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Lenkai Mano Kolionizuofi 
Listuvą. 

Švedijos ir Anglijos misijos 
Lietuvoje. 

Sufragistės Laimėjo S. V. Senate 

Mongolija apsiskelbė Savistove šalimi. 

LENKAI MANO 
KOLONIZUOTI LIETUVĄ 

[Specialis Telegramas 
"Lietuvai."] 

Washington, D. C., birže- 
lio 3 d.—Pildomasis Komi- 
tetas šiądien gavo sekantį 
kablegrai į nuo Dobužio 
[Amerikos lietuvių pasiun- 
tinio, esančio Šveicarijoj]: 

Lietuvių misija sugrįžo 
Kaunan iš Varsavos gegu- 
žio 28 d. Nepatyvės pasek- 
mes. Lenkai nusprendė va 

ryti ir toliaus ofensyvą 
prieš Lietuvą. Jie planuo- 
ja užimti ir kolionizuoti 
Lietuvą. Didelis pasipikti- 
nimas tarp [Lietuvos] žmo- 
nių, kurie pasiryžo ginti sa 
vo šalies laisvę ir neprigul- 
mybę [ir] laukia bei tikisi 
pagelbos nuo Amerikos lie- 
tuvių. 

Sulyg Paryžiaus laikraš- 
čio Le Temps pranešimo iš 
11 dienos gegužio mėnesio, 
Lietuvos misija Varšavon 
susidėjo iš sekančių asme- 

nų; Daktaras Šaulys, misi- 
jos pirmininkas; Dauman- 
tas, sekretorius, ir Velykis, 
militaris atašė. 

dieną gegužės išvažiavo iš 
Londono į Liepojų. 

SIJFRAGISTES LAIMĖJO 
SENATE. 

* VVashington, birželio 4 d. 
Suvienytų Valstijų Senatas 
t»u učuočus jjoes uo prieme 
bilių, kuris suteikia mote- 
rims pilnas teises. Atstovų 
butas šį biliu taipgi yra pri- 
ėmęs reikalingu skaičium 
balsų gegužio 19 dieną. 

Dabar reikalinga dar, kad 
valstijų legisliaturos šį kon- 
greso bilių užgirtų ir jisai 
taps pridėčku prie Suvieny- 
tų Valstijų konstitucijos; tai 
butų iš eilės 19 pridėčkas. 

Kad sufragizmo bilius tap 
tų konstitucijos pridėčku rei 1 

kia, idant jį remtų 36 vai- 1 

stijos. Vieni mano, kad su- 

fragistės r čia laimės; kiti 
gi yra nuomonės, kad ne 

MONGOLIJA APSISKEL- 
BĖ SAVYSTOVE ŠALIMI. ; 

Londonas, birželio 4 d.- ; 
Gauta iš Maskvos bolševi- ; 
kų bevielinis telegramas, ; 
kuris praneša, kad Sibiro h 
kazokai, vadovaujant gene- ; 
rolui Semenov, sušaukė kon 
gresą, kuris apskelbė Mon- 
goliją savystoviu kraštu. Gi 
generolas Semenov, kaip 
praneša bolševikų telegra- 
mas, tapo apšauktas Mon- 
golijos kunigaikščiu. 

ŠVEDU MISIJA 
LIETUVON. 

Paryčius. Laikraštis Le 
Temps iš 15 d. gegužio pra- 
neša, kad London Times, 
korespondentas iš Kauno 
pranešęs Lietuvių Biurui 
Bernan, jog Kaunan pribu- 
vo Švedijos militarė komi- 
sija. 

Ši komisija studijos or- 

ganizavimą Naujos Lietu- 
vos Valstybės ir, galimas 
daigtas, kad nuspręs gel- 
bėti lietuvių armijai kariau- 
ti prieš bolševikus. 

VOKIEČIU KARIUMENĖ 
VALDO LATVIJĄ. 

Londonas. Pagaliaus atė- 
jo žinių, kad vokiečių kariu 
menė, su generolu Goltz 
priešakyje, valdo Latviją. 
Vokiečiai aiškina talkinin- 
kams, jog jie kovoja prieš 
bolševizmą. "Vokiečiai kal- 
tina bolševizme ir latvius. 

Pranešime pažymima, 
kad generolo Goltz politiką 
labai remia Latvijos didie- 
jie žemvaldžiai, kurie esą, 
vokiečių kilmės. 

VILLA MUŠAS TIES 
SANTA ISABEL. 

EI Paso, birželio 4. Gau- 
ta pranešimas privačio sek- 
retoriaus Chihuahua guber- 
natoriaus, kad Villa mušasi 
su valdžios kariumene ties 
Santa įsakei. 12 mylių nuo 

Chihuahua. Reiškia pii^ies 
ni pranešima:', kad Villa už 
ėmė Chihuahua esą klaidin- 
gi. 

BRITANIJOS MISIJA 
BALTIKO VALSTYBĖMS. 

Boston, Mass. birželio 4 
d.—Laikraštis Chriscian 
Science Monitor praneša, 
kad Anglijos Užrubežinių 
dalykų ofisas paskelbė, kad, 
delei iškilusių aplinkybų 
Baltiko Valstyjose, likosi 
nutarta pasiųsti Britų Misi- 
ją į Estoniją, Latviją ir Lie 
tuvą. Misijos buveinės bus 
Revelyje, Liepojuje ir Kau- 
ne. 

Papulkininkas Tallents C. 
B. likosi paskirtas tc-3 misi- 
jos komisijonieriumi ir 25 

* Sodink uogas, kad turėtum pajų | 

STREIKAI PARYŽIUJE 
DIDĖJA. 

Paryžius, birželio 4 d.— 
Šiądien streikuojančių skai- 
čius Paryžiaus distrikte jau 
Pasiekė iki 350,000 ir raa- 

loma, kad iki rytdienai 
skaičius pasieks apie 500,- 
)00. Miesto traukiniai su- 

stoję ir paryžiečiai priver- 
sti keliauti pešti. 

LENKAI SUSIJUNGĖ SU 
RUMUNAIS. 

Varšava, birželio 3 dieną. 
Lenkijos generalia štabas 
>iądien pranešė, kad Len- 
kijos kariumenė, užėmus 
enkams Stanislau, susiiun- 
įė su Rumunijos kansko- 
nis spėkomis, esančiomis 
Bukovinoje. 

\MERIKOS MINISTERIS 
APIE LENKUS. 

! 

Washingtoii, D. C. birže- 
io 4 d.—Suvienytų Valsti- 
jų n'.inisteris Lenkijoje 
fiugh Gibson praneša, kad 
jis negavęs raportų apie žy- 
dų skerdynes. Bet jis pripa- 
žįsta lenkus kaltais Vilniu- 
je ir Pinske. 

BOLŠEVIKAI VĖL MUŠA 
ESTONUS. 

Londonas, birželio 4 d.~ 
Čia gauta Rusijos bevieli- 
ais telegramas, kuris pra- 
neša, kad bolševikų kariu- 
menė visur pergali estonus; 
taipgi buk bolševikams ge- 
rai sekasi ir šiauriuose. 

Revel, Rusija, birželio 2 
d.—Estonijos kariškas šta- 
bas praneša, kad eina smar 

ki kova tarp .estonų ir bol- 
ševikų ties Gatčina ir neto- 
li Lugos. Pranešime pri- 
duriama, kąd estonai turi 
laimėjimų apielinkėje 
Kraucburgo. (Pranešime 
nieko neminima apie Pet- 
rogradą; matomai vakarykš 
tis pranešimas apie puoli- 
mą nėra pamatuotas). 

ŽYDŲ SUSIRĖMIMAI SU 
LENKAIS. 

Chicago, 111. birželio 4 d. 
Vietos žydų santikiai su len 
kais blogėja; priežastimi 
yra žydų pogromai Lenkijo- 
je ir kitur. 

Vakar viename parke pri 
sirinko apie po 2,000 ypatų 
iš abiejų pusių ir prasidėjo 
kivirčai; įsimaišiusi polici- 
ja suareštavo 42 ypati. 

Policijos kapitonas užrei- 
škč, kad yra paskirta 150 
policistų daboti lenkų-žydų 
kivirčus, idant neprileidus 
prie muštynių. 

VENGRAI SUMUŠĖ 
RUMUNUS. 

Kopenhagenas, birželio 4 
d. Iš Budapešto praneša- 
ma, kad nedėlioje Vengri- 
jos sovietų kariumenė smal- 

kiai sumušė rumunus ,ties 
Theiss upe; sakoma, taipgi 
rumunus vengrai muša vi- 
same fronte. Šia pergale, 
kaip pranešama, tapo per- 
kirsta linija t^rp čecho-slo- 
vakų ir rumunų kariumenių. 

I. W. W. ŠAUDOSI SU 
POLICIJA. 

Pittsburgh, Pa. birželio 4 

d.—Robert Johnson, pirmi- 
ninkas vietos I. W. W. or- 

ganizacijos, pradėjo šaudy- 
tis su policistais, kurie no- 

rėjo suareštuoti. Jis vė- 
liau tapo suareštuotas; tas 
atsitiko I. W. W. ofise. 

BOLŠEVIKAI DIRBDINA 
AMERIKOS PINIGUS. 

Paryžius, birželio 3 d.— 
Čia gauta neoficialis prane- 
šimas, kad Rusijos bolševi- 
kai labai daug vartoja Su- 
vienytų Valstijų popierinių 
pinigų, kurie, kaip tvirtina 
pranešimas, esą padirbdinti 
pačių bolševikų. 

Taipgi, sakoma, kad bol- 
ševikai dirbdina ir Francu- 
zijos pinigus. 

ALANDO SALOS DEDAS 
PRIE ŠVEDIJOS 

Stockholmas, birželio 4 d. 
Alando salų atstovų butas 

į išnešė rezoliuciją, kurioje 
prašo Wilsono ir Tai- 
kos konferencijos, kad mi- 
nėtos salos butų priskirtos 
prie Švedijos. Rezoliucija- 
buvo priimta vienbalsiai, 
delegatų susirinkime perei- 
tą nedėldienį, mieste Ma- 
rienham. 

Alando Archipelagas ran 
dasi Baltiko jūrėse tarp 
Švedijos ir Finliandijos. Jis 
susidedąs iš 90 salų ir turįs 
apie 20,000 gyventojų šve- 
dų. Salos perėjo Rusijos 
rankosna 1809 metais po 
karės Rusijos su Švedija. 

PROKLAMACIJA RAGI-i 
NA PJAUTI GREKUS. 
Saloniki, birželio 4 dieną. 

Išmėtyta atsišaukimai, ku- 
rie ragina turkus prie žudy- 
mo grekų Trakijoje ir kito- 
se vietose. Šie atsišaukimai 
išmėtyti mieste Adrianopo- 
tyje. 

APSIVEDĖ DVYLIKTĄ 
SYKĮ. 

Walnut Ridge, Ark. Tūlas 
S. J. Killow, 74 metų, neseniai 
apsivedė jau su dvylikta pačia. 
Jis apsivedimų srityje sumušė 
rekordą Suvienytų Valstijų is 
torijoje. 

I<ilk>w yra veteranas iš ci- 
viles Suvienytų Valstijų karės. 
Nors daug sykių yra vedęs, 
bet turįs tik du vaiku. 

UŽKVIETĖ Į SVEČIUS 
,* 20,000 AMERiKONŲ. 

[Geneva. Šveicarijos valdžia 
užkvietė 20,000 amerikonų 
aficierių ir kareivių, esančių 
Franeuzijoje, kad parodžius 
jiems Šveicarijos Alpų kalnus, 
kurie pasižymi savo stebėtinu 

[įvairumu. Generolas Per- 
ishing nepriėmė pakvietimo, 
nes armija skubiai ruošiama 
namo, vienok paskiriems afi- 
cierams bus leista pabuvoti 
Šveicarijoje. 

AUSTRIJA ATMETA 
TAIKO SUTARTĮ. 

Vienna, birželio 4 d.— 
Laikraštis N e u e.s A.b.e.n- 
b 1 a 11 praneša, kad Austri- 
jas vienbalsiai nutarė, jog 
talkininkų įteikta Austrams 
taikos sutartis yra visiškai 
nepriimtina. 

Austrijos laikraščiai visi 
smerkia taikos sutartį. 

FRANCUZIJOJE STREI- 
KUOJA 500,000 DAR- 

BININKŲ. 
Paryžius, birželio 2 (su- 

vėlinta). Sulyg apskaičia- 
vimų laikraščio La pe- 
rite, Francuzijoje strei- 
kuoja apie 500,000 darbi- 
ninkų, kurių Paryžiui išpuo 
la apie 200,000. 

VOKIEČIAI NORI 
AMERIKOS GLOBOS. 
Berlinas, birželio 4 d.— 

Nuo pereito lapkričio mė- 
;3sio Vokietijoje girdėjosi 

balsai, kad Vokietijai reik- 
tų dėtis su Suvienytomis 
Valstijomis kaipo su vyres- 
niu draugu. Dabargi toks 
obalsis esąs daugiau išsiplė- 
tojęs. 

Vokietijoje pradedama 
vėl įvesti karišką discipli- 
ną, kuri po revoliucijai bu- 
vo dikčiai susilpninta. Pir- 
mu žingsnių yra Įvedimas 
atidavinėti vyresniernsiems 
ęarbę, kas nebuvo pirmiau 
pildoma. 

KALTINA CARĄ 
IŠŠAUKIME KARĖS. 

Berlinas, birželio 3 (suvė 
linta). Profesorius Del- 
brueck ir kiti paruošė tai- 
kos konferencijai memoran 

clumą, kurie prirodo, kad 
iššaukime karės esą kalti 
tie vokiečiai, bet buvusis 
Rusijos caras Mikalojus. 

Memorandume užreiškia- 
na, kad Vokietija neturė- 
jusi jokių slaptų sutarčių, 
kad sunaikinus Serbiją. Gi 
Anglijos ministeris Edward 
Grey nepriėmė ginče tarpi- 
tiinkystės todėl, kad, sulyg 
vokiečių nuomonės, jis bu- 

bespėkis .sulaikyti kon- 
fliktą. ą 

Gi Rusijos caras, kuris pa 
siūlė rišti klausimą Haagos 
teisme, tuo pačiu laiku įsa- 
kė mobilizuoti 13 korpusių 
armijos, todėl jam netikėta, 
nes Rusijos valdžios impe- 
rializmas vokiečiams, buvo 
gerai žinomas. Gi prieš 
Francuziią Vokietija vedė 
tik apsiginimo karę. 

TVERS TARPTAUTINĘ 
LYGĄ SAUSŲJŲ. 

Washington, D. C. birž. 
4 d.—Šiądien čia atsidarė 
blaivininkų susivažiavimas, 
kuris tęsis keturias dienas. 
Šiame Amerikos blaivinin- 
kų susivažiavime taipgi da- 
lyvauja keletas atstovų ir iš 
kitų žemių. 

Susivažiavimo lyderiai 
plianuoja uždėti pąmatus 
tarptautinei blaivininkų ly- 
gai. 

REVOLVERIAI, BAKTE- 
RIJOS, NUODAI TEISME. 

Žurich, Šveicarija, birže- 
lio 4 d.—čionykščio teismo, 
rūmai prikrauti bombomis, 
revolveriais, indeliais su 

bakterijomis ir nuodais. 
Tas viskas suimta sąryšyje 
su areštu 28 anarchistų, ku 
rie esą kaltinami ruošime 
revoliucijos Šveicarijoje ir 
Italijoje. * 

Minėti mirties prietaisai 
yra Vokietijos išdirbirno, ir 
dargi daug jų, būtent 500 
granatų, 100 revolverių ir 
daugybę šovinių rasta Vo- 
kietijos generalio konsulio 
name, todėl manoma, kad 
šis suokalbis bujojo po di- 
rektyva vokiečių. 

MIRTIES PIETUS. 
Dawson, Y. T. birželio 4 

d.—Mieste pasklydo baisi 
žinia, kad po vieno pokilio, 
kurį kėlė. Yukon aukso ka 
sykių kompanija, į kelias 
valandas mirė net 12 ypa- 
tų nuosinuodiję maistu. Vi- 
so pietuose dalyvavo 36, ku 
rių daugelis dar serga. Mi- 
rusių tarpe yra žymių ypa- 
tų. 

i- 
M t. I 

AMERIKONAI GRĮŽTA IŠ 
RUSIJOS. 

Archangelskas, birželio 3 
(suvėlinta). Pirmas trans- 

portas su Suvienytų Valsti- 
jų kareiviais išplaukia Ame 

GAL TUOJ GRIŽ 
WILSONAS. 

Brest, Francuzija, birže- 
lio 3 d.—Laivas George 
Washington gavo Įsakymą 
buti prisiruošiusiu išplaukti 
bile valandą po pusiaunak- 
čio 5 dieną birželio. 

Manoma, kad laivu ke- 
tinąs grįžti Suvienytosna 
Valstijosna Prezidentas Wil 
sonas apie 6 dieną birželio 
mėnesio, kada tikimasi bus 
Įteikta vokiečiams galuti- 
nas talkininkų atsakymas. 

ORLAIVININKYSTĖ 
PRAMONEI NETINKAN- 

TI. 
Londonas, birželio 3 d.— 

Suvienytų Valstijų lakūnas 
leitenantas Read, kuris tik 
ką perlėkė per Atlantiko 
vandenyną užreiškė, kad 
naudotis orlaiviais gabiani- 
mui prekių per vandenyną 
dar neapsimoka. 

Jis pabriežęs, jog, jo ma- 
nymu, mokslas dar neužtek 
tinai išstudijavo ir sutvarkė 
orlaivininkystės klausimą, 
ir Anglijos ir Amerikos la- 
kūnų kelionės per Atlanti- 
ką buvo tik pirmi bandy- 
mai, bet prekių gabenimui 
to dar neužtenka. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje*. 
Ketverge ir pėtnvčioj oras 

nepastovus; gali but kiek lie- 
taus; maža atmaina tempera- 
tūroje; vidutiniai įvairus vejai. 

Vakar aukščiausia tempera- 
tūra buvo 79, 2:30 popiet. 

Saulėtekis 5:15: Saulėleidis 
8:21. 
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lais ralk kreipti* LaiikaU J Dienraščio Administraciją 
Koroeponflencljnh, žinias ir straipsnius reik adresuoti 
PlenraJiio Kedakcljos vardHL 

Pagalvokime. 
Amerikos Lietuvių [krikščionių-de- 

mokratų] Taryba atsisakė dalyvauti Chiec 
gos Seime todėl, — ir tik-todėl, kad suly£ 
jos nuomonės Lietuvai dar negręsė užtek- 
tinai didelis pavojus. 

Dabar jų locnos Tarybos pasiuntinys 
kun. Dobužis, prisiunčia kablegramą, kuri; 
telpa šiame "Lietuvos" numeryje ant pirme 
puslapio ir kuriame neabejotinai užreis 
kiama, kad sulyg Lietuvių misijos, tik-kž 
sugrįžusios iš Varsa vos "lenkai nuspręnd< 
varyti tolimus savo ofemsyva [užpuolimą 
p^ies Lietuvį; kad "jis plianuoja užimt 
ir kolionizuoti Lietuvą" ir kad Lietuvo: 
žmonės "laukia ir tikisi pageltos nuo Ame 
riko# iį^tuviu". 

Ar tas yra pavojus Lietuvai? Ar m u 

sų kunigai, kontroliuojanti minėtos Tary 
bos žingsnius, ir tame nemato jokio pavo 
jaus? 

į Ąr baisas Lietuvos, šaukiantis pagel 
\ bos nuo Amerikos lietuvių per jų locną at 

stovą, vis vien negali įsiskverbti i jų Šir 
dis ir protą ? 

Jeigu visa tai nėra pavojus, jeigu vis; 
tai yra niekis, tai męs ciar sykį klausiam* 
jų: ką jie skaito pavojum Lietuvai? Ir k; 
jie mano daryti, kokius plianus jie turi? 

Męs esame priversti šiuos klausimu: 
pastatyti, nes męs negalime daleisti, Kac 
akyvaizdoje pirmesnių žinių apie dalyki 
stovį ir akyvaizdoje šito paskutinio prane 
Šimo jų locno atstovo, jie varytusi prie: 
Seimą vien tik dėlei savo užsispirimo, dė 
lei savo partijinės ambiciios, dėlei sav< 
oželio. 

Ei, broliai! Kas iš to išeis? Jus jau čiatės įžeisti, nes jųs nepaklausyta i] 
Seimą. sušaukta, jums besipiresinant. Da 
leiskim, kad, žiūrint partijos atžvilgiu, jų: turite teikę įsižeisti. Daieiskime, kad žmo 
niškus jausmas turint omenyje, yra natu 
ralis dalykas keršinti. Daleiskim, kad jų; visa tai turite teisę daryti. Bei kas nuc to viso nukentės? Kas visu tuo bus nu baustas? Ar tautininkai? Ar Seimo šau kėjai? Ar Seime dalyvaujantieji? Jų* žinote, nes suprantate, kad ne jie. Nuo tc nukentės Lietuva, — Lietuva lygiai brang jums, kaip ir mums. 

jci ^ 

oiiįuien nera ir neprivalo buti klausi- 
mo, kas kaltas, o kas »,3isingas -— jeigi ta kaltė ir butų. Kuomet stovėdami ani įranto, raitome žmogų skęstant bangose ar męs klausiame, keno kaltė ir kas ir kaif turi teisę jį gelbėti? Laikas yra gelbėti, c 
ne ginčytis už tai. 

Jusų locnas atstovas dabar jums pra- neša, kad Lietuva skęsta, kad nevidoniš ko3 lenkų bangos rengiasi ją vis*!. užlieti .A1* stovėsite ramiai ant kranto ir žiūrėsite'■ Ar neskubėsite su pagelba vien todėl, kad kitas asmuo, norėdamas taip pat skęstančiu Lietuvą išgelbėti, numetė jai gelbėjimosi diržą ne taip, kaip jųs valytumėte? To męs^ nenorime daleisti, tam męs nenormie tikėti. Nes tai butų šaltkraujė tėvynės žudyne. 
Ar gi vyrai, tikrai mylintieji savo tė- vynę ir tikrai norintieji jai pagelbėti šiuo kritikiškuoju laiku, negali pamiršti savo kivirčių, savo barnių, savo ambicijos, save įsižeidimų? Ar negali jie to viso pašvęsti vardan tėvynės laisvės ir krūvon stoti dar- ban dabar, kada Lietuvos balsas juos T)rie to šaukiį? 
Vyi^ai, yyraį! Paklauskime savo pro :o, pasiklausykime savo širdies! Jie turė- tų duoti tikrą mus visiems atsakymą. 

Svetimoje Spaudoje apie Lietuvius, 

LIETUVIU LATVIU UKRAJINIEČIU 
PROTESTAS. 

Trijų molijonu lietuvių, ukrajinų, es- 

tonu ir latvių paėjimo amerikiečių atsto- 

vai susirinko vakar, 25 d. gegužio po pie- 
tų, Carnegie Halleje' ir triukšmingai priė- 
mė savo kalbėtojų pasiųlytą rezoliuciją, 
reikalaujančią Suvienytų Valstijų valdžios 
nrinažinimo savo tėvynėms. 

Mark Eisnex, buvęs vidujinių ineigų 
kolektorium, kuris pirmininkavo, apreiškė, 
kad jų reikalavimai yra paremti ant opo- 
zicijos, kurią tie 60,000,000 Europos žmo- 

nių stato prieš bolševikus ir taipgi, kad tos 

tautos yra vienybėje su talkininkų ir Su- 

vienytų Valstijų karės siekiais. 
Po entuziastiškų kalbų, reikalaujančių 

Suvienytų Valstijų pripažinimo, buvo per- 
spėjimas, jog tų keturių tautų žmonės su- 

sievienys, kad atsispirti taip drūčiai prieš 
Lenkijos užgrobimus iš venos pusės kaip 

prieš oolševikus iš kitos. 
Carnegie Hailė buvo prigrūsta, kuo- 

met prasidėjo mitingas 2-rą vai. po pietų, 
ir tie, ką atėjo vėliau, turėjo užimti vietas 
balkone. Ant estrados buvo tautiniuose 
parėduose jaunos lietuvaitės ir ukrajinie- 
tės. Padainavus "Star Spangled Banner," 
giedojo savo taukinius hymnus. 

Kuomet p. Eisner perskaitė rezoliuci- 
! ją, reikalaujančią keturiom čia esančiom 

tautom laisvėm ir pripažinimo, buvo kelių 
minutų delnų plojimai. Rezoliucija yra 

J sekanti: 

, "Męs prieteliai Lietuvos, Ukraunos, 
Latvijos ir Estonijos laisvės ir Amerikos 

L piliečiai lietuvių, ukrajinų, latvių įr estų 
paėjimo, atnaujinę senosios savo pri telys- 
tės ryšius ir susivieniję į savitarpinio ger- 

■ būvio uniją ir išreikšdami norus suvušum 
300,000 amerikiečių ir suviršum 60,000,000, 
Europoje, susirinkę Carnegie Hall'ėje, New 
Yorko mieste, šiuorni vienbalsiai nutaria- 
111C 

"Pirma, kacl Lietuvos, Ukrajinos, Latvijos 
ir Estonijos respublikos tapo įsteigtos pil- 
nai, prisitaikant prie prezidento Wilsono 
ir talkininkų paskelbtų principų, kad jos 
yra laisvomis ir savaimi lietuvių, ukrajinų, 
latvių ir estonų žmonių valios išreiškė jomis 
kasiink teritorijų, kurių etniška buitis ta- 
po įsteigta istorijoje be jokių abejonių, ir 

1 kurių išimtina kontrole, paveldėjimas ir 
administracija yra šventomis teisėmis kiek 

\ vienos jų'—lietuvių, ukrajinų, latvių ir es- 
tonų. 

"Antra, kad Lietuva, Ukrajina, Lat- 
l vija ir Estonija galėtų atsistatyti savo ša 
] lis, atsipriešinti balševizmui ir užimti savo 
; vietas, kaipo nuosaikios, neprigulmingos 
> Europos viešpatybės, męs šiuomi meldžia- 

me Suvienytų Valstijų ir Talkininkų val- 
) džių pripažinti pilną neprigtilmybę Lietu- 

vių, Ukrajinų, Latvių ir Estonų respubli- koms ir suteikti joms moralę ir medžia- 
• ginę paramą." 

Kuomet sekanti resaliucija prieš Len- 
5 kiją buvo perskaityta, visi ten esanti ne- 
■ paliko jokios^ abejonės sulyg jų pritarimo, 

ar jausmo vienodumo savo užgyrimais. 
»Į Rezoliucija prieš lenkus. 

"Pirma, kad lenkų armijų isigriovi- 
mas į Lietuvą ir Ukrajiną, (rytų Galicijoj 

; ir kitose Galicijos daiyse) yra -brutalis Iciu- 
, 7ymas prezidento Wilsono ir talkininkų vai 

i lių paskelbtų kares siekių, ką plačiai po pasaulį pasmerkiama, kaipo nekliu- 
clomą tautų savo-apsisprendimo teisių var- 

i žymą, 
* 

I 
"Antra, kad talkininkai ir jų bičiuo- lės viešpatystės priverstų Lenkiją atšaukti 

savo armijas iš ramių kaimynių šalių ir kad jokia pagelba nebūtų suteikta Lenki- jai, kol ji nepaliaus užgrobinėjus ir laikius svetimų teritorijų. 
"Trečia, kad Amerikos tarptalkininkų komisijos butų paskirtos užbaigti visus ru- bežių ginčus tarpe Lenkijos ir kitų kaimy- nių tautų ir paskirti atsakantį atlyginimą už nuostolius, pasidariusius dėlei Lenkijos užėmimo teritorijų. 
"Ketvirtas, kad Lietuvai, Ukrajinai, Latviai ir Estonijai- -kurios, būdamos, tik- rai demokratinėmis šalimis ir esančiomis 

draugiškuose tarpe savęs santikiuose ir to- cĮp] Hnncr frnvaev» ̂  ~ ~ 

T uh'ichc ii Iiieuziagi- I nė talkininku ir ju šalininkių valstybių pa- jgelba tam tikslui." 
Tapo pasmerktas bolševizmas ir pa- darytas šiądien po pietų Carnegie Hall'ėje atsišaukimas, kad butų pripažintos Esto- nlja, Lietuva, Ukrajina ir Latvija. Sve- tainė buvo prikimšta. Vienas tik buvo J 

trukšmo apsireiškimas, kuomet kalbėtojas 

Amerikos Lietuviams nuo Lietuvos 
Delegacijos Paryžiuje. 

Sugrįžtant Amerikon p-ui 
Jonui Lopatto, kuris keletą | 

mėnesių praleido Paryžiu- 
je, besidarbuodamas po- 
draug su Lietuvos Delega-i 
cija prie Taikos Konferen- 
cijos, minėta Lietuvos De- 
legacija įdavė jam laišką, 
adresuotą Pildomąjam, ar- 

ba Vykdomąjam Amerikos 
Lietuvių Tarybų Komitetui. 
Laiškas pamini svarbiau- 
sius reikalus, kokių atliki- 
mo Lietuva, jos valdžia ir 
Delegacija Paryžiuje nuo 

Amerikos Lietuvių tikisi. 
Jis skamba sekančiai: 

Delegation De Lituanie 
a la Conference de la Paix 

24 Rue Bayard, Paris. 
Telephone: Passy 19 -62. 
Adr. Teleg. — Lietuva, Paris 

No. 856. Paryžius, 1919 m., 

gegužės 2 d. 

VYKDOMĄJAM KOMITE 
TUI AMERIKOS 

LIETUVIU TARYBŲ 
WASHINGTON'E. 

troškimų, neatitolote nuo 

jų siekinių ir, pagaliaus at 
metę savitarpio nesantai- 
ką, savo pažiūrų skirtu- 
mus, kaip ir męs savo 

valstybę iš pražūties kel- 
dami, suėjote j vieną bu- 
ri bendram tėvynės dar- 
bui, nes iš jusų vienybės 
Lietuvos visuomenė lau 
kia didžiausios moralinės 
ir materialinės paramos. 
Lietuvos valdžia ir visuo- 
menė augštai vertina 
Amerikos lietuvių politi- 
kos akciją krašte, kurio 
Prezidento principais šią- 
dien turi būti kuriama pa 
šaulio taika. Ir Lietuvos 
Taikos Delegacija skaito 
pareiga, apsipažinusi si 

jusų darbu, išreikšti visr 
krašto vardu savo gili; 
pritarimą ir padėkos žo- 

. a*- 
Bet darbui dar ne ga; 

las! Dar Lietuva vis iie 
ka nepripažinta valstybii 
ir laisvų tautų tarpe. Dai 
ji po šonu turi bent trii 
piktus priešininkus, kuri( 
vieni tykojo, kiti jau ver 

žiasi mums laisvę atimti 
ar mus supančioti. Da 

, daug reikia išdėti pastan 
gų, pajiegų, ir daug rei 
kės turėti patvarumo ik 
pasieksime savo tisklą 
Politikos darbą musų v?, 

stybės atžvilgiu daba 
koncentruoja Taikos De 
legacija Paryžiuje ir j 
yra Lietuvos valdžios b f 
visuomenės įgaliota ei 

darbą privesti prie laimi 
go galo. Kaip tas darba 
yra varomas, jųs patirsit 
iš raštų, kurių kopija 
męs jums siunčiame. Ka 
tarp jusų ir Letuvos lie 
tuvių butų visiškas korn 
aktas ir vienas susidaryt 
jungtinis lietuvių poiiti 

t kos balsas, Taikos Deleg 
cijon Valdžios yra paski 
ti ir jusų atstovai. Seps 

į ratinis politikos darbai 
dabar, kai yra tam tiki 

i Lietuvos valstybės orgi 
nai, butų ne vietoje. Ta. 

, kos Delegacija laukia ji 
sų aktyvaus politikos da 
bo Lietuvos vardu per j2 

t 
ne šalia jos (kas galėt 
pakenkti bendriems reik 
lams) ir prašo kuodi 
džausios atliekamojo pc 
litikos darbo propagar 

, 
dos tiek lietuvių, tiek ki 
tu amerikiečių tarpe. 
Toliau, męs sveikiname 
jusų pasiryžimą padėt 
Lietuvos kariumenei savi 

nenuvargintomis, stiprio 

Lietuvos Valstybes Tai 
kos Delegacija Paryžiuje, 
kuriai Lietuvos valdžios 
yra pavesta Taikos Kon- 
grese ginti Lietuvos lais- 
vė ir neprigulmybė, džiau 
giasi, gaudama proga at- 
vira širdim pasveikinti sa 

vo tautos brolius Ameri- 
koje, kurie su tokiu giliu 
užsidegimu ir stiprią dva 
sia gina savo, kadai ap- 
leistos, tiek metų kentė- 
jusios ir dar pagaliau tiek 

, kares išvargintos, Tėvy- 
nės laisvu." Niekas "nega- 
li taip raminti, taip stip- 
rinti dvasią, net didžiau- 
sių nelaimių ir sunkeny- 
bių metais, kaip kad jaus 
mas ir Įsitikinimas, joe 
męs visi Lietuvos žemės 
sunųs ir dukters, kur tik 
mus butų piktasis likimas 
nusviedęs, visi lygiai kaip 
vienas, branginame savo 

gimtosios motinos 
laisvę bei ateitį ir deda- 
me savo visas geriausia? 
pastangas josios ir tuo 
budu savo bendrąja! gere 
vei pao^ekti, apginti, Su- 

tvirtinti! Jusų tėvai, bro 
liai ir sesers, palikę Lie- 
tuvoje, kur jie tokį pra- 

t garą pergyveno karės 
okupacijos metu ir šią 
<\en lieja kraują, ginda- 

t 
mi savo išvargintą žemę 
nuo vėl iš kelių pusių 

! plūstančių užpuolikų, ap- 
sipils džiaugsmo ašaro- 
mis patyrę, jog jus nei va 

landėlei neužmiršote jų 

'karts nuo kaito paminėdavo Lenkiją. Kiek- 
vienas paminėjimas Lenkijos buvo švilpi- 
mų audros signalu, nes latvių, lietuvių, uk- 
rajinų ir estonų nuomone, lenkai turi im- 
perialistiškas ambicijas ir stengiasi netik 
inimti į naują Lenkų respubliką grynai 
lenkiškas žemes, bet taipgi teritorijas, ku-1 
rios visuom^ būdavo apgyventos lietuvių 
ir ukrajinų kraujo žmonių. Mark Eisner 
buvo mitingo pirmsedžiu; kalbėjo keturių 
tautų, nuo kurių susirinko mitingas, re- 

prezentantai. Priimta kelios rezoliucijos, 
viena paliečianti Lietuvos ir Ukrajinos už- 
pludimą lenkais, kas buvo smarkiai pa- 
smerkta, kaipo užgrobimas ir kaipo per- 
žengimas prezidento Wilsono ir talkinin- 
kų valdžių karės siekiu, ir taipgi kaipo 
neapgintinas varžymas žmonių teisių, ku- 
rie gali patįs nuspręsti savo likimą. 

Gablegrama tuojaus busiant' pasiųsta 
i Versailles, prašant talkininkų taikos ko- 
misijos priversti Lenkiją atšaukti savo ar- 
miją, iš Lietuvos ir Ukrajinos ir kad jo- 
kios pagelbos Lenkams nebūtų duota, pa- ! 
kol jie niešpildys to įsakymo. Rubežiu 
ginčus, buvo toliau paduota sugestija, turi 
sutvarkyti Amerikos arba tarptalkininkiš*1 

mis ir drąsiomis karžy- 
gių pajiegomis ir paaki- 
name kuogreičiausiai tam 
reikalui iš Amerikos val- 
džios gauti lietuvių lais- 
vanorių išleidimą savo tė 

vynėn laisvės ginti ir sau- 

, goti tiek nuo bolševikų, 
tiek nuo lenkų, tiek nuo 

vokiečių antplūdžio. Ži- 
nokite, jog be jusų kari- 
ninkų pagalbos, jusų, ku- 
rie turite musų sveikiau- 
sios ir narsiausios jaųnuo 
menes žiedus, per tiek me 

tų kamuotoji Lietuva sun 

kiai tęsės atlaikyti savo ne t 

priklausomybę ir laisvę 
nuo tiekos plūstančių ne- 

prietelių. 
Stojant Lietuvai j savo 

valstybinio ir ekonominio 
gyvenimo vėžes, ypač bus 
svarbu jai turėti prityru- 

i sių darbininkų, įvairiose 
, srityse, ir čia vėl jųs ga- 

lite suteikti didžiausią sa 

vo kraštui paramą ne tik 
savo organizuotais kapi- 
talais, bet ir savo gyva ku 
no ir dvasios pajiega. Lie 

į tuva turi buti gerai su- 

tvarkyta, tvMa ir kultu- 
} ringą šalis, ir be jusų pri 
i sidėjimo jai bus neveiku 

tai pasiekti. Todėl jau 
, metas apie tai praktiškai 
: ir realingai pagalvoti, su- 

manymuose susisiekti su 

Lietuvos valdžia, arba Tai 
i kos Delegacija. Jusų už- 
i davinys bus taip pat su- 

1 vesii Lietuvą į artimus, 
i* tvirtus ryšius su Amerikos 

valstybe, kuriai Demokra 
1 tingoji laisvosios Lietu- 
i * • I vos visuomene visuomet 
1 turėjo ir turi giliausias sa 
II vo simpatijas. Męs mano- 
s 

me, kad savo valstybėje 
2 turėsime įkurti ir tam tik- 
3 rus mokyklų typus su dau 
^ giau makamąją anglų kai 

ba, idant palengvint musų 
bendravimą su Amerika. 

^ Męs čia piminėjome tik 
keliais bendrais ruožais 

a svarbiausius uždavinius, i* 

kuriuos sukonkretizuoti 
jųs patįs savo organizaci- 

'! jose mokėsite ir tinkamai, 
1 atsižvelgdami į Lietuvos 

reikalus, išplėsite. Di- 
džiausia yra mums gva- 
rant;ja — kad męs eina- 
me vienais keliais ir vie- 
na vadovaujama idėja. 

^ Mums tik reikia rimtos or 

grjiizuotos santaros. Lie- 
tuvoj dabar męs turime 
valdžios priešakyje gar- 
bingiausius musų visuome 
nes veikėjus, kurie turi 
plačiausios visuomenės pa 

į sitikėjimą ir paspirtį. Vi- 
} 

sos partijos, ir krikščio- 
nįs-demokratai bei kata- 

ka komisija. (Toliaus paduodama ištrau- 

ka iš virsminėtos rezoliucijos). 

Pasmerkia užpuolimus ant žydų. 
Sekanti rezoliucija pasmerkianti ap- 

siejimą su žydais rytu Europoje tapo vien- 

balsiai priimta: 
"Męs prieteliai Lietuvos, Ukrajinos, 

Latvijos ir Estonijos liuosybės ir Amerikos 

piliečiai Lietuvių, Ukrajinų paėjimo, šita- 
me mitinge susirinkę Carnegie Hallėje, 
New Yorko mieste, vienbalsiai nusprendžia 
me: 

"Kad mes griežtai užginčijame bile 
kokią nors simpatiją ar paramą žydų žu- 
dynėm? ar plėšimui, kad męs netikime to- 
kias žiaurystes turėjus nors vieną Lietuvos 
ir Ukrajinos gyventojo užuojautą, bet, prie 
migai, kad Lietuvos ir Ukrajinos respub- 
iikos turi tvirtą pasiryžimą duoti žydams : 

lygias teises ir protekciją, kaip ir visiems 
dtiems savo piliečiams ir męs su pagarba 
įrašome Suvienytų Valstijų valdžią pasirū- 
pinti kaip reikia, idant daugiau panašių 
baisenybių neatsikartotų". * 

^s New York Times. i 

jeg. 26 r. 1919 m. 

likų paūija su savo lyde- 
riu Stulginsku, ir social- 
demokratai, su visos Lie- 
tuvos gerbiamu jų vadu 
Steponu Kairiu, ir viduri- 
nes partijos bei sriovės, 
yra šiądien padavusios 
viena kitai ranką ir dirba 
išvieno musų valstybės į- 
kurimui ant tvirtų pama- 
tų. Męs tad turime buti 
pilni tikėjimo savo laimė- 
jirru, nes męs visi esame 

susiburę dėl musų teisin- 

gų reikalvimų ir siekimų! 
Ir męs turime nenuleisti 
rankų dėl kokių atskirų 
šmeižtų, melų ar nelai- 

mingų nuotikių, kurie dar 
gali mus patikti musų erš 
kėčių kelyje. 

Taikos Delegacijos Pir- 
mininkas — 

Prof. A. Valdemars, 
Taikos Delegacijos Sekre 

torius — 

P. Klimas. 

PRIE SEIMO. 
Iš įvairių kolionijų Kata- 

likų veikėjų mums priplau- 
kė daugelis laiškų, kuriuose 
yra išreiškiama pasipiktini- 
mas prieš nedorą, nepan ma- 

tuotą klerikalų agitaciją 
prieš rengimąjį Amerikos 
Lietuvių Seimą. Taipgi ne 

kuriuose laiškuose prašoma 
duoti nurodymus kokiu bu- 
du kovoti su tais Seimo ir 
draug pačios Lietuvos ne- 

prieteliais. Bet męs pasta- 
ruoju laiku esame begalo 
Seimo darbais apsikrovę ir 
neturime laiko į visus laiš- 
kus atsakinėti, tatai viešai 
pastebiame, Kad lietuviai, 
kurie myli Lietuvos laisvę 
ir gerbūvį, neatkreiptų do- 
mos į tuščią klerikalų kai- 

^ >„• „n 

Jau senai rnusų buvo nu- 

rodyta kokiu tikslu tasai Sei 
mas yra šaukiamas. Ir ma- 
žai žiurintieji j dabartini 
Lietuvos stovį galėjo paste- 
bėt, kad lietuviams neiš- 
(vengtinai yra reikalingas 
Seimas. Yra kupinai daug 
svarbių dalykų, kurią Sei- 
me turi buti apkalbami. Jau 
tai buvo daug sykių įvai- 
riuose laikraščiuose atkarto 
ta, tatai čia ir nebekaitosi- 
me. 

Pastebime, kad Seimas 
yra šaukiamas Lietuvos tė- 
vynainių, kuriems rupi tė- 
vynės likimas ir kurie aiš- 
kiai permato Seimo reika- 
lingumą ir beabejo šaukia- 
mamajame Seime bus at- 
likta didelis darbas ir daug 
mdalykų ten bus pa- 
skelta. , , 

Mums linksma, kad dau- 
gelis ir iš katalikų tą svar- 
bą permato ir remia Ame- 
rikos Lietuvių Seimą. Tas 
mums daugiaus priduoda 
gražios vilties. 

Seimo Komitetas. 

LIETUVOS DELEGACIJA 
UŽGANĖDINTA AMERI- 

KOS PASIUNTINIU. 
Kad. p. Lopato, nesenai 

sugrįžusis iš Paryžiaus ir 
busiantis delegatu Amerikos 
Lietuvių Seime Chicagoje, 
garbingai atstovavo Ameri- 
kos lietuvius, apie tai liudi- 
ja Lietuvos Delegacijos 
aiškas, prisiųstas Pildo- 
mamjam Tarybų Komite- 
ui, kuris yra sekančio tu- 
inio : 



Paryžius, 1919 m., ge- 
gužiu 2 d. 

Vykdomamjam Ameri- 
kos Lietuvių Tarybų Ko- 
mitetui, Wašingtone. 

Šiuo turime garbes pa- 
reikšt Jums gilos padėkos 
žodį už Jusų pasiųstąjį 
Taikos Delegacijai atsto- 
vą, p. Lopatą, kurs nuo 

kovo mėn. 18 d. ligi ge- 
gužės 2 d. atsidėjęs šir- 
dingai dirbo drauge su 

mumis Lietuvos nepri-1 
klausomybės išgavimui ir 

ELIZEBETH, N. J. 
Gegužio 28 d. vielos Lietu- 

vių Budavojimo ir Paskolos 
Bendrovės buvo susirinkimas, 
kuriame tapo parduota bend- 
rovės šerti virš 70. 

Vietos lietuviai jau susi- 
pranta, nes savo pinigus jie 

perkelia iš privatinių bankų į 
bendrovės banką, kur mokama 
4-tas nuošimtis ir yra garan- 
tija, kad pinigai nežus, nes šita 
bendrovė skolina pinigus tiktai 
namų statymui, taisymui ir pir- 
kimui, ir tiktai ant 1-mo mort- 

gage'iaus. i 

Gegužio '4 d. ši bendrovė bu 
vo surengusi prakalbas. Kal- 
bėjo bendrovės advokatas Ch. 
J. btambcr, p. J. VV. Lutkaus- 
kas, Dr. A. M. Bacevičius ir 
p. A. A. Stankevičius. Visi kal- 
bėtojai išaiškino svarba ir rei- 
kaiineruma lietuviams nriklau-l 

syti prie panašiu bendrovių; rar 

gino stengtis paimti pramone, 
išdirbystę į savo rankas. Kal- 
bėtojai nurodė, kad pagerini- 
mas žmonių būvio, yra vien tik 
ekonominiame jų susipratime, 
ir vienybėje. F-as Stankevičius, 
kaipo amatu i n kas, nuosekliai 
išaiškino amatninkystės vertę. 
Jis pasakė, kad amatninkas tai] 
pasaulio genijus; amatninkas 
skrenda ore, plaukia vandeniu, 
traukia traukinį ir kitus stebė- 
tinus darbus atlieka, todėl kal- 

bėtojas patarė lietuviams amat- 
ninkams organizuotis į tam tik- 
ras bendroves ir pagal i aus grįž- 
ti į Lietuvą taip greit, kaip tik 
bus galima. 

Prakalbos publikai, mato- 
mai, patiko, ką liudija ramus 

užsilaikymas. Butų geistina,1 
kad panašios rūšies prakalbų 
butų kotankiausiai. 

Beje, minėtame susirinkime 
vietos lietuviai rašėsi ir į Lie-( 
tuvos Atstatymo Bendrovę, 
rf'tigi valio Elizabetho lietu- 
viai ; parodykite savo ekono- 

minį subrendimą, o jis bus pa- 
vyzdžiu kitoms lietuvių kolio- 
nijoms. 

Bendroves Narys. 

J AMAUUA, 1 A. 

Gegužio 27 d. buvo susirin- 
kimas 14 atstovu nuo vietos 
suvienytų draugijų, kuriame 
tapo išrinktas delegatas Jonas 
Kemziura į A. L. Seimą. 

Atstovai raportavo kiek ku- 
ri draugija paskyrė pinigų: 
Dr-tė D. L. K. Vytauto $25.00 
S. L. A. 204 kp 15.00 
L.A. T. „Sandara .... 25.00 
U. M. W. of A. 2547 

Local 50.00 
Lietu. Neprigulm. Kliub. 10.00 

Viso S 125.00 
Iš tos sumos bus apmokėta 

delegatui: $50.00 už visą su- 

gaištą laiką ir kelionės tikieta.-' 
o b'kusieii pinigai bus pasiųst 
j Lietuvos Neprigulmybės 
Fondą. 

Sekr. P. Vasiliauskas. 

AMSTERDAM, N. Y. 
Viename "Lietuvos" nume- 

ryje tilpo iš Amsterdamo ko 
respondencija apie Ameriko: 
Lietuvių Kliubą, kurioje pasa 
kyta, kad buk tas kliubas yr; 
sauvaJiskai valdomas keturiai 

didžiai gailimės, jog są- 
lygos priverta jį atsitrauk 
ti nuo musų darbo; męs 
vien tuo nusiraminame, 
jog p. Lopata yra nema- 

žiau, matyti, brangina-j 
mas ir Amerikoje musų 
Tėvynės laisvės iškovo- 

jimui. 
Taikos Delegacijos Se- 

kretoriai : 
P. Klimas, 

Galranauskas. 
Lietuvos Delegacija Taikos 

Konferencijoj. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
nariais. Kaipo pavyzdis pri 
rodoma, kad Amsterdamo 
Lietuvių Raudonas Kryžius su- 

rengęs šokius Amerikos Lietu- 

vių Kliubo svetainėje su pa v e-1 

lijimu šių keturių nariu. Tas 
yra netiesa. Pirmas šokis, su- 

rengtas Raudonuoju Kryžium 
su daleidiinu A. L. Kliubo mi- 

tingo. O antrą šokį rengė pat- 
sai Kliubas, o ne Raudonasis 
Kryžius. 

Vardan Kliubo meldžiu to 

korespondento neteisingų ži- 
nių nerasinėti į laikraščius. 

Gicdoris ir Muzikantas. 

TRAUKNYJE. 

Viena karta man keliaujant ; 

iš vakarinių valstijų, vieno i 

didmieščio, traukiniu, kuris be 1 

jokios permainos bėga per iš- 
tisas 24 valandas, pasitaikė nu- i 

eiti suvaldyti pusrytį. Sėdaus: 
prie stalo ir padavus patarnau- 
tojui užsakymu, ateina du po- 
nu patarnautojo vedamu,, ku-'< 
ris patraukė prie mano stale- i 

lio stovičias dvi krėsi ir paro- ; 
dė tiems porams sėstis. Susė- 
do prie mano stalelio, užsakė 
sau užkandį, pradėjo kalbėtis 

tarpe savęs ir aš nusistebėjau 
išgyrdęs lietuviška kalba*. No- 1 

rėjau atsiliepti su pasveikini- ( 

mu "laba rytą/5 bet kad juodu ] 
i man nebuvo pažystami, susi- 1 

i laikiau, manydamas, kad ma- 
no išsidavimas, kad suprantu i 

jų kalbą, gal; jnodviems pada 
ryti nesmagumą, nes gal jie 1 
čion ir gana svarbius dalykus ; 

tarpe savęs nori pasikalbėti. U 
pirmo pažvelgimo man išrodė, ■ 

kad taiibuvo du dideli draugai, i 

bet neilgai prisiklausius, su- 

pratau, kad tai du nedraugai: ] 
tik taip sau pažįstami, būtent: 1 

vienas klerikalų, antras tauti- : 

ninku veikėjai. Dešiniųjų kle- i 

rikalų veikėjas vidutinio ugio, 
mažutėliais juodais ūseliais, o 

kairiųjų tautininkų veikėjas i 

augštas, truputį linktelėjas vy- 
ras su akiniais. Pastarasis sa- 

\ 

— Taip, tai Tamsta man 

pasakei naujieną, kad tai 
Česnulis keliauja Europon, gal 
mano į Lietuvą dasigauti. 

Ponas juodais ūseliais atsi- 
liepė: 

— O ne! Vadinasi jis va- 

žiuoja, vadinasi' sau akrjienj, 
vadinasi, pasidaryti, vadinasi; 
jis tuojaus grįž vadinasi, va- 

žinės su prakalboms, vadinasi, 
1 po lietuviškas kolionijas, vadi- 
nasi 

— Na o kas jo kelionės lė- 
šas padengs? Klausia skersai 
manęs prie stalo sėdintis po- 
nas su akiniais. 

— Na tai. vadinasi, bus ap- 
mokėta, vadinasi, iš Tautos 
fondo, vadinasi. 

— Ar Tamsta nemanai, kad 
blogai yra daroma, eikvoti vi- 
suomenės pinigus pavienių ypn 
tų karjieros pakėlimui'? 

— i Jutų bĮogai, vadinasi, Jei 
gu pinigų nebūtų, vadinasi, o 

dabar nėra jokio blogo, vadi- 
; nasi. Męs '.irime, vadinasi pus- 
■' antro šimto tūkstančių, vadi- 
l nasi, tai kam tie pinigai, vadi- 
> nasi? 

1) Scena, kuomet Taikos Konferencijos pirmininkas, Clemenceau, įteikia 
taikos sąlygas Vokietijos delegatams. 2) Lenkų kariumenė Varšavoj. 3) Plunk' 
sna kuriaja Clemenceau pasirašė po taikos sąlygomis. < į H 

Toliau kalbos tema buvo 
permainyta, pradėta kalbėti 
įpie seimą. 

— Na. o ka Tamsta manai 
t* 

įpie seimą? Ar nemanai, kad 
klerikalai prisidės prie seimo 
rengimo? 

— Ot vadinasi, jeigu kas 
foukia seimą, ta: vadinasi', sei- 
nas bus, o mums vadinasi sei- 
nas yra, vadinasi, nepageidau- 
jamas, vadinasi, ir j igu vadi- 
įasi, jus agituosite vadinasi 
.iž seimą, tai vadinasi, mes 

.ižsrlaikysime, vadinasi, neut 
rališkai. Matai, ten toj Chica- 
^oj, vadinasi, tas Alijošius va- 

linasi, priklauso, vadinasi, [ 
-5 draugijas, tai vadinasi, pats 
•ienas, vadinasi, sušaukė kon- 

ferenciją, vadinasi, na ir klai- 
lina žmones, vadinasi. 

"Lietuvos" Kampelis. 

'O ve r The Top", 
Ką reiškia sakinys "Over 

the Top", turbut jau kiek- 
vienam lietuviui yra gerai 
žinoma, nes tas sakinys at 
sirado laike šios karės. Ne- 
prošal į bus paaiškinti. 

Over the top, reiškia ei- 
ti per viršų. Paprastai ka- 
reiviai musių laukuose iš- 
sikasa gilias grabes, kuriose 
jie supuolę guli. Tose gra- 
bėse juos nepasiekia prie- 
šų kulkos, kulkos lekia per 
galvas, bet negali jų pesiek- 
ti. 

Vienok atsitinka toki mo- 

mentai, kad 'buva komanda 
kareivams šokci iš traušėjų, 
tai yra iš tų apsaugos gra- 
bių, per viršų ir užpulti prie 
šą. Reikia žinoti, kad iš- 
lipus iš grabių lengva į to- 
kius nepasislėpusius karei- 
vius priešui šaudyti. Todėl 
"over the top" yra pavojin- 
giausia rnnmp.rl'.fls nin«!nnco 

kis Mmogus bijo padaryti 
savo gyvenime "over the 
tcp", jis bijo pasirodyti po 
gyvenimo kulipkomis, jam 
stokuoja drąsos. Žinoma, 
gyvenimas jį nepašau j a, cy 
venimo kulkos ji nepasie- 
kai, bet tas pasidaro dėl to, 
kad jis sėdi sau grabėje ap- 
saugotas. Ir tokis nedrą- 
suolis sėdi visą gyvenimą 
grabėje, niekados jis savo 

aplinkybių neapgali. Sėdi 
ir rudyja. 

Ant nelaimės ir lietuvių 
reikaluose tas pasikartoja, 
žmogus sau sėdi ramiai 
grabėje apsaugotas, bet jis 
nieko negali apgalėti. Jis 
rudyja, ir jis gali šimtą me- 

tų sėdėti ir vis gyvenimo 
likimas jį šaudys. Reikia 
apgalėti gyvenimą, o tą ga- 
lima padaryti padarant 

— Aš girdėjau, kad ten. ėsa- 
na pusantro šimto katalikišku 
lraugijų, jos varo smarkia 
•>ropoganda už seimo sušauki- 
na. turi mat ir pinigų surin- 
kusios tam tikslui. Kažin ai 

ai tiesa? 
— Na tegul sau tos katali- 

kiškos draugijos šaukia seimą, 
nęs, vadinami, neprisidesini. 
lus, vadinasi, galėsite, seima- 
/oti, bet toks seimas, vadinasi, 
įebus visuotinu seimu. 

— Ar tai, kad keletas kleri- 
calų seiman nepribus, tai sei- 
na$ neturės tiesos vadintis vi- 
»uotinu seimu? Mano suprati- 
nu, kad seime dalyvauja srio- 
/iii reprezentantai, tai kadir 
įedidclis skaičius jų butu sei- 
ne, cai juk vis vien seimas bu- 
ia visuotinu. 

— Na tai]), vadinasi, bet 
nęs, vadinasi, nesiųsim savo 

reprezentacijos, vadinasi. 
— Kaip tai juk katalikai 

seimą šaukia? 
— Katalikai, vadinasi, jus 

užauginot, vadinasi, jeigu ±>as 
juos, vadinasi, butu tiek kata- 

likystės, kiek tautiškumo, tai 
seimo suvis nebutu, vadinasi 

— Ar tai justi aukščiausiu 
liksiu y/a šiądien gelbėti ka- 
talikistę, o ne ginti Lietuvos 
laisvę? Juk katalikystei niekas 

T ViiV O 
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Pr.vesime pavyzdį. Įsi- 
steigė "Lietuva" dienraštis, 
pradėjo aštriausią kovą su 

Lietuvos priešais; "Lietu- 
va" paskelbė savo ultima- 
tumą, kad Lietuva tėvynė 
turi būti laisva ir neprigul- 
minga; paskelbė ultimatu- 
mą lietuvių tamsybei ir pra 
dėjo aršiausią karę. Bet 
kitaip priešo neįveiksime, 
kaip liktai padarydami 
"over the top". Tad visi 
"Lietuvos" skaitytojai, šė- 
rininkai ir bendradarbiai, 
šokime į viršų ir paimkime 
priešą. Paimkime priešą 
apšvieta, malonumu, darbu 
del Lietuvos. Tad šaudy- 
kime. Šūviai yra nauji 
"Lietuvos" skaitytojai. Juo 
bus daugiau tokių šūvių, 
tuom labjau susiorgan'za- 

nes kareivių didelė didžiu- 
ma paprastai krinta. Ku- 
ris kareivis tris kartus buvo 
komanduotas "over the top" 
ir išliko gyvas, tai yra iš- 
tikro gemojumi. 

Taigi "over the top}/ yra 
pavojingas ir reikalauja 
aukų, vienok karės vadai, 
vyriausi komandieriai, kar- 
tai komanduoja. Išeitų, 
kad vyriusi karuimenės ko- 
mandieriai neguodoja, ne- 

brangina savo žmonių, juk 
tokia komanda,' tai beveik 
kareivių pasiuntimas ant 
mirties. 

Vienok taip nėra. Yra ta 
komanda dėlto, kad kitaip 
negali buti. Sakysime, yra 
tekis punktas, nuo kurio pri 
klauso viso mūšio likimas 
ir priklauso vėliau tūkstan- 
čiai gyvybių. Reikia tą 
punktą užimti, nežiurnt 
kiek jis prekiuotų. Ir dėl- 
to komanduoja taip daryti. 
Nors krinta daugiau karei- 
viu, bet musys liekasi iš- 
loštas. 

Taip yra musių laukuose, 
bet lygiai tas pats yra ir gy 
venime, kasdieniniuose rei- 
kaluose. Gyvenimas juk 
tai tas pats musys kiekvie- 
110 žmogaus su aplinkvbė- 

i mis. 
> Kitas dirba, prakaituoja, 

bet vis nieko nepelno, lie- 
ka vargšu skurdžiumi. li- 
tas pasidaro dėlto, kad to- 

negręsia neigi ši karė buvo ti- 
kėjimiška karė. Taikos konfe- 
rencijoj tikėjimu niekas nek- 
liudo, kr) jus taip bijot, kad ti- 
kėjimas žus, juk jeigu Lietuva 
bus laisva, tai ir tikėjimo lais- 
vė turės buti. 

— Tai matai, vadinasi, mę; 
seimui esame priešingi, ir va- 

dinasi. bukini gentelmonai, va- 

dinasi, nekalbėkim apie tai, va 

dinasi, bus geriau, 
i Po. šit* ikio ] Ktsakvnv > j uo- 

dais ūseliais ponaitis pakili 
nuo stalelio ir išėjo, o vyras st 

akiniais dar truputį pasėdėję 
ir išgėręs ledu vandenio stiklą 
atsikėlęs nudulino. 

Vienturtis. 

vusi visuomenė, tuom ji but 
šviesesnė. Tad dabar, pa-1 
darykime "over the top'V 
Šero kaina $10.00. Vieną 
kcpiją laikraščio prisiunčia 
me dykai ant pareikalavi- 
mo. 

Visokiuse reikaluose kreip 
kitės į "'Lietuvos" dienraštį. 
3253 So. Morgan St., Chi- 
cago, 111. 

i 

1 NAUJI KAREIVIAI. 

Negalėdami išspausdinti 
linkėjimus nuo naujų narių 
mys kareivių-skaitytojų, že 
miau paduodame surašą. 
Šie nauji skaitytojai užsi- 

irašė "Lietuvą". 
Izid. Maucus, Waukegan, Hl. 
J. Paulauskas, Jolmson C'ty, 111. 
Kaz. Dambrauskas, \Vilkes Barre, Pa. 
Pranas Visminas, Detroit. Mich. 
W. Burneika, Nashua, N. H. 
Aug. Urban, Springficld, 111. 
Anna Pinkauskas, Superięr, Wis. 
Alf. Barysas, Phlladelphia, Pa. 
A. Rachunas, Chicago. 
A. Kulikauskas, Chicago. 
M. Daukšis. Grand Raplds, Mieli. 
J. Waitkus, Chicago. 
Ant. Barauckas, Rochostcr. N. Y. 
Ig. Na}cewicz, Maplewood, N. Dak: 
P. Sargialis, Chicago. 
P. Pauliukonis, Worcestcr, Mass. 
F. Vitkauskas, Bro\vasvlUe, Pa. 
F. Ramshas, Lowell, Mass. 

B. A. Matukoniis. Homestcjjd, Pa. 
C. Rymcliawskl, Richfield Springs, 

N. Y. 
J. Youtsevlch, San Francisco, Cal. 
A. Shalkauskas, Big Bay, Mich. 

Z. Grigonis, Chicago, 
Wm. Mikutaitis, Chicago. 
J. Senkus, Philadelphia, Pa. 
V. Tillo, Philadelphia, Pa. 
J. Jasevičia, Bridgeport, Conn. 
Josoph Šiugžda, Ne\v Canaau, Conn. 
.T. Biolunas, Shenandoah, Pa. 
Joe The Tailor, Bluefield, W. Va. 
Jonas Bortuška., Harrison. N. J. 
A. Braslauskas, Elco. Pa. 
A. Plakis, Philadelphia, Pa. 
B. Kardelis, Chicago. 
Tad. Abliunas, Chicago. 
M. Skula, Sioux City, Io\va. .T. Žilinskas, S\vitchbock, W. Va: 
T: Gaška, Thomas, W. Va. 
V. Yucaitis, Portland, Ore. 
K. Stančikas, Chicago. 
J. Galkauskas, Baltlmor-, Md. 
J. Uzdavenis, Westvllle, BĮ. 
J. Rakauskas, Chicago. 
St. Pužauskas. Custer. Mich. 
M. Kairi8, Spring Valley. 111. 
W. Kervolis, Racine, Wis. 
Kaz. tolinas, Philadelphia, Pa. 
S. Dambrauskas, Chicago. K. Vilkevičius, Chnago. 

TARPE DRAUGŲ. 
— Ką, brolau, jau tu neda- 

rai naujų skolų? Jau pasida- j riai protingesniu. j 
— Ne, ne aš, bet man sko- I 

lintojai pasidarė protingesni, j 
KUOMET ŽMONĖS 

APSIVEDA. 
Architektorius — kuomet 

stato lizdą. 
Medėjas — kada pakliūva j 

kilpas. 
Prasižengėlis — kaip pak- 

liūva į pančius. 
Vežikas, — kaip save įsikin- 

ko į vežimą vietoje arklio. 
Notaras, — kaip padaro 

kontraktą. 
Slidžia, — kaip pasirašo po 

nuosprendžiu. 
Chemikas, — kaip padaro 

naują sujungimą. 
Gydytojas, — kuomtė prari- 

ja' karčią piliulę. 
Pilnius, — kaip užsideda sau 

balną. 
Kazirninkas, — kaip suda- 

ro sau partiją. 
Jurininkas, — kaip įmeta 

juresna inkarą. 
Laikraštininkas, — kuomet 

atsiranda po presu. 

a 
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"Vienintelis Kelias" į SI AR VED ROCK State Parką 
PARKAS ATDARAS NUO CeęUŽIOImosIKI SPALIO 20tos 

————— M yy Iš Chicagos Archcr Ave., lr"/T\ /X 
inAbi pusi !h Z.^ 0^rsayChica6o!h l.5 I!,n Abi Pusi 

■« Ta pat kaina,is Argo. III 63-rd St.,"^ ———————i 

KAINOS INFJUSIOS IN GALĘ LA^ivRIČiO 15, 1916 
fl 

anBuriuose nuo 50 ir mažiau m a A n Buriuose nuo 200 ^'"^kaip 200 žmonių. vD ir daugiau žmonių 
Kad pasiekti Archer Ave. stotį, imk į pietus eina tj gntvekarį ant State gatvės arba Archer Avenue pažymėti}. "Archer-Cicero," arba imlc trausfenj. nu kitu gatveakrių. perkertančių linijas. SPECIALIAI TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PARTiJT4 išeina iš Chicago kas Utarninkg., Subatij ir Nedeię. Užsisakykite sau vietas iškabo per Chicago Trave Bureau 1410 Otis Building, 10 So. La Salle St., Telefonas Franklin 2077 arba McKinley 2795 

Rašykite: Gei.erala Office, Joliet, III. reikalaudam aprašymo ir informacijų. Telefonuokiter Jolict 2511. 

A. J. KALAJAUSKAS 
Taisytojas Visokiu Naminių Rakav 
c j, persikėlė po čluomi numeriu:, 

2223 W. 23rd Place 

Chicago, 111. 
Telephone Canal 5395. 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDA. 

Męs galimo parduoti jums bui?ga- 
low (nameli) dviejų flatų MAROUET- 
TE MANOR Netoli antrojo didžiau- 
sio parko Cbicagoje su visai mazu 
jmokėjimu ir ant labai prieinamų iš- 
mokejmo sąlygų jųs galite jgyti sau 
namą. 

FRANCIS KIBORT & CO. 
2402 W. C3l*d St., 

Tel. Prospect 923. 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečlo labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko į ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSalle St 
Telefonas Franklin 2803. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina piuvtmo, tirpimo, dtsigning 
dienomis i* vakarais dėl biznio ll 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamus dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA F&TEK. Principal 
2407 W. Madieon St. 

C205 S. HaJsted St- ia50 Wells St 

EXPREt!»S 
WM. DAMBRAUSKAS 

317 W. 34th St, Boulevard 9336 

Tel YARD3 15S3 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterių 
vaiky ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias. užsisenčjusia® 
ir paslaptį' 3aa vyrv ligaa 

I259 So. Halsi'jd St., Chlcago, 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja jau 27. metai 

3149 S. Morgan 8t., karte 32 st 
SpecIallsMi Moteriškų, Vyriikų, 

ir Chroniškų Ligų. & 
Valandos: 9—10 ryto, 12—I po K 

> T*<et 8 vak., Nedel. 9—2. 
\ ULErunAS YARDS 6»7. g 

> * 

Phone Boulevard 2160 

Dr. ft. J. Karalius 
UŽ31SEN ĖJUSIOS 

U I G O 8 

Valandos: 9 iki 12 ir i iki 9 
vakarais. 

5 3303 SO. M0I6M STREET 
* 

-x 

' 

A« Masalskis 
" 

LIETUVIS BRABORIUS 
Patarnauju LaidotuvSse koge- 

riauslai, teisingiausiai lr daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjs 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 dienų ar 
naktj. 

3305Auburn Ave. Tel. Drover 4139 * 



VIETINES ŽINIOS 
AUKA LIETUVOS 

LAISVEI. į 
Gegužio 31 d. Lietuviškai 

Draugyste Šv. Mateušo Apa 
stalo laikė savo mėnesinį su 

sirinkimą, kuriame nutarė 

paskelbti visuose trijuose 
Chicagos lietuviškuose dien 
raščiuose, būtent, "Lietuvo- 
je," "Drauge"' ir "Naujieno- 
se" sekamą nutarimą; 

Vienbalsiai nutarta, kad 
visi draugijos nariai daly- 
vaus Šeiminiame koncerte, 
kuris bus birželio 8 d. ir 
kad draugija paaukaus iš 
savo kasos $50.00 del Lais- 
vės Varpo, kuris po Seimui 
bus pasiųstas Lietuvos res- 

publikai. 
Be to reikia dar priminti, 

kad ši draugija aukavo 
$375.00 Lietuvos laisvei, 
kurie yra išsiųsti į Centra- 
linj Komitetą Washington, 
D. C. Reikalui esant drau- 
gija dar žada aukauti Lie- 
tuvos laisvei. 

Frank K. Bakutis, Sekr. 

REZOLIUCIJA. 

Draugyste Palaimintos Lie 
tuvos savo visuotiname susirir 
kime, laikytame gegužio 2^ d 
1919 m. Malinausko svetainė 
je, prie 1843 S. Halsted St. 
dviem trečdaliais baisu nutari 
dalyvauti Amerikos Lietuvii 
Seime, kuris bus Cicagoje M01 
rison viešbutyje birželio 9, 1( 
ir 11 dienose ir vienbalsiai nu 
tarė išnešti sekamo turinio re 

zoliuciją, kuri turi buti minėtu 
Seimui perduota apsvarstymui 

Kadangi dvasiškija iš kaize 
riškos valdžios stengėsi išgau 

r 

ti Lietuvai neprigulmybe ir no 

rojo lietuviškai-katalikiškos 1110 

narchij'os tut svetimo kraujo 
karalium; 

Kadangi dvasiški ja visas vie 
šas ir parapijines mokyklas 
stengiasi panaudoti ypatiš- 
kiems savo tikslams. Ir 

Kadangi dvasiški j ;i visokiais 
budais stengiasi užkenkti viso- 
kiam darbininkų progresyviš- 
kam judėjimui. 

Todėl tebūnie nutarta atskir 
t i dvasiškiją nuo valstybės ir 

politiško veikimo. 
Toliaus, tebūnie nutarta, kad 

visos \ iešos mokyklos, šiokiu ar 

tokiu budu surištos su politika, 
butu atskirtos nuo dvasiški jos, 
o taptų pavestos valstybės prie 
žiūrai po oačių valstiečių kon- 
trole. 

Komisija: 
Simo h Venckus, 
Juozapas Grigulis, 
Be n. Liubinas, 
lij. Žilinskas, 
Ed. Čepulis, Piru 

PRIEŠSEIMINĖ 
KONFERENCIJA. 

Utarninko -vakare p. Wod- 
mano svetainėje įvyko prieš- 
šeiminė konferencija Chicagos 
draugijų atstovų. Komisijos iš 
davė savo raportus. Posirodė 
kad prie Seimo viskas gerai 

i prirengta. Į Seimą užprašyta 
i žymus amerikonai, kaipo ,sve- 

1 čiai, būtent: kongresmanai 
) gubernatoriai, miesto majora< 

ir kiti. 
Koncerto tikietai visai bai 

j giami pardavinėti. 
Nutarta laikyti /paskutiniu 

konferencija pėtnyčioje birž. t 

d. Mildos svetainėje, kur nu< 

visos grupės draugijų at^to- 

t vų, dalyvaujančiųjų Seime, bu 
t nuimti paveikslai. 

M. K. S. 

, "BIRUTIEČIŲ" DOMAI. 
i 

Šiądien ir subatoj įvyks "B 
: rutės" choro repeticijos. Geis 

tina, kad visi dainininkai atvyl 
tų, nes tai bus paskutinės repo 
ticijos prieš koncertą, kuri 
įvyks šios nedėlios vakare, Au 
ditorium teatre. Sekretor 

BRIGHTON, PARK. 

Lietuvių Politiškas Pašelpi 
nis Kliubas laikys savo prieš 

l* pusmetinį susirinkimą kejtver 
i ge birželio 5 d. Wingelewski< 
* svetainėje prie 4500 So. Tol 
s man Ave. 
I Taipgi pranešama Kliutn 
l* narių žiniai, kad Kliubo mene 

.! siniai susirinkimai tapo perkelt 
L iš subatos į kas pirmą ketverge 
r kiekvieno mėnesio. 
t %liubo Valdyba. 

Metinis Didelis 

Piknikas 
Parengtas 

LIET. GIESMlN. DRAMAT. DR-STE 
— p. p. 6V. CECILIJOS 

Atsibus NEDFLIOJE, 

Birželio-June 8 tą, 1919 
Bergmann's Grove 

Rlver8ide, 111. 
Praddila 9 val.^ryto. Inžanga 25c yp 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsllan 
kyti ant mūsų iškilmingo pikniko, nes 
Sltas piknikas nėra surengtas tuoml 
tikslu, kad išnaudojus publiką- bet 
tuoml, kad užganėdinus Jaurimą, taip 
gi Ir senesnius. Čionai yra puikiausios 
vietos dėl pasilinksminimo ir pakvė 
pavimu tyru oru po žaliais lapuotai* 
medžias. Taipgi busp uiki muzika, ku 
r! grlež lietuviškus Ir angliškus šokius 
Iškalno užtikriname, kad busite užga 
nėdlnfli. Kviečia visus, KOMITETAS. 

EXTRA VILNIUS 
Pirmos Kliasos Grynai Lietu- 

vių Užlaikoma Valgykla. 
Valgiai gaminama visokie ir tikrai Lietuviški? 

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

UŽPRAŠOME ATSILANKYTI 

Busiančio Chicagoj Seimo visus delegatus ir 
svečius ir šiaip savo gerus kostumerius ir busian- 
čius ir visus užprašome į Vilniau? Valgyklą. 

Stalai ir iškilmingas pasitikimas kiekvieno at" 
silankančio yra laukiama su didžia godone. Tai 
yra viena iš geriausių, švariausių ir gražiausių val- 
gyklų ant BRIDGEPORTO. "Vilnius." 

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

WEST SIDE. I 

Tėvynes Mylėtoju Draugijos 1 

2y. ta kuopa lajikytame savo 

mėnesiniame susirinkime vien- 
balsiai nutarė dalyvauti A. L. 1 
Seime. Delegatais į Seimą ta- ■ 

po išrinkti ponai M. Meldažis i 

ir Z. S. Mickevičius. i 
Kuopa ir šįmet nutarė su- 1 

rengti šeimyniška išvažiavimą 
(pienie) susidėjus .su SLA. 109 
kuopa, tam dalykui tapo iš-1< rinkta komitetas, kuris rupiu-; 
sis surasti tinkama vietą. 

Šiame susirinkime prie kuo- 
pos prisirašė du nauji nariai. 

Narys i\l. J. 

BRIDGEPORTAS. 
I Ilinojaus Lietuvių Pašelpi- 

nis Kliubas laikys savo mėnesi- 
nį susirinkimą birželio 7 d. 8 
vai. vakare paprastoje Pr. 
Dalkaus svet. prie 3301 So. < 

Morgan St. Visi nariai malo- 
nėkite susirinkti paskyrtu lai- 
ku. 

/. Bijanskas pirm. 
A. J. Lazauskas, nut. rašt. 

NUO 18TOS GATVĖS. 
Išrinkti delegatais į Seimą. 

Draugyste Apveizdos Die-. 
vo No. 1 laike savo priešpus- 
metinj susirinkimą (Kada? 
Red.). Po apsvarstymo bėgan- 
čių reikalų, prieita prie klausi- 
mo kas link busimo A. L. Sei- 
mo. Delegatai išdavė raportą 
šiame reikale iš Suvienytu 
Draugyjų konferencijos. Po 
rimto apsvarstymo klausimo, 
galutinai nutarta Seime daly- 

; vauti, j kuri ir tapo užtvirtinti 
delegatai: Jonas Kastenas m* 

Vincas Piktormen. 
Draugijos Narys, 

TOWN OF LAKE. 
) Susivienijimas Lietuvių or- 

ganizacijų ant To\vn of Lake 
5 laikys savo nepaprastą susirin- 

kimą pėtnyčios varake birželio 
6 d. 7:30 vai. j. Elias svetainė- 
je. Bus svarstomi svarbus rei- 
kalai: bazaro, Seimo ir 1.1. 

Valdyba. 
i 

PARGRĮŽO. 
Šiomis dienomis pargrįžo iš 

į Prancūzijos Antanas Kadzevs- 
kis, brolis žinomo Martyno 

Morrison Hotel 
CHICAGO 

Suvirs 1000 kambarių. Kiekviename 
kambaryje maudynė. šaltas ledo van- 
duo, pilnai ir patogiai apstatytas. Ant 
kiekvienu lubų randas! savo užveizda, 
po kurio priežiūra prityrusių patar- 
nautojų būrys, k'irių rupesčiu yra su- 
teikimas jums kiekvieno esmulKmeniŠ- 
ko ypatiško patogumo. 

Namai Terrace Garden 
CHICAGOS GRAŽIAUSIAS 

RESTAURANTAS 

Jo architektūra ir fiziškas gražumas 
yra vienintelis. Niekur klJtur pasauly- 
je nėra restaurantas taio įtaisytas? 
Valgantieji sėdi kaip operoje, kiekvie- 
nam aiškiai amtosi visa valg/kla Ir es- 
trada. 1000 gali sutilpti liuosai. Patar- 
navimas tylus, greitas- r mandagus. 
Palinksminimas yra vienas iš puikiau-; 
sių — tai yra rinktiniai pasaulio skel- 
tininkai ir kiti' pamarginimai, mainomi 
kas sąvaltS. 

MORRISON HOTEL 
Madison ir Clark St. 

Tęsiasi Luncheon Show 
6 P. M. iki 1 A. M, 12:00 iki 2:30 

(stalas dykai) 
Personai Managemen Hrry C, Moir 

Užveizda užkivečia delegataus Lietu- 
vių Seimo. j 

Cadzevskio, gyvenantis prie 
JI 18 \V. 20-lh St. 

P-as Kadzevskis išbuvo 

Prancūzijoj suvirsimi metus i 

aiko ir, kaip jis pasakojo, teko 
au buti ne ant vieno fronto Ir l 

ie viename mūšyje, iš kurių jis 
sliko gyvas ir sveikas, apart ; 

engvo sužeidimo į koją. Teko 1 

am buti išpradžių Lotaringi- i 

jos (Loraine) fronto, vėliaus 
Jliampagne fronte kaip sykis 
uo tarpu, kuomet pereitą lie- 

pos mėnesį voikečiai pradėjo 
laužt's linkui Paryžiaus ties 
Chateau Tbierry. Buvo jis taip 

St. Miehiel fronte ir vėliau- 
siai Argonne. miškų fronte, 
kur amerikiečiai taip labai p;< 
sižymėjo. Ten jiems beesant 
karė užsibaigė. 

PASKUTINĖ 
KONFERENCIJA. 

Cicagos draugijų atstovų ir 
Amerikos Lietuvių Seimo Ken 
gimo Komiteto priešseiminė 
konferencija įvyks pėtnyčioje, 
birželio d. 8 vai. vak., Mildos 
svetainėje ant 3-čių luini. Ši 
konferencija pati savimi yra 
labai svarbi, nes ji bus paskuti-! 
nė prieš Amerikos Lietuvių Sei 

mą. Reikalinga bus išrinkti 
visą eile darbininkų ir kai-ku- 
rias komisijas seimo reikalams. 
Bus pateikta Seimo dienotvar 
kė. 

Kaip Seimo Rengimo Komi- 
teto nariai, taip ir draugijų at- 

stovai prisidėjusiejie prie Sei- 
mo rengimo lai visi susirenka 
Alildos svetainėn, nes apie 9 ar 

10 valanda bus imami paveik- 
slai, kurie, vėliau, patilps kny- 
goje "Seimo Istorija." 

Tatai, neapleiskite šios pa- 
suktinės konferencijos. 

Seimo Rengimo Komitetas. 

EKSPLIOZIJA AUTOMO- 
BILIUJE. 

Vakar rytą ištiko šiaur-va- 
karinėje Ciheagos dalyje nepa- 
prasta ekspilozija. Ekzpliozi- 
ja ištiko nuošaliai nuo namu 

ant tuščio loto. 

Ištikus ekspliozijai, kuri.su- 
judino visą apielnikę, apie tu- 

zinas telefonu skambino umiia- 4* o 

gesiii ir policijos departamen- 
tuose, pranešdami apie nuotikį. 

Pribuvę ugniagesiai ir poli- 
cija į vietiį ekspliozijos rado ku 
renantis maža uenele, kur de- 

Igė medinės dalįs suplaišioto au- 

tomobiliaus. Automobiliaus 
numeris 245,985, kuris sulyg 
laisnių biuro reKordų priklauso 
tūlam Cornelius P. Shea, bu- 
vusiam unijų organizatoriui. 
Bet policija maniusi, kad Shea 
visai nesiranda Chicagoje. 

Keista yra tas, kad prie de- 
gančio automobilio rasta trįs 
lazdžiukės dinamito ir 50 pėdų 
bomboms knato. Policijai ne- 

suprantama, kokiu bildu rastas 
;dinamitas neekspliodavo. 

Taipgi nesuprantamos es:i 

priežastįs ir aplinkybės ištiku- 
sios ekspliozijos. Manoma, kad 
tyčia iššaukta ekspliozija šū- 
viais į dinamitą, esantį auto- 

mobiliuje, bet priežastįs lokiam 
elgimuisi nesuprantamos. 

Policija mano, kad galėjo bu 
ti laike ekspliozijos sužeistų ii 
todėl j ieško po visus daktarų ir 
ligonbučių ofisus ar nesuras 

kokių pėdsakų. 

Daktaras 

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

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

Telefonai 
Ofisas Yatds 2544 

SENOS LAISNOS. 

Josephine Myers nusivedė 
uoza Puidoką į korta ir lenai 
cisėjas Seridan li Fry davC 
iems šiluba. Kaip pridera jie 
urėjo ir apsivedimo laisnus. 
LMktai teisinu raštininkas pa 
:iurėjts, kad kr'snos išduotos 
jirželio mėnesyje, toliau nežili 
•ėjo. Paskui pasirodė, kad to: 

aisnos išduotos prieš du metu, 
ai yra birželio (> dieną 1917 m J 

Tokis ilgas įsimylėjusių lau- 
kimas nustebino teismo patar- 
nautojus ir jaunavedžių tokis 
atsitikimas pakliuvo j anglų 
laikraščius. 

A | A 

Antanas Szatas 
po ilgos li<4< >s persisykrė su 

šiuo pasauliu gegužio 23 d., 
Dnever, C')lo. Velionis buvo 
33 metų amžiaus, paėjo iš Kau- 
no gul)., Panevėžio pa v., Vaš- 

kų parapijos, Nukonių sodos. 

Amerikoje išgyveno 8 me- 

lus. Paliko dideliame nuliūdi- 
me seserį ir du broliu šioj ša- 

!yj- 
Lai buna lengva šios Šaliec 

žemelė. 

KUOMET VISKAS KILA 

Kuomet viskas kįla, kuonic 
begaliniai augštos kainos an 

visokiu reikmenų padaro gy 
venima tiesiai nepaeknčiamu,« 
daugumai mušu gyventojų rei 
kalingas kiekvienas centas, ku 

rį jie gali sučėdyti, ištiesti ta 

yra palaima vidurių nesveika 
tingumams ištikus, jeigu laiki 
nepasižiurėjus, iščiulptų visa ji 
sų energija ir jus atsidurtu 
mėti dar Ux)gesniame pade ji 
me, i 11 s lengvai galite nueiti 

pas savo vaistininką ir už visa 
mažą kainą galite gauti tikra 
pasitikėtinų ir greitai pagelb 
stančių gyduolių. Šios gyduo 
les Trinerio American Elixi 
of Bitter \Yine išvalo viduriu 
be jokio skausmo arba šiaip ne 

priminių pasekmių, kurios at 
sitinka vartojant pigias arb; 
pamėgdžiotas gyduoles. Todė 
"atsižvelgiant į savo sveikatą 
neimkite bile sąšlavas, o ne 

atleidžiai reikalaukite Trineri* 
.'F.lixir of Bitter \Vine, kur 
gausite kiekvienoj geroj vais 
■tinyčioj. Ar easte kuomet nor 

mėginę Trinerio Antiputrin: 
Tai yra vienas iš geriausių gy 
duolių skalavimui gerklės ir 
burnos ir šiaip pasekmnigas 
antiseptie plovimui visokii 
žaizdų arba nubriežimų. kiel 
vienas vaistininkas jums pri 
statys. 

Joseph Triner Company, 
1333-1343 So. Ashland Ave. 
Chicago, 111. Apg 

PRANEŠIMAS 
Ateikite j šj ofisy. ir gausite didel 

surašų geriausiu bargenų ant pardavi 
mo ant labai prieniamų rąlygų išmo 
kėjin o. Union Ave. netoli nuo SSto* 
gatvi s, namas ant dviejų lubų5—(1 

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

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

Labai puikus plytų namas prie 
Emerald Ave., netoli- nuo 31mos, 4 ir 
5 kambarių kiekvienas fliatas. G toi- 
lėtai ir gazas, kaina $0300, 

Klauskite Mr, Tamašaucko. 

PA.)IEŠKAU giminaitės Kaziunės 
Kairaitės (po vyru Valdžienė), Kauno 
gub., Raseinių pav., Tverų par.. llaš- 
kStėnų kaimo, 6 metai atgal buvo 
Ccronton. Pa, Ji pati ar kas žino, ma- 
lonėkite duoti žinių, Juozapas Izdana- 
naviče, 208 W. Maine St. VVestvilI", III. 

Parsiduoda Locomobile 
5 sėdynių 

automobilius geriausios lšdirbystės, 
4 cilinderių, G nauji cords. Roberiai 
naujai uždėti. Nauju baterija, parsi- 
duoda už $650. Aulom jlilių galima 
matyt gai'adžiuf visada. 3222 South 
Halsted St. Drover 218G. 

| Dr. M. fierzman 
IŠ RUSIJOS 

5 Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
M tų kaipo patyręs gydytojas, ckiturgas 
X ir akušeris. 
S Gydo aštrias ir chroniškas ligas, ry- 
ty rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias S metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
jį? prietaisus. 
g Ofisas ir Laboratorija: 102S W. 18th 
rt Street, negili I'isk Street. 
5 VALANDOS: Nuo 10—-12 pietų, ir 
Y 6—8 vakarais. Telirphone Canal 3110 
V GYVENIMAS! 3412 S«. Halsted 3t. 
jž[ VALANDOS: 8—9 vr*v. tiktai. 

PRANEŠIMAS 
Dėl Musų Darbininkų Gerovės. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

>»O*0*T»r0l0yrV0^"M"V"M"M"M 
PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS, g 

ant Gurų, L^ntų. Rėmų ir Stogams Poplerlo 5 SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.40 už galioną § 
CARR BROS. WRECKING CO. | 30033039 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL, g 0-00<KHK> C- ̂  Q 

B3/K9BMSSH3EEHB9RHI9SHHHHHHBB3HBHHB3HHHHB9BS8LlBBfllHHHHili 
Lietuviška Gydykla - DR. DICKSON 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄS Gydau visokias Ilgas naujausiais budais lc $ą yegeiba naujausių ir tobuliaųaių eiektrikinių \UAšft. Ofiso valandos: § iki 12 ryįo, i l&i 8 JA*. M ^ 1645 West 47-ta netoli nuo Marahfield Ave. 

WBERTY™B^DS 
Męs perkame Libertv RnnHa n* *» — — 

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

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR. S, SHANKS 

(pagyvenimo Gydytojas ir C'iirorgas 
359 N. Robey St. Gydo visokias Vyrų Ir 

Kampas Iowa St ligas taipgi ir 
V,i landos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^^^ehiruffl'Skas ligas 

Biznio ofisas: 802 W Madlson St., kamp. Halste^^^^ Valandos: 11—6 popiet; Nedėliomi$ 11—1 jjpplet. ęhlcago 

MOKSLO, LITERATŪRAS IR P0LITIK08 SAVAITRAŠTIS 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaina metams $2. Pusei metų $1._ Kanadon rečiams $2:50 Numerius pailurfijimul giunčiam<j dykai. Turime dideli knygų sankrovą ir katalogą siunčiame aat pareikalavi- mo, gave 3c etampą. 
Vėliausia lndomlaaBla mueq laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES Kaina $1: su prisiuntlmu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais 13 vlenuo- Hų-zokoniniiŲ gyv> nimo ui tandžial uidarytų slenq. Reikalaukite tuo- jaup, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ordwrkJ» »r- ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA", 7907 Superior Street Cleveland, Ohio 
P: S: šitas yra "Piryos" naujas antraSa$: 

U A. L. T. S. ORGANAS 

1 "SANDARA" 
m Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimą visame 
i§ pasaulyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. 

EINA KAS SĄVAITE 
jjj Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 
"S A N D A R A" 

U 366 Broadwayf So. Boston, Mass. 

KOŽNAS PRIVALO JSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ susivienijimo 1TTATI 11 A 

=JE ISTORIJA 
548 puslapiai TAI yra netik istorija didžiausios pažan- gios musų fratemalės 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 
Kaina $1.50 
Reikalaudami šios knigos, 
kreipkitės į "Tėvynės" ad- 
ministraeiją šio adresu • 

LITIIUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th ST., NEW YORK, N.Y. 
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