteisėtai žuvusį 

i Lietuvos pilieti. 

Pranai! Tu žuvai už lietu- 
vių tautos .laisve; lietuvių tau- 
ta Tau tinkamą užmokesnį už 
tai davė. Ji neužmirš nė vieno 
ir kiekvieną žuvusį draugą, jei 
neiškilminga procesija tai šir- 
dyje pagerbs. Mę gi Tau ta- 
riam paskutinį sudiev! Ilsėkis 
amžinoje ramybėje danguje 
čionai Tu savo pareigą šventai 
atlikai. 

A. M eitis. 

SURAŠAS DELEGATŲ 
DALYVAUJANČIŲ A. L. 

SEIME9,10ir li BIRČ. 1919 
CHICAGO, ILL. 

Iš Chicayos,»: 
Draugystė Susivienijimo Tiro- 

liu Lietuviu. o c 

Stanislovas Grisius 
Mateušas Klioštoraitis, 
Petras Jakubonis. 

Vyskupo Valančiausko Pašal- 
pos Draugyste: 

Kazimieras Burba, 
Domininkas Šidlauskas, 
Julijionas Pocevičius. 
Draugystė Meilės Lietuvių 

Amerikoje.' 
Antanas Markevičius. 

Tėvynės Mylėtojų Draugystė 
No. 2. 

Stanislovas Petrauskai?; 
Jonas Jucius. 
Draugystė Šv. Kazimiero 

Karalaičio. 
Tamošius Vaičis, 
Juozapas J. Palekąs, 
Vincas Klimas. 

Draugyste Švento Domininko. 
Jonas Dimša. 

Draugystė Lietuvos Gojaus. 
Jonas Lauraitis. 

Lietuviška Teatrališka L;-te 
Šv. Martyno. 

Juozas Šidlauskas, 
Adomas Budžinskas, 
Martynas Tamuliunas, 
Martynas Z. Kadzievskis. 

lietuviu Piliečių Darbininku 
Pasalpinis Kliubas. 

A. D. Kaitinkis, 
Povilas Ulis, 
Juozapas M. Mikolajunas 
Kazimieras B e r ž a 11 s k i s, 
Romaklas Mažeika, 
Petras Kabelis. 
Lietuviu Moterų Apšvietos c c 

Dr'tė. 
Petronėlė Balickienė 
Marė Dundulienė, 
Marė Olševskienė. 

Dr-stė Šv. Kryžiaus. 
Franciškus T. Puleikis. 
Antanas K usniauskis. 

Dr-tė Šv. Kazimiero 
Karalaičio. 

Petras Žilvitis, 
Kazimieras Sereika, 
Vladislavas Eringis. 

Birutės Kalno Dr-tė 
Jonas Dagilis 
Ignas Ormanas. 

Dr-tė Šv. Stanislovo V. ir K. 
Stanislovas Marcinkevičius 
Franciškus C. Rauba, 
Antanas J. Kareiva. 

Dr-tė Šv. Antano iš Padvos. 
Juc)zapas Janušcvičius, 
Antanas Čėsna, 
Antanas Stuikis, 
Juozapas Ši'nkus. 

Draugystė po Vardu Lietuva" 
Antanas Čėsna, 
Vincentas F. Andrulis. 

Draugystė Apveizdos Dievo. 
Jonap Kastėnas, 
Vincac Pikturnas. 

To | o 

Lietuviška 

Norintieji tikrai lietuvišką valgių: 
barščiu, kopūstu ir tt. ateikite jseniau- 
.nią, didžaiusią, švariausią ir vasaros 

laike vėsiausią valgyklą. 

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

11 -**-• 

I\ Dr-tė Saldžiausios Širdies 
Viešpaties Jėzaus. 

Antanas Bugailiškis, 
Vincentas Grigaliūnas, 
Antanas Mosteika, 
Jonas Adomaitis. 

Keistučio Paskolinimo ir Įbil- 
da vojimo Drtė. 

I Jonas T. Evaldas. 
Švenčiausios Panos Marijos 

kažancavos Dr-tė. 
Veronika Jablonskis, 
•Helena Šokas. 

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugija. 

Dr. Jonas Sarpalius, 
Dr. Jokūbas Kūlis, 
l)r. Stasys Naikelis. 

Susivienijimo Lietuviu Namų 
Savininkų. 

Aleksandra JJijanskas. 
l)r-tė Šv. Juozapo Apekuno 
Domininkas Adomaitis. 
Mornig Star R. N. of A. 
Zofia Ligant 
Dr-tė Tautiška, Lietuvių 

Didvyrių: 
Longinas Turskis 
Drtė Lietuvių Darbininkų 

Amerikoje. 
J. B. Zuta, 
Kazimieras Rugis 
Dr-tė Gvardijos D. 1,. K. 

Vytauto. 
Juozapas Lctukas, * 

jonas .balnis, 
Nikodemas Klimašauskas. 

Dr-tč Šv. Jono Evange!iste. 
Petras Ališauskas, 
Viktoras J odelis. 
Dr-te Apveizdos Dievo. 
Jonas Palionis, 
S te pon a s G 011 e a u s k a s, 

Dr-tč D. L. K. Algirdo, 
i K. Aleksiunas. 

Dr-te Palaimintos Lietuvos 
Franas Mieklin, 
Simonas \ enckus, 
Hen. Liubinas. 

Dr-tč Šv. Mateušo Apaštalo 
Jonas Gaiibas, 
Juozapas Antanaitis, 
Jonas A. Martinkus, 
Jknediktasi ^ 1. 1»utkus. 

Dr-te Šv. lurgio Ric. ir 
Kankint ir.;c 

Laugžemią, 
Jonas Petkus. 

Lietuvių West Sklc Dniugijti 
Tarybos. 

Jonas Žilis, i 

Suvirs 1C00 kambariu. Kiekviename 
kambaryje maudynė, šaltas ledo van- 

duo, pilnai ir patogiai apstatytas. Ant 
kiekvienų lubų randasi savo užveizda, 
po'" kurio priežiūra prityrusių patar- 
nautojų būrys, kurių rupesčiu yra su- 

teikimas jums kiekvieno esmulKmeniš- 
ko ypatiško patogumo. 

Nafta: Terraoe Oarden 
CH1CAGOS GRAŽIAUSIAS 

RESTAUHANTAS 

Jo architektūra ir fiziškas gražumas 
yra vienintelis. Niekur k itur pasauly- 
je nėra restaurantas taip įtaisytas. 
Valgantieji sėdi kaip operoje, kiekvic 
.įam aiškiai matosi visa valgykla ir es 

tr=idn. 1000 gaii sutilpti liuosai. Patar- 
navimas tylus, greitas ir mandagus. 
Palinksminimas yra vienas iš pu;kiau- 
siu — tai yra rinktiniai psraulio sue: 

tininkai ir kiti pamarginimai, mainomi 
kas savaitė. 

MORR1SON HOTEL 
Madisen ir Clark St. 

Tęsiasi Lunchcon Sliovv 
6 P. M. ik! 1 A. M, 12:0u iki 2:30 

(stalas dykai) 
Po ypatiška priežiūra Harry C. Moir 

Užvaizda uikvieais deleįjatijs Lietuvių 
Seimo 

Dr'tė Lietuvos Karaliaus 
Mindaugio 

Jonas L. Kazlauskas, 
Juozapas K. Blauzdis. 

J ietuviu Politiškas ir Pašel- 
pos Kliubas. 

Antanas Booben. 
Dr-tė Šv. Petronėlės. 

1 >n >nė 1 .audanskienė 
Ona Andrulienė. 

Susi vieni jnno Dr-jų Bridge- 
porto Apielinkės. 

Tamošius Janulis, 
Tadeušas Aleliunas. 

Susivienijimo L. A. 176 kp. 
J. A. Povilaitis. 
Dr-tė žvaigždės Šviesybės 
Stanislovas Rimkevičius. 

] Ilinojaus Lietuvių Pašalpinis 
Kliubas. 

Izidorius Pupauskas, 
Kazimieras Žiūraitis, 
Vladislovas Lėkis, 
Mikolas K. Šilis. 

Dr-tė Karaliaus Dovydo. 
Kazimieras Butkus, 
Jurgis Balčaitis, 
Petras Plakis. 

Dr-tė Šv. Jono Krikštitojaus. 
Juozapas Kr ingis, 
Jonas Žilvitis. 

Drtė Lietuviška Tautiška po 
vardu Viltis. 

Juozapas Bučinskas. 
Susivienijimas Lietuvių R. K. 

" Pašalpinių Dr-jų. 
Juozapas Bacevičius, 
Franciškus Bacevičių. 

LiHrty Land & Insetment Co. 
John J. Lipski, 
Josepli Zaoker, 
Jonas Sinkus. 

Dr-tė Brolių Lietuvių No. 1 
Yaclavas Grigaravičius. 
S. L. A. (,\Yestville, 111.,) kp. 
Antanas Gard/.iulis, 
Juozapas Uždavinys, 
Andrius Jasaitis. 

* * * 

SUSITIKUS. 
Labą dieną, labą dieną. 
Labą dieną, Leonora! 
Vėl sutikau tave vieną, 
Mano brangi Leonora! 

* ♦ ♦ 

Sapnai tamsus nuteriojo 
Mano širdį ir svajonę. 
Dienos lakios, lyg miegojo... 
Tamsi, juoda man kelionė... 

* * * 

Širdj raižė, kaulus laužė 
Pasiilgimas tavo veido. 
Dienos-naktis mane graužė,— 
Mirties nuodus širdin leido. 

* + * 

Trumpas laikas, rods, begalo, 
Rods be tavęs but sustojęs... 
Dusia pyko, kraujas šalo,— 

•Sykiais verkia be pakojės. .. 

* * * 

Ak! mergina, nesuprasi 
Mano širdies, meilės karštos. 
Nors sakysiu — netikėsi, — 

Šitos durįs veltui-varstos... 
* * ♦ 

Piktai laukiau šito ryto, 
Šito ryto, kuris skiria 
Man pražūtį, ar linksmybę— 
Man linksmybę, ar nebūti... 

* * * 

Na, meiliausia, mudu eis'va, 
Mudu eis'va pavaikščioti 
Vienas kito pasiilgę,— 
Ilgai meile širdis uilę... 

* * # 

Duok man ranką, tave vesiu 
Ten, kur mėnuo šilkus audžia; 
Kur svajonės, sapnai siaučia; 
Širdį skausmai, kur nespaudžia... 

* * * 

Tave nešiu ten, kur žvaigždės, 
Mailės žvaigždės meilę sėja, 
Kur drebuliai, juokas gimsta; 
Kur dvi širdi apkerėja. 

♦ * * 

Karšti bučkiai, švelni kalba, 
Akių mirksniai glamonėsis, 
Kur be žodžių širdis kalba, — 

Mintis reiškia ir tylėsis... 
* * * 

Tave vesiu, kur žicgučiai... 
Ten kur žvaigždės sapnus pina... 
Tu neeini?! Tu nuliudai? 
Apsiniaukei tu, mergina... 

* * * •> 

O del ko ki? Kam, mieloji, 
Man suteiki šitą skausmą? 
Širdis meile man liepsnoja, 
O tu tyli, lyg be jausmo... 

* * * 

Lyg ant marių dieve koki 
Tu skaistybėj pasinėrus 
Man' kankinti tyla moki, > 

Piktų minčių prisi £ėrus... 
* * s. 

Aš tau širdi — tu man peili; Aš tau laimę — tu man žūtį... Ir tu myli ir vis daili... 
Ar gi vis taip gali buti? 

Tuleiis. 
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Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir ku pagelba 
naujausių ir tobuliausiu elekt/ikinių įtaisų. Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. NerlplrUoninie m io 

Daktaras 

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

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 

Tel YARDS 1581 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAI 
Gydo visokias ligas moterlf, 
vaikų ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias. užsisenčjusiat 
ir paslaptingas vyru ligaa 

3259 So. Hnlsted St., Chicago, 

jj Dr. ū. M. Glaser 
3 Prakukuoja Jau 27 metai 

| 8149 S. Morgan St., kerti 32 «♦« 
į Specialistas Moteriškų, Vyrižkij, 

Chroniškų Ligų. 
2 Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
5 piet. b—a vak., Nedel. 9—2. 
I TELEFONAS YARD3 S87. 

s A. Masalskis 
LIETUVIS tiRABilfilUS 

> Patarnauju Laidotuvėse koge- 
5 riuusiai, teisingiausiai ir daug 
? pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
S męs patįs dirbame grabus ir 

Į* turime savo karabonus ir au- 

\ tomobilius ir per tai nereikia 

Į* Lietuviams pas žydelius šauk- 
5 ties:' Taipgi samdome automo- 
f bilius veselijoms, krikštynoms 
5 ir kitidms reikalams diena ar 

"i- 
> 330jiutiirnA,e. Tel. Groner4139 

Dr. M. Hepzman 
IŠ RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, iy- 
Į rų. moteru ir vaikg, pagal naujausias 
r metodą?. X-Ray ir kitokius elektros 

f rietaisus. 
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 

Street, netoli l*i*k Street. 
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, Ir 

6—8 vaknrnis. Telephonp Canal 3110 
[ GYVENIMAS: 3412 Ss. Halst^d St. 

VALANDOS: 8—9 rr*o. tiktai. 

SKOLINU PINIGUS 
m t antro morgečio labai prleiDamo* 
uis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
inti pinigai, togul atsilanko 1 ofis*. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSaJIe St. 

Telefonas Franklin 2803. 

TELEPHONE: 
YARDS 159 

YARDS 551 

Rts. Phont Drovtr 7781 

LIETUVIŠKA APTIEKI 
F. A. JUOZAPAITIS, R. PH. 

DRUG STORE 
Pildome Visokius Receptus 

3631 So. Halsted Street 
Kampu 36toi Gitvci 

CBICACO 

— DEL -rt— 

KOŽNO 1 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

Net Gydytojai 
Jas Pataria 

Parsiduoda 
visoje 

Amerikoje 
Kaina 25c. 

JOHN NOVAK CO. 

.1624. S Ashland A v. 

Cliicago,. 111. 



Protokolas. 
Tarybų Administratyvio j 

Komiteto extra susirinkimas j 
atsibuvo 15 d. gegužio, 1019 

m., Petinsylvania hotelyje, 
Nevv Yorke. 

Dalyvauja Komiteto nariai* 
p. M. J. Vinikas, kun. J. Žilius. 
Dr. J. Bielskis, p. Vilnį'nitas, 
p. A. Staknys ir p. K. Česnulis: 
taipgi Tarytų nariai: kun. I. 
Petraitis, pp. L. Šimutis, P. 
Molis, Šyvis-Šivickas ir Mas- 
tauskas; svečiai — ponie Si- 
mutienė ir K. Šliupas. 

Nepribuvus reikalingam 
skaitliui Komiteto nariu, nu- 

tarta ne formalį posėdį laikyti 
ir visi nutarimai bus palikta ne- 

dalyvavusiųjų narių užtvirti- 
nimui. 

Posėdį atidarė pirmininkas 
Vinikas. Raštininkauja Biels- 
kis. 

Kadangi praeito susirinkimo 
protokolas buvo išsiuntinėta vi- 
siems nariams ir spaudai, tode! 
be skaitymo šiame posėdvje i 

kos užgirtas. 
P-as Vinikas išduoda rapor- 

tą iš Egzekutyvio Komiteto 
veikimo Washingtone. Per pa- 
starąjį mėnesj dėta pastangas 
gauti Suvienitų Valstijų pripa- 
žinimą Lietuvos nepriklauso 
mybės. Tam reikalui turėta 
konferenc'jos kuone visuose 
valdžios departamentuose ir 
sulaukta džiuginančių pasek 
mių. Išsiųsta Prezidentui \Vil- 
sonui keletas memorendumų 
kablegrama ir per Valstijos 
.Departamentą. Karės Depar- 
tamentas, generaliame štabe 
ypatingą domą atkreipė i Lie- 
tuvos armijos žygius prieš bol- 
ševikus, tai|>gi į Prūsų lietuvių 
atsinešimą link Lietuvos nepri- 
klausomybės. Turėta konferen- 
cijos su keliais senatoriais ir 
Senato užrubežinių reikalų ko- 
misijoje, taipgi atsilankyta 
Anglijos ir Švedijos ambasa- 
dose. 

Patirta, kad Valstijos De- 
partamentas jau yra rekomen- 
davęs Amerikos Taikos Misi- 
jai Paryžiuje, tarp kitų valsti- 
jų, pripažinti ir Lietuvos nepri 
klausomybę. 

Lietuvos ekonominiais, ly- 
giai kaip ir politiniais reikalais 
Egzekutyvis Komitetas rūpi- 
nosi.' Turėta keletas konferen- 
cijų su galvomis American Re- 
lief Administration. Kaipo pa- 
sekmė šiu konferencijų minėta 
valdžios įstaiga paskyrė Vieną 
milijoną doliarių Lietuvą su- 
čolrvf I 

r ... 

Reikale Organizavimo Eko- 
nominės Komisijos teirautasi 
įvairiose valdiškose įstaigose; 
šiame reikale atsilankyta Val- 
stijos Departamente — For- 
eign Adviser, Federal Reserve 
Board, Department of Com- 
merce ir kituose šį reikalą pa 
liečiančiuose departamentuo- 
se. Visur atrasta patarimai ir 
paraginimai tokia komisiją su- 

daryti. Departamentų eksper- 
tai, pripažindami organizuoja- 
mos komisijos užduoties idea- 
liškumą, pasiūlo savo patarna- 
vimą.. Anot p. Straus, vice gu- 
bernatoriaus Federal Reserve 
Board, "jusų darbas netik kad 
nesipriešina šios šalies įstaty- 
mams, bet yra pagirtinas ir 
remtinas. Jųs duosite pavyzdį 
tiems, kurie tokiose aplinkybė- 
se jieško pasipelnijimo." 

Pavieniu žmonių pinigai ga- 
li buti siųsti pavienioms ypa- 
toms Lietuvoje sudėtinėse su- 

mose per tarpininkystę Ekono- 
minės Komisijos. Inteikima 
pinigų ypatom gvarantuos Suv 
Valst. Valdžia, bet laiką, į ku- 
rį pinigai bus persiųsti negali- 
ma gvarantuoti. Egzekutyvis 
Komitetas gal žmonėms pasi- 
tarnaut šiuo laiku paskiriant 
atsakomas bankas ir įstaigas 

priiminėti nuo žmonių pini-' 
gus, perduoti Egz. K'»m.( kuris 
taip greit, kaip užtektinai su- 

sirinka vienam siuntimui, pa- 
veda pinigus Amerikos Val- 

džiai del persiuntimo. 
Lietuviu Raudona Kryžių C. o J c. 

organizuoti tuo vardu Ameri- 
koje negalima. Negalima yra 
naudoties nei Raudono Kry- 
žiaus syboių. Tas yra prieš in- 

ternacionalu sutarti. Lietuviu 
Raudonas Kryžius Lietuvoje 
gali turėti savo skyrius čionai, 
bet tie skyriai galės tiktai gel- 
bėti šioj šalyj gyvenančius žmo 
nes, o ne galės rinkti jokių au- 

kų .iei (laikų. Visą Raudonoj 
Kryžiaus darbą tienok galės 
atlikti organizacija panaši į 
Raudonąjį Kryžių, bet iį tu- 
rės vidintis visai kitų vardu. 

Kun. Žilius išduoda raportą 
iš Informacijos Biuro veikimo 
Ne\v Yorke. Pastebėtinai smar 

kiai publikacijos darbas pava- 
ryta. Sistematiškai sutvarkyta 
įvairus straipsniai ir straipsne 
liai padengti visus lietuvių bu- 
dus, papročius ir visas Lietuvos 
ir lietuviu ypatybės. Straips- 
niai noriai talpinami dieniniuo- 
se laikraščiuose ir net kai kurie 
laikraščiai parašo editorialus. 
Žymesni magazinai jau spėjo 
po keletą ilgokų straipsnių apie 
Lietuvą patalpinti. Nedėliniai 
laikraščiai būna užpildyti lie- 
tuvių ir Lietuvos įvairiais pa- 
veikslais, iliustracijomis ir 

straipsir'ais. 
Egzekutyvio Komiteto ra- 

portas išklausytas ir priimtas. 
Tik ką sugrįžęs iš Paryžiaus 

p. Česnulis varde Lietuvos Tai 
kos Delegacijos pasveikina su- 

sirinkusius. Padarė trumpą 
pranešimą iš savo patyrimu 
apie Lietuvos reikalus Pary- 
žiuje. Išdavus Lietuvos Dele- 
gacijai raportą iš Amerikos 
lietuvių veikimo, atstovai už- 

klausė, kaip Amerikos lietuviai 
žiuri į Lietuvos ateitį? Ar ras- 

tųsi liuosnorių stoti su ginklu 
Lietuvos liuosybę gynti ?- Pa- 
sakius, kad į trumpą laiką butų 
galima sudaryti armiją bent 
penkių tūkstančių, Lietuvos 
Valdžios atstovai nustebo ir 
pasakė, kad bent tūkstantis 
Amerikos lietuvių atvažiuotu, 
atvežtų naują gyvenimą ir su- 

keltų begalinį upą, o penki tuks 
tančiai galėtų Lietuvą užka- 
riauti. 

Lietuvos nepriklausomybe 
aiškėja, tikimasi greitai gauti 
pripažinimą. Anglija davė pas- 
kolą kelioliką milijonų svaru. 

Prancūzija pripažįsta Lietuvos 
Valdžios išduotus pasportus. 
Italija irgi įsileidžia Lietuvos 
piliečius su Lietuvos valdžios 
pasportais. 

Ponas Česuulis sako, kad 
dabar reikią liautis vaikščiojus 
į departamentus YVashingtone 
ir rengus memorandumus. Ra- 
igna siųsti įsakymą Lietuvos 

j Delegacijai, kad dabartinė Lie- 

įtuvos valdžia persiorganizuo- 
tu, nes girdi, randasi įtarimai 
ir alijantai fr Amerika pasakė, 
kad negalima tikėtis pripažini- 
mo šiuos, provizionalės vai 
džios. Prašoma amerikiečių 
daryti spaudimą per laikraš- 
čius, kreipti domą į kongresą 
rūpintis kiek galint ekonomine 

pagelbą Lietuvai suteikti ir 

taipgi organizuoti jaunimą. 
Ponas Česnulis matęsis su 

pulkininku House, kurs pagy- 
ręs Amerikos lietuvių varamą- 
jį publikacijos darbą Ameri- 

koje. Kas link Lietuvos val- 
džios, patariąs šaukti įsteigia- 
mąjį seimą ir perorganizuoti 
dabartinę valdžią. Sako, kad 
nėra Amerikos intencija len- 
kams Vilnių atiduoti, o del Lie- 
tuvos rubežių, girdi, busit už- 

ganėdinti. Amerikos atstovai 

Pirmutinis gelžkelių karas važioji- 
mui prekių, padirbtas iš konkreto (mai- 
šyto cemento). 

daug1 (lomos atkreipia i lietuvių 
balsus (lietuvius šios šalies pi 
lieeius) Amerikoje. 

Lietuvai pavelita turėti t*, 

sioginis susinėsimas su savo 

taikos delegacija Paryžiuje. 
Lietuvos taikos delegacija buk 
susidedanti iš Voldemaro, Yčo 
ir Klimo, Lopatto irgi buvo į 

iėjęs. 
Lietuva pripažįsta Ameri- 

kos lietuviams didelį pasidar- 
bavimą Lietuvos laisvės reika- 
luose. 

Ponas Česnulis praneša, kad 
Lietuvos Delegacija siunčia 
raštišką raportą Kgzekutyviui 
Komitetui per p. Lopatą. P-as 
Česnulis perdavė Egzekuty- 
iviui Komitetui 51 kopiją įvai- 
riu dokumentu. 

c c 

Raportas priimtas delnu plo-l 
imu. 

Atėjo posėdin ir p. Mastaus 
kas. Paprašyta jo prakalbėti. 
Trumpoje savo kalboje jisai 

I užsiminė apie savo pasidarba 
jvimą tarpininkaujant tarp 
Amerikos misijos ir Lietuvos 
atstovų. Pakartojo ir patvirti- 
no ]). Česnulio išreikštas min- 
itis. Ponas Mastauskas pabrė- 
žė, kad neatbūtinai yra reika- 
linga daryti rinkimus naujos 
valdžios Lietuvoje, ta darė 
Lenkijoje ir todėl gavo pripa- 
žiavo Taikos Komerencijon 
žinimą. Lenkti atstovai atva- 
šų Irredencijalais nuo žmonių, 
o Lietuvos atstovai atvažiavo 
su kredencijalais nuo provizi- 
jonalės valdžios. Pastebėta p. 
Mastauskui, kad lenkų rinka- 
mai buvo fiktyviai, o Lietuvos 
valdžia yra žmonių, del žmo 

nių ir per žmones. Girdi, tas 
nieko nereiškia, bet anie savo 

tikslą atsiekė. 
v 

Lietuvos Valdžios atkreipę 
į tai domos ir p. Klimas prane 
šęs kaimiškiems, kad pasisteng- 
tų valdžia perorganizuoti. P p. 
Mastauskas ir Česnulis pataria 
amerikiečiams kuogeriėiausia^ 
patarti Lietuvos atstovams Pa- 
ryžiuje, kad pasirūpintų pada- 
ryti valdžios rinkimus. 

Delnų plojimu išreikšta pa- 
dėka p. Mastauskui už raj>or- 
fn 

c 

Referuojama, kad jau ir 
viena ir kita Taryba užgyre 
Ekonominės Komisijos orga- 
nizavimą ir nuskyrė ton Ko- 

misijon po penkis žmones. Nuo 
Amerkios Lietuviu Tarybos 
įeina: Kun. J. Žilius, J. G. Mi- 
lius, J, Vasiliauskas, l)r. Biel- 
skis ir P. Molis. Nuo Lietuvių 
Tautinės Tarybos įeina: M. J. 
Vinikas, P. Vilpiontas, Y.* Jan- 
kauskas, M. \Y. Bush ir Dr. 
J. Vai ūkas. 

Nutarta, kad šioji Komisi 
ja yra šaka Egzekutyvio Ko, 
mitėto. Egzekutyvis Komitetas 
greitu laiku sauks Komisijo* 
suvažiavimą galutinam susi- 
tvarkymui. 

Nutarta tuoiaus atidaryti 
tranzakciją su Lietuvą ir pra- 
nešti visuomenei, kad Ekono 
minė Komisija jau yra pasiren- 
gusi siuntime pinigų Lietuvon. 

Reikale Lietuvos Raudono- 
jo Kryžiaus organizavimo, nu- 

tarta per spauda visu ,mene! 

pranešti apie pesekmes Egze- 
kutyvio Komiteto investigacV 
įos ir ką Tarybos šiame reika 
le jau vra nutarusios. 

Nutarta tuo jaus pavaryti 
smarkią akitaciją sudarymui 
spandinio ant kongreso. 

Gauta laiškas nuo prof. Vai 
demaro, kuriame išdėstomai 
reikalas atidaryti fondą žuvu-1 
siii už Lietuvos laisvę kariniu 
kiv šeimynų šelpimui. 

Nutarta toki fondą atidary- 
ti prie Egzekutyvio Komiteto 
ir kreiptis prie abejų fondų ir 
visuomenės prašant darbu i'r 
pinigais prie šio fondo prisi 
dėti. 

Nutarta išreikšti padėka p. 
Riehard už jo pasidarbavimu 
Lietuvos labui, nes su jo pagel 
ba ir pritarimu Egzekutiviui 
Komitetui pasisekė išgauti nuo 

American Relief Administrn- 
tion vieną milijoną doliarių 
Lietuvą šelpti. 

Posėdis užsibaigė apie antrą 
valandą ryte, 
Pirmininkas M. J. Viiiikas. 
\ eikentis Rašt. J. J. Bielskis. 

PALENGVINA INGYTI I 
< NAMUS. 

Naujas Projektas padėti Dar A 
binikams Iasigyti Kainus. 

Kai-kurie lokaliai komitetai, 
kurie buvo sudaryti, kad suma- 

žinti plėšima nuonui už namus, 

pradėjo veikti naują darbą, kad 
palengvinti nuomas, padedant 
įvairiems veikėjams, kurie sten 

giasi padauginti namu skaičių. 
Pranešimas, kurį gavo namu 

registracijos ir informacijos 
skyrius prie Suv. Valstijų Ap- 
gyvendinimo Korporacijos su 

ttikia plianą, raginant darbi 
ninkus statyti savo nuosavus 

namus Toks plianas buvo pra- 
dėtas pildyti buvusio pirminin- 
ko Rent Profiteering Komite- 
to, New Londone, Conn. 

Į tą plianą ineina inkorporo- 
tą bendrovė su $25,000 kapita- 
lo. Tokie darbininkai, kurie 
gali išmokėti 10 nuošimčiu na- 

mų ir loto vertės gaus 50' , pas- 
kolos iš bankos ant pirmojo 
mortgage, o likusius -tuy, gaus 
iš bendrovės, kuri paims kaipo 
užtikrinimą antrąjį mortgage. 
New Londono darbininkai su- 

tiko paskolinti bendrovei iki 
75% antrojo mortgage, kuris 
duodamas kaipo užtikrinimas. 
Taip bendrovės fondas indęta«- 
į nuosavybę išneša nedaugiau 
kaip 10 nuošimčių nuosavybės 
vertės ir bendrovės kapitalo 
užtenka padėti išstatyti namu 

už $250,000 vertės. Tuo pačiu 
laiku tie, kurie statos namus iš 
moka ravo skolą po vieną nuo- 

šimti per mėnesį. Taip bendro 
vė turi užtektinai kapitalo, kad 

varyti toliau savo darbą. 
Išmokėjus antrąjį mortgage 

bendrovė inteikia savininkui vi 
sus raštus. 

TO\VN OF LAKE. j 

Šioje kolionijoje randasi 
Balto dobilo lietuviškas l'ašc.l 
pjnis Kliubas. Jis susitverė 
kovo 26 d. 1915 m. Kliubui pri- 
klauso 412 pilnai užsimokėju- 
siu nari'1, o kuomet nekuric jo 
nariai sugrįž iš Dėdės Samu. 
hrmijos, tai nariu skaitlius dar, 
padidės. kliubo Kasoje rau-j 
dasi virš $3500.00; jis turi pir- 
kęs žemės aut Tovvn of Lake 
u/. $8250.00, aut kurios pasi- 
statydins sau svetainę; taipgi 
yra nupirkta įvairiu lavinimo- 
m daiktų už $1500.00; turi ir 
lavinimosi svetaine, kuri ran-j 
dasi prie 4002 So. \Yood St.j v; • J Žodžiu Kliubas gyvuoja labai 

gerai. Prie to jis palaiko se- 
rus santykius su įvairiomis 
draugijomis ir veikia naudin- 
gus visuomenės darbus. Todėl 
yra naudinga prie jo priklau- 
syti. I Kliubo narius yra pri 
imami vyrai nuo 18 iki 29 m. 

amžiaus. Susirinkimai yra 
laikomi kas antrą pėtnvčią kiek 
vieno mėnesio. įstojimo mo- 

kestis yra $1.00 dabar, o kaip 
įsigys savo namą, bus kur ka<* 
brangesnė; užtai paskubėkite 
su įstojimu. 

.Sekantis. Kliubo metinis su1 
sirinkimas įvyks birželio 13 d. 
8 vai. vakaro p. J. Kilias sve- 

tainėje prie 46.So. \Vood St. 
Tame susirinkime bus perskai 
tytas advokato Bračiulio ir 
Kliubo komitetų pranešimas 
apie nupirkimą Kliubui žemės; 
taipgi bus pranešta kokiomis 
išlygomis Kliubas priėmė pa- 
skolą nuo savo narių. Taigi 
visi kliubieėiai į šį susirinki- 
mą privalo atsilankyti. 

B. D. L. P. Kliubo Komite- 
tas. 

U'allcr Sharka. 

FAKTAI Iš LIETUVIŲ 
PRELEKCIJŲ. 

1 

Lietuvas pirmasai valdovas 
Ringaudas, kaip spėjama buvo 
sunus savo tėvo, bet tai abejo- 
tina. 

2 

Senovės Troja buvo paimta pa- 

sidėkavojant sumanumui medi- 
nio arklio. 

3 

1 lektorius išeidamas karėn 
ir atsisveikindamas su savo 

verkiaėia pačia tarė: "Jei man 

likimas lems mirti karėje, tai 
mirtis mane gali užklupti be-, 
sėdint ant pečiaus. 

Photie Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽSJSEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 Iki D 
vakarais. 

3303 SO. MORGAN STREET 

Dr. Virginia Narbutt 
Physician & Surgton 

3001 West a2nd Street 
2111 Marshall Blvd 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po piet 
7 iki 9 vakare 

T«I. Lawndale 660 
Gyvenime-. 

YeL Rockvvell 1681 

P A I N T E R 
PAPER HANGER 

DECORATOR. 
Dirbu po visas įlalis mlosto. Dar j 
diį garantiją gauk už savo pinigus.! j 
—t.eisingni daroą. Pirma negu ati J 
duosi kokiam žydeliui gauk tikr$ 
kainij iš į 

i J. S. RAMANČIONIS, 
2611 W. 44th St.. CHICAGt j 

Phone McKinley 276 | 
u 
į. — 

4 ( Trichnina akyse galima matyti' 
paprastai akimis, bet tik ap j 
ginklavus mikroskopu. j 

5 
Karolius XII asmeniškai bu- 

vo darbštus ir drąsus, bet jis 
turėjo tiktai viena dukterį. 

6 
Kurmis žiema taip smarkiai 

miega, fkad jį galima pešti, 
mušti ir net užmušti, o jis visi 
nepabunda. 

7 
Aš jau jums užtektinai iš- 

aiškinau, kad viskas kas yra 
protinga ir logiška, .negalima 
gerai išaiškinti. 

8 

Šioje taisyklėje yra tiktai 
vienas išėmimas, ir tai labai 
retas, kuris beveik niekad ne- 

pasitaiko. 
9 

] \?rsistatykite sau, kad ma- 

no galva yra žeme. Tai kaip 
saulė augštai pakilus, tai mano 

galvos gyventojams yra vidur- 
dienis. 

10 
Meni mokslo vyrai tvirtina, 

kad žmogaus vėlė yra nemirti- 
na, kiti gi tvirtina, kad ji mirš- 
ta kartu su kunu. Čionai teisy- 
bė yra kaipir visuomet vyduJ 
ryje tu tvirtinimų. 

REIKALINGAS žmogus— 
prie buteliavojimo papso, gin- 
gcr alc, ir 1.1. 

Chicago \\ hite Rose Bottlinr" 
Works, 841 \V. 33rd St., Ch 
cago, 111. Yards 2512 

John Eurkaitis 
Lietuvis Siuvėjas 

nauju vyriškų, drabužių. Taip- 
gi valo if prosavoja jvairius 
drabužius. Nauja vieta. 

4620 Marshfield Ave. 
CHICAGO 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

Mokinama: angliškos ir lietuiiškoa tcalbg, 
aritmetikos, knygvedystis, stenografijos, ty- 
pcwriting, j-irklybos teisių, Suv. Valst istori- 
ios, abelnos istorijos, geografijos, politikir.ės 
ekonomijos, pillctys'is. dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 5 va- 
landos po pietij. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

VALENTINE DRESSMAKING 
C0LLEG2 

Mokina siuvimo, klrpiiao, dtslguing 
dienomis Ir vakarais dSl tyzuto ii 
namų. Paliudijimai Išduodanti lr vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męe pasistengsimu 
sutelkti jums patarimą. 

SARA TATEK, Principal 
2407 W. Madison St. 

0205 S. Halsted Dt_ iiot) Wells St 

LIBERTY BONDS 
B Męs perltame Liberty Bonda už 
K piluij "Cash" vertę. Atneškite 
S arba atsiųskite. 
g Atdara kasdien nuo 9—6 
S TJtarninkais Ketvergals ir 
^ Subatomis 9—9. 

CASH 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood Ir Paulina gatvių: 

EXTi3A VILNIUS 
Pirmos Kliasos Grynai Lietu- 

vių Užlaikoma Valgykla. 
Valgiai raminama visokie ir tikrai Lietuviški) 

pagal vGliausį šių dienų buda iš geriausių ir švie- 
žiausių visokių maisto produktų ir viskas užlaikoma 
švariausiai, pagal miesto sveikatos reikalavimus. 
Virėjas, expertas,' daugelį metų praktikavęs įvai- 
riuose didmiesčio Aukštos Kliasos Restaurantuose 
ir Hoteliuose. 

UŽPRAŠOME ATSILANKYTI 

Busiančio Chicagoj Seimo visus delegatus ir 
svečius ir šiaip savo gerus kostumerius ir busian- 

i čius ir visu3 užprašome į Vilniaus Valgyklą. 
Stalai ir iškilmingas pasitikimas kiekvieno af 

silankančio yra laukiama su didžia godone. Tai 
yra viena iš geriausių, švariausiu ir gražiausių val- 
gyklų ant BRIDGEPORTO. "Vilnius." 

3212 SO. HALSTED ST., Kampas 32ros 
Visus Kviečia Valgykla "Vilnius." 

iškilmingas Piknikas 
PARENGTAS 

DRAUGYSTĖS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
Nedčlioje, Birželio=June 8, 1919 
Blinstrupo Oarže-Leafy Grove, Willow Springs, III. 

Pradžia 9:00 valandą ryte INŽANGA 25c PORAI 

Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti, kaip tai: 
jaunus, senus, mažus )r didelius J šį iškilmingu PIKNIKĄ dėl pasi- 
linksminimo ir pasivaikščiojimo po gražaus miško, lygias pievas, kurie atsilankysite } viršniinėtą. PIKNIKĄ, busite tai pilnai užga- nėdinti. nes muzykė bus No. 1 Chicagos Benas. 

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS. 
Pasarga: Archer Cicero karais iki sustos, o iš ten paimkite Joliet karus, kurie davež iki pat daržo. 

Ketvirtas Piknikas 
RENGIA 

Draugyste Lietuvos Kareivių 
CICERO, ILLINOIS 

Nedelioje, Birzelio-June 8, 1919 
Schuth's Grove, Riveiside, III. 

Piknkas prasidės 10 vai. Išryto TIKIETAS 35 CENTAI 

Pasarga: Važiuoti 22ros LaGrange karais iki Dosplaines Ave., 
iš ton motor trokai r.uvež uždykę. iki pat daržo. 



VIETINES ŽINIOS 
DR. EIEŽIS JAU CHICA- 

GOJE. 
Plačiai žinomas čikagie- 

čiams, ir ''Lietuvos" skaityto 
jams abelnai, Leit. Dr. S. Bi> 
žis jau Chicagoje—gyvas if 
sveikas, ir linksmas pargrįžę 
iš kares, kurioje jis praleid 
ilga laiką, kur turėjo daug' i v p 

riu prityrimų ir apie kuriuo.' 

jis nesykį yra rašęs "Lietuvo- 
je." (Ska:tytojai tikisi, kad no 

sykį ir dar parašys) nes, Lei- 
tenantas Hie/is, apart savo ciak 
tariško užsiėmimo kares ligon 
bučiuose, laike šios kares pasi- 
rodė vienu iš gabiausiu lietu 

višku, taip sakant, Lari'škii ko- 

rės])* >n< lentų. 
"Lietuvos" Redakcija, var- 

dan savo skaitytoju sveikina 

jį laimingai pargrįžus iš žygio, 
iš kurio toli-gražu ne visi par- 
grįžo. 

Dr. P>ie/i; tu > tarpu apsisto 
jo pas savo brolį ir žada pasi1 
sėti 1)0 sunkiu p;ityrimų). Yė- 
liauš jis žada užsiimti kaip ir 

pirmiau, daktariška praktika 
Chicagoje. 

MIRGA'S SVIETAiNĖS 
BENDROVE DALYVAU- 

JA SEIME. 
Delegatais į Amerikos T.ie- 

♦iivių Seimą tapo paskirti pre- 
zidentas Jorias \Vičius ir vicc 
prezidentas Juozas Račiūnas. 
Prie tos progos verta pastebė- 
ti, kad Mirgos !>cndrove stato 

svetainę ant Bridgeporto, kuri 
lėsuos apie SI00,000.00. Plia 
nai jei u yra atiduoti areli itek- 
tartis. Apart svetainės, Mir- 
ga's name tilps: krautuvės-, 
ofisai, bufetas, kambariai kliu 
bartis, knygyną®, konservatoriai 
ja, ir tyro oro butas. l>us tai 
viena iš puikiausiu įstaigų Any. 
i ilfc>je, kokioj dar lietuviai nie- 
kur iki šiam laikui neturėjo. 
Bus ta centras Amerik ą lie 
tuvių kultūrinio gyveninio. 

Dabartinis bendrovės turtas 

yra apvertinamas vidurmieseio 
bankų ant ŠuO,000.00. Reika- 
linga sūria pinigų bus padeng- 
ta bolidais, nuo $100.00 iki 
$500.00, kuriuos bendrovės na- 

riai išpirks. Hondai bus gva 
rantuoti vidurmieseio bankas, 
ir kiekviename laike bus ap- 
verčiami j pinigus. 

\ arčias Mir^a personiiikuo-j 
ja lietu viii pasišventimą tautos 
labui. Mergaitė Mirga pakei- 
tė D. L. Kunigaikšti Keistuti 
kalėjime, pašvęsdama sav'o ir> 
Keistučio gyvastį. Heroiškn 
dvasia Mirtos prabudo dabar 
tinias laikais, ir galima pasnky- 
ti, kad dalininkai Mirgcs ben- 
drovės atjaučia L;etuvos rei- 
kalus taip jautriai, kari įteig- 
dami tą lietuviu kult arinę įstai- 
gą daugiau vad > vau jas.i taut- .•» 

labu, negu išrokavimit pinigiš- 
"k')s naudos, kuri savo keliu yra 
apruinta saugumu turto ver- 

tės. 
J ,J. Hcrtmanoivicz, Sekr. 

PRANEŠIMAS LIETU- 
VIAMS KAREIVIAMS. 
Prisiartinus seimo iškil 

mėms Chicagos lietuviai ka- 
reiviai nusprendė prisidėti prie 
šeiminiu iškilmių, kad pagėlJ w 7 I > 

bėjus kovai už Lietuvos nepri- 
gulmybę ir kari parodžius pa- 
sauliui jog ir kareiviai lietu- 
viai stoja už Lietuvos laisve. 

Sutarta, kad lietuviams ka- 
reiviams bus pavesta specialė 
garbinga seimo vakavę Audi 
toriuni salėje, S dieną birželio; 
Kareiviams bus suteikta' vie- 
ta ant estrados prie Lietuvos 
Liuosybės. Varpo, kad buti 
garbingai s svečiais, kuomet 
pirmu syk užskambes Lietuvos 
Liuosybės Varpas, pranešda- 
mas pasauliui apie lietuvį 
laisvę. 

Todėl visi lietuviai karei- 
viai Chi°agos ir apielinkės, ku 
:'ie tik galite, malonėkite pri 
bu t i uniformoje Į Auditorium 
teatru lygiai 7 valandą vaka 
ro, Nedėlioj 8 dieną birželio. 
Ten prie durų patiks jus spe- 
eialė komisija, kuri įteiks į/.an- 

ns tikėtus dykai ir nuves i 
kareiviams pavestą vietą. 

Prašome kareiviu nesi vėlin- 
ti, nes kareiviai turės gauti ! 

nuo viršininkų tam tikras in- 
strukcijas, taigi pasivėlinus 
tas negalima butų padaryti 
Be to atėjusiems vėlai, ne- 
esant komisijai prie teatro du-' 
rų, nebus suteikta dykai įnei- 
gos tikėtai. 
l'irmo Regimcnto Valdyba. 

LIETUVIU KAREIVIAI 
VEIKIA ENERGIŠKAI. 

Seredos vakare Mildos sve- 

tainė v buvo Chicagcs lietuviu j kareiviu susirinkimas, jame 
kareiviu neperdaugiausiai da- 
lyvavo, 1 et galėjo pastebėti, 
kad j 11 šildys pripildytos tėvy- 
nės meile. 

Plačiai apkalbėjus dabarti- 
nį Lietuvos padėjimą, prieita 
prie išvedimo, kad pirmas žing 
snis prie išgelbėjimo Lietuvos, 
tai yra Amerikos Lietuvių Sei- 
mas, kuriame galės aptarti ka- 
riuomenės organizavimo rei- 
kalus. 

Susirinkimas paskyrė du de- 
legatus Seiman. 

P-as J. Bagdžiunas pakvie- 
tė kareivius dalyvauti Seimo 
koncerte, kuris bus birželio 8 
d. Auditorium teatre. Karei- 
viai pasižadėjo atvykti. 

Ketverge kareiviai dėjo pa- 
stangas, Icad sukviesti koncer 
tau visus savo pažįstamus. Ti 
k'imasi, kad b Auditorium teat 
ra prisirinks didelis būrys ka 
reivių, knd pasilinksminti kon- 
certu ir i'girsti užgaudžianti 
Lietuvos Laisvės Varpa. 

M. K. S. 

AUKOS AMERIKOS LIE- 
TUVIŲ SEIMUI. 

Paskutinėmis dienomis apš-„ 
čiai plaukia Amerikos Lietu- 
viu Seimui aukos. Taipgi, kaip 
kurios organizacijos kreipiasi 
j mųs prašydamos mtrodimų 
kokiu būdu suisti aukas Ame-! 
rik is Lietuviu Seimui; Šiuonu! 
pastebime, kad aukas Ameri- 
kos Lietuviu Seimui galima w O 

siunti sekančiai: A\. čekių ir j 
Moiiey Orderių reikia užrašy-Į ti Finansines Komisijos iždi- 
ninko vardas: M. Duda ir siu-! 
sti siuomi adresu: Litluianianį 
Convention, Morrison Hotel, 
Cbicago, fil. 

Seimo Rcnyimo Komitete?. 

SLA. 3S-TOS KUOPOS 
DELEGATAI SEIMAN. 

Vakar vakare SLA. 36-iz 
(kuopa savo susirinkime, laiky- 
tame "Birutės" svetainėj, iš- 
rinko sekančius delegatus: F 
P. Bradchulį, K. Vilkevičių, A. 
Staniulj, Jok. Maskoliūną ir 
Pr. Mickevičių. 

I SVEČIAI. 

Į Vakar jau Cliięagon pril/u- 
o dclcgrua". i seimą, p. j. Ged- 

minas, buvusis "Dirvos" re- 

daktorius p. Kranauskas. Abu 
lu ii- (levclando. Tai pirmu- 
ir čs kre; želės. 

Jie praneš:, kad Ojvelan;;: 
ietuviai sujudo dėl Seimo ;r 
/iso pribusią 11 delegatų. 

Šiądien iš Clevelando vidur- 
dienyje pribūva taipgi žinoma 
;eil\ė;a pasižymėjusi ant visuo 
nei lės dirvos, panelė Julė Ba! 
trukoniutė. 

: 
*/ 

NEPRALEISKITE SEIMO 
IŠKILMĖS. 

J au visiems žinoma, kad j 
Amerikos Lietuviu Seimo iš- 

c. 

kilmės įvyks ryloj vakare, A11 
ditorium teatre, ant Congress 
gatvės, tarpe Vliehigan ir \\a- 
bash ave. prie ežero. 

Siuomi pranešame tiems, 
kurie dar nepirko, tikietų, kad 
jie galės tikietus gauti nedė- 
lios rytu tik Seimo Renginio 
Komiteto ofisas. 

3261 S o. i t alsted St. 
X odelio je po piet tikielai piv 

siduos tik Auditorium teatre- 
mieste. 

Tikietai pigus: nuo 30c iki 
$1.65. 

Geriausia proga pamatyti di 
džiaugi;) teatra Chicagoje—už 

!30c. 
į Lietus ar giedra—visi j Au- 
ditorium. 
Seimo Rengimo Komitetas. 

J. J. Bagdžhmas 
Seimo rengimo komisijos 

pirmininkas. 

Dr. K. Drangelis 
Seimo rengimo komisijos 

sekretorius. 

TOWN OF LAKE. 
Išrinkti dcicgalai i Seimą. 
Gegužio 28 d. Dr-tė Meilė 

Lietuvių N 1 laikė savo mė- 

nesinį susirinkimą. Apsvars- 
čius bėgančius dr-tės reikalus, 
priėjo prie klausinio kaš link 
busimo A. I.. Seimo. T;ipoj 
vienbalsiai nutarta Seime da-j 
lyvafiti, j kuri ir tapo išrinkti, 
delegatai A. ivanavie ir J. At- 
kočaitis. Už sugaišta Seime 
laika jiems bus atlyginta iš dr- 
tės iždo. 

D. L. P—skis. 

CICERO, ILL. 
Čia buvo išplatinti lape- 

liai apie rengiamas p it1 Lai- 
bas temoje "Naujas sviestas 
prasidėjo." Lapeliuose bu 
vo nurodyta, kad prakalbos 
įvyksiančius Grigalaičio ir 
Juknio svetainėje, bet kas 
jas rengia, to nebuvo pažy- 
mėta. Žmones visaip apie 
jas pasakoja: vieni sake, 
kad jas bandė surengti Bib 
lijos Moksleivių Draugija o 

kiti—kad jų nieks nemanė 

rengti; lapeliai buk buvę 
paskleisti Keno nors tyčia, 
kad prigauti vietos kunigą, 
kuris visuomet pasistengia, 
kad panašios prakalbos ne- 

įvyktų. 
Pažymėtame lapeliuose 

prakalboms laike prie sve- 

tainės durių prisirinks žmo- 
nių apie 400 ypatų, bet nei 
vienas jų nebuvo Įleidžia-, 

mas i svetainę, nes policis- 
tai stovėjo prie durių ir lai 
ke jas uždaMas. 

Turiu priminti^ kad pa- 
našios prakalbos lietuviams 
naudos neneša, bet sulaiky- 
mas jų visgi yra nedoru dar 
bu. 

Antanas. 

KRASGS CHICAGOJE. 
Po nuotikių su bombomis 

įvairiuose miestuose Chicagos 
policija [>nrclcjo naują ofensy- 
va ])ries radikal'škus elemen- 
tus Cbieagoje. Uiarninko nak 
tį Chicagojc padaryta krato* 
aštuoniose vietose. Policistai 
ir detektyvai darbavosi per vi- 

są naktį. 
Apie suareštuotų skaicui po 

licija nepranešė, vienok yra 
kiek suareštuotų. Taipgi yra 
suimta daug įvairiose literatū- 
ros. Nekurie suareštuoti, po jų 
išklausinėjimo, tapo paliuosuo- 
ti. 

Policijai teko sužinoti, kad 
v 

% 

Cihcaga yra nemažu centru ra- 

dikalų judėjimo ir manoma, I 
kad cliicag'iečiai esą prisidėję 
prie organizavimo bombininkų, 
nes, kaip pasirodo, Chicagoje 
tajK) sustatyta priešvaldiškas 
pamyletėlis, rastas vieno už- 
mušto bombų mėtytojo. 

Taipgi rasta žymių, kad vi- 
suose" miestuose esą suorgani- 
zuoti komitetai iš penkių ypatų 
kurių užduotimi yra nugriauti 
dabartinę Suvientų Valstijų 
valdžią bėgyje 1(> mėnesių. 

ANGLIŠKOS KALBOS 
MOKSLAINĖ. 

KHasos dėl mokinimosi ang 
11 

y 
kalbos už kelių dienu bu 

atidarytos svetainėje ]>rie dar 
Miliukų priėmimo Armour i 

kompanijos. Jau apie 400 vy 
•ų ir moterų, užsirašė ant ti 

kursų. Tie kursai skiriami 
lėl darbininku, dirbančių sker 
lyklose ir dėl\ visit tautų. 

Armour ir kompanija sav 

darbininkus nori išmokyti ang 
lų kalbos iv padaryti juos £e 
resni ai s ])il iečiai s. 

PA.TIEšKAU giminaitės Kaziunė 
Kairaitėa (po vyru Valdžienė), Kauno 
gub., Raseinių paV., Tverų par.. Raš- 
kitėnų 'kaimo, G motai atgal buvo 
Ccronton. Pa, Ji pati ar kas žino, ma- 
lonėkite duoti žinią, Juozapns Izdana 
r.avič.o, 208 W. Maine St. V/estvillc, Iii 

PajioSkau savo draugo, Kazimiero! 
Leeiko. paeina iš Kauno gtib., Rasei 
n i ii pa v., Naumietu-io mier teKo. Jeigu 
kas žinote, mnlouėkitc pranešti, "arbt 
1is pats teatsišauia: 
S. KoliCius, 4600 S Marsbfield Avo. 
Chicago, Illinois. 

REIKALINGI AGENTAS. 
LIETUVIŲ BE^OROVe REIKA- 

LAUJA KELETĄ AGENTU, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS; IŠLYGOS LA- 
BAI GEROS. KLAUSKIME PLATES- 
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS: 

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

CHICAGO, ILL. 
1T7&BK 

REIKALINGAS VARGONININKAS 
Tuojaus yra rciltdHngas geras var- 

gonininkai mokantis vvsti orkestrą, 
gautų už tai ekstra atlygini mg. At- 
sišaukti pas: 

Rev. Josepb židanavičius, 
2G0 E. Main St- Amsterdam, N.Y. 

REIKALINGOS MERGINOS 

!?»1 lengvo darbo dirbtuvėje. Pasto- 
vus da'ims, gera užmokestis Ateikite 
tuojaus. 

STONE BĘOTHERS CO.. 
1501 Wcst Polk Street 

PARSIDUODA DODGE 
ant penki;; pasa/ierių 1017 metu, trįs 
najuji tire'ai. ka-: aibišauks greitai, 
tam parduosiu pigiai. A šaukite 
vakarais nuo 5-tos Iki 12-t.:s. 3ėios 
lubos iš užpakalio 3219 Auburn Av. 

iotai-Namai 
Męs atidarome naują pubdivižiną arti 

didžiąją Wt;sU'rn iiieetrie dirbtuvii; 
labai puikioje apielinkėje. Męs pabu- 
davositno Jums nani0 pagal ju^ą sko- 
nj, \ mažą įirokė^mą Ateikite su 

balomis popiet, arba neduKomis vi.^į 
Jicng. 

AGRiCULTURE CIRCLE 
\ 

1820 S Ashland Ave., CHlCAGOj 

MES MOKAME PINIGAIS UŽ 
LIBERTY BONDSUS 

Jeigu esi priverstas parduoti sa\J I.-Vi 
bert y Bondsą ateik arba rašyk par. mus 
Męs taipgi atperkamo neišmokėtus Li- 
berfy Bondsus. Męs perkame bondsus 
ir kontraktus per ręgistruotus laiškus. 
Męs siunčiame pinigus t Europą.. 
E. BUTZKE, 1549 Mllvvaukee Mve., Chi- 
tago, III. Ofisus atdaras kasdien nuo 9 
ryto iki 8:30 vak. Ned. nuo 10 iki 12. 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

Męs galinio parduoti jums aunga- 
lov/ (nanu j) dviejų flatų MAROUKT- 
TE MANO U. Netoli antrojo didžiau- 
sio parko Cnlcagoje su visai mažu 
Įmokėjimu ir ant labai prieinamų ls 
tnokėjmo sąlygų jųs gaiile įsyti sau 
na m:}. 

FRANCIS 17.1130 U T & CC. 
2402 \V. Coi ū S t., 

Tel. Prosi>oct 923. 

PRANEŠIMAS 
Ateikite } šį ofisų ir gausite didelį 

surašą geriausių bargenų ant pardavi- 
mo ant labai prieniamų sųlygų išmo- 
kėj tuo. Union Ave. netoli nuo 35tos 
gatvės, namas ant dviejų lubųG—0 

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

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

Lobai puikus plytą namas prio 
ISmerald Ave., netoli nuo Slmos, 4 ir 
5 kambarių kiekvienas f 1 iatas. G toi- 
letai ir gazas, kaina $0300, 

Klauskite Mr, Tamažaucko. 
ETINIS FEENEY. 

G03 W. 31sl Et, ChlcagO, 111. 

Kam yra reikalinga pirkti iotas, tai 
pasinaudokite šita proga, nes. savinin- 
ką p.Uiko nelaimė ir yra priverstas 
parduoti gražų akmpinį lot,, arti šv. 
Kazimiero veinaolyno už pusę jo ver- 
tos ir pirkdami pasinaudosite šiomis 
progomis: 

1 Gau&ite puikų kampnij lot;?; 
2 Sutaupysite komišinų, kurj atsi 

ima agentai; 
3 Indėtus pinigus padvigublisite 

trumpą laiką. 
•J Gausite tikrinusius deedus savas 

ties. 
Atsišaukite kam reikalinga pas 

GEO. CI2INAUSKAS, 
015 West lOtli Place Chicago 

PARDUOSIU FARMĄ. 
175 akrų, 120 išdirbtos žemės, 51 
arkliai, 12 galvijų, visokios ni;<šino~, 
budinkai. 45 akrai rugiais apsėti; už 
$5500; mokėti $2.500. Atsišaukite 
pas 1'. Sl.iužis, 2515 Clara Place, 
Telefonas liumboldt 0277. 

PARSIDUODA 
muro namas % bloko nuo bažnyčios 
\vest sidoj, ant 3 lubų ant 2 lotų; 
ranooB $120.00 j menes}. Prekė 
$3.000. Gera proga biednam likti tur- 
tingu por keletu metų. namas gera- 
me padėjime. 

Justin Mackiewich, 
2342 S. Leavitt S t, Chicago. 

UKES NAUJASEDŽIAMS 

Lietuvį! Jeigu manai apsigyvc .ti 
ant ūkės, o pagerinti savo ir šeimy- 
nos buvj ant visados, kur nesibijo- 
tum gręsiančių bedarbiu ir blogu »;■••• 

kų, kg. taip tankiui atsitinka mies- 
tuose, i į- kur tavo darbas gėriauo 
'.psimoket*' negu miesto geriausio a- 
matniko alga, o paliktum neprigul- 
uvingu pasiturinčiu ant senatvės. Tai 
-Ti dabar čia yra vienatinė patogiau- 
sia *r geriausia proga, kad ir bled- 
:u\s žmongel' gali jgyti sau plotg, 
.'.erlingos, o labai pigios, žemės, čia 
yra oras sveikas ir malonus, vaSa- 
Į-es 270 dienų, žiemos du mėnesiu, 
šilčiausia 103 laipsniai virš nclio, 
šilčiausia 2 po uoliu, ii* tai labai 
ratai atsitinka. Lietaus j 50 coliu 
kiek ukininkyste' reikia. Savininkas 
t,750 .akrų išdalnia j farmas taip, 
kad kiekvu nua i.aujasčdis turės plotą niamos dirvos ir miško rąstams dėl i 
auiiavoniu, ruteikia pabudavoti lentų 
jjovykla j- nekainuos už išpjovim'4 
entų, per šitą, žemę teka 4 sriaunus 
ipeliai pilni visokios žuvies, geri ke- 
iai. 5 i'1 G mylios nuo geležinkelio ( 

miestu 8 mylios, vanduo skanus ir i 
-.veikas pasiekia į 10 pėdų, apart to 
-*ra daugelis šaltiniu čirškenlių mi- 
įerališkus vandenius, čia gali sėti ir 
jodyti j 40 įvairių augalu, o viskas 
ipščiai uždera, turgus yra geriausis 
taip visoj Amerikoj, o žemės yra >igi ausios dėl, kad neišgirta per įvai-| •ius agentus, kurie taip tankiai jper- 
=a farmas, kur yra blogas klimatas. 
:uris yra svarbiausiu ukininkysti i, taslink žemdirbystės, daug įvairiu ži 
iių turime iš agrikultūros doparla- 
uonto Wasb;ngton, D. C., o ypatingai pie viršminėta sodybą. 1 

Patarimas važiuoti ten gi „>itn lai- 
;u. nes ten antrus javus sėja liopos 
uly) mėnesyje; dėl platesnių žinių, •ašyk greitai j Lietuvių Ūkininkų Tarybų, 2257 Wcst 23rd Piace, Chi- 

;ago, iii. 

Parsiduoda mūrinis narnas ant 2įu 
pagyvenimą, pu 4 didelius kambarius, 
elektriką, gesap ir maudynės. Namas 

metai kaip pabudavotas ir šalę to 
namo lottis ir barnė dėl karvių ir 
vištų. Dirbtuvių yra aplinkui, Kur 
sali pėsčias nueiti ir namas yra prie parkų, žolynai gražus aplinkui, ir 
pirkti gali su maža pinigų. Vienų tūkstantį jmokėk arba daugaiu, liku- 
sius namas pats išmokės. 

Savininkų gali matyt po No. 3009 
West 53rd St.; 1 lubos. 

PIRMA PROGA LIETUVIAMS 
Kurio nori gyventi ant tyro oro, *ai 

gali pasinaudoti tuja proga nedėlioj. 
išsirenkant vienų iš 40 lotų, 40 pėdų 
ilgio ir ^0 pėdų pločio, randasi prie 
58tos ir 59tos gatvė.% prekė prieinama. 
Imkite Archer Liinits karus iki 64tos. 
eikite 4ris bliokus { pietus, o nuo GD- 
čio ir 64 Ave., tai 4 bliokai j žiemius. 
Savininkas aprodys vietų. 

A BALC11UNAS 

EXTRA! 
Parsiduoda 2-ju lubu aukš- 

čio medinis namas, mūrinis 
pudamentas ir aukštas cimen- 
totas beismantas. 2 pagyveni- 
mai po 5 krmbarius, 2 Intai 
50X150. Namas vertas 
$5000.00 parsiduoda tik už 
$3700. įmokėti $500 likusius 
pagal pirkėjau norą. Namas 
randasi 8445 Gilbert Ct. Sa- 
vinykas gyvena/ant pirmu lu- 
bų" 

Parsiduoda 2-ju lubu aiikš- 
čio mūrinis namas 2 pagyveni- 
mai po 5 kambarius. Aukštas 
beizmantas. Namas randasi 
ant 1 (iv.e gatves. Prekė tiktai 
$3800. Inmokėli $500 liku- 
sius kaip randa. 

$25000 vertas mūrinis na- 

mas parsiduoda tik už ? 14000 
3 lubu aukščio 6 pagyvenimai 
4 ]>o 8 kambarius 2 po 7 kam- 
barius. Akmenio frontą-., 
aukštas beismantas, steamu 
šildomas Elektros šviesa, mau 

dynies, ąžuolu papuostas ir 
azuolo florai, ir kiti naujiau- 
sei įtaisymai. Namas randasi 
ičiDai gražioj vietoj pusę bioj- 
lca nuo (larfield Blvd. pusę 
bloką nuo Halsted gatves. Ren 
dos nesa $3000 j metus. Šita 
namą galima nupirkti su ma- 

žu įmokejimu' ir gerom išly- 
goms. 

Parsiduoda 2-j 11 lubu aukš- 
čio mūrinis namas. 4 pagy 
veniniai po 4 kambarius ir me- 

dine cottage iš užpakalio. Aukš 
tas beismantas. Rendos nesa 

$57.00 į mėnesį. Pieke tik 
$5800. Inmokėti $1000 liku- 
sius kaip renda. 

Parsiduoda 3-ju lubu aukš- 
lio mūrinis namas, 3 pagyve- 
nimai po 6 kambarius, su mar- 

lynėm ir gčsu ir visais kitais 
gerais intaisymais. Rendos 
neša $600 į metus. Preke tik 

£5800. 

Parsiduoda 3-ju lubu aukš 
:io nutrinis namas. 5 pagy vė- 

limai po 4 kambarius ir što- 
*as, dabar randasi btičerne. 
vendos neša $80 j mėnesį. 
Velce tik $6/00. Namas ran- 

lasi ant kampo Union gatvės. 
Nepraleiskit šiuos progos nes 

as namas labai pigus. 
Dėl platesnių žinių kreipki- 

ės pric: 
MiCHAEL J. KIRAS 

3331 3. Halsted St. 

Chieago, 111. 

Namai, lotai ir Fermos ant Pardavimo 
parsiduoda daugelis visokios rų&ies mūrinių ir medinių namų 

visose kolionijose už labai prieinama kainas. 
Pariduoad daugelis lotu labai puikiose vietose, netoli Mar^uette 

Parko ir y v. Kazimiero Vienuolyno. 
FARMOS 

Parsiduoda daugelis labai gerų farmų Illinois. Michigan, Wisconsin 
ir lo\va valstijose, labai pigiai. 

LIBERTY BONDS 
?,Ięs perkamo Lberty I3oudsus už pilną "Casb" vertę. Atsinoš- 

kitę arba it siųskite registruotame laiške. 
Męs padaromo visokius dokumentu.", ir abelnai atliekame viso- 

kius ninig'škus reikalus. Patarimai veltui. 
7<jWN OF LAKE RE AL ESTATE AGENCY 

J. S. CZAIKAUSKAS, Mgr. ] 4600 SOUTH WOOD STREET, CH1CAGO, ILL. 
.. '• "1 ^'"*ą 

GARBUS 
DRA U G AI: 

R'EIKAuAI nuvedė mane j Pa., 
gegužės 12—17 s^ vailOje ir man 

ten tsont išpuolė laimė buti susmu- 
kime ktturiasdeširats septynių žmo- 
nių, kurie ataovaujo PLIENO DIVI- 
ZIJĄ Wilson Kompanijos — inana- 

žerius skyrių ir pardavėjus. Tai buvo 

t$ pačių, sųvaitę, kada Kertinio ak- 
mens valstija buvo apimta didžiau- 
sio entuziazmo ir užimta puikiausiu 
priėmimu PLIENO DIVIZIJOS, kuri 
sugrįžo iš Franoijos, kur nors sudi- 
duliu nuostoliu gyvastimis, ji pilniau 
siai atliko savo sunkias pareigas ne- 

sulaužoma drųsų ir valių, kurie pa- 
sižymi šiurkštaus pobūdžio ir tvir- 
to sudėjimo žmonės, kuriuos teaugi- 
no šiaurinės Penuoį ! v unijos kalnai 

Aš už nlekQ. nebučiau apleidęs šio 
netikėto susirinkimo keturesdešimts 
septynių žmonių. Iki šiol mano pa- 
žinojimas \Vilson & Co. organizaci- 
jos buvo įgytas susidurimuose su 
paprtastais darbininkais Chicago tr 
New Yorko dirbtuvių. Dar man ne- 
buvo tekę susitikti su pardavimų 
atstovais jų pačių konferencijoj, ši 
konvencija Wilson & Co. skyrių 
manadžerių ir pardavėjų. Pennsyl- 
vanijos šiauriniame distrikte buvo 
plianuojama apsvarstymui budų ge- 
iriausiam praplatinmui pardavinėji- 

mo \Vilson & Co. Ccrtified maisto 
produktų, kaip rūkytos mėsos, vir- 
tų. kumpių, dešrų ir keninių vaisių, 
daržovių ir mėsų. 

M. n išpuolė laimė buti jų susi- 
rinkime ir aš labai džiaugiaus, kad 
aš turėjuu tą progą, dadangi tio 
žmonės su visa siela įsigilino j rū- 
pinimąsi reikalus jų viršininko, 
Thomas E. Wilson, kuris įdeda su- 

pratimą ir čielybę j maisto produk- 
tus. tai. kas davė jo vardui ir jo 
produktam?, reputaciją, kur leidėia 
jo pardavimo organzacijoni3 visose 
šalies dalyse pardavinėti \Yilsono 
Ccrtified rūšies po jų geru vardu ir 
kokybe, nereikalaujant pardavėjų! 
nešiotis pavyzdžius (samples). 

Aš išgirdau naują frazę, pavarto- 
totn, vieno pkyrių manadžieriaus, ku- 
ri, aš manau, yra "kumščiu" ir aa 
perduodu jj jums. kadangi jums bus 
smagu žinoti ką reiškia organizaci- 
ja, remiama žmonių, kurte taip ly- 
giai didžiuojasi Rtsiekimuose mais- 
to produkcijoj kaip kad jie lyg pa- 
tįs butų biznio savininkais. 

štai ką jis pasakė: 
"Ar nėra puiku, vyrai, buti ben- 

drais organizacijoj, kurioj musu 
ASTTIKkJIMAS YRA CERTIFIKUO- 
TAS iki tokiam didiiui, kaip Certifi- 
kuoti produktai, ^uiuos męs turime 

J sangumą parti.vinėti? Ar jus ga- 
: lit tai apveikti, vyrai?" 

Ar jųs kada nors girdėjote pir- jmiaa išsireiškimą "Certifikuotas Pa- 
; sitikėjimas?" Ar jųs. jaučiate ką. I tas reiškia. Ar daug jųs turite savo 
j draugų, kuriuos jus turite "Certi- 
| fiknotą pasitikėjimą?'' 

Atsakydami patįs į tą klausimą, 
j jųs žinote iud, ką tas reiškia, kada 
aš ppsakysiu. kad -šie Pennsylvanijos 
šiaurinės dvizijos skyrių darbininkai 
ir pardavėjai, taip jau kitų divizijų 
pardavėjai vsos šalies dalyse TURI 
"cortifikuotą pasitikėjimą" produk- 
tais. 

Susirinkimo pirmininkas pastoto- 
jo sekama: 

"Su puikia pavama, kokia mūsų 
pardavėjai iš po \Vilsono Ir jo exe- 

; k u- y v ės šemynos ir jo bendrų dar- 
bininkų įvarose dirbtuvėse, męs 

Įturme pastūmėti bendrai, taip kad 
; NVilsono produktai butų randami 
ant lentynų kiekvieno maisto san- 
krov'minko musų teritorijoj. Wil- 
seno produktas turi buti liousi.1 iš- 
uuiiiiitiiu uiri) sanKrovinmitų, trtip 
kad vartotojai neturėtų vargo jų nu. 
sipirkti. Męs neturime apsilenkti 
su tuo faktu, kad mažas pardavikas 
šiemet bus didelių pnrdavikų seka- 
mais metais. Susijungę, taip kaip 
męs esame, krūvon, jokia spėka pa- 
saulyj negali sulaikyti nuo padary- 
mo vetos mūsų kompanijai ir sau 
patiems biznio pasaulyje. Męs žino- 
me. kad biznio sistema yra tviria iki 
plnumo r tas fa'itas, kad mūsų o- 
lialsis "The Wilson Label l'rotects 
Your Table" (Wilsono labolis ap- 
saugo jusų stalą) užtikrina teisiugn kodėl visi 4pardavikai neturėtų turėti 
elgimesi su visais, nėra priežasties 
pilnų šdirbj \\ ilson & Co. produk- 
tų. tuo leidžiant nuims jvykint paste- 
bėtiną retežių pardavikų, užlaikam 
čių Certified maistus, nuo vieno ga- lo salios ki kito ir per tuos parda- vikus, {steigiant pukius ryšius, tarp 
vartotojų ir musų organizacijos. Męs turim pasitikėjimą musų Kom- 
panija ir jos metodais — męs tu- 
rime pasitikėjimą savimi ir su tais 
trimis pamatiniais dalykas, męs ne- 
galime nepabudavoti biznio, kuris ant visados išlaikys garbę ir patar- navimą". 

Abelna nuomonė tarp keturiosdp- šimtB septynių, atstovaujančių PLIK- IO DIVZIJĄ \Vilson & Co. šiauri- nėj Pennsylvanljoj yra, kad tai yra garbė buti Wilson & Co. darliinin- kų ir kad tas duoda jiems progą už- 
ganėdinti jų paėų ambiciją gyveni- 
me. jio sako, kad jie mėgsta turėti 
rysj su organizacija, kuri stovi už 
idealizmą ir CERTIFIKUOT^ PRAK- 
TIKU biznyje. 

Vienas žmogus, kalbėdamas apie \Vilson & Co. Certified virtus kum- pius pasakė: 
\ yrai. ]ei męs tuirme kokį nors 

varpa jtikrinti kokj pardaviką. pirk- ti \Vilson <fc To; Cortified virtus kumpius n*o mųs, tai yra musų pa- čių kaltė. štai. ar jys žinote, kad ne- senai męs padremo bandymu, kaip tas kumpis pjaujasi ir męs atrado- me- kad viso pas idaro tik viena un- cija nuobirti visame kunipyj. Męs nelik certifikuojame apie kokybę, bet taipjau certifikuojuno apie eko- nomij., vartojimo''.' 
\Vilson & Co. darbininkų pasidi- džiavimas, kuri jie jaučiasi savo or- ęonizadja, neturi progos nupulti kada-nors. nes j>s yra t»!p teisin- gas. taip piliai įėjęs j taip visišku pateisinamas. 
Su pagarba William Freeman, 250 Fifth Ave., New York City1: (Apgars.) 



PERŠOVĖ ŽMOGŲ BE 
PRIEŽASTIES. 

Vakar anksti ryte tapo 
peršautas ant Halsted st. 

ties 52 gatve tūlas Herman 
Baum. Užmušyste įvyko 
prie gana keistų aplinkybių. 

Baum palydėjo savo drau 

gą kareivį ir įsodinęs jį gat 
vekarin plėvė—savo skepa- 
taite atsisveikinimo delei. 
Tuo laiku automobilius su 

5 vyrais vos jo nesuvažinė- 
to. 

Baum pašokęs į šalį su- 

barė važiuotojus, kad dau- 
giau saugotusi, nes gali ką 
suvažinėti. Iš sostojusio au 

tomobilio užklausė ar kas; 
nejieško priekabių. Apsi-j 
mainius keletą žodžių iš au 

tomobiliaus pasigirdo šū- 
viai ir Baum peršautas krū- 
tinėn krito ant žemės ir tuoj 
mirė. 

Netoli buvęs vienas de- 
tektyvas pasiėmęs kitą au 

tomobilių sekė paskui žmog 
žudžius^ paleisdamas j juos 
keletą šūvių. Bet žmogžu- 
džiu automobilius buvo grei 
tesnis ir jie tuoj pabėgo; sa 

koma jų automobilio lais- 
nių numeris 318862. 

Kiek vėliau du detekty- į 
vai pamatė greitai važiuo- 
jantį automobilių su pen- 
kiais vyrais. Tas jiems at- 
rodė keistu ir jie pasiėmę 
kitą automobilių ėmė vytis. 

Ant Clybourne ave. pen- 
ki vyrai paliko automobilių 
ir, matomai, norėjo pasi- 
slėpti šalinėse gatvelėse, bet 
detektyvai juos sulaikė. Pas 

vieną iš sulaikytų pasirodė 
rankoje peilis, bet detekty- 
vas jį tuoj išmušė iš rankos. 

įdegusiųjų automoDiiiuje 
rasta gilzų nuo šovinių; gi 
netoli nuo autom obiliaus 
ant žemės rasta revolveris 
prie kurio suimtiejie nepri- 
siima. 

Visi penki tapo nuvesti j 
Stockyarclų policijos stoti. 

Tuo pačiu laiku gauta po 
iicijos stotyje žinia apie 
užmušimą Baum, todėl mi- 
nėti penki vyrai tapo užda- 
ryti ant ilgiau. 

Vėliau vienas iš tų pen 
kių Ralp Lauriola, 1321 
Larrabee st.> tapo pripažin- 
tas tulo liudininko, kad ji3 
šovęs į Baum. 

I tai Lamiola užreiškė: 
"Broi.au" apsirikai; aš esu 

sunkiai dirbąs mėsininkas 
ir išvažiavau anksti ryto 
pakvėpuoti tyru oru ir nie- 
ko bendro su šaudymosi ne 
turiu." Kiti jo draugai irgi 
užsigynė, kad nieko nežino 
apie užmušimą Baum. 

Bet policija jųjų užreiš- 
kimams mažai tiki; ypač ir 
todėl, kad jų automobiUaus 
priedangalas >ra peršautas, 
kas nuožiurą, jog šiems vy- 
rams teko buti susirėmimuo 
se, todėl policija nusprendė 
padaryti ap^e minėtus vy- 
rus didesnius tyrinėjimus. 

Suareštuoti vyrai, spren- 
džiant iš jų pavaldžių, gal 
yra trįs lenkai ir du italai.' 

ZIONO LIET. EV.- LIŪTE 
ROMU PARAPIJOS PARA 

PIJONAMS. 

Nedėlioje, birž. 'Jmic 8 d. (' 
y. per Sekminęs) įiyks y pati n- 

\ (jas « ietinčs Žiouo Lietusių liv. 
—Liat. Parapijos susirinki 
ih:l\ Pradžia tuojau* pasibai- 
gus paniakloms. (Pamaldos 
pra-"įdeda 10 vai. ]>rics piet). 
ttasnyčia po niun. 3525 linie 
raiti Ive. Susirinkimo tikslas 
yra paskirti delegatus j Ame 
rikos Lietuvių Seimą, kuris 
bus Chicagoje birželio 8, 9, 10 
ir 11 dienose. Aš beveik ne- 

norėjau, kad nutsų parapija, 
dalyvautu reikaluose, kurie 
yra stačiai tautiški ir politiški. 
Pet kada patyriau, kad lU'Ook- 
lyno, A. Y. Lietuviškoji liv.— 
Liut. Šv. Jono Parapija, išrin- 
ko savo atstovą Seiman, turiu 
raginti ir Cliicagos Lietuviu 
L v.—Liuteronų Parapij* na- 

rius. idant ir jie padarytų tą 
patį kaip ir P>r(^klyru.« lietuviai 
ev.—liuteronai. Y'patingai a"- 
matau esant reikalinga ragin- 
ti niusų Mažosios Lietuvos lie 

tuvius ir netuvirs protestonus 
abclnai todėl, kacl šiandien vi 
sa Lietuva yra dideliame pavo 
juje pakliūti, ar lenku arba ru- 

su—bolševiku, vergijon, o nuo 

t', s vergijos, žinoma, nukentė- 
tų daugiausiai Lietuvoje gy- 
venanti lietuviai protestonai. 
Todėl, idant toki nelaimė ne- 

įvyktu, męs lietuviai turime da 
ryti pastangos. Tuo tikslu yra 
ir tas Lietuvių Seimas šaukia- 
mas. Jame susiėję męs galė- 
sime pc daryti geresnę vienybę 
ir sutartį vieni su kitais; sura- 

sime progą angynti mūsų tė- 

vynę Lictuvų nuo lenkų, nuo 

rus.i—bolševikų ir nuo mūsų 
pačiu tautos priešu surasime 
buda bendrai kuovcikiausia' 
sušelpti badaujančius mušu 

brolius ir seseris senoje tėvy 
nėje. Tame seime bus galima 
nutarti ir įvykdinti daugelis 
fnusij tautai reikalingų, daly- 
ku. Todėl tame seime prisiei- 
na dalyvauti abelnai visiems 
lietuviams. Kar, tam reikalui 
prieštarauja, tas pats pasirodo 
es.is mušu tautos \šdavėju. 

Taigi, rengknnės, ir mę°. 
Prusu lietuviai visi seiman! 
Lai bus jis skaitlingas ir pasek 
mingas! f.ai jame susirinkę 
surasime buda prigelbėti mu- 

šu tautai, kad ji veikiaus galė- 
tu atgatit savo laisvę ir savo 

teises! Musų priešai berods 
bruzda—meluoja, idant suar- 

dyti pradėta darbą. Bet ne 

duok i t es suklaidinti. Neklau- 
sykite ką "Draugas," su savo 

lenkberniais, kalba prieš Se:- 
mą ir jo rengėjus. Neklausy- 
kite ir ką t. v. bolševikai sako. 
Jie visi klaidina žmones. Jiems 
jau nerupi Lietuvos reikalai, 
bet tik j n partijos, jiems apei 
na. 

Todėl visi į Seimą ir prie 
abelno nutsu tautos darbo ir 
tada Lietuva pastos laisvą. 

K u n. J. J. L. Racokas. 

GERAS f.UDAS. 
— Nuo ko tamista apsirgai' 
— Nuo šalto alaus. 
— O nuo ko pasitaisei ? 
— Nuo šilto alaus. 

METIKIS DIDELIS PIKKIKAS Į 
RENGIAMAS SU MILŽINIŠKOMIS LENKTYNF.MI3 

Draugystes iv. Alykolo Arkantolo No. 2 
ATSIBUS 

NeMioje, Birželio-Jone 8,1919 
| POLONI A GROVE, Hif^ins ir 61 gtv., Jcfferson, 111. 
| Pradžia 9tą valandą išryto Ir.žanga 25c Ypatai 

Muloa'.ai užkvečiame visus lietusius Ir lietuvaites, senus ir j:u- 
nus atsilankyti ar.* mnaų pikniko, kur galėsite linksmai praleisti laiką ! prie gražios muziko:-, pasišokti; nepamirškite dienos. Kviečia visus 

KOMITETAS 
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"3IRUTĖS" SUSIRINKI-, 
MAS. 

\'akar vakare po (laimi buvo 
trumpas susirinkimas, kuria- | 
rne rinkta delegatai į Lietuviu' 
Seimą. Tapo išrinkti >ic: po-j 
nia \ arašiene ir poiaas Jonas! 
Lucaitis. 

IŠRINKTI DELEGATAI I 
SEIMĄ. 

Dirželio 1 d. Dr-te Š/. Roko 
savo susirinkime išrinko i A. j 
L. Seimą šiuos delegatus; .My- 
kolą Palionį, Antaną Radoms-' 
kj, Motiejų Rudi i r J/. Daleliu- 
ną. 

Turiu pažymėti, kad ši Dr- 
tė nutarė dalyvauti ir Seimo 
koncerte, taipgi, kad ji nutarė j 
paaukauti iš kasos $15.00 iš-j 
leidimui Šerno raštų. 

Deje. Delegatu į seimą buvo 
išrinktas ir I. Dagdžiunas, bet | 
pasirodžius, kad jis bus dele-j 
gatu nuo Draugystės Lietuvos1 
Ūkininkas, tai jo mandatas 
nuo Dr-tės Šv. Roko tapo at- 
šauktas. 

Rnšt. /. Balchunas. 

TOWN OF LAKE. 

Dr-tė Lietuvos Sunų Xo. 1| 
laikys savo priešpusmetinį su-| 
sirinkimą birželio 7 d. 8 vai. 
vakare Pilitauskio svet. prie 
4512 So. Ileimitage A ve. Drau 

I 
gai malonėsite atsilankyt i, nes 

bus apsvarstymui svarbiu rei- 
kalų. 

Pirm. J. Yiicus. 
Rašt. J. Šluota. 

PUIKUS BALIUS. 
Laisvės Mylėtojų Vyrų ir 

Moterų Dr-tė rengia p'iikų 
balių nedėlioje birželio 8 d. 
slavokų svetainėje prie Au- 
rora av. ir Henks av. įžan- 
ga vyrams 25c, merginoms 
dykai. Pradžia 1 vai. po 
pietų. 

Komitetas* 

BRIDGEPORTAS. 
IIlinojaus Lietuviu Pašelpi- 

jiiis Kliubas laikys savo mCne?i- 
nį susirinkimą birželio 7 d. 8 
vai. vakare paprastoje Pr. 
Dalkaus svet. prie 3301 So 
Morgan St. Visi nariai malo- 
nėkite susirinkti paskirtu lai 
kli. 

J. Bijaiiskas pirm. 
,A. J. Lazauskas, nut. rašt.Į 

Ne E, G. MAKAR 
Piano Mokytoja 
4515 S. YVood St, 

Duoda lekcijas skambinimo oia- 
nu pagal sutartį. 

Baigusi muzikos moksliu Chica- 
gos Musical Colloge. 

Metinis Didelis 

Parengtr.s 
LIET. GI ESM IN. DRAMAT. DR-STE 

p. p. SV. CECILIJOS 
Atsibus NEDELIOJE, 

Birželic-Jime 8tą, 1919 
Bergmaim's Grove 

Riverside, 111. 

Praddžia 9 vai. ryto. Įnžanga 25c yp, 

Nuoširdžiai kviečiamo visus atdlan- 
k.vti ant musų iškilmingo pikniko, nes 
šitas piknikas -nėra nurengtas tuomi 
tikslu, kad išnaudojus publiką, Pat 
tuomi, kad užganėdinus jaunimą tr.ip- 
g. ir senesnius, čionai yra puikiausios 
vietos dėl pasilinksminimo ir pakvė 
pavlmu tyru oru po žaliais lapuotais 
medžias. Taipgi busp niki muzika, kn 
ri griež lietuviškus ir angliškus šokius 
Iškalno užtikriname, kad busite užga 
nedintl. Kviečia visus, KOMITETAS 

BRIGHTON, PAR K. 
Draugija Visu šventu lai- ^ .« c t- 

kys savo susirinkimą šioje ne- 

dėlioję (S birželio 1 vai. po pi^- 
tii ]). T. Maženio svetainėje, 
3S34 So. Kedize a ve. \ isi na-l 
riai malonėkite susirinkti, nes Į 
yra svarbiu reikalu ir bus rin-1 
kimas delegatu i A. L. Seimą. O C c «- 

Valdyba. 
*C JMCMMdKr 

PR/ NEŠTMAS. 
S. L. A. 176 kp. ir T. M. D. 

R kp. laikys savo mėnesinius 
susirinkimus birželio 7 d. 7:30 
vai. vakare. (Kur? Red.). 

Susivienijimo kuopos -.ariai 
būtinai turi i ši susirinkimą :it- C t, 

silankyti ir užsimokėti exti"i 

mokesčius, paskvrtus Pildomo- 
jo8 Tarvbos. Prie to kiekvie- 
nas narys pasistenkite atvesti 
įaujų nariu. 

Be kitu varbiu klausimu šia- 
ne susirinkime bus balsavimas 
apie tautiškus centus. 

kuopų rast. J. A. Povilaitis. 

i PRANEŠIMAS 
8 Dėl Musy Darbininku Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

< • ui > >■ • 11111111 ■ ■ 11111:111 n 1111 it 1111111 u 111 u 11 u i 1111111:1111 i uil II11111111ILI jlllLLllllllIlHIll U111 lllHIUi I UI I UI 111! IIMI UI! Ui m I l'l UI 11 Ii 1111 

VAŽIUOKITE ANT I 

j TYRO ORO| 
! llllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllim n i 

tenai 
—^ —— ~ •—z ——z i— ~« 

sti, kur paukščiukai čiulba ir oras kvepi tai yra geriausia vieta dėl praleidi- 
mo laiko. Taip gi galima gauti šviežių užkandžių kaip tai: šviežio pieno, 1 
sūrio, kiaušinių ir kitų dalykų, nes aplinkui daugelis Lietuvių jau gyvena Į pas kuriuos galima visko gauti. 

* 

V- i f 
Morgan Park tai yra viena iš arčiausių vietų kur galima išvažiuoti ir į kur už 5c galima nuvažiuoti iš visų dalių miesto. Važiuojant Halsted ka- 1 rais reikia išlipti ant 112-tos ir Vince nnes Ave. ir tenai pusę blioko paeiti \ j rytus, tai tenai atrasite buri Lietuvių. Netik praleisite linksmai laiką bet ir f pamatysite Lietuvių bendrovės puikų subdivižirią kur dabar pigiai lotus par- Į davoja, nuo atidarymo minėto subdivižino, nors yra labai trumpas laikas, 1 vos tik savaitės laiko, o jau tapo išparduota daugiau negu šimtas lotų. Mi- 1 neti lotai visiems labai patinka, kuris tik pamate tas pirko ir jau daugelis l pradės budavoti sau namus. 1 
ATEIKITE I MUSU OFISĄ NEDĖLIOJ, NUO 9 RYTO IKI 4 PO PIE- I 

TŲ, O MES SU SAVO AUTOMOBILIAIS NUVEŽŠIME JUS. IR JUSU 1 
ŠEIMYNAS I MORGAN PARK, KUR GALĖSITE LINKSMAI LAIKĄ PRA 1 
LEISTI IR PAMATYSITE PUIKU LOTU SUBDIVIŽINĄ. I 

Liberty Land and Investment Gompany 
3305 S. Halsted S t. Chicago, III, 
(Ant subdivižino ofisas po šituo numeriu 11201 Vivcennes, Ave.). 

I 

Seimo Iškilme 
IR 

Ar Tamista esi buvęs DIDŽIAUSIAME CHICAGOS TEATRE "Auditorium", 
kuriame tik ant vieno steidžiaus telpa 500 žmonių ir kuriame dainuoja garsusis artis- 
tas Caruso? 

"Auditorium'e" kompozitorius Stasys Šimkus rengia lig šiol NEGIRDĖTĄ MU- 
ZIKALI PROGRAMĄ dalyvaujant chorams, Rakauskaitei SUGRĮŽUSIAM IŠ FRAN- 
CUZIJOS PRANUI JAKUČIUI IR "BIRUTES" CHORAS CHICAGOS, su pagel 
ba MILŽINIŠKŲ "AUDITORIUM" VARGONŲ, Triubų, Violincello ir kitų instrumentų. 

"Auditorium5' kalbėti pasižadėjo Illinojaus valstijos GUBERNATORIUS, Chi- 
cagos miesto MAJORAS; bus senatorių, kongresmonų, teisėjų ir kitų. 

Taipgi kalbės tiką ką IŠ PARYŽIAUS ATVAŽIAVĘS gerb. Advokatas J. S. 
Lopafcto, lietuvy s. Jis papasakos negirdėtus dalykus apie Lietuvą, Rusiją ir kitas šalis. 
Pasakys kas laukia Lietuvos ateityje; kas laukia Tamistos tėvo ir motinos, brolio ir se- 

sers ir kitų giminių. 
"Auditorium" pirmu kartu Amerikos Letuvių gyvenime SUSKAMBĖS "LIUO- 

SYBĖS VARPAS" IR ŠAUKS VISUS LIETUVIUS PRIE VIENYBĖS, kaip bažnytiniai 
varpai šaukia visus prie maldos. 

Prie didžiai įspūdingų ceremonijų Coiumbia paaukaus "Liuosybės Varpą" Lie- 
tuvai, o lietuviai kareiviai atiduos jam garbę. Kelių tūkstančių lietuvių balsą išgirs pla" 
čioji Amerika ir kitos šalys* 

TUOMI PRASIDĖS AMERIKOS LIETUVIŲ SEIMAS. 

Todėl Visi Į Auditorium RYTOJ 
prie Congress gatves, tarpe Wabash ir Michigan Ave. 

Nedelio] Birželio, June 8,1919 
Pradžia lygiai 7:30 vai. vak. 

ĮŽANGA VISIEMS PRIEINAMA: $1.65, $1.10, -85, .55, .30. 

Tikietus pirkite išanksto šiądien, sekančiose vietose: 
Dr. K. DRANGELI5 OFISE, 3261 So. Halsted St. 

UNIVERSAL STATE BANKOJE, 3252 So. Halsted St. 
"LIETUVOS" DIENRAŠČIO OFISE, 3253 So. Morgan St. 
J. J. ELIAS BANKOJE, 4600 So. Wood St. 
P. PIVARONAS, 4622 So. Marslifield Ave. 
J. I. BAGDŽIUNO BANKOJE, 2334 So. Oak.ey Ave. 
PAUL PILKIS, 729 W. 18th St. 

Visus Kviečia Chicagos Draugijos ir—SEIMO RENGIMO KOMITETAS. 
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