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Austrija linksta prie Vokietijos 

Konferencija svarstys 
žydu teises, 

Tyrinėja Vokiečiu Elgiasi Estonijoje, 
LENKIJOS SEIMAS TY- 

KO ANT LIETUVOS 
Posėdis 31> 29 d. balandžio. 

Varšava, balandžio 30 d. 
(laišku lenkų laikraščiams 
Amerikoje). Tai pirmas 
Seimo posėdis po dvisavai- 
tinės pertraukos. Šiame po 
sėdyje, užgirus švęsti 3 die- 
ną gegužio kaipo atmintį 
konstitucijos 3 gegužio 1791 
metų, gvildenama pasiuliji- 
mai Lietuvos klausimuose. 

Atsižvelgiant į tai, kad 
Augštasai Seimas, rezoliuci 
ja 4 dieną balandžio, už- 
reiškė savo norą pastovio 
prijungimo prie Lenkijos 
šiaur-vakarinių lenkiškų že- 
mių su jų sostine Vilniumi 
todėl atsišaukimas vyriau- 
siojo vado į gyventojus bu- 
vusios Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštystės to noro at- 
mainyti negali. 

Atstovai Witos Bardl, 
Kiemik ir kiti duodą šiame 
klausime sekantį skubota 
įnešimą: . ;rJ 

"Augštasai Seimas teik- 
sis užgirti: 

1. "Seimas su džiaugsmu 
sveikindamas, faktą išsiliuo 
savimo šiaur-vakarinhi 
lenkiškų žemių su jų 
sostine. Vilniumi ir ma- 

tant galimu ateityje valsty- 
binio prisidėjimo visų že- 
mių buvusios Lietuvos kuni- 
gaikštystes prie Lenkijos 
ant papėdės unijos, mano, 
kad šiuo laiku sutvarkymas 
vidujinių reikalų tų žemių 
galimas tik bendrame Len- 
kijos seime, dalyvaujanl 
rinktiems atstovams iš pa- 
liuosuotų žemių? 

2. "Seimas kreipiasi prie 
valdžios, idant, santarvėje 
su seimo noru, išreikštu 4 d 
balandžio, pradėtų veikt 
linkmėje sujungimo viršmi 
nėtų žemii] su lenkų viešpa 
tyste " ; [\ ^ 

AUSTRIJA LINKSTA 
PRIE VOKIETIJOS. 

Paryžius, birželio 10 d.— 
Sulyg pranešimų iš Ver- 
sailles Austrijos delegacija 
pradėjo jieškoti Vokietijos 
globos. Tai pirmas tokis 
apsireiškimas tarpe Austri- 
jos delegacijos narių. 

Havas agentūra praneša, 
kad Austrijos delegacija 
SI;. Germain kreipėsi prie 
vokielių, prašydama, kad 
Vokietija užprotestuotų 

| prieš sunkias taikos išlygas. 

ŽYDU TEISES TAIKOS 
KONFERENCIJOJE. 

Paryžius2 birželio 10 d.— 
Žydų delegacijos iš Suvie- 

| nytų Valstijų, Anglijos, Ita- 
i lijos ir kitų šalių įteikė tai- 
kos konferencijai memoran 

durną kuriame reikalauja su 

teikti žydams lygias teises 
su kitais gyventojais Len- 
kijoje, Rumunijoje, Bulga- 
rijoje, Rusijoje ir kitose vi- 
durinės ir rytinės Europos 
šalyse. 

Reikalaujama sulyginti 
teisėse visus tuos kurie gy- 
vena toj ar kitoj šalyje nuo 

1914 metų ir kurie gimė ar 

gims t6se šalyse, vėliau. 
Sakoma, šis žydų reikala 

vimas bus paimtas ant ap- 

svarstymo trumpoje ateity- 
je. 

TIRINĖJA VOKIEČIU 
ELGIMĄSI ESTONIJOJE, 

Paryžius, birželio 10 d.— 
Talkininkų kariška taryba ėmė 
si tyrinėti vokiečių khriume 
nės elgimąsi Baltiko provinci- 
jose. 

Ten vokiečių kariitmenės 
vra palikta 30,000. kurios tik 

isli 
buvo sulaikyti bolševikų 

veržimąsi i vakarus, ką vokie- 
čių kariumenė ir "dare "(7J fc'g- 

gyje trijų mėnesių. 
Bet vėlesniais laikais esto 

nai apkaltino vokiečius, kad 
pradėjo kariauti prieš estonus, 
kurie pasekmingai muša bolše- 
vikus. Dėlei šio estonų štabe 
pranešimo maršalas Foch pa- 
siuntė vokiečiams smarkų pro- 
testu: gi talkininkų kariška ta* 
ryba ėmėsi nuodugniau ištirti 
dalyką. 

AMERIKA SUGRĄŽINS 
SULAIKYTUS VOKIE- 

ČIUS. 

Washington, D. C. birže- 
lio 10 d.—Grąžinimas Vo- 
kietijos aficierų ir jūreivių, 
sulaikytų ant suimtų iškilus 
karei laivų, prasidės nuo 1 
dienos liepos mėnesio. 

Viso Suvienytose Valsti- 
jose suimtų vokiečių jurinin 
kų yra apie 2,000 vyrų. 

WILSONUI PRISIUNTĖ 
VIENĄ BALSĄ. 

Paryžius, birželio 10 d.— 
Prezidentas Wilsonas aplai 
kė laišką nuo tulo Jugo-Slo 
vo, kuris ragina, kad Jugo- 
slavijos žemių likimas butų 
nuspręstas plebiscitu ir pats 
jau paduoda balsą prisidėti 
prie Serbijos. 

PERSIŠOVĖ PAS DURIS 
MYLIMOSIOS. 

Aledo, III., Tūlas W. H. 
Hoppepaugh, apgautas savo 

mylimosios Blanche W. Gar 
ner, pranešė jai, kad išmu- 
šus 10 valandai užsibaigia 
jo gyvenimas. 

Išmušus 10 valandą vaka- 
re pasigirdo suvis ties mer- 

rginos namais. Išėjus rasta 
ištikimas vaikinas mirštan- 
čiu ties durimis. 

KITAS ORLAIVIS PER 
ATLANTIKĄ. 

! St. Johns, N. F. birželio 
10 d.-Anglijos lakūnas ka- 
pitonas John Alock ir juri- 
ninkas leitenantas W. W. 
Brown yra pilnai pasirengę 
lėkti Airijon ir pabandyti 
laimikio tuo pačiu keliu, ku 
name nepavyko Hawkeriui. 
Jei oras bus tinkamas jie ga 
11 išlėkti bile laiku. 

NAUJA KARĖ MAŽU 
VALSTYBIŲ, 

^an Juan Del Sur, Nica- 
ragua. birželio 10 d.—Nica- 
ragua valdžia, sakoma, ga- 
vo tikrų žinių, kad Costa 
Rica vaistybėlė paskelbs ka 
re Nicaragua respublikai. 

Costa Rica kariumenė ei- 
na link Nicaragua rubežiaus 
ir yra žinių, kad apie Santa 
Rosa yra valdžios praneši- 
mai apie paskelbimu kares. 

Gausios Aukos 
Lietuvai 

VAKAR VAKARE ŠEI- 
MINIAME BANKIETE SU- 
SIRINKUSIE PASIRODĖ 
TIKRAIS LIETUVOS VAI- 
KAIS. PARAGINUS PRI- 
SIMINTI APIE VARGĄ 
MUSU BROLIU LIETUVO 
JE, PASIPILĖ ŠIMTINĖS, 
PENKIOS DEŠIMTINĖS IR 
PANAŠIAI IT !Š GAUSY- 
BĖS RAGO. 

SURINKTA A'JKU KE 
TURIUS TUKSTANČIUS 
DOL5ARIŲ. GALUTINA 
ATSKAITA IR SĄRAŠAS 
AUKAUTOJU BUS SE- 
KANČIAME NUMERYJE. 

KONGftESMONAI JAU | 
TURI SUTARTIES TEK- 

STĄ. 
Washington, D. C. birže- 

lio 10 d.—Šiądien kiekvie- v £• 

nas kongresmonas jau gavo 
tekstą taikos sutarties su Vo 

Į kieti ja. 
Prezidentas Wilsonas pra 

nešė, kad jis negalįs sutikti 
idant Suvienytų Valstijų 
kongresas atsispausdintų 1 

taikos sutarties tekstą iš ko- 
pijos, kurią parvežė Ame- 1 

rikon tūlas laikraštininkas, 
nes paleidęs sutarti viešu- 
mon turėtų nesmagumų su 

kitų šalių atstovais. 
Bet senatas panedėlyje, 

po triukšmingo posėdžio, 
įsakė atspausdinti taikos su 

tarties tekstą kongreso ofi- 
cialiame žurnale. Taikos 
sutartis su Vokietija turinti 
apie 100,000 žodžių. 

RIAUŠĖS WINNIPEGE. 
Winnipeg, birželio 10 d.- 

Ši vakarą įvyko didele strei- 
kuojančių demonstracija, kuri 
užsibaigė tikromis riaušėmis 
prieš sugrįžusius iš karės ka- 
reivius laikinus policistus. 

Kuomet tvarka tapo įvyk- 
dinta pasirodė, kad yra nema- 
žai sužeistų ir apmuštų ir po- 
lic:stų buvusių kareivų ir de- 
monstravusių streikierių. 

Vienok yra nuomonė, kad 
daug darbininkų tuoj grįž dar 
ban. Dirbtuvių agentai ap- 
skaičiuoja, jog neužilgo stos 
dirbti aipe 40 nuošimčių strei- 
kierių. 

c 

SUDEGĖ LAKŪNAS. 

St. Louis, birželio 10 d.— 
Lakūnas Oscor Brieker, 30 
metų amžiaus, nukrito or- 

laivyje ant gatves mieąte 
1 

Hannibal Mo. ir, užsidegus 
j išsiliejusiam gazolinui, su- 

'de«8- iati3 tiUNtil&l > 

TELEGRAMAS 55 
LIETUVOS. 

j (Dienraščiui "Lietuva") 
Pildantis Tarybų Komi- J 

j tetas YVashingtone per p. } 
I Bielski prisiuntė sekanti j 

telegrama: 
"Pildantis Komitetas ! 

šiądien aplaikė fotografi- } 
jas Lietuvos armijos ir ! 
taipgi iš Liepojaus kable- i 

gramą nuo ]). Noraii.". j 
"Ministerių kabinetas, Į 

pranešus man apie Amer.- i 

kos lietuviu politiška vei- 
kimą, išreiškė gilų užsiga- 

;j nėdijima ir prašo Ameri- 
kos lietuvių ir toliau tęsti 
darbą dcl Lietuvos ger >- 

j vės ir laisvės musų žmo* 
' niu. 

% 

J t 
C 

• 

"Buvimas Amerikos j 
J lietuvių atstovų taikos j 
j konferencijoje yra buri- j { nas. Sekančiojo savaitėje { 
» keliauju Paryžiun." j 

WILSONAS PRIIMS 
AIRIŲ DELEGATUS. 

Paryžius, birželio 10 d,— 
Amerikos airių delegatai F. 
P. Walsh ir E. F. Dunne iš- 
gavo audienciją pas prezi- 
dentą Wilsoną. 

Jie atsilankys pas prezi- 
dentą Wilsoną rytoj ir rei- 
kalaus, kad butų leista sinn 
Seinerių atstovams išdėstyti 
Airijos reikalavimus taikos 
konferencijoje. 

PASKUTINIAI AMERI- 
KONAI APLEIDO 
ARCHANGELSKĄ. 

Archangelskas, birželio 9 
i. Šiądien paskutiniai Su- 
vienytų Valstijų kareiviai 
apleido Archangelską, iš- 
skiriant inžinierius, kurių 
būrys dar likosi šiaurinėje 
Rusijoje. | 

AUSTRIJA TUOJ DUOS 
ATSAKYMĄ. 

Vienna, birželio UO d.— 
Šį vakarą Austrijos valdžia 
ruošią atsakymą talkinin- 
kams link taikos sutarties; 
Čia manoma, kad atsaky- 
mas bus įteiktas talkinin- 
kams triumpame laike. 

OR.AS. 
Chicagoje ir apielinkeje: 
Seredoj ir ketverge dau- 

giau debesiuota; gal bus 
kiek lietaus ir griaustinio; 
maža atmaina temperatūro- 
je, vidutiniai piet-ryčių ve- 
jai. 

Vakar augščiausia tempe- 
ratūra buvo 76 apie 3 va- 

landą popiet. 
Saulėtekis, 5:14; saulė- 

leidis 8:25. .:■■■< 
i 

Seimo Delegatai. 

c~, — 

ST. GEGUŽIS 
L. Seimo pirmininkas. 

I I — —I 

V. K. Račkauskas, antras 
! Seimo Sekretorius. 

e 

P-as M. W. BUSH 

delegatas iš New Yorko, žy- 
mus veikėjas. 

J. W. Liutkauskas, 
Seimo rezoliucijų komisijos 
narys, žymus visuomenės 
veikejas. 

SESIJa II! 
Birželio 10 d. 1919 m. 

Seimo pirmininkas p. St. 
Gegužis III Seimo sesiją ati 
darė ant 9:1' ryte, 10 bir- 
želio. 

Skaitomas protokolas rir 
mosios sesijos. — Priimtas 

Skaitomas protokolas an- 

trosios sesijos. Protokolas 
su pataisymais pačiame te- 
kste priimtas. 

Pirmuoju Sekvetoriumi 
yra ponas Evaldas, bet dėl 
tūlų prižasčių neturime jo 
paveikslo; vienok jis tilps 
vėliau. 

Skaitomas pasveikinimas 
telegramų prisiųstų šių vei- 
kėjų: 

1) J. Stankus, Philadel- 
phia, Pa. 

2) J. O. Sirvydas, Brook- 
lyn, N. Y. 

3) P. Jurgeliutė, New 
York, N. Y. 

4) Zalionis, Elizabeth, N. 
J. (Auka $10.00). ; 

5) J. S. Saroka Mec^nic- 
wille, N. Y. 

6) Knzomaitis, Spring- 
field, Mass. 

7) a. L. T. S. 24 kuopa, 
Brocton, Mass. 

8) "Dirva", Clveland, O. 
9) L. A. Bendrovė, New 

York, N. Y. 

10) Sarkus ir Čirvinskas, 
New Haven, Conn. 

11) Sirvydas, Kripaitis i. 

Mileris, New York, N. Y. 
Laiškai su pasveikinimai*; 

neskaitomi, bet tik sumini- 
mi nuo ko pasveikinimas 
ir iš kur. Taipgi pranešama 
ir kiek auku. Pirmininkas c 

paačiuoja už aukas. 
Rezoliucijų komisijos var 

du p. V. Jankus raportuoja, 
kad virš 100 telegramų pa- 
siųsta įvairiems senatoriams 
ir kongresmanams. 

Nutarta pasiųsti pasveiki- 
nimo telegramus Suv. Vals- 
tijų Prezidentui Wikonui, 

(Tąsa ant 2-ro pusi.)! & 
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Įžeidimas 
Mums pateko į rankas laikraštis E n- 

t e r p ri a e, einantis BroGklinet Mass. J o 

numeryj iš gegužio 26 d, rtmdame stjąaii^- 
nį, iš kario paišiname sekančias ištrauka#i 

"Pereitą nedėidienį po piot 2-rą, 
yak amerikoniški šio miesto lenkai 

v laikė Į4eiuVių Tautiškoj svetainėj ap* 
v^ščiojimg, pažymėjimui apskelbimo 
kofistitucijoe leafeiskos^ respublikos 
179J metaifl ir atgimimo respublikos 
1919 metais.*** &qj£ buvo gražiai iš- 
puošta l^kiškorofs ir $merįi*c>fiiško- 
roia vėliavomis.*-** Jis [vienas iž kal- 
bėtoju, pargabentų iš Bostono] per 
spėjo nuo vokiškų mėginimų atskirti 
lietuvius mio lenkų, icfejit šio* dvi tau 

\ tos, kurios taip ilgai buvo bendrai au- 
s sivieniję, negalėtų vėl susivienyti { 

vieną galingą rėspuhliką". 
Vadinasi lenkai lietuviu Tautiškoj Vsve 

tainėj rengia savo poKtiškus susirinkimus 
ir lietuvių aamuosa nuo scenos drįsia agi- 
tuoti už Lietttvos užgriobimą, perstat^dami 
lietuviu nepri^ulroybės judaįimą, katpa vo- 
kiečių intrigos pasekmę. į 

Žingeidu, Kas yra tos Letuvių TautiS- 
kos Svetaines savfhinku? Jeigu lietuviai 
•—tai ištikro didesni įžeidimą lietuviams 
3unku ir įsivaiždiflti. Pelei keleto menkų 
doliarų leisti lietuvių svetainę naudoti sa- 
vo tautos nevidonams ir dar tam, kad toj pačioj svetainėj jie pintų kiJpą tiems pa- tiems lietuviams — tai jau perdaug. Joks 
save gerbiantis lietuvis neleis sau tokiu budu veidan spjauti, ir jokg išmintingas lietuvis neduos lenkams tokios propagan- dos daryM. Na ką-gi Amerikonai gali pa- manyti, skaitydami tokius pranešimus? Jie tikrai gali pamanyti, kad lietuviai prašos^ prie Lenkijos. Ar tįe savfmnkai jau vi^i neturi gėdos?, \ 

Iš mįtingo Camegief •• avėtai^ New Yorke pereito nedėldienio vakare, pasiro- do, kad estonai, latviai, lietuvai ir ukraji- niekiai —• visi stengiami įsteigti neprigu]-. mingas respublikas ir nepaprastai yra su- sirūpinę lenkų galybe. TetegiŲimas, atei-, nantis. per Bčrliną, ir toiflėl turintis buti pri imtas su paprasta aepafitikėjimu, dar pra- neša, kad latviai esą prašo, kad vokiečių j kariumenė butų palikta jų š$yj, idant pa- gelbėti jierri3 kovoje prieš holaevikus. Šita! Taikos Konferencija vargiai iki šiolei pa-i darė bent pradžią darbui sugrąžinimo pa- sauliui taikos. Ji sau visai nepagelbėjo, ignoruodama tas dalis pasaulio, kur karė dar-tebeeina, o pasiėmė lengvesnę užduotį padaryti taiką tarp tų šalių, kurios jaų ne- kariauja'. t .1 , & — Is Expross, Buffalo, M. Y. Geg. 27 d. 1919 m. 

ŽINGEIDAUJĄ, 
Los Angeles bižJnieriai — taęs var- 

giai dar galime juos vadinti ^porteriais 
— vyrai, kurie bus musų užrubežiniais p ra 

monininkais, kuomet musų miestas išbujos, 
žingeidauja pramonės* galimybėmis Lietu- 
voje. Lietuva yra Baltiko respublika, turi' 
7,000,000 gyventoju užtektinai pinigų už- 
mokėjimui už tai, ką ji perka, o reikalau- 
ja ji bevik visa ko, bet ypatingai anglių, 
geležies, plieno, ūkiškų mašinų, chemika- 
lų, javams eleyatorių, šaldinyčių, gelttžinke 
liams medžiagos ir reikitfenų. 

— Iš Timep, Los Angeles, Cal. 
Geg. 23 d. 1919 m. 

* f 

APIE LIETUVIUS. 

Lietuvoje nėra taip \fadinamo tarnai- 
čių klausimo. Ir kiek taš palyti pusę mi- 
liono [?] lietuvių moterių Amerikoj, tai 
jos mano, kad jos tinginiauja puikiame 
lengvume; kuomet jo9 dato tik visą namų 
darbą. Lietuvoje jos dirbdavo namų dar- 
bą, kaip* pavyzdžiui, namų apvalymą ir vi 
rimą, o pankui padėdavo savo darbą — 

šėrimą įvairius gyvulius, melžimą karvių, 
dirbimą daržę, nešimą pusryčių vyrams, 
dirbantiems tolimuose laukuose, siuvimą 
drabužių, audimą ir verpimą. Šitokia ab- 
soliučiai demokratiška Lietuva prašo savo 
locnos neprigulmybos pripažinimo. 

— Iš State-Journal, Lincoln, Neb. 
Geg. iįJL cl. IBl.e m. 

lietuvių-latviu-ukrajinų 
FEDERACIJA. 

Kaipo atstovas tūkstančių Newark'o 
HeYtivių, Vincas Ambrozevįčius, 178 Ferry 
st., nuvyko vakar j New Yorką dalyvauti 
mitinga, kuriarne įteigta federacija 
lietuviškų, estoniŠkų*, ukrajiniškų ir latviš- 
kų orgaryzacijų, kaipo protestas prieš leij- 
kų įsiMeižuną Lietuvon. Nariai federaci- 
jos, kuri rypinasi išgarsimu pripažinimo ne- 

prtgolminįos Lietuvos, atvirai kaltino, kad 
lenkai surengė menamus pogromus ne tik 
prieš žydus, į>et lygiai ir pogromus prieš lietuvius. 

Susirinkimas, atelbuvusis prie 217 East 
Sixth st., buvo su tikslu sutverti pastovia 
,oi$anizaciją po rrjass-mitingo du protes- 
tu, kuris atsibuv.o Caamegie Kali nedeleiie- 

— Iš Evenin# Newa, Newark, N. J. 
Geg. 28 d. 1919 m. 

SUNKI KOVA. 
Lietuva stovi terp Bolševizmo iv Va 

karų Europos. Šita maža tautelė iš šešių 
railionų gyventoj#, kuri buvo spaudžiama 
ir persekiojama per amžius kaip Rusijos, 
taip Vokietijos, agskelbė savo neprigulmy- 
bę sulyg Frezįflento) Wilsono principų. 

Ta nedidelė jiega, kuri jai liko £0 ke- 
turių metų kares, yra vartojama kovoje su 
Rusijos Raudonųjų armijomis Rytuose. 

! Amerika, pripažindama Lietuvos rie- 
prfgulmybę, sulaikys Raudonąją vilnį. 

— Iš Record, Wilkesbarre, Pa. 
Geg. 28 d. Iį(į9 m. 

LIETUVIAI GAVO DOVANĄ UŽ 
ŠOKIUS. 

Nęwarke, N. J. įvairios tautos nurengė 
aną dien karanavalą — parodą ir šokius. 
Geriausiems savo tautiškų šokių šokikams 
buvo paskirta dovana — taurė. Jeigu kas 
mane, kad lietuvia? yra gremėzdai, tai la- 
bai-labai tame apsiriko: lietuviai už savv 
tautiškus šokiue gavo pirmą dovaną. Vie- 
tinis amerikonų laikraštis štai kaip apra- 
šinėju lietuvių numerį: 

"Bet dienos karalienė [šokių pro- 
grame] buvo dešimties metų Elena 
Brown [?], kurios lengvos kojukėm 
mirgSjo už Lietuvą. Mažytė, švies- 
plaukė, besiiįipso jauti mergaitė, plau- kėjo aplink sceną rankose blaivai ap- sirėdžiusio lietuvio vaikino — vaikino, kuris pasirodė esąs Miss Berta Staniel 
[?]. Pora šoko%1?dsimainančlam rate 
draugų, kurie atpglėMavo juos savo 
rankomis, išįsklaidy&avo gerai suplia nuotoj betvarkėj ir vėl sudarydavo sa- 
vo ratą, rankomis plodami ir pirštais 
grąsmdami, poditiug su tokia veido 

Ktin aiškiai sakč, ar anglų 
ar bile koioj kitoj kalboj: "Šelmi!" 
Kupmet Elenos locnas pirštukas grą- sino, 'tai (įilis publikos, į kurią ji grą sino, aiškiai jautėsi šelmiais — ir taip elgesi, plodama truksmingai. Lietu- 
va g£w) taurę už šokius". 
Toliai^ pažymima sąryšyje su paroda sekančfąi: 

"Akyliai tėmijančios akys užte- 
mdo, ka§ Lietuviai nedalyvavo paro- doj — iš prižasties dabartinio ginčo senoj šalyj, j*e nernaršuotų drauge su lenkais". 

; 
— Iš Evening News, ĄIe\vark, N. J. Geg. 31 d. 19*9 m. 

j(Tąsa nuo l-mo pusi.)] 
»*" -■ 1 f «■■!' — 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
SEIMAS. 

t 

taipgi ir Lietuvos Preziden- 
tui A, Smetonai, 

Nutarta pasiųsti pasvei- 
kinimo telegramą L. Atsto- 
vams Taikos Konferenci- 
joje Paryžiuje, 

, 
Vėl skaitomi laiškai su 

Jinkejimais ir aukomis. 
Sveikintojų surašas ir kiek 
kas aukų prisiuntė, bus pa- 
skelbta vėliau vienu kartu. 

Pertrauka dešimčiai mi- 
nutų. 

Po pertraukos p. J. Ged- 
minas pastebi, kad varpas 
nebūtų vartojamas menknie 
kiams, bet tiktai svarbiuose 
atsitikimuose. * 

i J. Grinius pastebi, kad 
varpu reikia kuotfaugiau- 
siai skambinti, kad atsiver- 
tų lietuvių širdįs meile prie 
savo krašto. 

Nufotografuojama visas 
seimas. Tas užima apie IX 
minutę laiko. 

V. Jankus, iiezoliucijų 
komisijos vardu paduoda 
ant stalo trumpą memoran- 
dumo projektą, kuris bus 
ftiduotas gerbiamam Suvie- 
nytų Valstijų Prezidentui 
,W. Wilsonui, taipgi > ir vi- 
siems Suv. Valstijų Senkto 
ir Kongreso nariams, guber 
natoriams ir kitiems įžy- 
miems asmenhns. 
; Tame ptojokte Išdėsto- 
mas dabartinis lietuvių pa- 
dėjimas, jų skriaudos iŠ len 
kų ir bolševikų. Taipgi te- 
nai trumpai suminimi svar- 
kiausi Lietuvos istorijos 
nuotikiai, suminimi Lietu- 
vos turtai. Pagaliaus išdė- 
styti dabartiniai lietuvių 
teisingi reikalavimai. Tai 
trumpas memorialo projek- 
tas. 

# 
F* V. Jankus pridavęs ej" 

projektą apleidžia svetainę, 
kad dirbti rezoliucijų ko- 
misijoje, o Seimo sekreto- 
rius perskaito projektą. 

Perskaičius tą projektą kį 
į.la pastabos iš delegatų pu- 
sės. Niekas svarbaus užme- 
'timo nepadaro. P s Elijo- 
šius Įneša, kad tas projek- 
tas butų be pataisymo pri- 
imtas. Prie progos p. Elijo- 
šius pasako trumpą, karštą 
patriotišką prakalbėlę, kad 
visi lietuviai Šiądien turi 
jaustis kaip tikri Lietuvos 
sunųs.. 

Tas memorialas vienbal- 
siai priimtas. 
Telegramai- -pasveikinimai: 

1) Dičkus ir Širvinskas iš 
New Haven, Conn. 

2) J. Kliusas, iš Philadel 
phia, Pa. 'u; -jį 

Toliau skaitomi pasveiki- 
nimo laiškai su aukomis. 

Taipgi perskaitomas tele- 
gramas Lietuvos (iš Lie- 
pojąus) nuo T. Noraus. 

Seimo sekretorius prane- 
ša, kad iki šiol viso įplaukė 
aukų kartu su pasveikini- 
mais $1,125.75, 

J. Bagtižiunas kalba są- 
ryšyje su "Laisvės Varpu". 
Praneša, kad pagaminti 
tam senklai tiems, kurie au- 
kaus. Kas aukaus 1 dolia- 

.rj, tas gaus tam tikrą ženkle 
Ii. Kas aukaus $5.00, ar 

daugiau, tai gaus "Laisves 
Varpo" emblemą. 

Sesija užsidaro ant 11.55, 
įiufcarus susilenkti ant 1 vai. 
po pietų. 

SESIJA IV. 
Ketvirtąją sesiją atidaro 

Seimo pirmininkas St. Ge- 
gužis ant 1:15 po pietų. 

Skąitomi pasveikinimo te 
legramai atsiųsti per: 

1) Kazakevičius ir Galins- 
kas vardu T, M. D. 24 kuo- 
pos. 

2) P-as Waren (senato- 
rius) iš Washington, D. C, 

o) Centr. Komitetas per 
p. Steponaitį iš New York,' 
N. Y. 

Taipgi skaitomi linkėji- 
mų laiškai iš įvairių vietų. 

| Tarp linkėjimų yru ir nuo 

L. Socialstnj Sąjungos kuo- 
pos iš Worcester, Mass. 
Prie jos auka 16 doliarių 
padengimui Seimo iškaščių. 

Taipgi daug juokų iššau- 
kia pasvekinimo laiškas nuo 

Šventakuprių Partijos, Prie 
pasveikinimo pridėta auka 
$41.75. 

P-as Kareiva pastebi, kad 
"Naujienų" reporteris nevi- 
sai teisingai padavė savo 

laikraščiui žinias. Pirmi- 
ninkas paprašo, kad spau- 
dos atstovai paduotų teisin- 
gas žinias, taipgi, kad jie 
užsiregistruotų. 

Užsiregistruoja nuo "Lie- 
tuvos" dienraščio, "Naujie- 
nų", "Draugo", "Vienybės 
Lietuv." ir "Sandaros". 

Skaitoma rezoliucija link 
to, kad Suv. Valstijos atr 
kreiptų daugiau atydos į 
sietuvą ir j jos ekonominius 
klausmus. Rezoliucija vien 
balsiai priimta. 

Skaitoma rezoliucija, ku- 
rioje prašoma Talkos Kon- 
ferencijos Paryžiuje pripa- 
žinti Lietuvai neprigulmy-, 
bę. Ši peticija, tai pati 
svarbiausia rezoliucija. Jos 
projektą skaito rezoliucijų 
komisijos narys advokatas 
Kučinskas. 

Rezoliucijų komisija prie 
to dar praneša, kad ta re- 

zoliucija nėra galutinai ap- 
dirbta. Ta rezolucija šį va- 

karu bus galutinai apdirb- 
ta, išversta lietuyių kalbon 
ir atspausdinta, kad dele- 
gatai jos tekstą galėtų par- 
sivežšti namon. 

P-aa Račkauskas įneša ei- 
lę patarimų. 

V. Jankus, atsako j visus 
V. Račkausko užmetimus. 

P as Hertroanavičius da- 
ro įnešimą, kad ta rezoliu- 
cija butų punktas po punk- 
to apkalbėta ir paskirai 
priimta. 

K. Norkus kalba, kad ta 

rezoliucija butų sugrąžinta 
ir pataisyti nekurie punk- 
tai. 

Kalba dar Dr. Zimontas 
ir J. W. Liutkausk#s. 

Adv. Kučinskas pasiųlo, 
kad dabar reiki? perskaity- 
ti ir peticiją. 

Didžiuma balsų nutaria- 
ma sugrąžinti rezoliucijų ko 
msijai del pataisymo, bet 
pataisymai turi buti paduo- 
ti raštu. 

Skaitoma projektas peti- 
cijos į pasaulio valdžias dėl 
Lietuvos Neprigulmybės. 

Delegatai prašo paaiški- 
nimo lietuvių kalboje. P-as 
B. K. Balutis eia pat ant vie 
tos peticiją išversdajnas per 
skaito lietuviškai. 

Peticija vienbalsiai priim 
ta. 

Adv. J. Lopatto, perskai- 
to citatas iš "Naujienų" iš 
savo pranešimo. Prašo re- 
porterio pataisyti. 

A. Andrhiška įneša, kad 
Rezoliucijų komisija paga- 
mintų rezoliuciją prieš žy- 
dų skerdynes, prieš lenkus. 

Dr. A. Zimontas priešina 
si p. Andriuškos įnešimui, 
nes tai nebūtų taktiška. 

J. Gedminas. — Reikia 
vienaip, ar kitaip ką nors 

pasakyti linkui žtfdų. Pa- 
taria Se'.mo vardu išnešti 
žydams užuojautą. 

J. Bagdžiunas praneša,, 

kad buvo pasitarta su žydais 
ir bendrai su jais susitarta, 
kad šiam seimui nėra tak- 
tišką ką nors kalbėti žydų 
klausyme; arba išnešti bent 
kokias rezoliucijas. 

V. K. Račkauskas—specia 
lės rezoliucijos negalime 
męs išnsšti,* tame klausime 
jau yra suminėta pirmiau, 
kas uždengia šį klausima. 
Męs turime žydų simpatijas 
ir rezoliucijelėmis tas sim- 
patijas galima tik nusilpnin 
ti9 Pataria laikytis taktišku 
mo ir svarstyti savo reikalus 
nesikišant į kitų tautų rei- 
kalus. Lietuva duoda žy- 
dams lygias teises ir ji pir- 
mutinė valstybė sutvėrė žy- 
dų reikalų ministeriją. 

V. Jankus taipgi kalba, 
kad nereikia išnešti atskiros 
rezoliucijos žydų klausime. 
Nurodo keletą pavyzdžių 
iš gyvenimo, kurie iliustruo 
ja tą, kad netaktiška išneš- 
ti atskiros rezoliucijos žydu 
klausime. 

Dar kalba keletas delega- 
tų tame klausimo, bet tai jau 
tik pakartojimas pirmiau iš- 
reikštų nuomonių. 

Pagaliaus vienbalsiai įne- 
šimas (p. Andriuškos) žy- 
dų klausime nupuola. 

Skaitymas telegramų: Pri 
siuntė: 

1) Palionis iš Nebark, N. 
J. (Auka 10.00). 

2) M. Tamoliunas, Chica- 
gd (Auka 10.00). 

Suminimi linkėjimų laiš- 
kai su aukomis. Tarp visų 
linkėjimų: atkreipia visų ati 
dą Brooklyno kriaučių kon- 
traktierių linkėjimas prie 
kurio pridėta auka 280.00. 

V. K. Račkauskas skaito 
rezoliuciją—atsišaukimą lie- 
tuvio parašytą lenkų kalbo- 
je. Skaitoma ant vietos iš- 
verčiant lietuvių kalbon. 

Tame laiške suminima, 
kad Amerikoje nėra nei vie 
nog lenkiškoa parapijos, ku- 
ri butų be pagelbos lietuvių 
suorganizuota. Nėra nei vie 
nos lenkiškos organizacijos, 
kurioje nebūtų padėta nors 
kiek 'ietuvių darbo. Lenkų 
kultura—tai daugiausiai lie- 
tuvių darbas. 

Tą to liętmio-lenkiškai 
kalbančio atsišaukimą Įneša j 
ma paskelbti spaudoje, bet 
nekurie pasipriešina ir tas 
laiškas atidedamas į šalį. 

Grjžtfa iš Rezoliucijų Ko 
misijos pertaisyta rezoliuci- 
ja, kurioje reikalaujama pa 

| šaulio valdžių pripažinti nc 

prigulminga, kad ji butų pri 
imta į Tautų liga etc. Ją ant 
vietos versdamas iš anglų 
kalbos skaito p. B. K. Balu- 
tis. 

Kįla eile užklausimų, į 
kuriuos rezoliucijų komisi- 
jos vardu atsakinėja p. B. 
K. Baluti3. Rezoliucija tokiu 
budu išsiaiškina ir jis vien- 
balsiai priimama delegati; 
atsistojimu. 

Čionai šios, kaip ir kitų 
rezoliucijų teksto męs nega- 
lime šiuomi tarpu paskelbti, 
kol jos nSra autorizuotai iš- 
verstos lietuvių kalbon. Jos 
tilps kiek vėliau. 

Asmeniškai seiman atsi- 
lanko bankierius p. J. Bren- 
za, kuris pasveipina Seimą 
ir paaukauja Lietuvos Ne- 
prigulmybės reikalams 100.- 
00 dolarių. 

Sesija užsidaro anL 4.30. 
(Bus daugiau) 

Nuo redakcijos.—Šiame 
numeryje sustabdomas Sei- 
mo delegatų surašo spaus- 
dinimas. Seimo rengimo 
komisijos sekretoriatas iš- 
naujo pertvarko tą surašą, 
tad vėliau bus visų delega-l 
tų vardai išspausdinti. i 

IŠ AMERIKOS LSETUVIU 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS. 
Posėdis birželio 3: Praneši- 

mai Tarybon: 1) Kablegra- 
mas iŠ Paryžiaus nuo p. San- 
born, kad Lenkai Lietuvoje 
plėšia ir miniomis terioja Lie- 
tu\.' is. 2) Antras kablegramas 
nuo p. Sanborn, kuris praneša, 
jogei Lenkai pargabeno Lietu- 
von arci-vyskupą Teodoroviėiu 
iš Lembergo, kuris jau apsodi- 
na Lenkais Lietuvos žemes ir 
iš visui išvaro :< valdišku vie- 
tų Lietuvius, o įstato jų vieton 
lenkus. 3) Trečias kablegra- 
mas nuo p. Sanborn, jogei Lie- 
tuvon jau įvežta maistas nuo 

Amerikos Raude mojo Kryžiaus 
ir bus toliaus įvežama. 4) 
Ketvirtas kablegramas nuo p. 
Sanborn apie atsakymą sąjun- 
gieeių deiei užėmo Vilniaus 
per lenkus ir tenai surengtu 
skerdynių, kad tas be są jungie- 
čių žini-.js atsitiko, bet atsaky- 
mas nepilnas, b) Kablegramas, 
parodantis, jogei Lietuvos ar- 

mija dabar kovoja ant dviejų 
frontu: su bolševikais ir len- 
kais. 6) Laiškas p. Gabrio į 
Lietuvos prez. p. Smetoną, 
ant kanu Gabrys pila visą eilę 
insinuacijų. 7j Telegramas iš 
\Yashingtono nuo lš[)ild. ko- 
miteto delei Kolčako pripaž^:;- 
mo klausimo ir delei apturėtos 
audiencijos su p. Polk 8) Agi- 
tatyvės bendros komisijos plia- 
nas tarpe Amerikos valdžių. 
9) Mandatas Elizabehto drau- 
gijų savo delegatams į Tary- 
ba. 10) Išpild. Kom. extra su- 

sirinkimo protokolas gegužio 
16, su raportu nuo p. Česnulio, 
kuris viešai užreiškė nepasiti- 
kėjimą dabartine Lietuvos val- 
džia. 11) A. L. Tarybos proto- 
kolas nuo gegužio 14, ir nuta- 
rimai delei '"Lietuvių Dienos" 
pinigų. 12) Prancšimaa apie 
"The I.eague of Estpnians 
Letts, Lituanians and Ukrain- 

lians of Amerisa." 13) PraneŠi- 
mas aipe atvažiuojančius iš 
Lietuvos tris militarius auto- 
ritetus. 

N u tari m ai; i) Dr. Bie- 
žis, grįžęs iš Europos, įjungta 
į slaugių ir daktaru organiza- 
vimo, Lietuvon išvažiuoti, ko- 
misiją. 2) Sustatytas lakštas 
tinkamų veikėjų iš abiejų srio- 
vių v tstovyben, \Yashingtone. 
3) Parkviesti Lietuvos laikraš- 
čiui Tarvbon per Švedijos at- 
stovą. 4) Sustatyti Tarybos 
memorandumą delel p. Gabrio 
blėdingos avanturos po Europa 
ir Amerikoje. 5) Sutaisyti pla- 
nas išsiuntinėti Tarybos 1 iule- 
tinUs veikėjams. 

J. O. Sirvydas. 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

T a rybos Sekrett irius. 

ŠEKSP1R0 GERO TAI 
ŠIOSE DIENOSE. 

I Hamletas. 
Ar nusigauti ar 11c? Tai 

gausimas. Skolų daugybė, o 
visi geri žpiončs del skolų nu- 
si^auja. Ne. neverta! Aš jau- 
nas. Geriau prilipti prie kokios 
turtingos merginos ir apsives- 

II Otel'o. 
—Aš tave, brangioji, ne- 

smaugsiu. Tas *»ian netinki. 
O rytoj perrašysiu savo palu- 
kų testatnantiį ir tau nieko ne- 

paliksiu. 
III Romeo ir Juleto. 

— šrii [ei man pasakyk, ar 
daii£ turi kraičio. Jei;;n ueiurį 
50.000 kraičio, tai neverti nioi- 
l;ntis. 

IV Liras. 
— Nors mane kvailiu vadi- 

na. bet aš tau tiesą sakiau, kad 
namų, krautuvių ir dvarų ne- 
reikia dukterims užrašyii. Da- 
bar neturiu ka valdyti. 

— Tu kvailas ir esi. Juk aš 
tai dariau, kad nuo skolininkų 
išsigelbėti. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
DETROIT, MICH. 

Mirė Kazimieras Andruška 
sulaiks 42 metu amžiaus. Ve 
lionis išgyveno Ameriokje 2v 
metu, paliko sunkiame varge 
moterį. 

A. a. Andruška buvo teisin- 

gas žmogus ir mylintis dorq 
gyvenimą. Jis priklausė prie 
dviejų draugysčių: Detrotite 
— prie Dr-tes S v. Jurgio ir 

Kenoslioje, Wis. — prie Šv. 
Petro Dr-tės. 

Velionis palaidotas Sv. Kry- 
žiaus kapinėse su bažnytinė- 
mis apeigomis. Laidojant gerb. 
klebonas Kemėšis pasakė gra- 
žų pamokslą, o šv. Jurgio na- 

riai priderančiai atidavė pas- 
kutinį patarnavimą. 

A. a. Audruška paėjo iš 
Kauno gnb., Raseinių pav., 
Švėkšnos parapijos, Kalnėnu 
kaimo. 

Lai butia velioniui lengva 
šios šalies žemelė. 

.Velionio giminių ir pažįsta- 
mų antarašas: Kazimieras 
Kančius ir Ona Andruškienė 
212 Driggs A ve., Dctroit, 
Mieli. 

Kaziui ieras K ainius. 

FORT STANTON. 
N. MEXCO. 

Čia oras gražus, temperatū- 
ra vidutinė. Yra džiovininkų 
ligonbutis, kuriame gydoma 
labai gerai; ir tai be apmokėji- 
mo gydosi tiktai kareiviams; 
daug jų yra išgijusių. 

Dirbtuvių či:i nėra ir lietu- 
vių nesiranda, gyventojai diJ 
džiumoje meksikonai, kurie už- 
siima gyvulių auginimu ir me- 

džiokle. 
Thony Grigonis. 

RACINE, WIS. 

/s vietos lietuviu judėjimo. 
Męs, rasiniečiai lietuviai tu 

rime daug ir net perdaug įvai- 
riu draugijų. Vienos tų drau- 
gijų itžvarv įtos šventųjų var- 

dais, kitos gi — tautišakis. Bet 
viena lietuviška draugijėlė va- 

dinasi visai ne lietuvišku var- 

du, būtent, "Russir.n Ger- 
mąns." Prie tos draugijėlės yra 
susispietę lietuviai protesto- 
niško tikėjimo kaip iš Didžio- 
sios, taip ir iš Mažosios Lietu- 
vos. 

Kodėl at draugijėle pasiva- 
dino netinaktnu vardu? — Tas 
klausimas paaiškės iš žemiau 
sekamo. 

Męs žimome gerai, kad Lie- 
tuvoje mūsų žmonės mėgsta 

pašiepti kitokio tikėjimo žmo- 
nes. Ten kas nėra Rymo ka- 
taliku, tas yra skaitomas ne- 

geru žmogumi ir pravardžio- 
jamas bambizu ir kitokiais ne- 

gražiais vardais. Tie protesto- 
niško tikėjimo žmonės, Lietu- 
voje iškolioti, bijo kad ir šioje 
šalyje nebūtų koliojami; todėl 
jie dangstosi svetimais ir visai 
netikusiais vardais,, vadinda- 
miesi kadir tais ''Russian Ger- 
mans." Tos jii elgimasis, žino 
nia, yra peiktinas. 

S. L.,A. 100 kp., turėdama 
omenyje kas viršui paminėta, 
birželio 1 d. savo susirinikme 
nutarė paaiškinti minėtai drau- 
gijai apie tai, kad 100 kp. netu- 
ri jokios antipatijos link pro- 
testoniško tikėjimo savo tau- 
tiečiu ir kviečia juos į vienybę 
prie darbo už Lietuvos labą. 
Delei susipažinimo su tos drau- 
gijėlės nariais ir ijžmezgimo 
su jais ryšiu, išrinkta komisija 
iš šių ypatų; P. Sinkaus, M. 
Kasparaičio ir F>. Putrimo. 

.Vietos L. A. Bendrovės kuo 
pa rengia prakalbų maršruto 
tos bendrovės iždininkui M, 
W. Bučinskui. Maršrutas pra- 
sidės tuoj po seimo ir palie? 
sekančias kolionijas: 

1) Kcnosha, IVis. — Šv. 
L'etro paraipjinėje svet., birže- 
lio \3 d. 7:30 vai. vakare. 

2) Ručine, ll'is., — Union 
Hali biržel'o 14 d. 7 V) vai 
vakare. 

3) IVaukegan, lll., — Lith- 
uanian Hali, birželio 15 d. 2:00 
vai po pietų. 

Šios prakalbos bus svarbios 
daugeliu žvilgsniu. Todėl, ger 
biamieji, justi priederme yra 
pažymėtų vietų nepamiršti. 
Geri). Bučinskas yra senas mū- 

sų tautos veikėjas ir daug gy- 
venime prityręs, todėl pasiklau 
syti jo prakalbos bus visiems 
naudinga. 

M. K. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

"Draugo" num. 129 pirmi 
įlinkas Vytauto Kareiviu Drau 
gijos .Vincas Kiksas protestuo- 
ja tos draugijos vardu prieš 
neva neteisingą aprašimą ko- 

respondencijoj, tilpusią ''Lietu 
vos" num. 110. 

Vincas N iksas sako, kad Vy- 
tauto Kareivių Draugija visai 
nera išnešus rezoliucijos aipe 
suvienijimą Tautos Fondo ir 
Neprigulmybčs Fondo į vieną 
bendrą iždą, taipgi nesanti nie- 
ko tarus ir apie Seimo šauki- 

mą, kaip tą Apuokas minėtame 
"Lietuvos" num. arpašęs, 

O aš pasakysiu, kad viskas 
ką Apuokas "Lietuvoje" rašė, 
yra gryna teisybė, nes Apuo- 
kas vLur landydamas patyrė, 
kad v irsminėta rezoliucija buvo 
išnešta kovo 7 d. Reikia tiktai 
stebėtis iš to, kad V. K. D. pir- 
mininkas stengiasi užslėpti 
draugijos nutarimus ir dargi 
protestuoja draugijos vardu, 
kuomet ta draugija jokio pro- 
testo tame klausime nėra išne- 
šus. 

Draugijos narys J. B. 

,. LIETUVIU KALBOS 
DARKYMAS. 

Retai kada pamatysi pa 
vyzdį taip sudarkyta lietu- 
vių kalba, kaip kad že-\ 
miaus paduotas spausdinys, 
kurį išleido Lietuvių Socia- 
Hstų Sąjungos kuopa Port- 
lande, Oregon. Žemiaus 
telpa tas plakatas žodis-žo- 
din ir raidė-raidėn, iš ko 
bus matyti, kad jame dau- 
giaus klaidų, negu žodžių: 

LITHUANIAN DANCE 
Balius Draugai ir Drau- 

ges Portland Oregon L. S. 
S. Koupa Reeangea Pouiku 
Lietuviszka Draugeiszka 
Blaliu May 30, 1919 Por. 
Noumariu 79d Mississippi' 
Ave. ir Beech tarpe Fail- 
ling Gatves Svetaine ant 
antru Loubu 8 WalandaLig 
12 Naktes Uzkvecem Vie-, 
,sous Lietuveus ir Lietuvates 
Bous Venų Lietuveu Balius, 
Poųikie Muzika, Lietuvisz- 
kus Scokios, Bous Skraiojan 
fte Krasa Bous, Walgiu ir 
Gieromou ir Viesoukiu Zeis 
mu. įžanga Wieram 35c, 
Mouterim 25c Uzkvecea 
Portlanda L S. S. Koupa 

MATERIALISTE. 
— AŠ pasirįžęs numirti clcl 

tavęs, — įtikrineja jis. 
—Kam tie^ žodžiai? — šal- 

tai pastebi ji. 
— Mano gyvenimas apdraus 

tas ant 20,000. 
i —: Tai as tavo iki mirties. 

GEilAS PATARIMAS. 
— Aš išskalbiau mergaitės 

dresiukę, bet ji taip susitraukė, 
kad jau mergaitė negali apsi- 
vilkti. 

—Žinai ką, išskalbk ir mer- 
i gaite, tai kaip ji susitrauks, ta: 

paskui apsivilks. 

BEPROTYBE, 
Nekarta Rcimcris išmetinėjo 

pats sau, kad jis iki šiol nepri- 
sirengė atlankyti savo nelai- 
mingą draugą Krigerį, kuris 
po trumpo literatūroje pasise- 
kimo staiga įpuolę Į beprotybę. 
Jis sau nutarė šiandien atitai- 
syti tai... Šiandien tokiame ly- 
tingame nedeldienyje, kuomet 
žmonėms nėra ką veikti. Jis 
paliepė tarnui atvažiuoti auto- 

mobilių ir sėdęs jin, belyjant 
nuvažiavo. 

Važiuojant jį apėmė įvai- 
rios mintįs. Metai atgal viskas 
buvo kitaip. Jaunas Krigerjs 
buvo jaunas ir visti gerbiamas, 
jis buvo daugybės žmonių min- 

čių valdytoju. Nekartą jis su 

juomi išsinerdavo. Tuomet dar 
buvo gyva jo Reimerio žmona, 
ir pas juos svečiavosi žmonos 
sesuo, jaunutė gražuolė Agota, 
kuri atkreipė to jauno rašyto- 
jo didelę atydą. 

Taip, tas viskas tuomet bu- 
vo! Kai]) tai buvo gražu ir 

linksma! Kaip tai tuomet bu- 

vo smagu, kuomet j (V, Keime- 

rio, gyvenimą pasaldino graži 
žmona, kuria jis labai mylėjo. 
Dabar žmona numirė, Agota 
sugrįžo prie savo tė/ų, o Krei- 
gerį patiko nelemtas likimas. 
— Beprotybe. Beprotybė su- 

laužė jo plunksną ir pagadino 
jo smegenis. Ir tas viskas atsi- 

tiko bėgyje vienu metu. Žmo- 
nos paveikslas aiškiai atsistojo 
prieš jo akis. Jis atsiminė, kaip 
j'edu tankiai sėdėdavo suglau- 
dę, kaip jie vėžindavosi, kaip 
jis ją labai guodojo, kaip jis ją 
labai mylėjo, ir kam ji turėjo 
numirti, kam taip gi eitai, to- 

kia jauna!?, 
Šoferis atidarė automobi- 

liaus duris; jie atvyko paskir- 
ton veiton. Reimeris iššoko iš 
automobiliaus ant trotuaro ir 
stambiais žingsniais nužings- 
niavo linkui ligonbučio, kuris 
buvo dideliame mure stovin- 
čiame viduryej ramaus parko. 

— Ar galima pamatyti dak-' 
tarą Birą? — paklausė jis li-j 
ginbučio durių sargo. 

— Daktaras Biras yra pas| 
save kanceliarijoje. Malonėki- 
te užeiti ant penktojo augsto.j 
— atsakė tarnas. 

Reimeris nuleidęs galva už- 

lipo. Jis pamate daktarą, kuris 
sėdėjo ir rukė tuoni tarpu per- 
žiūrėdamas pundą įvairių po- 
pierių gulinčių prieš jį. Žale 
popierų ant stato gulėjo didelis 

konvertų atidarymui pelis. 
— Fabrikantas Reimeris, 

— persistatė įėjęs Reimeris. 
Daktaras pasiūlė jam kedę 

atsisėsti ir užklausė: 
— Labai džiaugiuosi. Kuom 

galiu patarnauti ? 
— Aš atvykau pasitjiriauti 

apie nelaimingą mano draugą, 
— pasakė Reimeris sėsd: nas 

kėdėn.—Jis yra jusų ligon- 
butyje. Jis yra literatas Kri- 

geris. 
— Taip, taip, — atsakė 

daktaras. — Krigeris jusų 
draugas. Nelaimingas. Bet jam 
suliginamai netaip blogai. Jis 
vienas iš ramiausių musų ligo- C L> O 

niu. 
c 

— J Lai yra viltis, kad jis 
pasveiks? — linksmai užklau- 
sė Reimeris. 

— Sunku tai pasakyti. Žiū- 
rint' į jį sunku butų prisakyti, 
kad jis ligonis. Jis gali su žmo- 
nėmis ilgiausiai kalbėti ir nie- 
kuom nepasirodyti, kad jis be- 

protis. Kartais tik jis perdaug 
kalba. Ir jis labai daug atkrei- 
pia atydos j savo išlaukinę iš- 
žiūra. Jis reikalauja, kad kas- 
dien jį nuskustų ir jei kelnės 
nors kiek bus raukšlėtos, jis 
jomis neapsiaus. Na, jųs pa- 

i matysite. 
— jei tik pavelisite! 

— Sn mielu noru. jei norite, 
aš jį čionai pasišauksiu. Aš 
biskį nuilsęs lai jis galės čio- 
nai ateiti. 

Sutikus Keimeriui, daktaras 
paspaudė'guzikutį elektriškojo 
varpelio. Atėjo tarnas, kuriam 
buvo paliepta pašaukti Krige 
rį, kurį nori pamatyti jo drau- 

gas. 
— Ar jus ką nors žinote apie 

pirmesnį gyvenimą jūsų drau- 
go? — paklausė daktaras, kuo- 
met jie pasiliko vieni. 

— Suprantama! jis daug 
dirbo, be jokio pasilsio. Po ke- 
liu metų sunkaus darbo jis 
staiga pragarsėjo ir kalė 
geležį, kol ji karšta. Aš ir ma- 

nau, kad tas jį privedė prie be- 
protybės. 

— Na jau šitame, tai aš sau 

pasivelysiu su jumis nesutikti. 
Darbas taip blogai negalėjo 
atsiliepti ant jo proto. Aš ma- 

nau, kad čionai yra kalto, ko- 
kia nors moteriškė.... 

— Tiesa, jis pas moteris tu- 

rėjo dideli pasisekimu. Jis tu- 

rėjo didelį palinkima prie vie- 
nos jaunos merginos ir norėjo 
jau maldauti, kad ji tekėtų už 

jo. Nesusipratimų čionai nega- 
lėjo but' Tai aš tikrai galiu tai 
tvirti.iti. Aš esu giminaitis tos 

jaunos merginos. 
— Taip.... gal buti.... 

Bet atleiskite, gal buti kaip 
pas ji buvo tas palinkimas, tai 

jus kaip giminaitis busimosios 
jo žmonos galėjote to ir neži- 
noti. Jo interesuose buvo tai 

slėpti nuo jus. 
— i'amista tai]; manote? 
— Taip, aš įsitikinęs, kad jo 

beprotybės priežastįs yra daug 
gilesnės. Ir tas, ant nelaimės, 
priverčia mane manyti, kad jį 
bus sunku išgydyti. 

— Tai baisu i 
— Labai jau jo nesigailėki- 

te. Jis ir supratimo neturi apie 
savo padėjimą. 

i Toje valandoje įėjo į kam- 
barį Krigeris tarno lydimas, 

j jis buvo taip'lygiai apsitaisęs', 
įakip ir pirmiau. Tiktai veidas 

I išrodė ligotu, o akįs neturėjo 
j išraiškos. 

— O, sveikas ponas Krige 
ri! — linksmai sušuko dakta- 
ras. — Pažiūrėkite čionai kas 

yra. Tai jus senas draugas. 
Ligonis valandėlę prisižiū- 

rėjo ir tarė: 
— Tu čionai, Reimeri? Tu 

atėjai pas mane? Tu? Tas rei 

škia, kad tu ant manęs nepyks- 
ti. Tai labai puiku iš t"vo pu- 
sės, aš tau dėkingas! — ir jis 
drūčiai paspaudė Keimerio 
ranka. — Sakyk, kaip gyveni,' 
juk aš tavęs taip ilgai nema- 

čiau. Kaip einasi Agotai? 
Jis vaga nusijuokė. 
— Agota! Ha, ha, ha! Neb- 

loga mergina ta Agota. JJet 
naudos mažai 

Daktaras atsikėlė ir priėjo 
prie sujudusio ligonio. 

— Šiądien jus, ponas Kri- 
geri, rodos visai kitokis, — ta- 

j re daktaras dėdamas ranka 
ant jo peties dėlei nuramini- 
mo. — Tamista turbut užga- 
nėdintas, kad tave atlankė. 
Bet sėskite. Sėdint geriau ga- 
lima pasikalbėti. 

Visi tris susėdo; Tarnas iš 
ėjo. Bet beveik toje pat mi- 
nu toj e įėjo kitas ligonbučio 
prižiūrėtojas ir sujudusiai ta- 
rė: 

— Ponas gydytojau! Mano 
; skyriuje ligonis.. 

Daktaras I'iraš pašoko, iš- 
emė cigarą iš dantų, bet ramiai 
tarė: 

— Gana, aš suprantu. 
5 Jis atsiprašė Keimerio, aki- 

mis nurodė ant ligonio tarda- 
mas : 

u 
— Atleiskite, kad aš ant va- 

landclčs turiu jus apleisti. Už 
dešimties miliutu tikiuosi su- 

grįžti. 
Ši paskutinė daktaro frazė 

ant ligonio pabarė nemalonu į- 
spudį, nes gerai suprato kame 
dalykas. Jo akyse sužibėjo 
kokia tai ugnelė. Jis palaukė 
kol daktaras neišeis ir paskui 
grasinančiu Imdu tarė: 

— Vienas pasidarė nera- 

miu... Dabar jį apvilks '.ra- 
mumo" marškiniais... Paban- 
dytų jie su manim panašiai pa- 
sielgti ? 

— Kas tau galvon ateina, 
Krigeri ?—tarė Reimeris-no, 
r ėdamas nukreipti jo atydą ki- 
ton pusėn. — Sakyk geriau, 
ką tu dabar rašai? 

— Aš... Ką aš rašau ? Su-1 
prantama, kad nieko nerašau. 

— l>et tai kodėl gi? 
— Na jau neklausinėk, kaip 

vaikas... Tau gerai žinoma, 
kad vokiečių kalba numirė. 

— Aš apie tai nieko nežino- 
jau. Kuomet tas atsitiko? 

— Juk aš tau pasiunčiau žė- 
lavos apskelbimą. ^ 

— Tu? 
— Suprantama aš. juk ji 

buvo mano žmona, — atsake 
beprotis. 

— .Vokiška kalba? O taip, 
tai tiesa. Dabar aš suprantu. 
Tamista ja tankiai atsivesda- 
vai pas mus. Na, nebusime 
nuliudę, nežinodamas ką 
bepročiui sakyti, kalbėjo Rei- 
meris. 

— Kaip matai, aš esu links 
mas, — tarė juokdamasis be- 
protis. — Yra kam mane nu- 

raminti. 
— Tai kas? 
— Tu ir be manęs tai žinai! 
— Ne, nežinau! 
— Juk tu žinai, kad su ma- 

nim tavo pati... Juk tik del jos 
aš puošiuosi, — tarė beprotis. 

— Bet juk ji numirė! 
— Niekis! Ji tikrai pas ma- 

ne, ten kambaryje, ant vir- 
šaus. Vokiška kalba ir tavo 

pati... aš abidvi jas pažino- 
jau. Jas abidvi aš glaudžiau 
prie savos, aš mylėjau, bučia- 
vaiu kaip niekas kitas. Bet 

vokiečių kalba, tai yra mano 

pati numirė, o tavo pati ir ma- 

no numylėtinė nenorėjo 
sutikti su ja ir užmušė. Tavo 
pati norėjo mane visą turė- 
ti ir dėlto užmušė vokiečiu 
kalba. 

Reimeris kaip tai nenoroms 

išsitarė, rodos kas jį peiliu per 
vėre. Turbut, kaip Krigeris 
buvo sveikas, jie turėjo arti- 
mus ryšius su jo žmona. Juk 
kitaip kaipgi gali jis ja atsi- 
minti ir visuomet apie ja mas- 

tyti. Nejaugi Agota buvo tik- 
tai dangčiu, kuris pridengė nu0 

jo akių visa romaną. Reiškia, 
jis lankydavo jų namus dėl jo 
t»«0S< ■ t. L : 

Kuomet šios mintįs žaibo 
greitumu perbėgo Keimerio 
galvoje, jis žiūrėdamas į savo 

drūtas rankas tarė: 
— Juk pirmiau nebuvo taip? 

juk tarp jus nebuvo jokio ry- 
šio? 

Beprotis nusišypsojo ir pra* 
tarė: 

— Aš tau tą viską papasa- 
kosiu. 

— Na pasakok, — nuduo- 
damas ramių pasakė Reimeris. 
— Aš prižadu, kad tau nieko 
nedarysiu, jei viską papasako- 
si. 

— O jei aŠ nieko ncpsaky- 
siu. 

Reimeris jau pradėjo išeiti 
iš lygsvaros. Kraujas puolė 
jo veidan; jis greitai pašoko iv 

pagriebė bepročio ranką, liet 

paskui jis susivaldė ir paleidc 
jį. Jis tarė: 

— Cha, cha! Krigeri, tu 

vis dar mėgsti žaisti. Tas ne- 

gerai. Tokių juokingų daly- 
ku tu man niekada nepasako 
davai. Tai ką ,-ar mano pat 

buvo neištikima man ir tau at- 
sidavė. Tas mane juokina. 
Žinai, jei kas kitas butų mano 

vietoje, tai gal ir supyktų. Bet 
aš tikrai stebiuosi, — sunkiai 
kvėpuodamas, tai kalbėjo Rei- 
meris. 

— Aš irgi tokios pat nuo-' 

monės, — atsakė beprotis. 
Keimeriui pasirodė, kad jis 

pats beprotis, o Krigeris svei 
kas žmogus. Ar gi ne taip? 

Prieš jį kilo kankinanti klau- 
simai. Yisoki atsitikimai jam 
dabar, kitoje šviesoje pasirodė. 
Bet ar ištirko jo žmona taip 
bjauriai iį apgaudinėjo. Ne- 
jaugi jo žmona, kuri jam išro- 
dė dangišku angelu galėjo taip 
padaryti. Ar gi jis gali patikė- 
ti tam bepročiui. Negalima ne 

tikėti. Bet reikia visą dažinoti, 
jei nežinoti, tai bus nunuodin 
tas visas gyvenimas. Jis vėl 
pašoko iš savo vietos. 

"Teisybės! Aš noriu žinoti 
teisybės" — skambėjo jo pro- 
te. 

— Na, be baikų, — tarė Rei- 
meris atsisėsdamas. — Ir koks 
aš buvau kvailas, aš vis ma- 
niau. kad tu lankai mus na- 

mus tiktai del Agotos. O tu?.... 
— Aš ateidavau pas tavo 

žmoną, arba ji ateidavo pas 
mane. 

Reimeris prisislinko arčiau 
prie bepročio ir stengėsi išro- 
dyt i ramiu. Jis paklausė: 

— Sakyk, ar tik nesuklydai. 
Ar tai nebuvo kas nors kita? 

— Nesuklydau! Aš savo nu- 

mylėtinę gerai žinau. 
Reimeris pajuto, kad tai 

virš jo spėkų. Jis nedali gyven- 
ti turėdamas tokias abejonės. 
Jis proto gali netekti. Jis vėl 
pakratė beprošio ranką ir sušu- 
ko: 

— Prirodymai! Pasakyk 
man ženklus jos kuno! 

— Leisk manei — atsakė 
| 

beprotis. 
— Nesakysiu! — atsake li- 

gonis įpykęs. 
— Ženklai! 
— Nesakysiu! Nežinau! 
— Tai reiškia tas viskas, ka 

pasakojai yra netiesa? 
— Tikra tiesa 
Reimeris pabalo. Kambarys 

jo akyse užtemo. Jam išrodė, 
kad skįla jo galva, jo širdis, 
kad kvaišta jb galva. 

Jo rankos jau siekė bepročio 
kaklo. Jis pradėjo smaugti li- 
goni ir šaukė: 

— Koki ženklai!,Pasakyk, 
koki ženklai. 

Beprotis nesakė; išrodė, kad 
jis jau nuo smaugimo nustojo 
sąvokos. Bet staga beprotis pa^ 
šoko, parvertė Reimerį ir pag; 
riegė konvertams atidarymui 
peilį. Kuomet Reimeris bandė 
atsikelti, jis jam įsmeigė peili 
šonan. 

Šis atsitikimas padarė daugį 
nemalonumų ligonbučio prižiū- 
rėtojams. 

Išvertė Jonukas, 

VISAI SUPRANTAMA. 
— Kodėl ta lošike šiądien 

taip įpykusi? ; 

— Jai padavė tik devynis 
būikietus. 

--- Ar tai mažai? 
— Ne, bet ji užmokėjo už- 

dešimtį. 

RECENZIJA'. 
— Aš jūsų parašyta knygą 

perskaičiau: daug protingo ir, 
naujo. 

— Malonu tai girdėti. 
•v- Tik gaila, kad viskas kas 

protinga nėra na11.ja, o kas nau- 

ja — neprotinga. 

Garsinkites "Lietuvoj e". 
Apgarsinimas atneš geriau- 
sius rezultatus. > .< 

EXTRA VILNIUS 
Firmos ICIiasos Grynai Lietu- 

vių Užtaikoma Vaigykia. 
Valgiai gaminama visokie ir tikrai Lietuviški* 

pagal vėliausį šių dienų budą 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 Moteliuose. 

UŽPRAŠOME ATSILANKYTI 
Busiančio Chicagoj Seimo visus delegatus ir 

svečius ir šiaip savo gerus kostumerius ir busian- 
čius ir visus užprašome j Vilniaus Valgyklą. 

Stalai ir iškilmingas pasitikimas kiekvieno at" 
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." 

f KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI . 

PUIKIĄ IR DIDELį KNYGĄ 
S™1™0 ISTORIJA i AMERIKOJE j 

— 

j 548 puslapiai TAI yra netik istorija didžiausios pažan- gios musų fraternalės organizacijos, bet tai yra beveik visų Amerikos lietuvių isto- 
rija* nes joje pakliudoma ir plačiai ap- rašoma musų visuomeniški santykiai išei- vijoje. 

# Juo ^veikiau tą veikalą užsisakysite, tuo greičiau apsiažinsite su Amerikos lietuvių istorija. 
Drūtuose apdaruose — $2.00 i 'Kaina $1.50 
Reikalaudami šios knigos, 
kreipkitės į "Tėvynes" ad- 
ministraciją šio adresu' j 

LIT* 1UANJAN ALLIANCE OF AMERICA j 
307 W. 30th ST., NEW YORK, N.Y. į 



VIETINES ŽINIOS 
REZOLIUCIJA. 

Draugystė Palaimintos 
Lietuvos, savo visuotiname 
susirinkime, laikytame ge- 
gužio 24 d. 1919 m. Mali- 
nausko svetainėje prie 1843 
So. Halsted str. dviem treč 
daliais balsų nutarė daly vau 

ti Amerikos Lietuvių Seime, 
kuris bus Chicagoje Morri- 
son Viešbutyje birželio 9, 
10, 11 dienose ir vienbalriai 
nubarė išnešti sekamo turi- 
nio rezoliuciją, kuri turi bū- 
ti minėtam Seimui perduota 
apsvarstymui. 

Kadangi dvasiški ja iš kai 
zariškos valdžios stengėsi iš 

gauti Lietuvai neprigulmy- 
bę ;r norėjo padaryti lietu- 
viškai-katalikišką monarchi 
ja su svetimo kraujo kara- 
liumi. 

Kadangi dvasiški,ja visas 
viešas ir parapijinęs moky 
klas stengiasi panaudoti 
ypatiškiems savo tikslams. 
Ir kadangi d vasiški ja viso- 
kiais budais stengiasi už- 
kenkti visokiam darbininkų 
progresyviškam judėjimui.. 

Toliaus tebūnie nutarta, 
kad visos viešos mokyklos, 
šiokių ar tokiu budu suriš- 
tos su politika, butų atskir- 
tos nuo dvasiškijos, o taptų 
pavestos valstybės priežiū- 
rai po pačių valstiečių kon- 
trole. 

Komisija t 
Siman Venckus. 

Juozapas Grigutjs. 
Ber Liubinas. 
Ig. Žilinskas. 

Pirmininkas, Ed. Čepulis, j 

SVEČIAI. 

"Lietuvos" redakcijoje atsi 
lanke sekanti svečiai: i 

Pranas Zokaitis, iš Bos- 
ton, Mass. 

Jonas Tareila, iš Anso- 
nia, Conn. 

Kazys Makarevičius, iš 
New Haven, Conn. 

P-nas šnuolis, iš Detroit, 
Mich. 

AMERIKOS "LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJOS 

JtAUDON. KRYŽIAUS KO- 
MISIJOS PRAN EŠ IMAS. 
Tikrai sužinojęs, kad Lietu 

vių Raudon. Kryžiaus tverti 
Amerikoje nėra galima, tečiaus 
žinodami, kad lietu vos žmo- 

nėms Raud. Kryžiaus pagelba 
yra labai reikalinga, męs Ame- 
rikos lietuviai galime tos pagel 
bos dalį suteikti. Todėl nuta 
rėm tverti organizaciją, kuri 
visukuo nesiskiria nuo Raud. 
Kryžiaus, kurios principai, 
darbo plianas ir visas veiki-1 
mas eis Raud. Kryžiaus ke- 
liais. Ta organizacija teiks pa 
galbą Lietuvos žmonėms be 
skirtumo • partijų, tikėjimų ir 

tautų, į kiuriu bus draustina 
maišyti bile kokia politika. 

Vardas šitos organizacijos 
bus — LIETUVAI GELBĖ- 
TI DRAUGIJA." Taisyklės 
bus paskelbtos greitai. Todėl 
meldžiame netverti jokių pa- 

PUIKUS PIKNIKAS 
Rengia t J ! " '! 1 < 't t; 

Keistučio Pašelpinis Kliubas 

| Ned., Birželio-June 15,1919 
LEAFY CROVE, Wlllow Springs 

Pradžia 9:00 vai. ryte 'NŽANGA 25c. 

Pirmas pavasarinis panikas su dainomis A. Blinstrupo daržo. Taigi gerbiamieji ir gerbiamosios nopa- Į mirčkite šios progos. bet malonėkite kuoskaitingiausiai atsilankyti, ir pakvėpuoti, pavasario tyru oru. o j i pargjžširae sveikesni namo. Už tai nepamirškite atsilankyti. Kviečia* KOMITETAS. Į P. S. Važiuokite Archer-Cicero karais iki sustos, o ten paimkite Wilio\v Springs karus iki daržo. 
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našiu draugijų ir lai visuomene 
nepriima už gerą jokios užma- 

nytos bei sutvertos organiza- 
cijos, kurios plianas ir princi- 
pai nčra remi imi pilnai ir aiš- 
kiai Kaud. Kryžiaus plianais 
ir principais. 

Komisija: 
Dr. Povilas Žilvitis. 
Dr. J. Kulis. 
Dr Jonas Sarpalius. 
Dr. A. Montvidas. 

RAČIŪNO JUDANTI PĄ- 
V RIKS LAI IR IL MUŠT- 

RUOTOS DAIXRI.ES BUS 
ŠIOS R VIETOSE: ■ 

Ketverto vakare birželio 12 
d. Frank James salėje Melrose 
Park, 111." 

Subatos vakare birželio 14 
d. Lietuvių Koop. Bendrovė;-' 
salėje prie 8-tos ir Markei: gat- 
vių DeKalb, 111. 

c 

Seredos vakare birželio 18 d. 
Šv. Jurgio Draugystės svetai- 
nėje, Grand Rapids, Mieli. 

Subatos i1' nedėlios vakarais 
birželio 21—22 dd. Šv. Jurgio 
bažnytinėje salėje, \Vestminis- 
ter and Cardoni Av. Detroit, 
Mieli. 

A. T. Račiūnas. 

DIDELIS PIKNIKAS. 
Rengiams Dr-tės Šv. Jono 

Krikštytojo įvyks nedėlioję bir 
želio 15 d., pradžia 9 vai. ryto, 
Altenheim Grove Forest Park, 
111.. 

Bus muzika šakniu valgiu ir c- O c 

gėrimų. c 

Komitetas Ig. Rudzinskas. 

200 LAIŠKU VIETON 
LIUDININKŲ. 

Tūlas W. C. Benson, iŠ- 
r 

važiuodamas karėn pažadė- 
jo vesti p-lę Margarite 
Ciaire, 4932 Sheridan Road. 
Kad jojo mylimąjai nebūtų 
nyku likusiai namie, jis pa- 
rašė jai net 200 meilių laiš- 
ku, kuliuose siuntė tukstan 
čius bučkių. 

Bet yankiai visur turėda- 
vę dideles pasekmes tarpe 
merginų; na žinoma kodėl 
gi nors dėl juoko nepaflir- 
tuoti su graksčiomis mergai 
temis. Ir karžygis chicagie 
tis Benson, beflirtuodamas 
su tula mergina iš Colum- 
bia, S. C., papuolė j gudriai 
nutiestas pinkles ir pasida- 
vė Columbietei, taip sakant, 
be jokių išlygų ir pereito ko 
vo mėnesio apsivedė. 

Bet už tokį sielos silpnu- 
mą karžygis berods tuiės ne 

mažai nukentėti, nes chica- 
gietė, turėdama vieton liu- 
dininkų, net 200 meilių laiš 
kų, prikrautų saldžiais buč- 
kiais, ketina nepasirašyti po 
taikos sutartimi ir reikalau 
ja net $25,000 už sužeidimą 
širdelės. t -• 

SEIMINIS BANKETAS. 
Vakar vakare Morrison lio- 

tclyje, toje pačioje svetainėje, 
kurioje atsibūva Seimo sesi- 
jos, buvo seiniinis lietuvių bau 
ketas. Viso svečių bankete da- 
lyvavo 400. 

Banketo toastmasteriu buvo 

p. J. Bagdžiunas. Laike ban- 
keto kalbėjo p. St. Gegužis 

seimo pirmininkas, p. B. K. Ba 
lutis ir kiti. 

Pirm kalbu buvo skaitoma 
keletas telegramų nuo senato 
riti ir kongresniann iš YYash- 
inętono. ° 

Pas visus bankete dalyvau- 
jančius ūpas pakilusis, visi link 
smi, kad viskas gerai sekasi. 

Apie banketą vėliau prane- 
šime plačiu. 

Viršininkai Dr-jos Simano 
Daukanto. 

Pirmininkas Martinas Tamulevičius 
3247 Emerald Ave. 

Vico pirm. Petras Jonaitis 
3243 Union Avr. 

Nut. Rušt. Petras Kenutis 
815 So. Kolman Ave. 

Finansų Rašt. A..tanas 4onikis 
Ui K. 107th H t. 

Ka.siorius S. F. Martinkue 
3342 So. Haisted St. 

Kasos Globojai: 
Antanas Kasparavičius, 
Alfonsas Kaulakis 

Knygiai: 
Thomas Janulis 

037 W. 84th PI. 
Vladas- Stankus 

Viršininkai Dr-stės 
Šv. Stanislovo V. ir K. 

Ant Town of Lake, Chicago 
Antanas J. Kareiva, Pirmininkas. 

1805 W. 4fith St. 
Lud. šimulis, Pageibintnkas. 

4524 bo. Paulina St. 
F. C. Rauba, Nutarimų Raštininkas. 

2518 W. 4Gth PI. 
Kazimieras Stanišauskis, Knygvedis. 

4600 So. Wood St. 
Jonas Veskontas, Iždininkft3. 

Viršininkai Lietuvių Dr-jos 
Švento Jurgio, 
Detroit, Mich. 

Pirmininkas I. Kasevičius, 25 Hin 
din av. 

Vice-plrmininkas P>. fiugentos, 28 
Laura St. 

Protokolu raštininkas D. Balutis, 
C8 Mclvilla av. 

| Finansų r?5t. Jurgis SalaseviCius, 
! 229 Cardoni a v. 

Iždininkas I. Naujokas, 217 Cardo 
n i av. 

Maršalka .mozas SalaseviCius. 221 
Cardoni av. 

Maršalka Fr. Barkauskas, 151 Car- 
doni av. 

Knygų vedėjas D. Kadys. 79 Mel 
ville av. ir 

Knygų vedėjas I. Statkevičius, 195 
Caa'loni a v. 

Draugystės korespondentai: 
Juozas Lenkaitis, 229 gardoni av. ii 

Jonas Statkevičius 195 Cardoni, av. 

Draugija susirinkimus laiko kas 
paskutini nedėldien} kiekvieno mėne- 
sio lietuviu pobažnytinėje svetainėje 
prie \Vestmenister ir Cardoni gatvių, 
toj po pamaldų 12:30 vai. 

"LIETUVOS** STOTiS 
CHICAGOJE 

A. Mičiulls. 32 lr S. Hslsted Sl 
W. Bagdonas 482 W. 33pl 
P. Skedžlus, 1200 Belden Ave. 
P. Vitkus. S. Wood St. 
Mrs. Qjlnlivan, 3206 Emerald Ave, 

Caudy Store. 
A. Kačinskas, 3200 Lowe Ave. 

Butchere. 
M. Klausas, 3605; Unton Ave. 

Butchere. 
J. Kazlauskas, 3603 EmeiaJd i+ve. 

Butcherne. 
Petrauskas Bro8„ 3548 Enernld Ava 

Bakery 
F. A. Jozapalt'a, 3601 5. Halsted 'ii. 

Drug Store 

030 W. 85th PI. near Gage St. 
GroBery. 

M ra. Geary 944 W. 35th St. 
Candy Store. 

R. Yanušauska8 3440 S. Morgar. Si. 
Barber Shop. 

Yužka, 3358 Auburn Ave. 

Madlson, 5-th Ave. S. W. 
Lietuvos dienraščio platlilmo kuo 

pos lr Kapitonai. 
J. Bagažlui.a8, 2334 S. Oaltley Ave. 
Mrs. Omaly 633 W. 18t.h St 
4458 S. Hermitago Ave. 
K. Barauskas, 4015 Artesian Ave. 
F. J. Budrlkas, 3343 S. Halsted St. 
3220 Wallace St 
3244 S. Morgan St 
901 W. 33rd St 
3903 S. Halsted St Cigar Store. 

Vandenio Apšildymas 
DEL KIEKVIENO 

Visi vandenių šildomieji {taisai 
parduodami Gas Company yra 15 
bandomi niusų pačiu laboratori- 
joje. Jie tikrai ir atsargiai įtai- 
somi po musu pačiu priežiūra 
darbas yra gvarautuotas visuose 
atžvilgiuose. 

Mes turime vandenio šilayto- 
įus tirkančins dėl 

Moderniškų bun^alov/s 
Rezidencijįi E'arzdaskutykių 
Namu fliatų Bučernių 
Aparlments Garadžiu 
Hoteliu Dirbtuvių ir t.p. 

Mums yra labai malonu prisiųsti 
savo ignliotinį patirti jusų rei- 
kalavimus ir patarti jums lu>- 
kios rūšies vandenio šildytojus 
geriausiai tinka jusu vietai. 
Viskas nuo umaus automatiško 
iki pigaus kubilo šildytojaus. 
Ant lengvų išmokėjimų. Jeigu 
jums ko nors reikia, klauskite 
žemiau nurodytose vietose: 

•North Side- 
3071 Liocela Are. 3K43 Irrini Pirk Biri 

40fiW»t North Ave. 
South Side Wesl Sido 

731 We.t 63rd St. 2142 W«1 M.dUoo &. 3478 Archer A**. 1709 W«t lZth St. 
103-5 Eut 3Sth St. 1641 Milw«ukee Afe. •051 Coramercial Ave. 3734 We»t 26th St. 11025 Michisan Are. 4033 Wtit Mtdiioo St. 
■ or 

IVater Heater Section 
The Peoples Gas 
Light & Coke Co. 

Michigan Avenue at Adams Street 

Pajieškau savo giminiu ir pažįsta* 
rriŲ, tetos Juoilsnukienės, pusseserės 
Katrės Pamanuskliutės, po vyru žio- 
lienė, pusbrolio, Andriejaus Aukšta- 
kalnio visi Suvalkų guber., Priemj pa- 
rapijos.. prašau juims visus atsišaukti 
per laiškus. Aš esu sun'Mame padė- 
jime antri metai kaip guliu ligonbutyj 
Fort Stanton. 

Antanas Grigonis, 
Fort Stanton, New Mexico 

ANT PARDAVIMO. 
Savininkas yra priverstas parduoti 

namelį (cottage) Snii.t kambariu, par- 

duosiu tik už $2.000. Telefonuokito 

Prospect 90S2, kįau&dami Joe Sheriaan 

Pajieškau savo broliu, Jo 
no ir Kazimiero Ambrazu, 
paeina, Kauno gub., Vilk- 
mergės pavieto., Vaitkuškių 
vals., Prabaisko parap., Vai 
teliškiii, kaimo, jie patis ar 

kas kitas malonėkite pra- 
nešti tokiu adresu: 

S. AMBRASAS. 
Morrison Hotel 

and TeiTace Garden 
Clark and Madison St. 

Chicago, 111. 
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TAUPYKITE ŠI SURAŠA. 
i 

Viskas Bargenai. 
3314 Hoyne Avo. — 4 kambar'ų. 

Kaina $1,500. $100 Cash. 15 mėnosiu. 
4:-29 So. Artesian Ave., 4 ir 4 kamba- 

riai. Visi įtaisymai, $3000. $100 cash, 
likusius ant lengvu išmokėjimų. 

3357 Oakley. Muro 6—7. Visi įtai- 
symai, $4300. 

McDONNELL, 

2630 West ^8th St., C.iicnąo. 
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Reikalingas Bartenderis 
turi buti lietuvis. Gera už- 
mokestis. Atsišaukite: 

Justii. Mackiewich 
2342 S. Leavitt St. 

V 
REIK A.L A.U J A MA MERGINŲ ope- 

ratoriui ant bovelninių. ir Silkinių dro- 
šiu. Pamokysime merginas nors ru 
menku patyrimu nnt "power" mašinų. 

Taipgi reikalaujama finišerkų; pa- 
nr!.;*rmo pradedančias darbę. 

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

Reikalaujame Darbininkų 
\Vooil workers—dailidžių dirbtuv.j, 

drum ir beit sanders. Meilinos run- 
ku. Planer trim and stoclc cutters. 

52 valandos darbo sq.vaitč. 
Darbas pastovus per ištiesus metus 

viduryj. 
IMPERI AL METHODS CO., 

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

Penlticentai gatvekariais 
Garfield P..rk Elevated arba Kadison 

St. gatvckarj. 

PARSIDUODA 
muro namas Y. bloko nuo bažnyf-ios 
west sidf'j, ant 3 lubų ant 2 lotu; 
ramins $120.00 j mėnesį. Preke 
$8,000. Gora proga biednam likti tur- 
tingu per koletą motu, njimas gera- 
me padėjime. 

Justin Mackiewicii, 
2342 S. Leavitt St, Chicago. 

REIKALINGAS VARGONININKAS 
Tuojaus yra reikalingas geras var- 

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

Uev. Joseph židanavičius, 
2G0 E. Main St., Amsterdam, N.Y. 

VALENTINE DRESSMAKING 
C0LLEG5) 

Mokina eluvimo, klrplrjo, dtsiguiiia 
dienomis ir vakarais dčl hizuto u j 
namu. Paliudijimai isdurdarr.i ir vie 
tos parūpinamos dyka!. Atshank7kltfe 
arba raskite, o męs pasisto.ugsimf 
suteikti jum3 patanmę. 

SARA F ATEK, Principai 
I 2407 W« Madison S t. 
0206 3. Halsted i;L. *ot>0 Wells St 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

M ja galime parduoti jums 'ounga- 
low (nameli) dviejų i'latų MAROUET- 
TE MANGR. Netoli antrojo didžiau- 
sio parko Cliicagojo su viso i manu 
Jmokėjimu ir ant laimi prieinamu iš 
moko j ra o sąlygų jus galite Įgyti sau 
namą. 

FRANCIS KIBORT L CO. 
24UŽ W. oord St., 

Tol. Prospeet 023. 

PRANEŠIMAS 
Ateikite? j šį ofisą ir gausite didelį 

surašą, geriausių bargenų ant pardavi- 
mo ant labai prieniamų sąlygų išmo- 
kėjimo. Union Ave. netoli nuo 35tos 
gatvės, namas ant dviejų lubų5—0 

kambariai, su toiietais ir gazu. raudos 
3238 Parnell Avo., plytų namas, ant 

dviejų lubų, po G kambarius, su toiie- 
tais maudynėmis, Kaina $3500. 8 kam- 
barių plytų namelis netoli nuo 32:os, 
kaina $1850. 

Labai puikus plytų namas prie 
Emernld Ave., netoli nuo 31mos, 4 ir 

kambarių kiekvienas fliatas. 6 toi- 
letai ir ga'rr^r. kaina $0300, 

Klauskite .Vir, Tamašaucko. 
i-RNIS FEiiNF.V, 

C03 V/, olst St, Cbie.-.^o, iii. 

SKOLINU PINIGUS 
nnt antro morgečlo labai prislnan.o 
mis sąlygomis. Kam reikalinga skc 
linti pinigai, (ckuI atsilanko j ofisij, 

H, EPŠTEIN. 
Rooin 708; 5 No. LaSslIo St. 
Telefonas Franklin 2803. 

Lietuviška 

Norintieji tikrai lietuvišku valgiu: 
barsčių, kopnst;; ir tt. ateikite įs^niau 
s i 51, didžaiusią, švariausiu ir vasaros 
laike vėliausią valgyklą. 

W. E. JUČUS, Savininkas, 
3305 S. MALSTED ST.. CHiCAGC 

Liberty Bcr.dsai 
Męs Perkame. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokia 

atidėliojimo—Bile sumą 
$50—$100—$500—$1000 

Męs taipgi atperkame nepa 
baigtus mokėti kontraktus 
MĘS MOKAME AUGS- 

ČIAUSIAS KAINAS. 
Gyventojai toliau už miesto gali siij 
sti savobondsus užregistruodami po! 
k rasą; Mę prlsiuneiarae jums pini- 
gus tą pačią dieni, kaip tik ga :namfl 
jusij boiulsą 
Ateik—Rašyk—Telefonuolt 

LIPERTY SECURSTIES CO. 
Room 716—155 N. Clark St 

Chicago, 111. 
Phone Majestic SCI7 

Pratttk Naujus MetuS su tobulu akii; 
gėjimu, taip. kad nit-J"* ncpraleistumei per • 

sus metus, kas t!,i yall būti naudinga. 
Gerai pritaikinti akiniai prašalins akii} •> 

galvos ikaudėrjitnus, trumparegystė cil'a t«ilv 
reg>:itė prašalinama, pasitarkite sri mani' 
prieš einant kur kiiur. Egzamlnacija D V iLA 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE., C^ICAGO 
Kampas l&tos Galvės. 

3čios liibor, virš l'I.itt'o aptiekęs. Tiinvi •• 

« mnno p^raša 
Valandos: nuo Stos vai. ryto il;i 8 vai. vak. 
Nedėliuj: nuo 0 ral. ryte iki 12 vai. dienos. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

IC LA 
Mokinama: angliškos Ir HctuiiSkos kalbu 

aritmetikos, knygvedystės, steografijos, ty- 
p.svriting, j itklyhos teisių, Suv. Vaist. istori« 

abelnos istorijos, geografijos, politikinEs 
ekonomijos, pilietybės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 5 va- 

landos po pietų. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30, 

3106 S. Halsted st., Chicago 

Daktaras 

Jonas fl Sarpalios 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

]H:30 ryto iki 12 
2 iki 1 popiet 7 iki 9 vak. 

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 

MESIMAS 
Dėl Mušu Darbininkų Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDELI OMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

Dr. G. M. Giaser j Praktlkuojs jau 27 metai 

3149 b. iviorįjan St., kerte 32 tt g 
Specialistai Moteriškų, Vyrišky, $ 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po £ piet. b—s vak., JIedėl. 8—2. 

TELEFONAS YARD3 637. į 

į 

Phone Boulevard 2160 5 

Dr. fl J. Karalius \ 
UŽS^SEN £JUSIOS 

LIGOS 
i 

Valandos: 9 iki 12 Ir 4 Iki a J 
vaka-.ais. 

3302 SO. MORGAN STREET J 

Tel VARDS 15*J 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GVDYT0JA3 

IR CHIRURGAS 
Gyčio visokias ligas moterių, 
vaiky ir vyrų Speciališkai ary- 
do limpančias, užsir.enojusia# 
ir paslaptingas vyru Hgaa 

>59 So. Halsled Si., Chicago, 

Dr, M. Herznian i 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

tų kaipo patyręs gyo'ytojas. chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, ry- 
ty. moter>: ir vaikų, pagal naujausiai 
metodas. XRay ir kitokius elektros 
prietaisui. 

Ofisas ir Laboratorija: 102S W. 18tfa 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—^2 piett), ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 So. Halsted St 
VALANDOS: 8—9 tiktai. 

; ̂ >f¥VV¥V¥¥VVMV 

A.JVlasalskis 
LIETUVIS 0RA80RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 

■į tomobilius ir per tai nereikia 
* Lietuviams pas žydelius šauk- 
k ties: Taipgi samdome automo- 
2 Klius veselijoms, krikštynonib 
4 .*r kitiems reikalams dieu? ar 
J naktj. 

į 3305Auburn Ave.- Te!. Drover 4139 

Į PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAUNAS. 
ant Cupų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popferlo 

i SPECIALIAI: Maleva malevojlmui stubu iš vidaus, po $1.50 už galioną 
CARR biiOS. V/RECKING CO. 

I 3003-3039 SO. HAL8TEO STR.EET, CHICAGO. ILL. 

Lietuviška Gydykla OR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir ąu pagejba 
nauJauslŲ ir tobuliausiu elektrikiniij Jtaisų. 

Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nodėldieniais 10 iki 12. 
1645 West 47-ta netoli nuo Marehfield Ave. 

1^11 i K KTY BONDS 

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

| Męs perlcame Liberty Bonds už 
| T-IIną "Cash" vertę. Atneškite 
į. :;rba atsiųskite. 
% Atdara kasdien nuo 9—6 
I Utarninkais Keiveręais ir 
i Subatomls 0—9. 

MlllllllllllllllMIIIIlHilI 

VYRIŠKU DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teismuos Kainos. 

Užganėdinimas gvarantuotas 
Vyru ir vaikinų siunti ir overkotai, padaryti ant orderio, bot. neatimti 
laiku, vėliausiu stalių lr konservatyviškų modelių $20.00 iki $45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augščlau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščlau 
Pilkite sau ovevkotus dabar, kol žiemos augštos rainos dar neatėjo. 
Męs turimo daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo *C.50 Ii augščiau 
Full dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščlau. 
Krautuvė atdara kas vakarų iki 9. Nedaliomis iki 6 vai. po pietų. 
3ubatomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Insteigta 1902 1405 SO HAISTED STREET 

M įminint.'- Hlllllllt 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR. S. 5HANKS 

Pagyvenimo ofisu., Gydytojas ir Chirorgas 
859 N. Robey St. Gydo visokias Vyrų ir 

Kampas Iowa St. moterų ligas taipgi ir 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakaro^^^^£hirur9'skas ligas. 

Biznio ofisas: 802 W. Madlsou St., kamp. Halstetl 
Valandos: 11—6 popiet; Nedėliomis 11—1 popiet. Chicago 

A5 ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

f A5 labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. 
Krnujc, lnkstg, Nervų ir abelnas sjėk'Į nustejimas 
viso kuno, Ir buvau nustoję? vilties, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. nesigailėjau 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau sa»o 
sveikatai pagclbos. 

l!et kada pareikalavau Salutaras vaistų, TJitterio. 
Kraujo valytojo, Ncivdtoną, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po fcuvartojimui minėtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas jranyko, diegliai n^bebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. Ui- 
giu o nienesig įsgeruavau Kas savaitė po butelį Sa- į 1 ataras, Bitteria, ir po 3 mčn. savo paveiksle pama čiuu tokį skirtumą kaip tarp J dienos ir nakties. Da-liar jaučiuos smagiai ir c linksmas ir 1000 sykig dėkoju < 

oalutans myli>tg Kcradčjistei ir linkiu vi-«iciiis savo draugams ir pažj.-.lamiems i 
su tokiais atsilikimais patariu nuoširdžia! kreiptis prie SMutaras: 

Salutaras Ctiemtcal Institution J. Baltrenas, Prof. 
1707 So. Halsted St., Phone C.rnal 6417 Chicago, Illinois j 
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