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Taikos Išlygos Link 
Vokietijos. 

Frusii Lietuva Atidalinta 
Nemunas Internacionalizuotas, 

Riaušės Maskvoj 400 užmušta 
r" _ 

■ Lenkai nužudė bolševikų ministeri. 
TAIKOS IŠLYGOS LINK 

VOKIETIJOS. 
Paryžius, geg. 7. Šiądien 

popiet įteikta Vokietijos de 
legacijai taikos sutarties 
tekstas. Taikos sutarties 
tekstas turįs apie 80,000 
žodžių. Jis atspausdintas 
greta anglų ir francuzų I »1- 
bomis, kurios pripažin -s 

lygiateisėmis. 

tant ir oficierus; konskrip- 
cija Vokietijos .žemėse pa- 
naikinama, reiškia kariume 
ne turi but tik iš liuosno- 
rių. 

Visi fortai 50 kilometrų 
į įytus nuo Reino turi buti 
•sunaikinti. Vokietijai už- 
draudžiamas išvežimas ir 
taipgi įvežimas ginklų ir 
amunicijos; gaminimas gi, 
minėtų dalykų sumažinama 
iki minimumo. 

Ant šios sutarties darba- 
vosi virš tūkstančio eksper- 
tų apie pusketvirto mėnesio. 
Ši sutartis lytisi tik vieną 
Vokietiją; kitas-gi Vokie- 
tijos talkininkes palyti tik 

tiek, ant kiek jų reikalai 
esą surišti su Vokietija. 

Sutartis paskirstyta į pen 
kiolika skyrių. Sutartis ap 
ima klausimus sekančioj 
tvarkoj: Sudarymas Tautų 
Lygos; Vokietijos rubežiai 
Europoje; paskirstymas Eu- 
ropos į politikos kliasas; 
kaviumenės, laivyno ir ka- 
riškų orlaivių klausimas; 
nelaisviai ir kariški nuosto- 
liai ir atsakomybė už tai; 
piniginės, ekonominės išly- 
gos ir atstatymas nuteriotij 
šalių; oriaivininkystė gele- 
žinkeliai, upės ir uostai, ir 
darbo klausimas. 

1 Talkininkai vis laikys už] 
ėmę savo kariumene dalį 
Vokietijos žemių, pakol tę- 
sis atstatymas; bet kariu 
mene bus mažinama kas 
treti ar penkti metai, Jei Vo 
kieti ja pildys savo privalu- 
mus. 

įteikiant Vokietijos dele-l 
gacijai augščiau minėtas iš- 
lygas dalyvavo atstovai nuo 
27 įvairių šalių, dalyvavo 
taipgi ir Italijos delgacija, 
kuri pribuvo Paryžiun Šį ry- 
tą; išlygas įteikė Francuzi- 
jos premieras Clemeceau. 

Nuo Vokietijos abelnai] 
paėmus atimama apie 35,- 
782 ketvirtainių mylių. 

Nemunas Internacionali- 
zuojamas. 

Vienu iš labai lytinčių lie 
tuvius punktų yra tarptau- 
tinimas Nemuno nuo Balti- 
ko jūrių net iki Gardino. 

Prūsų Lietuvą Vokietija 
atiduoda talkininkų kontro- 
iėn, kol jos gyventojų liki- 
mas bus nuspręstas. 

Iš šios sutarties yra nu- 

manu, kad visas Lietuvos 
.klausimas bus rišamas vė- 
liaus, sykiu su Rusijos klau- 
simu. 

Permaino® Europos žemla- 
pyje. 

Sulyg sutarties Vokietija 
būtinai turi atsisakyti 
nuo Alsace-Lorraine, kurį 
vėl sugražinama Francuzi- 
jai ir sutinka padaryti tarp- 
tautišku Soar baiseinu lai- 
kinai, o Danzigą padaryti 
tarptautišku ant visados. 

Sutinka su permainomis 
rubežių link Belgijos, Dani 
jos ir Rytinės Prūsijos (?) 
ir atiduoda Lenkijai dides- 
nę dalį Augstesnės Silezi- 
jos. 

'Atsisako nuo visų tiesų 
link šalių ir kolionijų esan- 

čių ne Europoje, ypač Mo- 
rocco, Egiptas, Si am, Libe- 
rija ir Šantung. Taipgi pri 
pažįsta pilną neprigulmy- 
bę Vokiškai jai Austrijai, 
čecho-Slovakijai ir Lenki- 
jai. 

Naikinama Vokietijos 
militarizmas. 

Vokietijos armija susima 
žina iki 100,000 vyrų įskai- 

KONGRESAS SUSIRINKS 
19 GEGUŽIO. 

Washingf.on, D. C. Prezi- 
dentas Wilsonas kablegra- 
mu sušaukia specialę Su- 
vienytų Valstijų kongerso 
sesiją, kuri susirinks pane- 
dėlyje, 19 dieną gegužio. 

Diena specialės kongre- 
so sesijos paskirta daug an- 
kščiau negu to tikėjosi de- 
mokratų partijos lyderiai. 
Manoma, kad tai paskubi- 
no su savo patarimais sek- 
retorius Glass, dėl išrišimo 
tulų labai svarbių reikalų. 

Baigkim "džiabą"! 
Chicagai gręsia krizis. Jeigu neišpirks pas- 

kirtos jai sumos V i c t o r y paskolos bondsų, tai 
po visą Ameriką Chicagos vardas bus valkioja- 
mas kaipo "sliakerio" miesto vardas. 

Tas gręsia ne tik Chicagai, bet ir kitiems mie- 
stams. Todėl, kas pasakyta chicagiečiams, tinka 
ir kitiems. Kiekvienas chicagietis, kiekvienas gy- 
venantis Chicagoj žmogus vis vien kokios tautos 
jis ne butų negali prie tokios gėdos prisileisti. Kiek- 
vienas privalo prisidėti prie to, kad Chicaga ne- 

pasiliktų uodegoj tarp kifų Amerikos miestų, bet 
kad ji išpirktų jai paskirtą bondsų sumą ir tokiu 
budu stotų garbingon vieton. 

Nuo pat karės pradžios Chicaga padarė daug karės išlaimėjimui, atiduodama savo sunus ir sko- 
lindama savo pinigus. Ir dabar, kada reik atlikti 
šitą paskutinį darbą — męs čikagiečiai, stoję vyr-s i 
prie vyro—ir moteris prie moters, turime garbin-.* gai "užbaigti džiabą." n": 

Jau tik pora dienų liko šitos paskolos rinki- i 
mui. Jeigu pirkai vieną bondsą, pirk dar kitą, pir- ii 
kai du ar tris — pifk dar vieną. 

Daugelis sužeistų kareivių, išėję iš ligonbučių, į vėl ėjo j fronto liniją. Kiekvieną sykį jie nešė at- j gal savo gyvastis, idant jas paaukauti ant tėvynės ;j aukuro UŽ laiFVP ŠoČl'ncrlooiįvi+c. t 
vuiiui/uilLl Li O d V U 

galvas užtai paguldė. Jie šitą didžiausią auką padarė už savo šalies valdžią — tas reiškia: už jus ir už kiekvieną kitą šios šalies vyrą, moterį ir vaiką. 
Nuo jus neprašoma tokios brangios aukos. Nuo jus neprašoma jokios au- kos. Nuo jųs prašoma tiktai paskolos—geriausios paskolos kokią tik galite LUlvip nadarvt.i lt* n v. Įmina nronoif^ A'</ 

^ 1 ....vma jjmuivuiuo—^ciičiusiuis pusKoios KoKią tik galite pasaulyje padaryti ir už kurią gausite dar 4% procento. Lietuviai, Chicagos lietuviai! Šios šalies valdžia ir prie jųs kreipia 31, prašydama jus talkon. Lietuviai niekados savo valdžios neužvylė. Neužvils ir dabar. Amerika pra šo jus. Kas atmes jos prašymą? Jęįru jau pirkote bondsų, pirkite dar. U2 antrą pirkimą gausite prie guzikėlio "garbės ševroną" prisisegti— čia sale parodyta. Nepamirškite užsirašyti į "Lithuanian Division". 

Už 
toki, kaip 

RIAUŠĖS MASKVOJ, 400 
U2MU5TŲ. 

Londonas, geg. 7. Ex- 
change Telegraph praneša, 
kad Vokietijoje gauta ži- 
nių, jog pereitoje sąvaitė- 
je Maskvoje įvyko riaušes, 
kuriose minia reikalavo 
duonos ir šukavo šalin Le- 
ninas ir Trockis. Numal- 
šinimui riaušininkų tapo iš 
šaukta raudonoji gvardija; 
pasekmėjo to visko, užmuš- 
ta apie 400 ypatų. 

LENKAI NUŽUDĖ BoL 
ŠEVIKŲ LYDERĮ. 

Kopenhagenas, geg. 7. 
Lenkų laikraščiai praneša, 
kad užėmus lenkams Vil- 
nių tapo suimtas Adolf Jof- 
fe, buvusis bolševikų amba- 
sadorius Berline, kuris vė- 
liau tapo sušaudytas. 

VOKIETIJA PINIGAIS 
NEMOKĖS. 

Paryžius, geg. 7. Vokieti- 
jos atstovai Taikos Konfe- 
rencijoj užreiškė, kad nors 

jie ir pasirašytų po taikos 
sutartimi; kurioje butų rei- 
kalaujama pinigiško atlygi- 
nimo, Vokietija vis tiek jo- 
kių piniginių atlyginimų ne 
mokės. 

TVANAS ŠVEDIJOJE. 
Stockholm, geg. 7. Šiau- 

jrinę Švedijos dali užplovė 
vanduo ir padaryta nuosto- 
lių apie už $7,500,000. Van 
dens pribuvimą iššaukė di- 
deli lietus. Tapo sunaikin- 
ta trįs didelės farmos, ku- 
rių triobėsiai nunešta jūrės 
na. Iki šiol jau sužinota, 
kad žusTo 12 ypatų. 

BOLŠEVIKAI ATAKUO 
JA VILNIŲ. 

Londonas, £eg. 7. Iš Ber- 
lino pranešama, kad ten 
gauta iš Kauno žinių, jog 
bolševikų stiprios spėkos 
atakuoja Lietuvos sostinę 
Vilnių, kurį prieš porą są- 
vaičių užėmė lenkų armi- 
ja. Sakoma, bolševikai 
vartoja stiprią artilerijos ug 

'M- 
Nuo Red. Męs šiam pra- 

nešimui netikime, ~es pora 
dienų atgal tilpo praneši- 
mas lietuvių delegacijos Pa 
ryžiuje, kur pasakyta, kad 
lenkai nepajiegė užimti Vii 
nių, nors bandė tai daiyti ir kad Vilnių vis dar valdo 
rusų bolševikai. Jie, ma- 
tyti, stengiasi parodyti pa- 
sauliui, kad lietuviai nie- 
kam tikę. 

VOKIETIJOS STEIGIAMA 
SAI SUSIRINKIMAS 

LAUKIA. 

Berlinas, geg. 7. Taikos 
komisija Vokietijos steigia 
mojo susirinkimo nusp.ę* 
dė nesiskįrstyti ir laukti toli 
mesnių pasekmių iš Taikos 
Kongreso, kad pasitarus su 

Vokietijos delegatais taikos 
b atarti es klausime. 

Taikos sutarties tekstas 
bus išverstas vokiečių kal- 
bon apie sekantį panedėlį. 

ARGENTINA IŠSIUNČIA 
1,700 ANARCHISTŲ. 

| Buenos Aires, geg. 7. d. 
j Pranešama, kad policija yra 
1 suėmusi apie 1,700 ypatų 
nužiurėtų, kaipo anarchistų. 
Jie visi bus išsiunčiami iš 
Argentinos. 

EKSPLIOZIJOJE IŠBĖ- 
GIOJO VOKIEČIU NE 

LAISVIAI. 

Brusselles, geg. 7. Sto- 
tyje su Vokiečių amunicija, 
'kur buvo bombų įvairaus 
didumo, ištiko ekspliozija, 
kuri sunaikino daugelį na- 

mų visoj apielinkėje. Taip- 
gi yra daugelis užmuštų iš 
'drbusių vokiečių nelaisvių 
ir sargų belgų kareivių bei 
civilių žmonių, bet tikras 

skaičius užmuštų dar neži-' 
nomas. 

Prie minėtos stoties dirbo 
600 vokiečių nelaisvių, ku- 
rie ištikus eksplioz-jai, su- 

traukę vielos tvorą išbėgio- 
jo; jų suimta vos 150 ypa- 
tų. Pokai šuvinių vis dar 
eksplioduoja. 

BELGIJA JIEŠKO PASKO 
LOS AMERIKOJE. 

B ruselis, geg. 7. Belgijos 
valdžia nusprendusi jieško 
ti paskolos $500,000,000 ar 

pas talkininkus, ar Suvieny 
tose Valstijose. Už pasko- 
lą Belgija paveda atlygini- 
mą, kurį tikisi gauti iš Vo- 
kietijos už karės nuosto- 
lius. 

PASAULINĖS KARĖ LE 
GIONAI. 

.. St. Louis, geg. 7. Šiądien 
čia atvyko šimtai delegatų 
ir jų laukiama iki tūkstan- 
čio, kurie atstovaus į ketu- 
ris milijonus buvusių ka- 
reivių. Jų tikslu yra suor- 

ganizuok Pasaulinės karės 
legionus Amerikoje. Tapo 
išrinkta laikinoji valdyba, 
kurion įėjo Roosevelto su- 
nue ir kiti žymus vyrai. 

'ŠUO IŠSISMS SAU PAS- 
PORTĄ. 

New York, geg. 7. P-ni 
Gerry, moteris Rhode Is- 
lancl senatorius, keliauja 
Anglijon ir norinti vežtis 
su savim mylimą šunytį. 
Vienok Anglijon šiuo lai- 
ku jokių šunų neįsileidžia- 
ma. 

Kad apgavus Anglijos 
valdžią šuniui išduota for- 
malis paspėtas; išduodant 
šuniui pasportą, prisilaiky- 
ta tam tikrų ceremonijų. 

Dabar kįla klausimas, ar 

Anglija įsileis minėtą šunį 
savo šalin. Bet p-ni Gerry 
yra tikra, kad įsileis, nes 

šuo esąs amerikonas ir iš- 
tikimas savo šaliai, taipgi 
jis nėra ir bolševikas. 

CHINIJA NEPASIRAŠYS 
PO SUTARTIMI. 

Pekinas, geg. 7. Šiądien 
Chinijos ministerių kabine- 
tas nutarė pranešti Chini- 
jos delegacijai Taikos Kon- 
ferncijoj, kad jie nepasira- 
šytų po taikos sutartimi, jei 
joj bus pervedama Japoni- 
jai tiesos Šantungo pussa- 
lyje. 

ORLAIVININKAS NUNE- 
ŠĖ SUTARTI VOKIE- 

TIJON. 
Verasilles, gegužio 7 d. 

Tuoj aplaikius taikos sutar- 
tį, Vokietijos atstovas, gra- 
fas Brockdorff-Rantzau da- 
vė vieną sutarties ekzem- 
pliorių rinktinam lakunui, 
kad nuneštų sutartį Wei- 
maran, kad įteikus ją Eber- 
to kabinetui. 

FIUME ITALIJAI PO 
KETURU METU. *• v 

Paryžius, geg. 7d. Italijos 
premieras Orlando priėmė 
išlygas, kad Fiume iki 1923 
metų bus tik Italijos kontro 
lėje. Per tą laiką turės 
but įtaisyta Jugo-Slovams 
naujas uostas kelios mylios 
nuo minėto ir tada miestas 
Fiume pereis Italijos ran- 

kosna. 

BLOKADA VOKIETIJAI, 
JEI NESUSITAIKYS. 

Paryžius, geg. 7. Vakar 
vakare išlesta pranešimas, 
kuriame sakoma, kad tal- 
kininkų ekonominė konisi- 
ja svarstė Vokietijos blok.°. 
dos formą, jei kartais Vo- 
kietija atsisakytų pasirašy- 
ti po taikos sutartimi. 

UŽ IŠŠAUKIMĄ DVA 
SIOS $14,000. 

St. Louis, Mo. Tūlas Al- 
tono formerys W irt Bauer 
tikėjo, kad jo farmoje esą 
paslėpta $70,000 aukso, bet 
surasti juos, tai nelengva. 
Jam pegelbon pasisiūlė tū- 
las Pelinski su pačia ir duk 
tere; jie žadėjo iššaukti tū- 
lą dvasią, kuri nurodys, ku- 
rioj vietoj esą užkasti pini- 
gai, tik už į.-egelbą reikala- 
vo $14,000, kuriuos farme- 
rys ir užmokėjo. Dabar 
farmeris kreipėsi prie De- 

! dės Samo sargų, kad suras- 

itų dvasių valdonus. 

POLICIJA IŠGELBĖJO 
BOLŠEVIKĄ NUO MI- 

NIOS. 

Gery, Ind., geg. 7. Va- 
kar vakare policija sustab 
dė bolševikų susirinkimą ir 
paėmusi tulą kalbėtoją Li 
ga Szigorbską iš Akron, 
Ohio ir pasodinę ant pirmo 
traukinio išvežė iš miesto. 
Pasirodo, kad minia apie 
500 serbų jieškojo raudom 
jo kalbėtojo, kad sudras- 
kius į šmotus; policija iš- 
vengimui riaušių pagelbė- 
jo minėtam kalbėtojui pra- 
sišalinti iš miesto. 

UŽ VAIKĄ PO $100. 
Ottowa, Iii. Rock Island 

geležinkelio 'kieme tapo už 
mušta du vaiku 7 ir 8 me- 

tų, abu broliai. Tėvai dė- 
lei šių dviejų gyvasčių su- 
sitaikė su kompanija, už ką 
gavo $200, taigi po šimtą 
nuo vaiko. 

EKSPLOZIJOJE UŽMUŠ- 
TA 50 ANGLAKASIŲ. 
Wilkes Barre, Pa., geg. 3. 

Šiądien netoli Wilkes Barre 
ištiko angliaka nykiose gazo 
ekspliozija, kur užmušta ne- 
mažas skaitlius angliaka- 
sių. Be to; iškilęs po eks- 
pliozijai gaisras užvertė bū- 
rį angliakasių. 

Jau ištraukta keletas kū- 
nų ir spėjama, kad eksplio- 
zijoje bus žuvę apie 50 ypa- 
tų. 

BULIU IMTYNIŲ ŽIURĖ- 
JO 7,C00 YPATŲ. 

Brownsville, Tex. geg. 5. 
Meksikoje, arti Amerikos 
rubežiaus tapo surengta bu- 
lių imtinės. Pažiūrėti im- 
tinių atvyko apie 7,000 ypa 
tų, daugiausiai amerikie- 
čių. 

BLAIVYBĖ UŽDARO 
STIKLO DIRBTUVES. 
Cincinati, Ohio, geg. 5. 

Viena iš čionykščių stiklų 
dirbtuvių užsidarė. Josios 
užsidarymo priežastimi yra 
įvec-'nias blaivybė? visoj ša 
iyj. 

NAUJI AUTOMIBILIAI 
PO $250-00. 

Londonas, gegužio 2 d. 
Anglijos pramonininkai im- 
asi išdirbinėti pigius auto- 
mobilius, kuriais galėtų kon 
kuruoti su Amerikos firmo- 
mis. Sakoma, kad Angli- 
jos fabrikantai padirbdins 
automobilius, kuriuos galės 
pardavinėti po $250. 

Anglijos fabrikantai ma- 
no išdirbinėti automobiliaus 
nekurias dalis iš Įvairių iš- 
matų tik pridedant dalį ge- 
ležies; ^akoma, kad šis nau 

jas medžiagų sanstatas yra 
ir lengvas ir labai drūtas. 

ORAS. 
Chicagoje ir c.pielinkčje: 
Ketverge daugiau debe- 

siuota ir gal lietus naktin ir 
taipgi pėtnyčioj; vis vėsu ir 
vidutiniai šiaur-ryčių vėjai. 

Saulėtekis 5:37; Saulė- 
leidis 7:56. 
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Seimo Šaukimas- 
Šaukimas Amerikos Lietuvių Seimo 

tapo paskelbtas inicjatyva Chicagos drau- 

gijų ir pritarimu daugelio organizacijų iš 

kitų Amerikos lietuvišKų kolionijų,—ne cili 

pritarimu, bet ir griežtu reikalavimu. 

Męs už Seimo šaukiną stovėjome nuc 

pat pradžių ir stovime dabar, nes matėme 
ir matome jo reikalingumą, akyvaizdojt 
politiškų atsitikimų Europoje ir akyvaiz- 
doje nedirbtino, natūraliai apsireiskusic 
noro didelės dalies Amerikos lietuvių »ox 

seimą šaukti. Teisybė verčia mus pasaky 
ti, kad męs pageidavome, idant toksai sei 
mas butų šaukiamas musų politiškų "virtu 
nių," t. y. abiejų musų Tarybų, kurios gar 
bingai yra ikišiolei Lietuvos reikaluose pa 
sidarbavę ir kuiromis toksai seimas sušaul 
ti priderėjo, lon linkmėn męs ir dirbome 

Ant nelaimės, nepaisant to fakto, kac 
kaip seimo, rengime, taip pritarime seimu 

dalyvauja didele dalis katalikiškų arau 

gyscių, katalikų Taryba iki šioiei prisilaiko 
Kitokios nuomonės ir iki šiolei nesiteik 

prie Seimo prisidėti. 
Išėjo tas, kas turėjo išeiti. Draugiji 

ir abelnai žmonių upas yra toks, kad Seime 
šaukimo negalima buvo atidėlioti beuug 
ninin krepšin ir tasai iš visuomenės paei 
nantis balsas turėjo buti užganėdintas. S ei 
mas paskelbta, ir jis atsibus Chicagoje. 

Kuomet seimas šaukiama tokiu budu 
o ne per tarybas, kai kam gal išrodyti, kac 
tas yra savo rūšies c o u p d e t a t. Vie 
nok tas nėra taip. žmonės, stovėjusieji m 

Seimą, nebuvo ir nėra už tai, idant "ver 
sti autoritetus," idant daryli sriovines "re- 
voliucijas," idant teisti srioves ar veikė 
jus, bet Sei. ao šaukimas yra išreiška be 
galinio ir gilaus plačiųjų minių noro pasa 
kyti, ką jie mano apie Lietuvos padėjimą 
ir apie jjs likimą, kuris su kiekviena diėns 
vis labjaus, tarsi ant skaurados, dega. Mi- 
nios mato Lietuvos likimui pavojų kaip ru- 

siškų bolševikų įsiveržime, taip—ir tai ypž 
tingai—lenkų įsiveržime Lietuvon, fcgiį 
pagalios ir Taikos Konferencijos tylėjime 
Šito pavojaus niekas užginčyti negali, cz.n 

patvirtinimus turime ne tik iš laikraštinii 
pranešimų, bet ir paties Lietuvių Taikos 
Delegacijos pirmsėdžio, prof. Valdemaro 
atsiųstuose amerikiečiams žodžiuose. 

n * 

matant pavojų, mmios suiyg :.n- 

stinktyvio palinkimo visuomet spiečius: 
krūvon—tai yra pilnai naturalis #dalykas Ir reik tik pasigailėti, kad tasai naturalis 
minių instinktas; tasai neabejotinas ji| no 
ras, išreikštas šiuo sykiu taip. stipriai, kaip 
niekados iki šiolei, nebuvo musų Tarybų 
užganėdintas bendru Seimo šaukimu. 

Galima bucų argumentuoti, kad mi- 
nios neturi teisės Taryboms diktuoti, nsigi 
prieš ji] griežtai tsatomus rekalavimus nu- 
silenkti, Gal but, kai-kada, tame gali būti 
ir teisytk-s. Bet tuomet daug daugiau tei- 
sybės yra ir tame, kad Tarybos taipgi ne- 
tuii teisės visai nesiskaityti su minių, ypač 
organizuotų minių, pageidavimais ir no- 
rais, ypač kuomet tie pageidavimai yra ge- 
riausių porų pagimdyti ir kuomet žmonės 
patįs tuomi veržte veržiaai prie darbo už 
Lietuvo* neprigulmybę. 

Laikyti jas nuo to clarbo, šaltu van- 
deniu lieti jų entuziazmą,—butų ne tik blo 
gas dalykas, bet bucų išdalies net nusidė- 
jimas. Ir todėl Seimas yra reikalingas, ir 
jis atsibus. Ir męs tikime, drūčiai tikime, 

kad jis bus pasekringas—nes prie tokio 
visuomenės upo jis negali buti kitokiu. 

Jis tačiaus galėtų buti dar pilnesnis, 
jis butų dar "garsesnis" ir smagesnis, jeigu 
katalikų Taryba stotų eilėn su Tautine 
Taryba ir su visomis draugijomis ir visi tuo 
mi prisidėtų prie padarymo šio seimo to -1 

kiu, kad nuo jo balso Lietuvos priešai su- 

drebėtų, kad nuo jo darbų Lietuva galėtų 
kuodaugiausiai pasidžiaugti. 

Kiek męs suprantame, vartai tam ne- 

uždaryti, ir Seimo rengėjai nėra palinkę už 
garbę varžytis. 

Seimas rengiamas, ir darbas sparčiai 
varomas pirmyn. Visi—širdingai kviečia- 
mi. 

įStetimoje Spaudoje Apie Lietuvius j 
t YDAI GIRIA SMETONĄ. 

...' Smetona, kaip užreiškiama ifoung- 
?town [lietuvių] gyventojų, kurie pažino 
jį arba ypatiškai, arba per jo žurnalistiš- 
Ką karjerą, įgijo visų žmonių užuojautą 
savo tikslų sąžiningumu ir progresyviu de- 

mokartiškumu, prisikiriant čia kampaniją 
už draugijinę žydų lygybę. Musų mieste yra 
daugelis žydų, paeinančių iš Lietuvos, ku- 
rie skaito ji vienu iš pirmiausių apgynėjų 
jų civilių ir tikybinių laisvių." 

— Iš Telegram, Youngstown, Ohio. 
Bal. 22 d. 1919 m. 

* * 

LIETUVA IR JOS ŽMONIŲ IDEALAI. 

Į rytus nuo Baltiko juirų, iš abiejų pu- 
sių Nemuno upės, nuo amžių gyveno tarpe 
vokiečių ir slavų tauta, kuri nėra nei vo- 

i kiška nei slaviška. Šita tauta yra lietuviu 
: tauta. Ji turėjo savo garbės dienas tame 

laikotarpyj, kuomet per savo nepaliauja- 
mą kovą ji sulaikė teutonų [vokiečių] ver- 

žimąsi j rytus. Vėliaus didesnė Lietuvoj 
dalis tapo užimta Pasijos; kita ir mažesnė 
šios šalies dalis, nuo Nemuno jtakos net iki 
Pregeliui, tapo užimta Vokietijos. Tokii 
budu lietuvių tauta pasiliko perkirsta pu- 
siau. 

Nepaisant kove. per ištisus šimtme- 
čius, nepaisant svetimos įtakos ir ilgu kan- 
čių, lietuviai vienok vis dar laiko nepaly- 

i teta savo pažymėtiną kalbą, savo tautiškus 
papročiuSj prisirišimą prie savo žemės ii 

, atmintį apie savo istorišką praeitį. 
Lietuvos rubežiai jau senai išnyko ii 

šalia dabar susideda iš Suvalkų, Kauno 
i Vilniaus, Gardino, Kuršo gubernijų ir Ry- 
i Dinės Prūsijos, kurios priklauso dviem im 

perijom. Nepaisaint to, Lietuva šiądiei 
■ apreiškia savo savitą gyvumą ir reikalau 
■ ja, kad pasaulis pripažintų tai, kas yra in- 

tegrale dalis jos budo, kuris padaro ją skii 
, eina nuo kitų tauta ir ko niekas negali nu 

i trinti. 
Lietuva ikišiolei tankiai buvo maišo 

ma arba identifikuojama su Lenkija. Tas 
yra klaida. Faktas yra, kad 16-me šimt- 
metyje (1569 metuose) Lietuva padarė po- 
litišką aliansą su Lenkija, bet tas sugriu 

■ vo. 

Savo galybės laikais Lietuva užimdi- 
nėjo plotus, kurie sa d didumu perviršijo 
Francuziją. šių dienų Lietuva sumažėje 
dikciai savo didume. Maž-daug ji yra ly 
gi tikrajai Anglijai. 

Topografiškuoju atžvilgiu šalis yra 
lygi, tik per vidurį yra perlaužta eile že- 
mų kčlvų (kalnelių). Šalyj yra daug eže- 

I rų, baM ir didoka jos dalis yra padengės 
i, miškais. Abelna išvaizda, nors vietomis 

nepaprastai graži ir įvairi, abelnai paėmus 
yra pažymėtina savo taip sakant rimtumu, 
ramumu ir patraukiančia melancholija Tokia yra lietuvių tėvynė. 

Per ilgą laiką lietuviai vedė ramu 
gyvenimą, kaipo medžiotojai, žvejai ir pri- 
mityviai žemdirbiai. Tautine poezija yra 
ypatingai turtinga idiliškomis ir lyriško- 
mis dainomis, pažymėtinomis švelniausia 
meile ir melancholija. Jos pasižymi savo 
absoliučia skaistybe. Metriškos elegijos 
yra labai melancholiškos ir retos grožy- bės. Populiarė architektūra ir ornamen- 
taeija ir muzikališki motyvai yra pažy- mėtini nepaprastu lengvumu ir gracija. Lietuvių artistai ir muzikantai sunaudoja tuos elementus, kaipo pamatinę medžiagą 
savo dailės šakoms. 

Lietuvių idealais ir aspiracijomis yra 
Įgyti savo tautai nevaržomą išsivystymą. 

— Iš RecOrdc5*, Amsterdam, N. Y. 
Balandžio 17 d. 1919 m. 

Šimtas vokiečiu atvyko Paryžiun su 
taikos delegacija. Pora metų atgal jie ti- 
kėjosi ten buti su keliais šimtais tūkstančių. 

Kareivio .Laiškas iš Francuzijos, 
Didelis džiaujsmas laikraštį 
gavus. — Didelis pavojus a- 

merikonems nuo francuzų 
merginų. 

»♦;. 

Ragina stoH Lietuvių kariu 
menen. — Džiaugiasi "'Bi- 

rutes" darbais. — 

F. A. Jakutis, žinomas 
"Birutės" dainorius, kuris 
prieš karę linksmindavo chi 
cagiečius savo gražiu balsu 
ir kuris tą patį daro Fran- 
cuzijoj, linksmindamas Dė- 
dės Samo kareivius, /aso 

žingeidi] laišką savo drau- 
gui, p. Jonui Malinauckui, 
— 

| irgi birutiečiui. Štai 
svarbesnės to laiško vietos. 

Wolmerdingen (Lux), u a 

landžio 8 d. 1919 m. 

"Apturėjau tris "bunčius" 
lietuviškų laikraščių, ku- 
riuos man prisiuntė. Tie- 
sa, tai man didžiausia dova- 
vana atėjo. Kiekvienu 
straipsnelį perskaičiau pc 
kelis kartus. Du pundeliai 
atėjo kartu, o už trijų dienų 
gavau tretį. 

"Tuojaus negalėjau atsa- 
kyti, nes buvom ant kelic 
susitaisę, tai bent dabai 
siunčiu tūkstantį kartų ačii 
už šitą brangią dovaną. 

Nori paaukoti Lietuvos 
laisvei. 

kunigaikštystė Luxenbur- 
gas, kuri yra neva nepri- 
gulminga, o kurią skersai 
pervažiuoti neužima nei 
valandos laiko greitu trau- 
kiniu. Anoj pusėj Moselle 
upės jau parsideda dideli 
kalnai, skardai. Atkalnėse 
žmonės augina vynuoges ir 
daro didelius pingus iš vy- 
no. Moselle vynai yra be- 
veik taip garsus Europoj, 
kaip ir Reino vynai (Rhine 
Wine). 

Rytmečįais aš keliu anks- 
sti ir einu į tuos didelius 
kalnus pasivaikščiota Pauk- 
ščiai užia visose pusėse per 

| kiauras dienas—tikrai kaip 
(pas mus Lietuvoj: tie patįs 
paukščiai, kuriuos matyda- 
vau Lietuvoj, mažukas bū- 
damas. 

Džiaugiasi "Birute". 

Skaitydamas dienraštį 
"Lietuvą", kurį man pri- 
siuntei, radau daug netikė- 
tų žinių iš Chicagos. Pir 

i miausia kaslink "Birutės' 
Draugijos ir jos puikaus gy 

| vavimo. Kas galėjo tikėtis 
kad Birutė susilauks tokii 
linksmų dienų. Juk priei 
porą metų Birutė buvo ne 

syki mačiusi sunkių dieni 
ir net manyta, kad kryželi: 
reiks jai statyti — o dabar' 
Dabar matru iš "Lietuvos" 
kad Birutė vėl pirma daina 
vime. Garbė tiems vyrami 
ir veikėjams ir visiems bi 
rutiečiams, kad jie tokį pui 
kų darbą dirba ir tokią gra 

| žią dvasią palaiko tarp mu 

sų jaunimo ir musų žmonių 
Aš manau neužilgo su 

grįžti į tą puikią Birutės šei 
myną ir prisidėsiu, kuon 

Įgalėsiu. 

I Tunu norą pasiųsti kok 
šimtą frankų Į Paryžių Lie 
tuvos atstovams, dirban 
tiems už Lietuvos neprigul 
mybę, bet nelaimė neturii 
jokio adreso. Aš paraštei 
tavęs, kad man pp.duotun 
jų adresą, bet iki šiolei ne 

gavau, tai man tas labai ne 

linksma. Aš p?ts bučiai 
i pasiekęs Paryžių, bet buvai 

išvažiavęs su "Americar 
Soldiers' Show" po Francu 
ziją, Belgiją ir Luxemburgs 
(aš, kaip žinai, turiu šk)kį 
toki tenor/iką), tai Pary 

■ žiaus negalėjau pasiekti 
Dabar, sugrįžę,., prašiai 
pašoj Paryžių ir man pri 

■ žadėjo, bet vargiai ta man( 

kelionė įvyks, nes rengia 
mės "Namo, broleliai, nam( 

jaunieji", atgal Amreikoi 
išvažiuoti apie. gegužio 1 d 

; šių metų. Norėčiau laba 
aplankyti Paryžių, bet ka 
nepasiseks, lai ne ką pada 
rysi. 

Dienraštis jam patinka. 
L 

; Antras dalykas, tai "Lie 
tuvos" dienraštis. Kas ga 
Įėjo tikėtis, kad susilauk 

[ tokį puikų lietuvių dienraš 
tį Chicagoje, ar Kur kitur 

t 
Man rodos, kad tai geriau 
sis laikraštis, suteikianti 

, musų žmonėms ir musų tau 

{ tai daugiausiai peno. Skai 
cydamas "Lietuvą" čia an 

krantų Moselle upės, nega 
į liu susilaikyti, nepasakęs 

kad kiekvienas lietuvis pri 
valėtų tokį šventą šito dien 
raščio darbą ir ji patį remti 

Dar vienas dalykas — ta 
lietuvių kareiviai. Pats esi 

i kareivis, todėl labai nusi 
i džiaugiau pamatęs iš laik 
■ raščic, kaip Chicagoje ii 
■ kitose vietose lietuviai su 
i bruzdo tverti lietuvių ka 
; riumemenę. Tai puikus i] 
i pagirtinas darbas. Aš su 
i prantu, kad tai yra sunkiau 

sis d ;rbas tiems, kurie j 
organizuoja. Bet sunku 
mo nereikia, broliai, paisy 

i ti. Ką reiškia sunkumai 
kuomet mums reikia save 

■ žmonėms ir savo tėvyne: 

Look oufc, mergaitės! 
, "Užvakar apleidau Cre 

venmaeha miestą, kuriant 
musų "kompanija" išbuvc 
penkes savaites. Gyvento 
jai išlydėjo mus su ašaro 
mis — mat męs pataikėme 

: jiems gerai. Davėm kelis 
puikius koncertus, kokių ji( 
sakėsi nebuvę girdėję save 

amžiuje. Davėme taipg: 
keltą "showe", o šokių—ta: 
keturis, penkis sykius j są- 
vaitę be jų neapsiėjo. Męs 
turime savo pianus ir geri; 
muzikantų. Musų keli "boi- 
sai" norėjo apsivesti su 

franeuzaitėms, bet tik nuc 

'savo vyriausybės deleidimc 
negavo. Kiek man tekc 
girdėti, tai musų boisai gyrė 
labjaus Eurcpos merginas 
negu Suvienytų Valstijų. 
Man rodosi, kad daug ka- 
reivių čia apsives ir pargrjž 
namo jau su pačiutėmis. 

Primena jam Lietuvą. 
Dabar męs randamės la- 

bai puikioj vietoj. Aplink 
Moselle upės krantus visur 
dideli atkalniai. Antroj 
pusėj Moselle upės, yra mie- 
stas Wormeldingen ir čia 
'jau prasideda Vokietija, tei 
singian pasakius mažytė 

laisvę iškovoti? 
Tuojaus po Naujų Meti 

mačiau laikraštyj, kad Lie- 
tuva reikalauja savo suni 

kareivių iš Suvienytų Vai 
stijų, t. y. iš American Ex 
peditionary Forces", kurios 
yra čia Franci joj. Męs lau- 
kiame tos valandos, kada 
mums leistų vykti tėvynėn 
Lietuvon ir ją ginti nuo 

priešų. Ant nelaimės, iki 
šiolei dar nieko daugiau ne- 

girdėjome apie tai. Jeigu 
tik butų mums leidimas 
duotas, tai, žmogeli, aš bu- 

jčiau pirmas stoti liatuvių 
jpulkan, nes aš jau biškį tu- 
i rėjau praktikos, kaip reik 
! pireš'į "faituoti." 

"Lietuvos" Kampelis. J 
KAS DARYT! SU AKI U- 

KURČ1U ŽMOGUM? 

Sakysim, pats pamaty- 
tum aklą ir kurčią žmogų, 
kuris nuklydo į pakelio kru 
mynus ir pelkes ir, delei 
savo nelaimės, negali iš jų 
išlysti ant sauso, tiesaus, pa 
togaus kelio išeiti. 

Ką pats su juo darytum? 
Ar jį paliktum pelkėje 
klampoti ir po krumynus 
graibstytis, kol jis, aklas 
būdamas, juose galą gautų? 

To, be abejonės, nepada- 
rytum. Bet paimtum jį už 
rankos, išvestum ant sauso 
ir saugaus kelio, lazdą jam 
rankon paduotum,—idant 
pakelio grabėn neįvirstų, 
idant vėl į pelkes ir krumy- 
nus n e n u k 1 y s t.ų, bet 
idant galėtų tiesiu, sausu 

keliu saugiai toliaus ženg- 
ti. 

išeiti ant plataus ir sauso 

vieškelio, kuriuo tu ir kiti 
apsišvietę, apsiskaitę žmo- 
nėm šiais laikais keliauja. 

Ar negaila tokio žmo- 
gaus? Ar jam nėra reika- 
linga pagelba, idant jį iš- 
vedus iš gyvenimo pelkių ir 
krūmynų ant sauso ir aug- 
što vieškelio? Ar nereik 
jam duoti rankon gyveni- 
mo kelrodis, kuris jį apsau- 
gotų nuo" Įgriuvimo atgal į 
grėbę? 

Taip, reik! Nes jis yra 
nelaimėje—didesnėj nelai- 
mėje už tą aklai-kurčią se- 

nį, nuklydusį nuo vieškelio. 
Prieš jį—amžina tamsa, jo 
gyvenimas—amžinas kalė- 
jimas, su neperlaužamomis 
nežinystės sienomis. 

Ir jis nekaltas, kad jis 
ten pakliuvo. Jis aklas, jis 
pats sau kelio išeiti rasti 
negali. 

Bet jis laukia draugiškos 
rankos, kuri jam pagelbė- 
tų iš ten išeiti. Jis laukia, 
nes pati žmogaus prigimtis 
prie to stumia. 

Ir tu, mielas skaitytojau; 
gali ir privalai jam pagel- 
bos ranką ištiesti. 

Jeigu pas tave, malonus 
skaitytojau, pasiklaustum. 
ar tau kada nors prisiėjc 

| tokį aklai-kurčią žmogų to- 
; kioje nelaimėje patikti, ai 

matyti, tai greičiausiai atss 

t kytum, kad ne. 

; O vienok panašių aklai 
! kurčių žmonių yra daug. 

Apsidairyk aplink. Paskai 
tyk savo kaimynus, pažįsta 
mus: Joną ir Petrą, Jurg 
ir Antaną, Juozą ir Povy 
lą. Ju tarpe atrasi bent pu 
sę tokių, kurie yra daug 
aršesniame padėjime už t i 
aklai-kurčią žmogų, nukly 
dusį į pelkes ir raistus. 

Kas jie? Jie yra tie, ku 
rie niekad savo j—-^im< 

1 laikraščio, arba knygos ne 

skaito. Jų aklybė yra ar 

šesnė, nes Ji yra protiška. 
Pats, skaitydamas laik 

raštj, pažįsti kelią, kuriuon 
žmonija keliauja. Pats ma 

s tai, kas visam pasaulyje d i 
rosi. Pats girdi ir žinai, 
kas kur ir ką sako, kas ku 
ir ką daro. Pats pažįsti t i 

į kelią, kuriuo pats eini, ku 
riuo tavo tauta eina, kuriu* 
visas; pasaulis keliauja 

t Pats žinai—nes pats skai- 
tai. 

i ras nesunku. Pasakyk 
jam, kad jis taip darytų, 

■ kaip tu darai. Pasakyk, 
į kad jis skaitytų "Lietuvą," 
■ kaip tų ją skaitai. 

Pasakyk jam, ką gero tu 
iš "Lietuvos-' sužino jei. Ge 
resnės rodos tu negali jam 
duoti, geresnio kelrodžio tu 
negali jo ranki.n paduoti. 

> Padaryk jį "Lietuvos" 
dienraščio skaitytoju. Džiau 
gsis jis pats, plačiau prare- 
gėjęs ir tau už tai padėka- 
vos. Džiaugsies ir pats, ge- 

l ra darbą padaręs. Džiaug- 
simės ir męs dar vieno na- 

į rio savo didelėn šeimynon 
susilaukę. 

LINKĖJIMAI "LIE 
* TUVAI" DIENRAŠČIUI. 

P s Jul. Kirduiis iš Cice- 
ro atėjo į "Lietuvos" dien- 
raščio administraciją užmo 

' kėjo dešimti doliarių už 
"Lietuvos" bendrovės šėrą, 
kurį užrašė p. Eidintui. P-s 
Kirdulis pirmiau yra pasi- 
darbavęs ir tai nepirmą kar 
tą jis su naujais šerininkais 
atsilanko. Ir jis sako: 

i "Reikia pasidarbuoti 
J "Lietuvai," nes dirbimas 
!, "Lietuvai" yra tikru darbu 

ir Lietuvai. 
* * 

B. Jackas chicagietis tik- 
ką sugrįžęs iš kariumenės 
pirmiausiai atėjo pas mu- 

mis, paėmė du šėru, ir pa- 
sakė, kad kiekvieno lietu- 
vio pereiga tą padaryti. 
Pirmiau nepadaręs dėlto, 
kad neturėjęs progos. Jis 
buvo kariumenėje. 

* « 

Ir pažiūrėk dabar į save 

kaimyną, ar pažįstamą, ku 
ris neskaito. Jis nemato tc 
liaus negu jo akys neša; ji; 
negirdi toliaus negu jo loc 
nos ausįs siekia, jis nežino 
daugiau negu jo mažas, ne 

išvystytas protas jam pasa 
ko. Ir kuomi jis skirias 
nuo kitų gyvūnų, kurie tiel 
tik mato, girdi ir žino, kiel< 
jų vienų akis, ausįs ir neiš 
Vystytas protas leidžia? 

Sulyginus jį su apsišvie 
tusiu, su skaitančiu žmo 

jgum, jis yra taip gerai, kai 
aklas ir kurčias. Jis, tarsi 
aklas, graibosi po gyvenime 
krumynus, klampoja po gy- 
venimo pelkes, niekados ne 

galėdamas iš jų išbristi ii 

Šiuo laiku męs lietuviai 
turime geriausią progą lai- 

Į'mėti tėvynei laisvę, bet rei- 
kia akis atsikrapštyti ir sto- 
ti visiems iš vieno: kas su 

ginklu, kas su pinigu, kas 
su kitokiu darbu Dabar y- 
ra laikas, paskui bus pervė- 
lu. 

Pasveikinimai birutie- 
čiams ir visiems mano pa- 
žįstamiems. 

Tavo 

F. A. Jakutis, 
Co. C., 131 Infantry 

A. P. O. 750 
A. E. Forccs. 

Aš skaitau dienraštį "Lie 
tuvą" ir turiu pripažinti, 
kad jis užsipelno didžiau- 
sią pagarbą. Jis yra gali- 
ma sakyti Amerikos lietuvių 
vedėju dabartiniu laiku. Lin 
kiu jam kuogeriausio pasi- 
sekimo. 

A. L. Reikow. 
* * 

Mateušas Vilkevičius iŠ 
Youngstown, Ohio rašo: 
"A& siunčiu jums užregis- 
truotą laišką su 10 doliar. 
Tai užmokestis už vieną Še- 
rą Aš prižadu ir daugiau 
šėrininkų gauti." 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
KEWANEE, ILL. 

Balandžio 27 rl. pas p. Sta- 
nislovą Piliponj buvo Julijono 
Piliponio varduvės, kuriose 

dalyvavo jo giminės it drau- 

gai. Svečiams besilinkminant' 
nepamiršta ir apie musų tau-, 

tiečius, badaujančius Lietuvo- 
je. Tapo «pa daryta rinkliava. 
Aukavo sekančios ypatos: J u j 
lijonas Piliponis 6 dol., Mar 

į 
tynas Mikėnas 5 dol. ir Sta- 
nislavas Piliponis 2 dol.; 
P o $1.00 
Motiejus Piliponis, Aleks Le- 
kavičia, Teodora Lekavičienė, 
Jonas Krauj lis, Kazimieras 
Piliponis, Povilas Astrauskis, 
Boleslavas Kttčtikas, Povilas 
Petronis, Motiejus Piliponis ir 

Mykolas Gedvilas. 
P o ::0" centu: 1 

Butų lalxii malonu turėti 
mums daugiau tokių koncertų, 
nes jie sušvelnina žmogaus 
jausmus, kas lietuviams šiame 
momente kaip tik ir reikalinga. 

Nors tas koncertas materia- 
liškai ir ncpergcriausiai nusi- 
sekė, bei. turime atsiminti, kad 
laužymas nežinystės ledo yra 
sunkus darbas. Ir galima tikė- 
tis jog sekančiam tų daininkų 
koncertui negalės gauti užtek- 
tinai didelės svetainės. 

Balandžio 26 d. čia buvo 
ristvnės, kurios užsibaigė tra- 

giškai, nes bcsiritant jaunam 
ristikui M. Telenevskiui tapo 
iiulažtas sprandas. Tos ristinės 
buvo surengtos nesenai susi- 
tverusi-) Atletiško kliubo. Ka- 
-t 1 

liauji itii uuvu Mciinc mieste 

pirmos lietuvių ristynės, tai 
žmonių atėjo neperdaugiau- 
siai. Pirmiausiai ritosi p. Ban- 
evičius su p. Edvards'u iš So. 
Chicagos. Jiedu ritosi gana 
vikriai; per 10 ar 11 min. p. 
I Vancevičius išėjo pergalėtoju. 
Išėjus antrai ]>orai, p. Dudins- 
aii su M. Jelenevskiu — jau- 
ni ir vikriu ristiku, atsitiko 
ragedija, nes besiritant velio- 

nis Jelenevskia paslydo užsi- 
maudamas galva į matraca; 
:uo tarpu pavirto ir daugiau 
nebeatsikėlė, ir po to j trečią 
lieną mirė, palikdamas nuliu- 
lime motiną ir tris brolius tik 
<ą pargrįžusius iš kariumenės, 
taipgi ir daugelį draugų, nes 
velionis buvo mylimas visų. 
Laidotuves įvyko gegužio 2 d. 
Buvo planuojama palaidoti su 
iidele iškilme, bet lietus suga- 
dino visą progrotną. 

Balandžio 27 d. Schlitž'o 
^vet. Tėvynės Mylėtojų Dr. 
! 19 kp. parengtose praaklbose 
kalbėjo 13r. A. Zimontas. Žmo- 
nių mažai teatsilankė, nes tą 
'ieną kitos organizacijos bu- 

kO losiamas teatras. Klausyto- 
jai prakalba buvo užganėdinti; 
ypač clr-as patenkino publiką 
kalbėdamas apie bėgančius 
Lietuvos reikalus. 

Turiu pastebėti, kad pas mus 

jau pradedama rengtis prie Vi- 
suotino Seimo, kuris ivyks bir- 
želio 9 d. 

Pietinis. 

Zigmontas Greičius, Antanas 
Radzevičia, Juozapas Bagdo- 
nas, Povilas Bagdonas, Jurgis 
Piliponis, Feliksas Piliponis, 
Antanas Aulinskas ir "Vincen- 
tas Piliponis; Ona Piliponienė 
25 centus ir Mikolas Bladiga 
1 centą. Viso $27.26 

Pinigai tapo perduoti T. F. 
iždininkui. Visiems aukavu- 
siems tariu nuoširdu ačių, kad 
nepamiršote vargstančiu mušu 

brolių ir sesučių Lietuvoje. 
Ten Buvęs. 

KFNOSHA, wis. 

St. Šimkaus koncertas. 
Gegužio 4 d. Schultz'o sve- 

tainėje St. Šimkus su p-le Ra- 
kauskaitė ir p. Stogiu davė 
koncertą. Žmonių atsilankė 
apie 120; toks skaitlius mustf 

kolionijoje yra neperdidžiau- 
sis. Mat mūsų žmonės dar nė- 
ra pripratę prie dailės. Prieš 
įvyksiant koncertui girdėjos 
daug ginčių kaip kokiai parti- 
jai atsinešti link to koncerto, 
— ar boikotuoti ji, ar ne. Šiaip 
ar taip, bet visgi galima spręs- 
ti, kad p. Šimkus su savo dai- 
ninkais jau pralaužė nežinys- 
tės leda link dailės, nes kurie 
į tą koncertą atsilankė visi bu- 
vo užganėdinti. 

Ne esmių muzikos žinovu ir 
negaliu pilnai apvertinti dai- 
lės, bet visgi drąsiai sakau, kad 
toks koncertas Kenoshoje buvo 
tik pirmas ir linkiu, kart jis hu- 
tų nepaskutinis. Dideli jspuclį 
padare j publika kompozito- 
riaus Šimkaus skambinimas 
ant piano, o da daugiau sujudi 
no klausytojus jo prakalba apie 
dailę, nes ant žmonių veidų bu- 
b<> patemitos ašaros. T'-as Šim- 
kus kalbėjo apie jaunas dienas 
Lietuvoje, kur musų dainos 
skambėjo, ar tai kaiminę ga- 
nant, ar tai laukų darbus dir- 
bant. Sulyg ramių klausytoju 
užsilaikymo galima buvo su- 

prasti, kad visi jie persistatė 
tas praeities laimingas dainas. 

P-lė Rakauskaite ir gi labai 
patenkino publiką savo gražiu, 
tikrai artistišku balsu. Nors 
aš nesu žinovu skirtingu balsų C c. 

definicijos, bet nuo dabar apie 
garą dainavimą spręsiu iš p-lės 
Raakuskaitės dainų. Po kiek- 
vienos jo dainos užbaigos nebu 
vo galo aplodismentams. Bet 
didžiausis užsigatiėdinimas 
buvo po padainavimui "Pamy- 
lėjau Vakar;" čia tai jau publi- 
ka musų daininkei tiesiai pada- 
rė ovaciją, vis reikalaudama 
pakartojimo šios numylėtos 

dainos. 
Kas link p. Stogio, tai taip- 

gi turtu pasakyti, kad tokio 
baso kaip jo, mažai kur tesigir- 
džia. jo balsu lietuviai irgi ga- 
li pasidžiaugti. P as Stogis 
visas programo dalis gana ge- 
rai išpildė, l)et geriausiai pub- 
likai patiko "Tenai, tenai Ne- 
munėlis teka7, taipgi gerą įs- 
pudj padavė ir jo duetas su p-lė 
Raakuskaitė. 

AMSTERDAM, N. Y. 

Uč Visuotiną Scinu}. 
Gegužio 4 d. Dr-tė šv. An- 

tano metiniame susirinkime 
aptarė daug svarbių klausimų, 
tarp kurių buvo svarstyta ir 
apie Amerikos Lietuvių Vi- 
suotina Seimą. Prieta prie se- 

kanmo nutarimo: Męs esame 

pasirengė kiekviename laike 

prisidėti ir paremti A. L. V. 
Seimą. Laukiame su nekantru- 
mu pakvietimo. 

Narys. 

ROCHESTER, N. Y. 

"Lietuvos" num. 103 tilpo 
žinutė i: Rochesterio buk vie- 
tos socialistai stoją už Lietu- 
vos neprk;ulmybę. 

Turiu pastebėti ,kad kaip vi- 
sur, taip ir Rochesteryje socia- 
listai buvo ir yra priešingi Lie- 
tuvos laisvei. Jie visokiais bu- 
dais stengėsi nužeminti vardą 
žmonių dirbančių Lietuvos la- 
bui. Paradų rinkimo dienoje at- 

silankius pas socialistus į Gedi- 
mino svetainę dviems vaiki- 
nams gauti parašų, abu jie ta- 

po išprašyti laukan. Be to so- 

įcialistai išplatino lapelius, 
Į šmeižiančius visus tautiečių 
vei.kiejtls ir kurstančius žmo- 
nės neduoti pinigų i Lietuvos 

Į Laisvės Fondą. 
Man rodos, kad visiems ži- 

nomus socialistų darbus nerei- 
kėtų daugiau nei aiškinti. 

i Vytauto Simus 

Paveikslėlis parodo tyrinėjimą pundelio su 

bomba, kuri buvo pasiųsta Chicagos miesto tei- 
sėjui Landis. 

HART, MICHIGAN. 
Gegužio 4 d. Lietuvių Far- 

merių Produktų Draugija lai- 
kė savo pusnietinj susirinkimą. 
Valdyba pasiliko ta pati, apart 
kasieriaus, kuris tapo išrink- 
tas C. Matulis. 

Tarp kitko buvo nutarta 

liepos 6 d. surengti pikniką ir 
sulošti dvi komedijas. Vieną: 
"Jaunikaitis Maiše" ir antrą 
—" Kurpius Antanas Kelme- 
lis." Abu perstatymai ganai 
'uokingi, kuriose bus ir trijų 
vienuolių (zokoninkų) rolės. 

Pereita vasarą pas mus at- 
silankė keletas lietuvių praleis- 
dami vakacijas. Šįmet salės 
daugiau atsilankyti, nes musų 
apielinkėje pasįdaugino ūkinin- 
ku. 

c 

Liepos mėnesyje bus šven- 
čiu trįs dienos: ketvirtoji lie- 

pos (fouth July) pripuola ]»ot- 
nyčioje, tai subatoje dirbtuvės 
bus uždarytos. 

Komitetas kviečia visus 
miestelėnus ir apielinkių gy- 
ventojus atsilankyti. Įžanga be 
apmokėjimo. Komitetas pasi- 
tiks kiekviena atsilankusi aut 

; -'M 
stoties visas tris dienas. 

Lietuvių Parin.crių Komitetas. 

vaujant teimo paskirtam pri- 
žiūrėtojui (Master) ir dviem 
advokatams, mat socialistai 
net prisiekė, kad jų esanti di- 
džiuma, o tik mažuma, girdi 
nenori jų klausyti, tautininkai 
-katalikai irgi tvirtino, kad tu- 

rį savo diduma. Tada teismas 
nusprendė išrinkti naują val- 
dyba, ir jai pavesti kliubo na- 

rių sutvarkymą. Rinkimuose 
pasirodė, kad tautininkai-ka- 
talikai turi 38 balsus, o sočia-i 
listai 22 baulsu. Taigi visa val- 
dyba išrinkta iŠ tautininkų. 

Tuo bildu musų socialistai 
visai prakišo. Kol socialistai < 

buvo tikrais sociali tais, tai 
da galima buvo su jais susikal-; 
ftjti, bet kaip subolševikėjo, tai Į 
jie pasiryžo įsteigti sovietų 
valdžios formą kliube. 

Kas dabar atsitiks su 8 bol- 
ševikais, tai jau kiekvienas ga 
li suprasti, nes nauja valdy-į 
1 a mano įveštj demokratišką 
tvarką kliube. 

Geoužio 3 d. S. L. A. 245 
vi kp. parengė balių. Gražus bū- 

relis jaunimo linksmai vakarą 
praleido. 

Musų bolševikai tą patį va-| 
karą tik kitoje svetainėje irgi 
turėjo balių, žinoma, tikslu! 

NFAVARK N. J. 
Nei vienoje lietuvių kolioni- 

joje nesimato tiek nesusiprati- 
mu kiek vietos lietuvių tarpe. 

Liepos 30 d. 1918 m. Liet. 
Jaunuomenės K. P. Kliubas 
turėjo trukšmingą susirinki- 
mą, kuriame nutarta perskirti 
kliubą į dvi.dalis. Rugpjūčio 
28 d. faktiškai atsiskirimas įvy- 
ko; 42 balsais prieš 2 nutarta 
socialistams kilubo nariams 
atmokėti proporcionalę dalį 
pinigų. Lai jie sveiki platina 
savo teorijas kitur, bet ne tar- 

pe Kliubo narių. Tą ilgą isto- 
riją paaiškinsiu trumpai. Da- 
lykas buvo tai]): Viršminėtas 
kliubas turėjo arti 200 narių; 
jo svarbiausias tikslas buvo 
gaivinimas lietuvystės. Prie 
kliubo prisirašė keletas socia- 
listų, kurie ir pradėjo griovi- 
mo darbą; jie agitavo prieš 
kiekvieną geresni užmanymą. 
Taip kenkiant tautiškam vei- 
Įkimui, Kliubo narių skaičius 
pradėjo mažėti ir liko tik apie 
73 nariai. Kad išgelbėjus kliu- 
bą nuo išnykimo, užmanyta 
draugiškai pasikalbėti su socia- 
listais ir atsiskirti nuo jų, nie- 
ko nenuskriaudžiant. Bet mų- 

pakenkti S. L. A. kp-ai. Bet 
jie laimėjo tiek, kiek Zablockis 
ant muilo; tai labia retas atsi- 
tiikmas tarpe vietos lietuvių, 
kad rengtu du balių vienu va- O 4- 

karu. Pirmiaus socialistai nie- 
kados to nedarė, bet bolševi- 
kams viskas galima. Nors tas 

balius nebuvo rengiamas socia- 
listu vardu, bet bolševikai ji 
sumanė ir renge kitos dr-jos 
vardu. Tokiu savo pasielgimu 
bolševikai visiems lietuviams 
daro geda. 

Korespondentas. 

Zinios-Zineiės. 

Newark, N. J. L. N. F. su 

rengtose prakalbose surink- 
ta aukų $51.41. Be to geri 
tėvynainiai suaukavo daik- 
tais vertės keleto desėtkų 
dol. 

Dayton, Ohio S. L. A. 
105 kp. gerai gyvuoja, turi 
60 narių ir ižde pusėtinai 
pinigų. 

Lawrence, M&ss. Jau 12- 
tą sąvaitė kaip streikuoja- 

mu mkičiumui k.;u|) smaia prin- 
po, nei pajudinti jųjų nebuvo 
galima. Jie užvedė teisme bylą 
prieš klibo valdyba: pirm. J. 
Kralikauską, ižd. M. Dvarec- 
ką ir fin. sek. P. Baublį. Tuo 
bildu kliubo visas veikimas 
ta])0 sustabdytas iki teismas 
ištirs kame dalykas. Buvo ke- 
letas tyrinėjimų; teismas galu 
tinai nusprendė leisti laikyti 

susirinkimą tik po jo, teismo, 
priežiūra. Balandžio 28 d. š. 

i m. i vyko susirinkimas daly- 

um, teciaus s-remo gaio aar 

nesimato. Kapitalistai su 

valdžia deda visas pastan- 
gas, kad streiką nuslopinus, 
bet darbininkai nepasiduo- 
da. 

Newark, N. J. Čia susitve 
rė moterų draugija, kuri 
pasivadino šv. Traicės Dr- 
ja. Jos tikslas yra remti 
visokiais budais užbaigimą 
Newarko lietuvių naujos 

j bažnyčios. 

Gardner, Mass. Šv. Petro 
ir Povilo pašelpinės draugy 
stės susirinkime tarp kata- 
liką ir bolševikų iškilo ler- 
mas delei poterių, kuriuos 
turėjo atkalbėti atidarant 
susirinkimą. 

Baltimcre, Md. Darbai 
«ina gerai. Laivų statymo 
pramonėje dirba 12,000 dar 
bininkų, kuriems mokama 
į valandą nuo 54c iki 90c. 

Newark, N. J. Lietuvių 
gyvenimas neperlinksmiau- 
sias. Parauijoje nesutinki- 
mai tęsiasi. 

TAUTOS FONDO SKY- 
RIUS UŽ SEIMĄ. 

Kadangi Lietuvos sostine 
Vilniaus likimas niekuomet 
nėra buvęs taip kritiškame pa- 
dėjime, kaip kad dabar ir 

Kadangi ateinančios žinios 
iš Europos mums praneša, kad 
lenku imperialištiškoji kariu- 
menė užėmė Lituvos sostinę 
Vilnių su apielinkėmis, ir 

Kadangi lenku tokis pasiel- 
gimas yra priešingas tyrai de-^ tnokratiškiems principamas ir 
Lietuvių Tautos valiai, ir 

Kadangi Lietuvos Didvy- 
riams. beginantiems Tėvynės 
rubežius su sostine Vilnium 
greita pagelba yra reikalinga 
tuv.) lietuvių gyvenančių Su v. 

V alstijose, kaip tai — pasiun- 
:imu kariškų reikmenų ir pa-; 
:ių kareivių ir 

Kadangi ta viską tinkamai 
sutvarkyti ir Amerikos plačios 
visuomenės paramą ingauti ga- 
ima tik per Amerikos Lietuvių 
Visuotiną Seimą, todėlei tą 

Dermatant Tautos Fondo 24- 
:as skyrius, Rochester, N. Y. 
šlcaitliuje apie 200 narių, lai- 
dytame savo susirinkime gegu- 
žio 1-ma diena 1919 m. vien- ° *- 

jalsiai nutarė atsišaukti neri 

spauda j musų gerbiamus vei- 
kėjus Tautos dirvoje ;r Ame- 
rikos Lietuviu plačiąją visuo- 
mene už pradėjimą rimčiau 
žiūrėti i Amerikos Lietuvių 
Visuotino Seimo šaukimą kaip 
galint greičiau. Musų suprati- 
mu, ankstybesnis prisirengi- 
mas daugiau svarbos priduotų, 
nes pasivėlavimas musų Tary- 
bos porą sykių labai svarbuo- 
se dalvokse, kaip — tai: pri- 
siuntime reikalingų daiktų 
Amerikos Lietuvių dienoj, lap- 
kričio 1-moj, 1916 m. ir dar 
nesenai prisiiintėme Peticijoms 
Blankų; t odelei, męs praneša- 
me Taryboms iŠ kalno, kad to- 

kių dalykų daugiau neatsikar- 
totų, nes tai yra sutrukdymas 
Tautos darbo. 

Rengdamiesi prie Seimo, lai 
kiekvieno mintyje buna, ydant 
stoti i darbą Tėvynės labui vi- 
siems-o-visiems išvien, šalin 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yr3 

apsipažirę su žmonėmis ir turi parie- 
tamų, visi galės padvigubinti savo alg^ 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmė 
mo. Darbss lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 3 HALSTED ST., CHICAGO, ILL, 

įDYKAi! DYKAlij { SPEGIALIS PAVASARINIS PASIŪLYMAS i I ♦ 

į Su kiekvienu nauju taeru, į 
j kurį jus pirksite pas mus1 
! šį mėnesį, duosime jums 

TU S K DYKAI 
I Souiii-Wesl Tiro Companyj ! Lietuvi i Korporacija 
12038-40 W. 35 St. 3475-77 Archer) 

TELEFONUOKiTE HcKINLLY 149 j 
I Męs rokuouime jums $5.00! 
j už Jusų seną bateriją ant 

naujos EXIDE 

metant likšiol esančius tarpe 
mus uzmėtinėjimfis ir party- 
viškumus. Šaukiamasis seimas 
turėtu Imti netiek svarbus 
skaitiingumu atstovų, kiek rini , 

tumu ir visuotiniškumu. Vie- 
ta seimui perstatome Roehes- 
ter, N. Y. todėlei, kad Roches- 
teris randasi kone viduryje 
Lietu visų kolionijų, o pats 
miestas tai vienas iš puošniau- 
siųjų. 

Tautos Fondo 24-to skyriaus 
Įgaliotas komitetas: 

Viiiccn tas Butrimavičius 
Taut. Fon. Centro Vice-Pir. 

Juozas Rickis, Pirm. 
Ant. Zumnickas, Rašt. 

Pasargas Nekurios Liet. 
organizacijos papratę pasitei 
sinti tuoini, jogei neturėjo ga- 
na laiko prie seimo prisirengti: 
męs sakome, kad prie stinio ga- 
lima prisirengti laike 2—3 sa- 

vaičių, sušaukiant extra susi 
rinkimus. 

RTY BON O S 
Męs perkame Liberty Bonds už IS A M pilng. "Caeh" vertę. Atnešk.'te *" 
arba atsiųskite. J.G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 

.... .. Utaminkais R vergais ir 1335* Mllwauke A ve. 
Subatomis 9—9. tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

IPIRMA 
NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS, ž 

ant Durų, Lentg. Rėmų ir Stogams Popierio ? SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabu iš vidaus, po $1.40 už galioną S 
CARR BROS. WRECKING CO. f £3003-3039 SO HALSTED STREET CHICAGO, ILL, | 

DUN VtL OVlLlKAb. 
AR JUS SERGATE. Je'gu taip, tai nięs esamo užtikrinti, jog męi galime palengvinti jusų kentėjimus. Pavelykite mums išegzaminuo* 
lus—visai bn jokių mokesčių už eg-'.amįnacijij arba patarimą. PeoplĄ 
Dispenserija buvo uždėta su tikslu euteiUti sergantiems žmonėms go 
reresnj ir modernioj, patarnavimu, 

EGZAMINACUA IR PATARIMAI DYKAI. 
Tai yra patarnavimas, kurj turi tik kelios aptiekos ir tai yra būdas, vi 
dantis prie ekonomijos. • 

VAISTINE TIKRO PATARNAVIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI Mšs pare kame tas gyduoles, žinodami jų gydančią vertę nuo papra* tų nesveikatingumu. Musų vaistai ir kemikai yra gryniausi mus?, receptai yra pildlmi tik regitr, vaistininkais: 
ATEIKITE |R PAMATYKIE'fE MUS. 

Atminkite! viai nieko neirname už Egzam'nacijį Ir Patarimą 1616 WEST 47 th STREEf-T Mt. albarne Lietuviškai 

Pirkite mažą ukę ir bukite neprigulmingi 

Akro Dkes $395 

Lengvi išmokėjimai 

Šios ukes randasi tiktai 45 j min. nuo vidurmies- 
čio ant Rock Island R. R. žemė yra augštai ir sau- 
sa ir viskas augs. Rašykite, telefonuokite arba 
ateikite pas mane tuojau s ir leiskite man parody- 
ti jums šią puikią nuosavybę. * $ 

106 N. La Salle St., Tel. Mam 2043. 
729 W. 13th St., Tel. Canal 4730. 

MOKSLO, LITERATŪROS !R POLITIKOS SAVAITRAST'S 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaina metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metams $2:50 
Numerius pažiūrėjimui siunčiame dykai. 

Turime didelį knygų tankrovg. ir katalogą, siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gavę oc štampą. 

Vėliausia indomiausla mušu laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina ?1: su prisiuntimu*. I"i2 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo- Uų-zokoninkių gyvenimo už landžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- jaus, nes knyga skub'ai ilna: Pinigus siųskite money ord-^iiis %r- ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA". 
7907 Superior Street CIeveland, Ohio 

P: S: šitas yra "Dirvos" naujas antrajai,. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, Oosignjog 
dienomis ir vakarais dėl blzaio lt 
namy. Paliudijimai išducdarrd ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsfiankykitt 
irta rafiyklte, o męs pasistengsimo 
sukeikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. rfnlstod SL. ls&O Wella St 

24U7 W. Madison St. 

iec p i jho s es 
WM. DAMBRAUSKAS 

817 W. 34th St., Boulevard 9336 
" ■■■■r- ii 

New Philadelphia, Pa. 
Balandžio 29- d. pabėgo iš čia Jurgia 

Zu jus, paimdamas iš mano kišcniaua 
$90.00. Jis yra apie 33 metų amžiaus, 
ant kaktos ženklu (rumba nuo kir- 
čio). Ant dešinės pusės kaklo ir ant 
sprando taipgi turi kirčių ženklus. Pa- 
eina iš Suvalkų rėdybos. Ūsus nusi- 
skutęs. Kas apie jį praneš žeminus 
pasirašusiam gaus atlyginimo $10.00. 

Vincas Vaškelis, 
Box 328, Silver Creek, Pa, 
P. O. 



VIETINES ŽINIOS, 
-- —. ■ M 

VILNIEČIO DŽIAUGS 
MAS. 

Pereitą antradienį tūlas vy- 
rukas per pietus išėjo iš dirb- MIRĖ VINCAS BIGELiS. 

.Vincas Bigelis numirė už- 

vakar (6geg. d.) 10:30 vai. va 

kare, St. Bernards ligonbutyje, 
po oj>eracijos ant tiesiojo pe- 

ties, kuris buvo peršautas per 

plėšikus 13 kovo, užpolime ant 

JVIetropilitan State Banko. 

Jisai buvo 58 m. amžiaus, 
Amerikoje išgyveno 35 metus. 

Paliko pačią Veronika, 3 sū- 

nūs1 Vincą 25 metu, Karoliu 
16 m. ir Juozą 13 metų; taip- 
gi dukteri Veroniką. 

Laidotuvės atsibus iš namų, 
8409 Kerfoot Ave. Subatoje. 
gegužės 10, apie 10 vai., i Tau- 

tiškas kapines. 

burius žmonių, kurie ėjo šio 
naujo dyvo pažiūrėti. 

''Kubilas'" buvo mažos rū- 

šies ir karėje franeuzai juos 
vadindavo "vapsomis" arba 
"širšėmis," — nes greiti jie ir 
vokiečius kasdavo, kaip tikros 
širšės. Šitas kubilas buvo ir 
komutlažuotas, t. y. nudažy- 
tas j vairiais dažais taip, kad 
nedidelėj tolumoj visos spal- 
vos susiliedavo ir paties kubi- 
lo negalima buva nuo žemės 
atskirti. 

tuvą" ir pamatęs ant jos ant-! 
gaivi "Vilnius dar nc lenkui 
rankose,'' nudžiugo ir nulėkė 
pas savo draugą, toliau stovin- 
tį, šaukdamas1 Jonai žiūrėk 
lenkai Vilniaus dar nepaėmė! 
Nubėgo jis sunkiai alsuoda- 
mas, prašvitusiomis akimis, su 

šypsą veide ir sako: P>rolyti 
lačiu Dievui bile tik lenkai ne- 

gavo Į savo rankas taip bran- 
gaus miesto; dabar anam ir 
ant širdies lengviau pasidarė. 

O Jonas juokaudamas jam 
atsakė: Matyt tu nenori mo- 

kintis lenkiškų poteriu. Toliau 
jiedu pradėjo kalbėtis apie 
Vilniaus puikumą, — kai]) tas 
miestas dailiai gamtos pauos- 
tas. Iš to vyruko kalbos galėjo 
suprasti, kad jis Vilniuje yra 
gyvenęs. 

Jiems besikalbant sugaudė 
dirbtuvė ir jiedu nuėjo prie 
darbo. 

R. P. 

Tiktai šio kubilo atsiuntimo 
ant Bridgeporto buvo "išbus- 
tyti" Vietory paskolos bonds- 
sų pirkimą. Ir tasai tikslas pui- 
kiai nusisekė: banke dikčiai 
bondsų užsisakyta, o p. Zolpic- 
ne, kuri jau nesykį yra pasi- 
žymėjusi savo gabumais čia 

pat ant gatvės į trumpą laiką 
užrašė Yictorv Paskolos bond- 
sų ant čielų $3,100.00. 

Beje, jeigu jus dar neesate 
pirkę bondsų, pasiskubinkite 

pirkti — liko jau tik keletas 
dienų. 

O nepamirškit taipgi prižiū- 
rėti, kad ant jųsų užsirašymo 
— kur tik ne užsirašytume — 

butų pažymėta "Lithuanian 
Division." 

FAKTAI APJE SEIMĄ 
Šiuomi pranešu, kad sve- 

tainių komisija jau gavo 
kontraktus salių seimui ir 

lietuvių vakarui. 
Morrison vieštbutyje už 

salę Seimo sesijoms ir ban- 
kietui rankpinigių įduota 
$50.00. Už Auditorium Lie 
tuvių Vakarui duota ant 

rankos $150.00. 
Dr. K. Drangelis. 

Seimo reng. kom. sekr. 

SEIMO REIKALE. 
Chicagos draugijų atsto- 

vų konferencija įvyks pėet- 
nyčioje, gegužio 9 d., 8:30 
vai. vakare, Wodmano svet. 

Šiame susirinkime bus 
pranešta kalėta svarbių ži- 
nių, taipgi bus atstovams iš- 
dalinta tikietai Lietuvių Va 

karui,( Auditorium. Pagei- 
daujama skaitlingas susi- 
rinkimas. 

Dr. K. Drangelis, 
Seimo reng. kom. sekr. 

DARBININKU PRAKAL 
BOS. 

Šiądien, 8 vai. vak., Mil- 
dos mažoje svetainėje, bus 
lietuvių darbininkų prakal- 
bos, kuriose bus aiškinama 
apie seimą ir Lietuvos ne-: 

prigulmybę. Kalbės senas 

veikėjas darbininkas. Įžan 
ga dykai. 

Rengia S. R. Kom. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda ant 2-jų lubų plytų na-f mas, 6x6 pėdų rūmai, peėiu apšildo-] 

ma, randasi prie 3214 S. Union Ave.. 
lotas 60 pėdų pločiio. Klauskite pas 
Feeney, Si-ma ir W?llace gat. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda Bučernė ir 

Grosernė net ir su namu. 
716 W. 31 St. 

J. G. 

PARSIDUODA :nt 3-jų lubų mūrinis 
namas, su štoru. penkiais flatais, po 
4—5 kambarius ir barne ant kiemo. 
Tarpe 28-tos ir 29-tos gatvių, prie \Val 
laco gat., galima pirkti pinigais, ar- 
ba išmokėjimo Rašykite arba atsi- 
šaukite: 8624 So. Paulina St. 
Telefonas Stewart 7538 

PARSIDUODA. 
Muro namas, ant 4rių lubų, prie No. 

2140 West 23rd Place. Raudos J mt- 
nesį neša $60.00. Kaina $6100.00. 

Justin Mackiewich, 
2342 S. Leavitt St„ Chicagoj 

| P A I N T E R 
PAPER HANGER 

DECORATOR 
Dirbu po visas dalis miesto. Dar ( 
bu garantiją, gauk už savo pinigus, j —teisingu darbą.. 'Pirma negu ati J duosi kokiam žydeliui gauk tikrj; 
kalną iš j 

J. S. RAMANČIONIS, j 
12611 W. 44th St.. CHICAGO) 

Phone McKInley 276 | 

UŽ VISUOTINĄ SEIMĄ. 
Gegužio 4 d. Visų Šventų 

Draugystė laikė savo susirin- o * 

kinia, kuriame vienbalsiai nu- c 

tarė dalyvauti A. L. Y. Seime, 
į kuri ir išrinko delegatą p. A. 
Budrecka. 

Scimictis. 

UŽ VISUOTINĄ SEIMĄ. 
Gegužio 4 d. Draugystė šv. 

Petronėlės laikė savo susi- 
rinkimu, kuriame nutarė daly- 
vauti A. L. Y. Seime, Į kur j ir 
išrinko tris delegates. 

Nare. 

RAČIŪNO NAUJI 
JUDOMI PAVEIKSLAI. 

Iš karės lauko, bolševikų 
darbai ir iliustruotos karės 
ir tėvynės dainos. 

Rodoma: 
Pėtnyčios ir Subatos va- 

karais Geg. 9—10 dd. Šv. 
Jurgio parapijinėje salėje, 
32nd PI. ir Auburn Ave., 
Bridgeport. 

~ 

TOWN OF LAKE. 
Balandžio 30 d. Dr-tė Po 

vardu Lietuva laikė savo pa- 
prasta susirinkimą A. Čėsnos 
svet. prie 4509 So. Paulina gat 
Susirinkimą atidarė pirmsėdis u 

Pirmiausiai buvo per- 
skaitytas raportas iš Susivie- 
nijimo Lietuvių Draugijų. Po 
to F. Venckus paaiškino, kad 
jis dalyvavęs Visuotino Seimo 
priregiamoje konferencijoje ir 
nutarė, kad visi ten dalyvavu- 
sieji delegatai stovėję už su- 

šaukimą seimo, išskiriant kle- 
rikalus, kurie priešines seimo 

į šaukimui, bet kad kunigai lie- 
tuvių vienybe nesirūpina, tai 
tas nestebėtina, nes juk jie ne- 

persenai ir lietuvišką kalbą ig- 
noravo, ir tiktai paskutiniame 
laike, iš baimes, kad nepasilik- 
tų užpakalyej tautiško judėji- 
mo, ėmė lietuviškai kalbėti. 

Reikia dar priminti, kad 
Dr-stė nutarė ant gegužės 17 
d. parengti balių, kuris pusę pel 
no žadėjo paskyrti L. D. Or- 
agnizacijai. P>e to liko išrink- 
tas delegatas A. Čėsna j Vi- 
suotiną Seimą. 

Valdyda: 
/. M Balandis, pirm. 
p. L. Paulauskis, rašt. 

i nuisnus f H Dėl Mūsų Darbininkų Gerovės ji 

H MĘS UŽDAROMF S 
| NEDĖLIOMIS g | PER VISĄ DIENĄ | | H. B. STERN ! 
jį 3442-3444 S. Halsted St. ji 

REIKALAVIMAI. 
Reikalingas bučeris, at- 

sakantis savo- darbe. 
Atsišaukit adresu: 

716 W. 31st St.? 
J. G. 

REIKALINGI AGENTAI. 
Po visas lietuvių apgyventas vietas, 

dėl pardavinėjimo pat. vaistu ir toi- 
letinių ildirbysčių. 

Uždarbis geras, kur lengvai gali už- 
dirbti po $."5.00 j sąvaitę. 

Rąžykite dėl platesnių paaiškinimų 
MAGNUS ,DRUG CHEMICAL CO.,' 

1811 So Union Avo., Chicago, 111. 

LABAI GERAI ŽINOMAS 

LIETUVIAMS 

gyvenatis prie S149 So. 

Morgan St., tapo pašautas, 
ant laimės nepavojingai, 
dabar, kaip ir pirma, savo 

ofise priima ligonius. Jis 

taipgi siųlo 300 doliarių 
dovanų tam, kas nrrodis 

užpuolikus, 

Daktaras 

Jonas w. Sarpaiius 
Gydytojau ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Cfiso valandos 

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

Telefonai 
Ofisas Yards 254 i 
Namai Boulevard 56C2 

HWH?5HKHK» 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 met*l 

3149 S. Morgan 8t., kertė 32 it. 
Specialistai Moteriškų, Vyriškų, 

ir Chroniški* Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
plet 6—8 vak., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. ^ 

Tel YARDS 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Speclališkai gy- 
do limpančias, užsisenėjuslas 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

A.MamaKkis I 
LIETUVIS IRAS0P.1IJS 

Patarnauju Laidotuvėse kogo- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlio, kad 
męs patįs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 
naktj. 
3305 AuburnAve. Tel.Drover4139 

AR TURI TĄ KNYGĄ? 
Be mokytojo išsimokinimas notų 8 lek 
cijos visiems instrumentams, arba dai 
nlninkams }Ta gražių dainų knyga $1.50, parduodu už $1.00. 

G. A. BARONAS, 
Box 501, McKees Rocks, Pa. 

Pajieškau setčių lietuvi, nevedusi. Amžius — nedaro skirtumo. Del tai- 
symo čeevrykų. Gsra mokestis, nuola- 
tinis darbas. 

Atsišaukite aurfcgu: 
John Wolf Thorp, Wis. 

(Vilkąuskas). 

IšrARD AVIMAS! 
lšparduodu spaustuvę, daugybę lie- 

tuviškų raidžių ir viskas, kaj, tik dru- 
koriui reikalinga greitam pirkėjui par- 
duosiu pigiai. Rašykit: 

M r. Barc:ias. 
Box 501 McKc?3 Rocks, Pa. 

■ PARSIDUODA medinis namas ant 
2-jų lubų, 2 flatai su maudynėmis ir 
gazu; randasi prie 5334 So. Union 
Ave. Kaina $3,000. Savininkas ran- 

dasi prie 7333 S. Emcrald Ave. Atsi- 
šaukite ypatiškai. 

ANT RANDOS — WEST SIDKJ 
4, 5, 6, ir 7 kambarių Hiatai, pečiumi 
apšildonji; moderniški. Kreipkitės } 
ofisą: Racine Ave. ir 13 th St., arba! 
telefonuokite: v'/est 95, arba Harrison 

SKOLINU PINIGUS 
ant. antro raorgeCio lrbai priainair.o- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko j ofisę, 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSal'e St. 

relefenas Franklin 2803. 

GRĮŽTA chicagiečiai 
IŠ FRANCUZIJOS. 

Vakar pribuvo iš Francu 
zijos į Newport News, Va. 
būrys chicagiečių; jų tarpe 
ir trįs lietuviai. 

Anonas Siminas, 2516 
W. 48th st., 

Tony Andrijauskas, 668 
W. 18th st., 

Lawrence Andrijauskas, 
3118 Emerald ave. 

Paskutiniai du praneši- 
me pažymėti tarpe sužeistų 
bei sergančių. 

KARIŠKA "TANKA" ANT 
BRIDGEPORTO. 

Užvakar P>ridgeporto lietu- 
viai turėjo nepaprasta progą 
pamatyti savo akimis, kaip iš- 
rodo kareiviškas "tankas," ar- 

ba Šarvuotasis kubilas, kurie 
tapo tik laike šios karės išrasti 
ir kurie taip daug nuostolių' 
padarė vokiečiams. 

Ant kampo Halstcd ir 33- 
čios gatvės, prieš Universal 
State P>anką šitas kubilas (pa- 
gelbstint geram jūreivių ben- 
tti) traukė prie savęs didelius 

WEST SIDE. 

Lietuvių Jaunikaičiu Dainoc 
Mylėtojų Draugija 'aikė savo 

mėnesinį susirinkimą M. Mel- 
dažio svet. Apsvarsčius savo 

bėgančius reikalus, pakėlė 
klausima kas link Liet. Vis. 
Seimo. V. Spirauskas clavė 
Įnešimą, kad Draugija seime 
dalyvautų. A. Mežlaiškis kal- 
bėjo aipe seimo naudą. Jis sa- 
ov kalfx)je nurodė, kad Lietu- 
va yra apsupta priešais/o Sei- 
mas kaip tik ir bus proga už- 
protestuoti pircš tų priešų įsi- 
veržimus. 

Po to buvo renkami delega- 
tai į Seimą. Tapo :s'*nkti \V. 
Duoba ir Jonas Krūmas. 

W. Duoba. 

II IHIIl I \f\ 

Vyrai lietuviai, mušu tėvyne Lietuva pergyvena sunKiun laikus. Nuo 
musų pačiu, ypatingai nuo musų jaunimo, ši.ądien priguli i sietuvos at- 
eitis. Męs neturime tiesos dabar sau ramiai snausti, kada musų am- 
žinas priešas, lenku imperializmas, veržiasi į Lietuvą, kad vėl išnaujo 
pavergti ten mušu tėvus, brolius ir seperis. Užtenka jau mum 3 to sve- 
timo jungo! Sukruskime visi! Susieikime apkalbėti dalyką ir r^ 
svarstyti, ką męs tuojaus privalome daryti, kad musų broliai, ku .e dabar gina Lietuvą savo krūtinėmis, nedrįstu mus vėliaus pavadinti išsigimėliais ir kaipo tokiems uždaryti rubežius Lietuvos ant visados. Visi buvusieji kareiviai ir visi jauni vyrai, kurie df.r nesate vergais dvasioje, visi kaip vienas ateikite j susirinkimą, pėtnyčioj, 7:30 vak. M. M ELDAŽIO SVETAINEJ. 2242-2244 W. 23rd PLACE. 
LAI GYVUOJA LIUOSA LIETUVA! 

^^į^Ogsirapielinkiu Lietuviu Karefvijos Va'Hyba. 

Gegužio 

g Phone Eoulerard 2160 £ 

Dr. ft. J. Karalius 
U231 SENĖJ U SIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 1r 4 iki 3 
vakarais. g 

3303 SO. M3RGAN STREET 

Dr. M. Hsrzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
ti; kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moter1: ir vaikų, pagal naujausias į metodą-. XRay ir kitokius elektros 5 
prietaisu;. C 

Ofi?»s ir Laboratorija: 102S \V. lo'H S 
Street, netoli Fi«.k Street. 

V'ALA-.'DOS: Nuo 10—12 pietų, ir « 6—8 vakarais. Telephoce Car.aJ 3110 O 
GYVENIMAS: 3412 > Halited St. V 

a VALANDOS: 8—9 ryto, tiLuL S 

Jeigu aš prašalinsiu jusų 
Tonsihis jųs Gerklės ligos 

pasibaigs. 
Yra jsteigtas faktas tarp moks- 

linčių, kad tonsilai yra 
_ 
priežast:3 

gerklės ligų. 
Jio yra bereikalingai susirinkę. 

Jie yra kvėpavimo vietoje, {trau- 
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
litis tankiai yra pradžia tuberku- 
liczo. Visi gydytojai pataria pra- 
šalinti visiems sergantiems, o ma- 
ž'?ms vaikams reikalinga praša^ 
llntl tonsilus pirma negu jie su- 
serga. 

Tonsilai yra priežasčia 
visų gerklės ligų. 

Jei jųsų tonsilai kuomet nors 
jusų buvo užsidegę jie turi but 
prašalinti be atidėliojimo. 

Kasdien jie jtraukia perų ir ga 
dina pamažu jusų gerklę iki ant 
galo neapsireiškia nuolatinė gerk 
lės liga ir liūdnos pasekmės. 
Aš prašalinu tonsilus be 

skausmo 
Be chloroformo—be krau- 

jo—be ligonbučio. 
Savo 21 metų praktikos gydy- 

me gerklės ligų, aš jgijau speci- 
alę moksliškų metodą nežinomu 
kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jusų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra- 
ujo be siuntimo jus j ligonbutj 
Ys4.;> metodos yra visai ne kenk*' 
m'.ngos, ir j minutę aš apsidirbu, 
jusų gerklės Ilgos užsibaigia. 

Kasdien matosi atsilanko dau- 
giau ir daugiau žmonių, kad pra- 
šalinus tonsilus — žmonės, kurie if 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra $ 
<iems nenaudingi, kad tonsilai yra 9 
priežastis ligos ir nelaimės. 

Mano mokestis yra 
nebrangios 

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekviena gerai ir sąžiningai. Ma- 
no atlyginimas už prašalinima ju- 
<ų tonsilų bus mažesnis negu Ju- 
ut daktaro sąskaita už jusų gy- 
lymą.. Todėl tas neužstos Juras 
int kelio. Jeigu jųs sergate ka- 
clu dabar arba kada pirmiau, jųs 
r vėl sirgsite. TodSl ateik pas 
nane tuojau kol pasekmes n8 
a pavojingos—ir aš patarsiu Jum 

% 

i 

Priežastis Nervų Ligos 
žmonės serga galvos skaudėji- 

mo ir nervų ligomis, jie ima vi- 
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną pa.-jelbą. Išgydy- 
mui priežasties yra darbas 

Kompetenfaško okulisto 
Pavojus slepiasi silpnose akvse. 

Jos ardo nervu sistema — tuo tar- 
pu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jusų akjs yra silpnos. Lai- 
ke praeitų 

21 *netų Chicagoje 
Aš išgydžiau tukstančius nusi-, 

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tų, 
prirodyti laiškais savo ofise. 

Kreivos akys išgydoma 
vienu atsilankymu. 

Per 20 metų buvusi kreivomis 
akimis Sophia Masatus, lietuvė 
mergina, gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st., buvo atitaisytos krei- 
vos akys. 

Jeigu jųsų akjs kreivos, nenusi- 
minkite. Aš išgydysiu jus be vais- 
tų, peilio arba skausmo ir leng- 
vais išmokėjimais. 

Pavelikyte man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo 
nių, patvirtinančių mano prakti,š 
ką gydymo metodą prašalinimui 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuolati- 
nį gydymų, ir suteiksiu jusų a- 
kims sveikų regėjimų. Atidėlio- 
jimas yra pavojingas. Atsišaukite 

Ausys. 
Kurtumas ir užkurtimas ausies 
nuo {vairių priežasčių gydoma pa- 
sekmingai. 

Kam kentėt nuo nosies 
ligų ir kataro. 

Daug akių, ausų ir gerklės li- 
gų parina nuo nosies ligos. Aki- 
niai nepagydys skaudančių akių 

kuomet priežastis ligos — nosyje. 
mano patyrimas prigelbsti man 

surasti priežastį—ir išgydyti ligų. 
Aš prašalinsiu jusų kentėjimų. Aš 
paliuosuosiu jus nuo įpročio "pa- 
gauti šaltį". i 

DR. F. O. CARTER 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

21 metas prie State gatvės 
120 So. State St.> antras augštas. Chicago. 

7al?ndos: 9 iki 7. Vienos durjs J žiemius nuo 
Nedėlioirę 10 iki 12 The Falr. 
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