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Lenkija prieangyje 
Naujos Kares. 

^ 1 

Vilniuje žydų Skerdynės, 
-»» " f 

Vengrai užeme miestą Kaschau. 

VOKIEČIAI NORĖJO 
PARDUOTI LIETUVIU 

BATALIJONĄ. 
New York, birželio 7 d. 

čionykštė Lietuvių Taryba | 
praneša, kad Lietuvos dele- 
gacija Paryžiuje įteikė Tai-1 
kos Konferencijai prirody- 
mus link persekiojimų, ko- 
kius lietuviai iškentėjo pir- 
miau nuo vokiečių, o paskui 
ir nuo lenkų. 

Lietuvos delegacija už- 
reiškia, kad vokiečiai pasi- 
rašius po sutartimi pertrauk 
ti mušius, tyčia atiduodavę 
Lietuvos žemes bolševi- i 
kams, kas priešinga talki- 
ninkų reikalavimam?. 

Gi organizuojant lietuvių 
pulkus, vokiečiai daug kliu- 
dė tam* darbui įvairiais. 
Vienok jaunutė Lietuvos ka 
riumenė be išlaukinės para- 
mos vėliau sugebo ginti nuo 

bolševikų, todėl, vokiečiai 
ir lenkai turėtų but praša- 
7:nti iš Lietuvos. 

Be to pranešime tvirtina- 
ma, kad vokiečiai ties Žiež- 
mariais dėjo pastangas, 
idant padavus lietuvių ba- 
talijoną bolševikų nelaisvėn. 
Sakoma bolševikai žadėję 
vokieč>ams 9,000,000 mar- 

kių. 

LENKIJA PRIEANGYJE 
NAUJOS KARĖS. 

Vienna, birželio 7 d. Šią 
dien atėjo iš Vadavos pra- 
nešimas, kur pabriežirma, 
jog karė tarp Lenkijos ir 
Vokietijos yra neišvengia- 
ma. Sakoma, kad lenkiški 
laikraščiai spausdina labai 
neramias žinias apie daly- 
kų stovį ant rubežiaus su 

Vokietija. Taipgi praneša- 
ma, kad Lenkijos armija 
yra pilnai pasirengusi stoti 
karen su vokiečiais. 

AFIE ŽYDU SČERDYNES 
VILNIUJE. 

Paryžius, birželio 7 d. — 

Daktaras Rochmanovič do- 
kumentaliai surinko deta- 
lius apie žydų skerdynes Vii 
niuje ir įteikė Lietuvos pre- 
mierui, kuris per Lietuvos 
misiją persiuntė Taikos Kon 
ferencijai. 

Dokumente sakoma, kad 
lenkai vos užėmę gelžkelio 
stot į Vilniuje pradėjo plėšti 
gyventojus žydus. Jie tai 
darė po priedanga buk jieš- 
ko bolševikų ir ginklų. Len 
kai legionieriai taipgi po 
prievarta atidarinėjo žydų 
krautuves, kurios dėlei ša- 
bas buvo uždarytos. 

Toliau dokumente užreiš- 

kiama, kad balandžio 22 d., 
kuomet Vilnius jau buvo nu 

valytas nuo bolševikų, iški- 
lo mieSto gatvėse muštynės, 
kuriose užmušta daug žy- 
dų. Tarp 19 ir 22 balan- 
džio tik gatvėse rasta 54 
kūnai užmuštų žydų. Gi vi 
so žydų viename Vilniuje, 
kaip apskaitoma, yra už- 
mušta apie 1,500. 

Iš Vilniaus išgabenta Ly 
don nuo 2,000 iki 5,000 
ypatų. Nuo turtingesnių žy 
dų buvo reikalauta atsipir- 
kimo; reikalaujamos sumos 

buvo tarp 1,500 ir 15,000 
rublių. Vien tik Vilniaus 
žydai turi nuostolių^ bėgyje 
dviejų sąvaičių tarp 19 ba- 
landžio ir 4 dienai gegužio 
apie 6 milijonus rublių. 

VENGRAI PAĖMĖ 
KASCHAU. 

Kopenhagenas, birželio 8. 

,Subatoje gauta pranešimas 
, iš Budapešto, kuriame už- 

j reiškiama, kad Vengrijos 
■ sovietų armija po dviejų 
! dienų mūšio su cechais až- 
i ėmė miestą Kaschau į šiaur 

ADV. JONAS LOPATTO, 
Amerikos Lietuvių p asiuntinys, dalyvavusia Lie tuvos Delegacijos darbuo- 

tuose Paryžiuje, nesenai iš ten sugrįžusis ir vakar kalbejusis Seimo vakare 
Chicagoje. 

ryčius nuo Budapešto, ši 
pergalė, kaip tvirtina pra- 
nešimas, gali nusverti visą 
karės likimą tarp cechų ir 
Vengrijos komunistų. 

BOLŠEVIKAI NUSKAN- 
DINO NARLAIVĘ. 

Londonas, birželio 8 d. 
Čia gauta bevielinis bolše- 
yikų telegramas, kuriame 
pranešama, kad bolševikai 
sunaikinę priešo narlaivę, 
kuri buvo užpuolusi bolše- 
vikų laivus. Ji nuskandyta 
artilerijos šūviais Koporje 
įlankoje (Koporje įlanka 
randasi netoli Kronštadto, 
pietinėje dalyje Finliandi- 
jos įlankos). 

KALTINAMA SUOKAL- 
BYJE KARIŠKUS VIR- 

ŠININKUS. 
Detroit, birželio 7 dieną.! 

Kariškojo biuro dedektyvai 
kaitina suokalbyje keturias 
žymias ypatas, kurios, sako, 
norėję parduoti dalį Suvie- 
nytų Valstijų amunicijos ve 

kišKiems agentams Meksi- 

Tarpe kaltinamųjų yra ka 
pitonas Nich'olson iš Wash- 
ington, kuris yra manadže- 
rius finansinio skyriaus ka- 
riškųjų darbų departar.jn- 
te. 

Tūlas aficieras praneše 
detektyvų biurui, kad nužiu 

rjs, jog viršminėtas kapito- 

SEIMO EXTROS! 
Laike Seimo "Lietuva" iš; 

eis dviejose laidose: viena 
iš ryto, kita po piet su vė- 

liausiomis seiminemis žinio- 
msi, Dabokite 

"LIETUVĄ!" 

nas esąs nepasitikėHna ypa- 
ta ir detektyvai, įtaisę kap. 
Nicholson ofise diktafoną 
(žinoma, nežinant Nichol- 
sonui), buk surado, kad tik 
rai esąs suokalbis jei neblo 
gesnis, Ui nors nepasipini- 
gauti iš valdiško darbo. 

Kaltinamais yra dar 
Grant Ilugh Brown, milijo- 
nierius iš Detroit. 

Fred C. Collins, Grekijos 
vice-konsulis ir žymus pra- 
monininkas iš Detroit. 

Tūlas majoras Suvienytų 
Valstr'a kariumenėje, šiuo 
laiku esąs Franiuzijoje, ku- 
rio vardas kol-kas nėra skel 
biamas. 

BOLŠEVIKAI UŽ AT AKA- 
VO FINUS. 

Helsingfors, birželio 6 d 
.(suvėlinta). Sulyg oficialic 
pranešimo Fir.liandijos ka- 
irės biuro, bolševikai netikė 
tai pradėjo smarkiai atakuo 
jti finų pozicijas netoli Pet- 
grado ir trumpame laike mu 

,šiai parsidėjo vifaame finų 
^fronte. 

Atkeršijimui to Finliandi 
jos baterijos bombardavo 
Kronštadtą. 

SAKO, BULGARIJA NE- 
NORI KARIAUTI 

Washington, D. C., bir- 
želio 7 d.—Bulgarijos lega- 
eija Washingtone išleido 
pranešimą, kuriame užreiš- 
kia, jog paleistos žinios buk 
Bulgarija norinti kariauti 
prieš Serbiją yra neteisin- 
gos ir Bulgarijos kariume- 
nč neina linkui Serbijos ru- 

bežiaus. 

ANGLU PERGALĖ TIES 
K10NŠTADTU. 

I^elsingforsas, birželio 8. 
šiądien gauta pranešimas, 
kad mūšyje anglų ir bolše 
vikų laivynų ties Kronštad- 
tu anglai nuskandino du boi 
ševiktj laivu ir privertė bol- 
ševikus apleisti vieną fortą 
Kronštadto tvirtovės. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėįe: 
Panedėlyje giedra; utar- 

ninke oras gal nepastovus ir, 
kiek vešiau; vidutiniai, dau 
giau šiaur-ryčii^ vejai. 

Vakar augščiauia tempe- 
ratūra buvo 76 apie 5 va- 

landą popiet. 
Saulėtekis 5:14; Saulėlei- 

' dis 8:24. 

... TRUMPA VAKARO 
SUTRAUKA. 

Vakar atsibuvusis Seimo 
vakaras Auditoriume nusi- 
sekė taip gerai, kaip gal 
joks kitas vakaras dar nėra 

Chicagoj nusisekęs. 
Žmonių—pilnutėlis milži-' 

niškas AuOitoriumo teatras. 
r)idelį įspūdi padariusi Lais 
vės Varpo dovanojimo ce- 

remonija. Puikus progra- 
mas, "Birutes" surengtas po 
vadovyste gerb. SimKaus. 

įspūdingos prakalbos ame- 

rikonų ir didžiai įspūdingos 
kalbos p. Viniko, pim-aė- 
džio Ekzekutyvio Komiteto 
iš Washingtono ir advoka- 
to Lopatto—visa tai padarė 
geriausią įspūdi ant tukstan 

tinių žmonių minių, užgru- 
dusių Auditoriumą nuo apa- 
čios iki viršui. Ypatingą, 
nepaprastai griaudu ir didi 
įspūdį padarė, kuomet p. 
Vinikas, išsiėmęs, pradėjo 
skaityti pluoštą įvairių pro- 
kliamacijų ir atsišaukimų 
Lietuvos valdžios, parodam, 
kaip musų tėvynė savo lais- 
vę organizuoja ir ją gina 
nuo užpuolikų. Daugelis ne 

tik moterių, bet ir vyrų ver- 

kė, kai vaikai, kuomet iš- 
girdo savo tėvynės balsą, 
šaukiantį juos pagelbon. 
Lietuvos prezidento Smeto- 
nos pasveikinimas Ameri- 
kos lietuviams ir chicagie- 
čiams buvo sutiktas didžiais 
plojimais, atsistojimu ir tri- 
mis galingais "Lai gyvuo- 

ja!" — Prezidento Wilsono 
paminėjimas iššaukė taipgi 
didžiausi plojimą, sukilimą 
ir tris "Hurrav!" 

Advokatas Lopatto savo 

trumpoj (dėlei vėlaus lai- 
ko) prakalboj suelektrizavo 
visą publiką, kuomec jis už- 
reiškė "Lenkus męs sukir- 
tom dokumentais ir savo 

reikalo teisingumu." Nors 
lenkai tuomet griebėsi kar- 
do, bet męs sukirsime juos 
ir ten, nes Lietuva tu n buti 
neprigulminga ir bus!" 

Platesnė kalba adv. Lo-, 
patto ir kitų delegatų atsi- 
bus Morrison Hotelyj utar- 
ninko vakare laike bankie- 
to, tikietus kurian galima 
gauti pas Seimo rengimo 
komisiją. 

žemiaus seka smulkesnis 
Seimo vakaro aprašymas, 
kurio tąsa seks sekančiuose 
numeriuose. 

SEIMO VAKARAS. 
Kas buvo Seimo vakare? 

Pasiklausk geriau, kas ne- 
buvo. Visa Chicaga butų 
buvusi, jeigu vietos butų už- 

tekę. >h'* ^ ? 
Nuo septintos vakare bū- 

riai žmonių pradėjo rinktis 
jnilžiniškan Auditorium te- 
.atran, kur vakar atsibuvo 
.priešseiminis vakaras. Apie 
pusiau aštuntu visas balko- 
nas nuo apačios iki viršui 
jau buvo pilnas. Net antras 
ir trečias balkonas turėjo bu 
rius žmonių, o publika—iš 
Chicagos ir apielinkių, bu- 
dai delegatų vis plaukė per 
visas milžiniško teatro du- 
ris. 

15 minutų po aštuonių, 
kuomet prasidėjo progra- 
mas, visas Auditorium teat- 
ras, vienas iš didžiausių te- 
atrų pasaulyje buvo prigrųs 
tas nuo apačios iki pačiam 
viršui. 

P-as Bagdžiunas atidarė 
susirinkimą gražia trumpa 
kalbele anglų kalboje, ku- 
rioje paaiškino šio Seimo 
tikslą. Prezidento Wilsono 
vardas, Lietuvos neprigul- 
mybės paminėjimas iššaukė 
trenksmingus plojimus.* 
Atsidengus kurtinai, prieš 

publikos akis pasirodė plat- 
forma, ant kurios sėdėjo kai 
bėtojai, priėmimo komitetas 
ir pagarbos sargyba Lais- 
vės varpui, susidedanti iš 

i mergelių baltuose drabu- 
žiuose ir kelių šimtų lietu- 
vių kareivių, pargržusių iš 
didžios kovos už laisvę pa- 
saulio ir Lietuvos 

Programas prasidėjo su- 
dainavimu Amerikos ir Lie- 
tuvos tautiškų hymnų ir ati- 
dengimu didelio Laisvės 
Varpo. Laike šios ceremo- 
nijos Dr. Drangelienė, apsi- 
rėdžiusi Columbia tinkama 
recitacija padovanojo Lais- 
vės Varpą Lietuvai. P-lė S. 
Staniuliutė, atvaizdinadama 
Lietuvą, dėkavojo Colum- 
bijai (Amerikai) už dova- 
ną. Abi gražiai išpildė sa- 

vo užduotj. 
P-as Vincas Jankus, iš 

New Yorko, vice-preziden- 
tas Amerikos Liet. Tautinės 
Tarybos, laikė pirmą pra- 
kalbą prograuio. Jis, per- 
bėgęs trumpai Lietuvos is- 
toriją, kalbėtojas išdėstė šią 
dieninius Lietuvos reikala- 
vimus, kuriuos "ji yra pa- 
sirengusi ginti ir gins iki 
tifalui (plojimai). Užbaigė 
atsišaukimu j Amerikos tau 
tą, kad ji pagelbėtų Lietu- 
vai laisvę atgauti. Atsisa- 
kymas nuo bile kokios uni- 
jos su Lenkija, Rusija ar 

Vokietija sutiko milžinišką 
plojimą. Užbaigė trimis 
plausimais: Ar jus norite 

i (Tąsa ant 4-to pusi.) 
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Sveiki Delegatai. 
Sveiki, lietuvių išeivijoj vyrai, susirin- 

ku Chicagon Seimą kikyti! 
Didžiai svarbiu laiku sushukote jų^ į 

&tą Seiir^. Turbūt, dar Joks seimas nebuvo 

šaukiamas ičip svarbia laika, — nes štai 
visos lietuvių įautos likimas ant svarstyklių 
yra padėto Ir diena iš dienos svyruoja 
tai veinon, tai kiton fni^ėn. Ar svarstykie 
nifllinks Lietuvos laisvės pusėn, ar aaujos 
amžiuos vergijos pusėn? 

Šitas štai klausima^ šiądien rūpina mi- 

lijonus lietuvių, kur jie nebūtų: Lietuvoje, 
Anglijoj, Rusijos ir Sibyro plotuose, Afri- 
kos ar Australijos lygumose, ar šiapus van- 

denyno, Aimrikese. 
Rūpina ji* ir jus. Nes tam ir susirin 

kote šiądien ] šį miestą. Susirinkote, idant 

pasikalbėti, pasitarti ir savo darbais prisi- 
dėti prie to, idant mmčfea svarstykie nu- 

ilnktų Lietuvos laipVSs pusėn. 
Ir todėl, kad tokiam didžiam ir Sren-' 

tam darbai susirinkote; Ir todėl, i«įd jusų 
darbai į»\\ nusverti arba vienon, arba ki- 
ton pusėn — jusų užduotis yra didelė ir 

sunki, ir jusų $ts'<ikofr>ybė prieš vi3ą lietu- 
vių tautą yra milžiniška. 

Akįs vkos Amerikos yną šiądien nu- 

kreiptos į jus ir jvisų darbus, kuriuos tik-ija 
rteagiatės šiądien pradėti, Ne tik akįs Ame- 
rikos išeivijos, bet ir akis visos lietuvių 
tautos, Lietuvos valdžios ir Lietuos Dele- 
gacijoj Paryžiuje. 

Viem štpie jus abejoja ir gero žodžio 
jums neduoda. KM su juo didesniu pasi- 
tikėjimu ir karšta vinimi laukia nuo jip 
vaisingu gerų darbų, kurie nusvartų svars- 

tykles Lietuvos nepyifuimybesi pusėn. Bu- 
kit užtikrinti, kad ir jusų močiutė Lietuva, 
kurios nelaimę pagnosdami, jus čia susi- 
rinKote, jera su 3111x113 ir, ištiesusi* savo ran 

ka^ laimina jus šioje valandoje. 
Bukite veiįį toa motiniškos palaimos! 
Ant kiekvieno žing^iio, prie kiekvie- 

no nutarimo, pirmiaus negu savo žodį tar- 
site, pirmiaus negu savo balsą duosite, su 
silaikvkite valandėlę ir pasiklauskite sa- 
vęs: "Ką ji. močiutė Lietava, \ tai pasa- 
kys? Ką ji apie tai pamanys? Ar šiuo savo 
žingsniu męs jai pagelbėsim, ar užkenk 
sim laisvę iškovot!?" J'usų sa >inė duos jums 
teisingą į tai atsakymą. 

Sveikindami jus, Chicagon pribuvusius, 
velijame jums, gerbiamieji delegatai, kuo 
geriausios kloties ib* kuodidž,;ausių pasek- 
mių jusų šventai* darbui, 

"Vardan tos Lietuvos vienybė težy- di !" Turėdami vienybę tarp savęs ir vieną mintį — mintį prigelbėjimo Lietuvai — 

jųs negalėsi prakišti. Jųs turėsite laimėti, 
— laimėti savo tėvynei laisvu, o sau pagar- bą ir dabartinių Tr ateinančių gen&arčių širdipgą dėkingumą. 

Pek(on-=ir sta Vienai ir su 
Kitais. 

Jeigu prie tavęs prieitų žmogus ir už- 
klaustų, ką tu geriaus veliji: sudegti, ar 
nuskęsti?—tai ką pats jam į tai atsaky- tum? / 

Greičiausia butų taip, kad pats atydžiai jam į akis pasižiūrėtum (idant" įsitikinus, 
ar tas ?yras turi sveiką protą), ir po to 
metęs šalin ffsą mandagumą, tartum: '«k, «4l po veirrm ~ aš n«ioriu nei su-' degti, nei nuskęsti: aš noriu g^entil" ^ 

Vargiai kur rastum du tokiu neišmanėliu, 
kurie rimtai galėtų dėlei tokio klaugimo 
ginčytis. 

O vieftok pas mua ištikro pasitaiko 
lygiai toks pats dalykas ir daugelis iš mu- 

gu yra net palinkę rimtai apie tai kalbėti. 
Štai iš kelių vietų girdėtis, kad ten įvykę 
ginęų dėlei klausimo, — ką lietuviai ge- 
riaus velytų: bolševikus, ar lenkus? 

Vienas pasirenka lenkus, kitas bolše-' 
vikus ir iš to išeina dideliausi ginčai, nors 

1 

ir vienas ir kitas, jeįgu turėtų progą, tai 
kaip vienue, taip kitus, kaip lenkus, taip 1 

bolševikus tiesiog pasiųstų peklon. 
Iš tokių ginčų pasidaro net skautas 

apkaltinimai ir daugelis neapykantos ir be- 
tvarkės musų viešan politlškan gyveniman 
įritama. 

O visa tai yra bereikalingą, nes klau- 
simas pats savaimi yra blogai pastatytas 
m todėl atsakymas į jį gali buti tik vienas 
—ta» pats, ką viršuje minėjome: "Lai eina 
po velnių ir vfteni ir k£ti — ir lenkai, ir bol- 
ševikai, — nes męs, lietuviai, norime gy- 
venti!" 

Vyras, kuris tokiuose ginčuose atsa- 
kytų, kad jis velytų lenkus, yra baisiai 
nusidėjų3įs. Bet ne mažiau yra nusidėju- 
sią ir tas, kuris velytų sau pasirinkti bol- 
ševikus. Žmogus, kuris jau pradeda rink- 
tis sau vieną, arba kitą, tuomi parodo, kad 
abejone sulyg Lietuvos neprigulmybės jau 
pradėjo jo širdin skverbtis. Jeigu gi gin- 
čijosi vien tik dėlai to, ftad ginčytis, — 

! "akademišku", taip sakant, atžvilgiu; jei- 
gu abejone sulyg Lietuvos neprigulmybės 
išgavimo jų širdin dar neįsiskverbė, tai jie tokiais neapgalvotais ginčais nukreipia lu- 
tu mintis nuo svarbiausio tikslo — Lietu- 
vos neprigulmybės, ir užkrečia jų širdis 
abejonėmis. 

Sykj tos abejonės pasiekia platesnes minias — galite skaityti kovą taip gerai, kaip pralaimėtą. 
Lietuvos neprigulmybės priešai gal nieko kito taip negeistų šiuo laiku, kaip to, kad kiekvienoj kolionijoj, kad tarp visų lietuviu jvyktų kaip sykis toki ginčai. Tikras lietuvis, ifgirdęs tokį klausimą, jturee t.r vieną ir tai atsakymą: "Eik pek- lon ir za vienais ir su kitais!" 

Svetimoje Spaudoje apie Lietuvius, 
BLAIVYBE LIETUVOJE. 

Blaivybe, kuri staigiai išaugo Ameri- 
koje, buvo nuo senų laito svarbu? klausi- 
mas Lietuvoje, mažoj baftiko respublikoj, 
kuri prašo neprigulmybės senai užtarnau- 
tos. Lietuva turi mažą bravorėlį ir disti- 
Jiarnę beveik kiekvienuose namuose. Bet 
girtuoklystės yra nedaug. Ji turi blaivy- 
bės draugiją su 172 kuopomis ir 29,000 
narių, išmėtytų po visą šalį. 

—Iš Juornąl, Minneapolis, Minn. 
i Geg. 23 d, 19*9 m. 

i * * 

AR TAS PALYTI SUTARTĮ SU 
LIETUVA. 

Paryžius.—Laikraštijai pranešta, kad 
Keturių Taryba [Clemenceau, Wilsonas, 
Lloyd George ir Orlando] priims vokiškos 
delegacijos pataisymą prie taikos sutarties 
skirsnio 116-to, skambančio sekančiai: "Vo 
kietfja galutinai priima panaikinimą Lie- 

! tuvių' Brastos ir visų kitų sutarčių, kokios 
įjos nebūtų, kurias Vokietija padarė po Mak 
simalistų [bolševikų] revoliucijos su bi- 
le kokia valdžia, ar politiška grupe, susi- 
dariusia buvusios Rusijos imperijos teri- 
torijoj". 

Pataiąnmas yra įtame, kad butų pri- dėtas žodis "Bolševikiška" prieš žodį "val- 
džia". Tokio pataisymo pasekmės yra se-, 
rioziškos; iš to išeina priDažinimas Vokip- 
trjos sutarčių padarytų su Ukrajina, Lie- 
tuva, Estoni^a, Finliandiįa ir Gruzija, — 

ir visos šitos provincijos butų skaitomos 
neprigulmingomis. Rusai atsisako priimti šitą netiesioginę ratifikaciją išlygų, kurios 
yra priešingos jų interesams ir padarė protestą prieš tai. [Specialis Dr. E. J. 
Dillono kablegramasl. 

— Iš Journal, Milwaukee, Wis. 
Geg. 26 d. 1919 m. 

* -i 

LIETUVIAI LENGV2STAI. 
Lietuviai gal but yra geriausi pasau- lyje lengvistai [kalbininkai]. Rusiją kre- 

dituota su viršenybe šiuo atžvilgiu ir Vo- 
kietija tuo gyrėsi. Bet tauta, kuri buvo 
paeiliui persekiojama Rusijos, Vokietijos ir Lenkijos, išmoksta lengviausiai svetimų kalbų, ir tai dėlei nepaprasto gražumo sa- 
vo locnos lietuvių kalbos. Jie [daugelis lietuvių] kalba rusiškai, lenkiškai, vokiš- kai, franfeuziškai, itališkai, skandinaviškai ir finiškai. Lietuva dabar prašo pasaulio visomis šitomis kalbomis pripažinti jos ne- 
prigulmybę. 

— Iš Wilkesbarre (Pa.) Record. 
■regužicT 19 d. 1919 ra, f H ° 

Trukdoma Lietuves Badaujančiųjų 
šelpimo Darbas. 

(Tąsa) 

Negana to, balandžio įl 
d. nuvėjau į Lietuvos At- 

statymo Bendrovės ofisą ir 

pasakiau, kad atėjau su 

svarbiu reikalu ir noriu pa- 
sikalbėt oficialiai su L. A. 
Bendrove, p. J. Strimaitis 

priėmė mane ir pasakė, kad 
jis gali su manim oficialiai 
tartis. Taip būnant pasa- 
kiau jam, kad atėjau pa- 
klausti, ar L. A. Bendrovė 
norės ir galės prisidėti prie 
užpirkimo maisto Lietuvai 
—ir jeigu sutiktų, tai ant 
kokių išlygų ir kiek. Tuogi 
tarpu pažadėjau, kad męs, 
,Egz. Kom., rūpinsimės gau- 
ti visus reikalingas legalius 
leidimus. Vietoj gauti at- 

sakymą ant klausimų, gavau 
ilgą pamokslą, kad męs ne- 

turim teisės tuom klausima 
užsiimti, kad męs nekompe 

i tentiški, kad neturim užsi-, 
tikėjimo ir t.t. ir t.t. Išėjus 
jaučiausi gerai išbartu ir iš- 
koliotu. Kreiptis prie kitų 
musų bendrovių dar nepil-l 
.nai susiorganizavusių — po 
tokio patarimo, tuo tarpu 
nematėm geistinu. Savo už 
duotį pasiryžom atlikti pa- 
tys, ir neužilgio galėjom pa- 
siųsti kablegramais sekan- 
čią informaciją 1 Šveicari- 
ją ir į Londoną: 

April 15, 1919. 

Dobužis, Lietuva, Berne. 

"We obtained permission 
to send foodstuff into Lith 
uania. War Trade Board 
authorized all Americans 
to trade and communicate 
freely with persons residing 

jin Latvia and Lith uania. 
| To ship foodstuff s provi- 
sional government must ob- 
tain from Alliecl Blockade 
Committee in London certi- 
ficate stating thcir approval 
of proposed consignment. 
We cabled Lithuanian Mis- 
sion in London to get this 
certificate. Communicate 
with London as your assist- 
ance may reąuired. Finan- 
cially we can operate this 
transaction on about twen- 
ty per cent margin remain- 
der to be paid on delivery 
of goods. Rate of finan- 
cing will be one eigU of 
one percent. Prices are: 

wheat, two dollars sixty; 
lard, tffirty cents per pound; 
condesed milk, seven sixty 
per case. Shipping twenty 
five shillings per ton. Can 
you aurange to niake fo- 
reign deposit covering the 
margin immediately and la- 
ter on to cover price of 
whole transaction? Cable 
your answer immediately." 

Vinikas, žilius, Bielskis. 

April 16, 1919 

Szlupas, Čepinskis, Bizaus- 
kas, 27 Torrington Sąuare, 
London. < 

"Lithuanian Government 
a«ks foodstuffs from Ame- 
rica. We obtained permis- 
sion to ship, but Lithuanian 
Government must guarantee 
to Allied Blockade Commit- 
tee in London to distribute 
this food among Lithua- 
nians only and must obtain 
from them certificate sta- 
ting their approval of pro- 
posed consignment. Please 
take immediate steps to of- 
fer proper guarantees, get 
reąuired certificate and 
able us number of this 

certificate so we can get 
export license. Also com- 

municate with Lietuva Swit 
zerland as sorne assistance 
may be necessary. Cable 
answer immediately". 

Vinikas, žilius, Bielskis. 

Atsakymo ant šių kable- 
gramų iš Londono negavom. 
Kiek vėliau, pagal L. A. 
Bendroves pranešimą, p. 
Čepinskis jiem kablegrama 
vo tarp ko kito, kad "Lie- 
tuvos valdžia gvarantuoja, 
kad tavorai nebus išsiųsti 
iš Lietuvos. Raštiškas įga- 
liojimus ir garantija yra pa- 
siųsta mums ir bus perduo- 
ta." Taipgi iš Paryžiau3 
gavom nuo p-o Noraus, ba- 
landžio 21, kablegramą, 
kad męs nedarytum jokių 
tolimesnių pastangų be in- 
strukcijų nuo Taikos Dele- 
gacijos. Jokių tolimesnių 
instrukcijų iki šiol nega- 
vom. 

Tas gal but tuomi butų ir 
pasibaigę, bet T. Tarybos 
posėdyje užreiškiau, kad 
Egz. Kom. mano kreiptis 
rprie ^merican Relief Ad- 
ministracijos, prašant Lie- 
tuvai pašalpos, ir pilnai pr 
sitiki, kad ją gaus, kaip jau 
gavo nuo Am. Raudono 
Kryžiaus. Bet štai balan- 
džio 22 d. T. Tarybor su- 

sirinkiman staiga perstato 
raštišką protestą. Po juo 
pasirašo p. Račkauskas, p. 
J. Strimaitis, p. Bush ir dar 
vienas ar du kitų pasekė- 
jų. Protestas yra prieš M. 
J. Viniką ir jo veikimą, buk 
jis pagelbsti kitai sriovei I 
diskredituoti musų organi- 
zacijas, kad sustotų iš Wa- 
shingtono siųsti provofcato- 
riškus pranešimus, kuriuose 
tiktai save giria, kad jis, 
kuris niekad' nesidarbavo 
savo sriovei, tyčiai sustabdė 
badaujančiai Lietuviai mai- 
stą, (tėmykit tas viskas dė- 
jos prieš nuėjimą j Raudo- 
nąjį Kryžių geg. 3 d.) ir 
kad jie nepasiuntė mus i 
Washingtoną valkiotis po 
žydų kontoras. Reikalauda- 
mi, kad Taryba instruktuo- 
tų savo atstovą paliautį jo 
darbą, o vėliau jau reikala- 
vo net atšaukimo iš ĮNfr 
shingtono. 

Reiškia pildymas val- 
džios isakymų ir rūpinima- 
sis Lietuvos pašalpa pagal 
šių žmonių supratimą yra 
taip baisus prasikaltimas, 
kad net bausmės reikalau- 
jama. Tai bent tikras pa- 
gelbėjimas Lietuvos Badau 
jančių Šelpimo Darbui. 

Neužteko to. Kada ga- 
vom leidimą siųsti musų 
žmonėms pinigus į Lietuvą, 
tai akcija iki to net daėjo 
kad Tarybos susirinkimuo- 
se pasidėkavojant išdalies 
"svečiams," kurie iki šiol 
nesilankydavo tokiuose su- 

sirinkimuose, beveik nega- 
lima buvo svarbių svarsty- 
mų ir nutarimų daryti dė1 
"stokos laiko" iki Tarybos 
nariai pradėjo grąsinti, kad 
"svečių" dauginu neįsileis. 
O kada gavom tą linksmą 
žinią, kad gavom milijoną 
doliarių šelpti Lietuvą, p. 
Račkauskas nei puse žodžio 
apie tai savo skaitytojam 
nepranešė, gal tai buvo per 
daug linksma žinia. Ste- 
bėjausi tankiai, kiek kartų 
ir kokiom raidėm p. Rač- 
kauskas talpintų tą žinutę, 
jeigu ji butų pasirodžius 

klaidinga ir joje butų skan' 
clalas? 0 ypač keiiksmin- 
gas skandalas! 

Nuolatini ermyderiai, už- 
sipuolimai, diskreditavimai, 
erzinimui ir paskui tam rei- 
kalingi atsakymai taip už- 
trukdė darbą ir ant tiek su- 
mažino musij užsitikėjimą 
ir išnašumą, kad iki šiai 
dienai nei vieno cento ir 
dar negalėjom pasiųsti nei 
pasitarnauti del savo žmo- 
nių. Ir gal negreitai galė- 
sim. Yra kuomi pasigėrėt! 

Kaip matot tad yra pil- 
niausia teisybe kad LIETU- 
VOS BADAUJANČIŲ ŠEL- 
PIMO DARBAS YRA 
TRUKDOMAS, Bet tiktai 
ne Egzekutyvio Komiteto, 

Yra tas darbas trukdo- 
mas ir dabar ir gal bus šiek 
tiek trukdomas ateityje. 
Yra žmonių, ..urio tiktai už 
reiškė, kad jie Egz. Kom. 
griaus, o kiti jau tą vykdo. 

Kaip jiems tas pasiseks, 
parūdys ateitis. Musų žmo 
pės šiądien daug daugiau 
supranta ir mato negu musų 
nekurie avanturistai žino- 
jie mokės apsidirbti su vi- 
sais demagogais ir fabri- 
kantais sen^acijinių skanda 
lų. Musų organizacijas gy 
vuos kaip gyvavo ir stiprės 
ir jas pakreipti naudai ko- 
kiem nors privatiem tik- 
slam niekas nesugebės. 

Egzekutyvis Komitetas 
pildė ir pildys tiktai tą, ką 
jam įsako musų valdžia ir 
musų Amerikos Visuomene 
per tarpininkystę Tarybų ir 
Pildomojo. Komiteto. 

Gale, jeigu p. Račkau- 
skui ir jo pritarejimas yra 
taip baisiai nemalonu ir ne 

geistina, kad Egz. Kom. ir 
musų Tarybos užsiima iš- 
gavimu susinėsimų ir pa- j 
gelbos del Lietuvos, tai lai j išeina su tuo atvirai. Tai 
bus honoro žingsnis tinka- 
mas Lietuviui. Suorgani- 
zu( sim kitas įstaigas, jeigu 
matysim reikalą, kurios tuo 
mi užsiima. Ne šmeižimas 
Egz. Kom. ir kenkimas jo 
veikimui mum dabar yra 
reikalingas—darbas ir tik- 
tai darbas, bet tveriantis, o 
ne griaunautis darbas yra 
dabar vienatinių neabejoti- 
nu išganymu Lietuvos. Pa- 
sikoliosim kada nieko ge- 
resnio neturėsim vekti, o 
dabar kas tik širdyje tikras 
Lietuvys j darbą, į talką! 
Tame musų ateitis! 

M. J. Vinikas. 

A. L. Seimo Delegatu Surašas 
13 Chic&gos. 

(Tąsa) 
* Dr-tč šv. Vincento Fore ruso. 

i Jonas Viskontas, 
Juozp.pas J. Elias, 
Antanas Bandzinskas. 
Mildos Teatro Bendrovės. 
Walter Beinar, 
Juozas J. Hertmanavičius, 
Antanas Ambrose, 
Antanas Daubaras. 

T. M. D. 22 k\j. 
Marijona Damijonaitienė, 
Justinas Kūlis, 

Dr. A. L. Graičiunas, 
K A. Tuozapaitis 

T. M. .D 33 kp. 
Petras Šimaitis. 
Mirgos Teatro Bendrovė. 
Jonas Yičius, 
Juozapas Račiūnas. 

S. L. A. 122 kp. 
Petras Mažutis, 
Antanas S. Kuizinas. 

Dr-tč Šv. Juozapo 1.. Mirimo. 
Stanislova s A n ušauskas, 
Motiejus Raudis. 

Balto Dobilo L. P. Kliubas. 
Vladas Šarka, 
Stiziuskas. 
Dr-te Lietuviška Tautiška 

(Tėvynės Mylėtojų No. T. 
Petras Pivarunas, 
Augustinas Barčius. 
Dr-te Lietuvos Ūkininkas. 
Jonas I. Bagdžiunas, 
Mikolas M. Dūdas, 
Antanas Jarudas, 
Jonas S. Pečiukas, 
Antanas F. Linkus, 
Jonas Biežis, 
Stasys J. Kriukas. 

Dr-tč Šv. Jurgio Kir. Kareivio 
Jurgis Lesinškis. 

Dr-tė Lietuvių ir Lietuvaičiu 
Palangos Biruta. 

.Vilimina Matuška. 
Dr-tė Šv. Roko. 

Antas Radomskis, 
• Mikas Palionis, 
Franas Balčiūnas, 
Motiejus Rudis. 

Lietuvių Politiškas ir paselpor» 
Kliubas. 

Feliksas Eismantas. 
Lietuvška Evangeliška Liu- 

teroniška Dr-tė. 
Jonas Sadauskas, 
Aleksas Paulikaitis. 
Dr-stė Saldžiausios Širdies 

Viešpaties Jėzaus Xo. 1. 
Franciškus Stasiulis. 
Dr-tė Balsas Lietuviu. 

Povylas D. Virbickas, 
Juozas Mačiulis. 

Dr-tė Lietuva Tevvnė Mušu. 
y o 

Juozas Zalanuauskas, 
Jonas Jokūbaitis. 

T. M. D. 28 kp. 
Z. S. Mickevičius 
Motiejus Meldažis. 
Nerigulmybės Fondo Skyr. 
Antanas Stankus, 
Antanas Bakučionis 

Amerikos Lietuvių Tautines 
Sandaros 25 kp. 

Adolfas L. Lukas, 
Marė Zolpienė 
Jonas Šileika. 
Chicagos Lietuvių Kareivių 

1-mas Regimentas 
Leo. Miežinis., 
Antanas L. Svainys. 

'Dr-tė Meilės Lietuvių Xo. 1. 
Antanas lvanavičius, 
Jonas Atkučaitis 

"Lietuvos'' Dienraščio Red. 
Pijus Norkus, 
Romualdas Adžgis, 
B. K. Balutis. 
Dr-to Šv. Agotos M. ir P. 
Petronėlė Banevičienė, 
Amilija Urbienielė, 
Elzbieta Skinderienė. 

Skaistaus Mėnulio Kliubas. 
V. P. Pieržinskis 
Kaz\„ Kolalis. 
Lietuvių Jaunulio Kliubas. 
Kazimieras Maniokis. 

L. G. L. K. Vytauto 1 mos 

Devizijos Raiteliu. 
Antanas Mišeika, 
Adomas Galimskis, 
Stanislovas Kuneviteze. 
CICERO DELEGATAI. 

D. O. S. Lietuvos Dalininuku 
Dr-te. , 

Dr. Antanas Gurskis. 
S. L. A. 194 kp. 

Agota Kaminskienė. 
Cicero Lietuviu Pašei pos 
Pranas A. Karsokas. 

(Toliaus bus) 

"pRASl ŠALDĖ. 
— Aš užvakar tuVbut prs 

sišaldžiau. Iš karto aš kalbė- 
jau su Afrikos gyventoju, o 

paskui tuojau po to su keliau- 
ninku ant šiaurinio poliaus. 

Į TEISME. 
1 Teisias — T'kuiosi m to- 
mistą daugiau nepasima'yti? 

Kaltinamasis — Argi jait, 
ponas teisėjas, atsisakote U 
vietos ? 

iii r 
— : 1 

; >; 
IŠ ANKSTO. 

— Dėdė, aš neišlaikiau uni- 
versitete kvotinių ir aš nuta- 
riau niekti mediciną. 

— Kaipgi ? 
— Aš nutariau išmokti mu- 

ziką ir tapti muzikantu. 
— Gerai, mažiau blogu žmo- 

nėms padarysi, tik kaip busi 
muzikantu, nedrįsk griežti ties 
mano namo langais. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
1VATERBURY, CONN. 

Menšcvikų Prakalbos, 

Gegužio 2 d. vietos menševi- 
kai surengė prakalbas, kalbėjo 
"Keleivio" redaktorius p. Mi- 
chelsonas, temoje santikiai bol 
ševikų su menševikais Publi 
kos susirinko gan skaitlingai, 
o ypatingai susirinko visi bol- 
ševikai. P. Michelsonas kalbė- 
jo gan rimtai ir aiškiai, nurody- 
damas bolševikų klaidas. Savo 
kalbcj jis pradėjo nuo tų laikų 
kuomet po nuvertimui caro, I 

Kerenskis paėmė valdžia į sa-l 
vo rankas, aiškino kaip Kerens 
kis norėjo sudrutinti frontu 
idant apsiginti nuo išlaukinių] 
priešų ir po tam mėgino įvesti| 
šalyje tvarką; nurodė kai bol- 
ševikai, matydami tokius Ke- 
renskio žygius pradėjo varyti 
priešingą agitaciją idant nu- 

versti Kerenskio valdžią, pri- 
žadėdami tuojaus karę užbaig- 
ti, konfiskuoti cariškus ir kitus 
dvarus, ir tą konfiskuotų dva- 
ru žeme išdalinti bežemiams, w w 

j vesti šalyje tvarką ir pradėti 
laisvą gyvenimą. Gi Rusijos 
liaudis, sakė kalbėtojas, patikė- 
jo tiems bolševikų žadėjimas, 
sukilo ir nuvertė Kerenskio 
valdžią. Bolševikai paėmę val- 
džią į savo rankas, anot kalbė- 
tojo, panaikino frontą, pradė- 
jo konfiskuoti dvarus, prašali- 
no nuo įvairiu vietų visą inte- 
ligentiją, o jų vieton pastatė 
bemokslius darbininkus, ir tie 
bemoksliai užėmę valdiškas 
vietas, nemokėdami tvarkyfi 
šalies reiaklus, privedė Rusiją 
,prie to, jog šiądien Rusijoje 
didžiausi* badas, skurdas ir 

saužudystė. Michelsonas taip- 
gi perskaitė keletą ištraukų iš 
Rusijos bolševikų organų, i^ 
kurių pasirodo, jog dabarti- 
niais laikais bolševikai taip 

pradeda varžyti darbininkus, 
kad net draudžiama jiems ir 
streikuoti. Kalbėtojas taipgi 
nurodė jog bolševikai jau pra- 
deda suprasti savo klaidas ir 

jau Leninas šaukia visą inteli- 

gentiją idant ta užimtų valdiš- 
kas vietas, kuriai prižada mo- 

kėti dideles algas. Michelsonas 
prie to pasakė, jog bolševikai 
padare gana didelę klaidą nu- 

šokdami 100 metų pirmyn ir 

mėgindami šalyje įvykdinti to- 

kia tvarką, kokios visai nega- 
lima. Ant galo kalbėtojas pabrė 
že, jog jis visai neabejoja, jog 
greitų laikų bolševikų viešpa- 
tavimas žlugs, 

Be to Michelsonas priminė 
apie dabartinius ginčus "Lais- 
vės" su "Keleiviu." Jis sakė 
buk "Laisve"' pati būdama biz- 

neriškų laikraščių ir paties biz- 
nieriaus redaguojama, "Kelei- 
vį" vadinanti biznieriškų. Apie 
''Laisvės'' redaktoriaus biznį, I 
štai kaip Michelsonas pasakė: 
Kiek laiko atgal dabartinis 
"Laisvės" redaktorius gyveno 
So. Bostone ir su savo draugu 
buvo uždėjęs mažą krautuvėlę 
ir varė biznį. Negana to, dar 

pardavinėdavęs velnius, imda- 
mas po 40 doliarių už kiekvie- 
ną. Patvirtinimui to savo nu- 

rodymo, pasakojo sekančiai: 
Tais laikais kuomet dabartinis 
"Laisvės" redaktorius turėjo 
krautuvėlę So. Bostone, vieną 
dieną ateina, prie "Keleivio" 
redakcijos žmogus :t vaikščio- 
damas žvalgiąsįs. Tuomet iš 

"Keleivio redakcijos išėjęs 
žmogus ir paklausęs ko jis jieš- 
ko. Tas žmogus atsakęs, jog 
jis j ieško to žmogaus, nuo ku- 
rio pirko velnią. Įsivesta žmo- 

gelį i "Keleivio" redakciją ir 

pradėta klausinėti apie ką jis 
kalba. Ir tas žmogus pradėjo 
aiškinti jog jis vieną dieną čia 
kur užėjęs į mažą krautuvėlę 
ir įsikalbėjęs paklausęs, ar ne- 

rbiuij galimą kur gauti pirkti 
juodą knygą. Tada jam krau- 
tuvėles savininkas pasakęs: 
Kam tau tos knygos, jeigu tu 

nori, tai aš tau galiu parduoti 
velnią, pridurdamas, dar duok 
man $40.00 doliarių, o aš tau 
suteiksiu visas informacijas, 
kaip tą velnią tu gali pagauti. 
Kada jis jam užmokėjęs reika- 

lautą sumą pinigų, tai krautu- 
vėlės savininkas jam pasakęs. 
"Gauk juodą šun, nusinešk i 
girę, užmušk ir nupjovęs vode- 
gą tris sykius įkąsk ir tuokart 
pas tavę velnias ateis." Jis taip 
ir padaręs: Nusipirkęs šunį, 
už kurį užmokėjęs 10 doliarių, 
nusivedęs į girę, nupjovęs vo- 

degą, tris kart įkandęs, bet vel- 
nio nėra; pagaliaus, įkandęs 
dar kitus tris sykius, o velnio 
kaip nėra, taip nėra. Tuokart 
pasijuto, jog jis liko apgautas; 
pertai dabar noris atsiimti pi- 
nigus. Ir iš to žmogaus kalbos 
pasirodę, jog tą velnią jam 
pardavęs dabartinis ''Laisvės" 
redaktorius. 

Gi rnusų bolševikai girdėda- 
mi to p. Michelscno aiškinimus 
pradėjo nerimauti ir triukšmą 
eklti, o nekurie jii taip įsikarš- 
čiavo, jog negalėjo nusėdėti, 
ir pakilę išbėgiojo per duris 
laukan. Po prakalbos buvo ke- 
letas klausinių ant ko kalbėto- 
jas g?n rimtai atsakinėjo. 
Taipgi reikia pasakyti, jog po 
sios prakalbos dar ir dabar 
mūsų bolševikai atrodo tartum 
influenzos užpulti. O tuo tar- 

pu musij menševikai žada pa- 
sikviesti p. F. J. Bagoeių gal 
jis juos pagydis, arba galuti- 
nai nuramins. 

5 K. GirkalniŠkis. 

HEMPHILL, \V. VA. 

Patiko nelaime Jonį Lien- 
gevičių. Birželio 3 d.7 vai. ry- 
te jam einant geležinkeliu į dar- 
bą, užvažiavo ant jo freitas ir 
nupjovė abi kojas. Dabar ne- 

laimingasis randas Welch, W. 
Va. ligonbutyje. Daktarai sa- 

ko, kad jo gyvastis bus išgelbė- 
ta. 

Darbai čia eina gerai; uždir- 
bama neprastai. Darbą galima 
gauti. Čia randasi vien tik ang- 
lių kasyklos. 

J. Kalvaitis. 

CAMPBOLISPORT, WIS. 

Birželio 1 d. Lietuvių Ūki- 
ninkų Draugijos Amerikoje 
Campbollsporto apskritys lai- 
kė savo mėnesinį susirinkimu, 
kuriame tarp kitų svarbių rei- 
kalų svarstė klausimą apie tai 
kaip padidinti šią kolioniją, 
Besvarstant tą klausimą pasi- 
rodė, kad šį pavasarį toje ko- 

lionijoje nupirkta daug ūkių. 
Toliaus buvo tartasi apie A. L. 

Seimą, Tapo vienbalsiai nus- 

pręsta dalyvauti Seime, į kuri 
išrinkta delegatai V. Jonulis ir 
A. Mažeikienė. 

P. A. Mažciko. 

UTICA, N. Y. 

Nedelioje gegužio 2o d. žy- 
dų svetainėje prie 130 Wasli- 
ington St. buvo, prakalbos su- 

rengtos rusų bolševil ų. Nuva- 
žiavau ir aš pasiklausyti. Kal- 
bėjo rusac iš Černigovsko gu- 
bernijos. Jis išgyrė sovietų val- 
džia ir bolševikus. Taipgi pa- 
sakė, kad ir "VVilsonas esąs bol- 

ševikas, nes jis esąs didžiumos 
išrinktas. Paskui pradėjo peik- 
ti šios šalies tvarką, sulygino 
\Vilsoną su Kerenskiu, smar- 

kavo prieš S. V. valdžia ir sa- 

kė, kad reikia nuversti visc 
svieto valdžias, o jų vietoj< 
įsteigti sovietus. 

Po to užreiškia, kad galim? 
paduoti kalbėtojui klausimus 
Aš padaviau keletą tokių klau- 

Įsimų, kurie bolešvikams labai 
.nepatiko. LJžtai jie ant manęs 
pradėjo niurnėti ir pavadino 
buržuju. Aš supratau, kad čia 
kas negero gali atsitikti ir iš- 
tikro atsitiko: greit po to aš 
patėmijau, kad- mano moteriai 
aplieti drabužiai kokiu tai dvo- 
kiančiu skystimu; — nauji 
drabužiai tapo pagadinti. 
Taip man bolševikai atkeršijo 
už tą keletą žodžių! O kaip jie 
keršija žmonėms ten Rusijoje, 
kur yra jų valdžia!? 

A. Daniunas. 

DETROIT, MICH. 
Orui atšilus, draugijos su- 

kruto rengti piknikus. Gegužio 
30 d. buvo jų net du Šv. Jurgio 

įDr-ja surengė pikniką Adison 
darže. Nors ten vieta piknikui 
prasta, bet nežiūrint to, žmo- 

nių susirinko gana daug. 
Antras piknikas S. L. R. K 

A. buvo YVhito City darže; ta 

I vieta taip kaip ir viršminėta 
!— netinkanti piknikui. Čia 
'žmonių mažai teatsilankė delei 
peršilto oro. Bet draugijai visgi 
dar liko pelno. Ši draugija, ro- 

dosi, užbaigė šokiu sezoną. c c u 

Dabar prasidės išvažiavimai 
ir piknikai, tik visa bėda tame, 
kad Detroite nėra geros vietos 
toms pramogoms. Detroitieeiai 
stokuoja vasarą, tinkamos vie- 
tos išvažiavimams, o žiemą — 

nuosavos svetainės. 
Lietuvos Duktė. 

T. M. D. Extrą Seimo Reikale. 
Žodis TM D. sek r. p. M. 

Stepiilioniui. 

T.M.D. 68 kuop. Detroit, 
Mieli. laikytame savo susirinki- 
me gegužio 26 d. apsvarsčiu- 
si T.M.D. dabartinį padėjimą 
ir perskaičius Centro sekreto- 
riaus p. M. Stepulionio prieši- 
nimąsi extra T. M. I). seimui, 
kuris tilpo "Lietuvos'' No. 117, 
nutarta pastebėti sekančiai: 

Jeigu p. M. Stcpolionis ir 
kiti C. Valdybos nariai priešin- 
sis ir neleis seimo šaukti, tai 
jiems gal būti tas ir pasiseks 
atsiekti, bet tuomet mus drau" 
gijos nariai į Centro Valdyboj- 
narius atsineš ne kaipo į mus 

draugijos sąžiningus viršinin- 
kus, bet kaipo į žmones, norin- 
čius kitus valdyti. T. M. D. 
pastarasis seimas išrinko C. 
Vai., kad ji dirbtų ir atliktu 
draugijoje svarbiausias perei- 
gas, pildytų seimų nutarimus. 
Jie privalėtų jaustis kaipo T. 
M. D. narių valios pildytojai, 
o ne kaipo viešpačiai. 

Pereitasis T. M. D. sei- 
mas buvo nenusisekęs ir tą pa 
matė daugelis mųs organizaci- 
jos narių ir pats draugijos pre- 
zidentas Dr. A. Zimontas. Juk 
jau daugelis kuopų reikalavo 
šaukti extra seimą arba bent, 
kad C. ,V. pertaisytų nutari- 
mus, ant kiek tas galima. Bet 
C. V. j tokius reikalavimus ne- 

atsakė nei žodžio, prezidentas 
padavė rezignaciją, sekretorius 
taipgi, bet nariai apie tai nieko 
nežinojo ir organizacija mer- 

dėjo per kelis mėnesius, neži- 
nia buvo nei kur kreiptis, neži- 
nia buvo nei kuris iš sekančių 
kandidatų buvo paskirtas sek- 
retoriumi. 

Mums išrodė, kad prie da- 
bartinio veikimo alga 500.00 
doliarių į metus diktoka, tai ir 
p. Stepulioniui seimas reikalin- 
gas. 

Galų gale vienas prezidentas 
išdrįso pasakyti teisybę, jog 
jis nebegali ir nebenori dirbti; 
atsisakė, kad reik:a ką nors da- 
ryti, o kitiems C. V. nariams 
vis gerai. 

Be pinigu negalima išleisti 

knygų, o jeigu jų nėra, tai tu- 
rėtumėt prisiimti sau kaltę, juk 
išrodo, kad čia lyg ir butą in- 

trigų, kad užimti valdininkų 
vietas. Kad butų pinigų, reikia 
gauti žmonių prijautimą, reik 
taikintis prie aplinkybių, reikia 
turėti artimus ryšius su kuo- 
pomis, reikia informuoti orga- 
no redakciją taipgi ir kitus 
laikraščius prijaučiančius T. 
M. D. apie draugijos stovį. Ne- 
reikia kuopų atsišaukimus ir 
protokolus mesti į gurbą, bet 
talpinti laikraščiuose, bei są- 
žiniškai atsakinėti. 

Kaslink referendumo, tai p. 
Stepolionis mato jame blogas 

: puses, o be referendumo irgi 
yra blogų pusių ir bene dar 

l daugiau. Referendumas reika- 
lingas ne nusprendimui kokias 

knygas leisti, bet tik tvarkyti 

organizatyvę draugijos pusę. 
jei didžiuma narių reikalauja 
referendumo, tai jis turėtų bū- 
ti įvestas. 
i Užbaigdami pakartojame, 
kad jei C. V. nemano šaukti 
extra seimo, tai męs reikalau- 
jame, kad butų nors mažas sei- 
melis pasitarimui. Juk Chica- 
gon laike A. L. Seimo suva- 

žiuos nemaža T. M. D. narių. 
T. M. D. 68 kp. raštininkas 

F. Motuzas. 

PRIE TMD. 68 KP. ŽODŽIO 
SEKRETORIUI. 

Visas dalykas išrodo, krip- 
telejo visai kiton liukon, arba 
pusėtinai susipainiojo. Anas 
Dr. A. Zimonto, centrai io T. 
M. D. prezidento per laikraš- 
čius atsiliepimas 68 kuopoje 
tapo suprastas taip, kad centra- 
linis prezidentas nori apleisti 
savo urėdą. Tą supratimą kuo- 
pa isreike viešai, per spaudą. 
Aš, kaipo organizacijos rasti- 
niokjas, taipgi viešai patėmi- 
jaii tą, kas man yra supranta- 
ma, būtent, kad cetralinis pre- 
zidentas nesako tuom atsilici>i- 
niu i organizacijai prijaučian- 
čius, jog jis savo urėdą aplei- 
džia, bet jis sako tai, kad nėra 
pinigų knygų leidiniui, kviečia 
kuopas parodyti veiklumą. Ši- 
tame mano patemijime 08 kuo- 
pa surado, jog aš priešinuosi 
TMD. extra seimui. Seimui vi- 
sai nesipriešinu, bet, vaduoda- 
masis ypatišku supratimu dar 
atkartoju, kad pinigai yra rei- 
kalingi, o seimas vargiai juos 
duos. 

Toliaus seka suminėj imas 
pereitos poseiminės betvarkės. 
Dar tuome aš tame verpete ne- 

buvau, tai ir atsakynėti į tai 
man neišpuola. 

Dabar toji nelaiminga savo 

didumu alga. net $500.00! Tie- 
sa, pažiurėjus Į centro iždą, ji 
yra didelė, bet būdama didelė, 
ji apmoka ofiso ir knygų pade- 
jįmo randas, knygiaus ir sek- 
retoriaus algas, ir dar yra šio- 
kiu toldu smulkmeniu, kuriu c- c. c" t- 

neminėsiu. Jeigu ir praščiausis 
darbininkas tik palygintų savo 

alga su šia ją, manau, tas didu- 
mas sumažėtu. O kad del toc; 

algos, kaip 68 kp. tvirtina, aš 
priešinuosi seimui, tai ji turi 

klaidą. Aš šį garbingąjį TMD. 
urėdą užėmiau, kuomet kiti ir 
tos didelės algos nepanorėjo ir 
ejigu tik rasis tinkamesnis dar- 
bui žmogus, noriai tą didele 

■algą pavesiu kitam. 
68 kuopa įžiūri manyje nesą- 

žiningumą linkui draugijos. Aš 

tą supVantu. kaip tyčia sufab- 
rikuotą užgavimą, nes pagal 
savo supratimą tik labui drau- 

gijos veikiu. Visai nesijaučiu | 
jokiu viešpačiu, krip kuopa 
malonėjo tai pasiūlyti, liet ir j 
žemiaus žmogaus taipgi nesi-! 

i jaučiu. 
Kad nekurios kuopos yra 

neveiklios, neparupina pinigu 
leidimui knygų, tai 68 kuopa 
pataria prisiimti kaltę už tai 

C. V. Kam čia, sakau, to man- 

dagumo, jog apseisime ir bc jo. 
Ve iš to tai jau nežinau prie 
ko priskirti, ar prie išradimų, 
ar paprastiems "eudams" do- 
vanot. Kuopa sako "buta intri- 
gų," kad užimt valdininkų vie- 
tas! Kartais man tas ir pačiu 
stebuklu atrodo! Nes nesu- 

prantu, nuo katro galo pradėti 
tų -intirigų jieškojimą. Pana- 
šiais įtarimais 08 kp. garbę 
statote jo i netinkamon vieton, 
nes to prirodyt jog negalite, 
ne! Kuopa suteikia plianą, kaip 
aš turėčiau taikintis prie vis- 
ko, kaip turėčiau dirbt labui 
draugijos. Patarimas yra ge- 
ras, tik neišpildomas. Nes kad 
vedus sistematišką šiame rei- 
kale agitacija, reikalinga dau- 
giau darbininkų ir. jiems aprno- 
Iket algas — pinigų. Apart to 

[draugijos konstitucija nurodo, 
kas ką privalo atlikti. 

Buvo kuopos užkviestos pa- 
sidarbuot L. Šerno raštų rei- 
kale, bet mažai tame nuveikta. 
Man atrodo, kad čia jau pačios 
kuopos galėjo daugiau pasi- 

rodyti. Sakysiu, kodėl 68 kuo- 
pa nepralenktų pasidarbavime 
antros kuopos, kuri darbštumu 
palaiko garbes vainiką. Vyrai, 
priežasčių jieškančios rezoliu- 
cijos mums pinigų neparupins! 

Referendumo reikale įvai- 
rių nuomonių, manau, jis yra 
praktišku, kur žmonės supran- 
ta bėgančius reikalus ir žino 
savo pareigas, kitaip gi jis esti 
blėdingu, nors žmonės ir gerus 
norus turėtų. 

Aš manau, kad tarp TMD. 
atvykusių seiman narių įvyks 
pasitarimas. Jeigu bučiau ži- 
nojęs, kad mano didelė alga gu 
li sunkių akmeniu ant TMD. 
krutinės, bučiau laiku mėginęs 
per organą patart vykinti ex- 

tra TMD. seimą. 
Užbaigiant tą viską prime- 

nu gerbiamai 68 kuopai, kad 
nuo Tamstų jokių nutarimų 
nesu aplaikęs, kuriuos mina- 
voįate, krepšin sukišta. 

Man atrodo, kad gvildenant 
organizacijos reikalus, butų 
geriau tą atlikti per jos organą, 
nes tas jog visus narius apeina. 

Aš suprantu, kad męs visi 
velijame musų garbingai orga 
nizacijai geriausių pasekmių, 
bet kartais į dalykus pažiūrime 
iš skirtingų pusių ir tas tarp 
musų sukelia gal bereikalingus, 
užsimetinejim'us, kurie vieton, 
kad suartinus mus pasekmin- 
gesniam darbui, mus išskiria. 

M. Stapolionis. 
C. K.-Sekretorius. | 

STEBĖTINA. 
— Tu pirmas kurį aš pamy- 

lėjau. 
— Labai malonu. 
— Bet stebėtina, tu pirma? 

kuris tam tiki. 

TIKRAS PASIAIŠ- 
KINIMAS. 

— Kokia tamista maloni. 
Aš iš meiles visas degu. 

— Tamista tokis sausas 

žmogus tai ne stebėtina, kad 
greitai užsidegi. 

KVOTIMUOSE. 
— Na Jonuk pasakyk, kur 

Amerikoje randasi gražių ak- 
menų. 

— Ant kapinių. 

PRIEŠTARAVIMAS. 
— Mariute, man rodosi, kad j 

sugrįžo namon mano vyras. 1 

— Taip, Elziutė, bet labai 
neliksmoje išveizdojc. 

—Kaip gi? 
—Jis perdaug linksmas. 

NEŽINIA. 
— Ar tamista nori skaityti? 
— Ne! 
— O rašyti? 

Ar Myli Skaitymą? 
RYMAS. Emile Zola romanas iš francuztj ka'1 

bos vedtė J. Tai yra labai svarbus ir garsus veika- 
las, prašytas vieno geriausių franeuzų rašytojų Emi 
le Zola. Šita knyga yra versta į visas civilizuotas 
kalbas, todėl kad yra aprašyta žingeidžiausi nuoti- 
kiai Ryme. Mylinti skaitymą romanų, tai šitas yra 
labai gražus romanas, lietuviškas vertimas yra lcng 
vas ir gražus. Knyga gražiai ant geros popieros 
atspausta, 432 pulapiai, popieros viršais ... .$1.75 

Ta pati gražiais audimo apdarais $2.50 
Užsisakykit šią knygą šiandien iš musų kny- 

gyno, adresuojant: 

LIETUVA 
3253 So. Morgan St, CHICAGO, ILII 

.U 

A. L, T. S. ORGANAS \ 

"SANDARA" 
Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimą visame 
pasaulyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. 

EINA KAS SĄVA1TĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

"S A N D A R A" 
368 Broadway, So. Boston, Mass. 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAŠTIS 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

Kaina metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metams $2:60 
Numerius pažiurfijimui siunčiame dykai. 

Turime didelį knygų sankrovą ii katalogą siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c gtampij. 

Vėliausia indomiausia musų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: bu prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo- Hų-zokoninkių gyvenimo ui tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 1aus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ord(*vtū» »r- oa registruotuose laiškuose. 

"DIRVA", 
7907 Superior Street C leve! and, Ohio 

P: S: šitas yra "Dirvos" naujas antrašas: 

KOŽNAS PRIVALO ĮSIGYTI 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ 

SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE 

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- 

»| J uo^ veikiau tą veikalą užsisakysite, tuo 
greičiau apsiažinsite su Amerikos lietuvių istorija. 

_ 4 

Drūtuose apdaruose — $2.00 
'Kaina $1.50 
Reikalaudami šios knigos, 
kreipkitės 'į "Tėvynes" ad- 
ministraeiją šio adresui 

L1THUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th ST., NEW YORK, N.Y. 

EXTRA VILNIUS 
Pirmos Kliasos Grynai Lietu- 

vių Užlaikoma Valgykla. 
Valgiai gaminama visokie ir tikrai Lietuviški* 

pagal vėliausj šių dienų budą iš geriausių ir švie- 
žiausių visokių maisto produktų ir viskas užlaikoma 
švariausiai, pa^al miesto sveikatos reikalavimus. 
Virėjas, experias, daugelį metų praktikavęs įvai- 
riuose didmiesčio Aukštos Kliasos Restaui a.ntuose 
ir Moteliuose. 

UŽPRAŠOME ATSILANKYTI 

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

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

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



VIETINES ŽINIOS 
SEIMO SESIJOS 

PRASIDĖJO. 
Šiądien ryte Morrison ho- 

telyje prasideda Amerikos ! 
Lietuvių Seimo sesijos. Su- 
važiavo pusėtinai delegatų. 
Yra atstovų iš visų dides- 
niųjų lytinių koiionijų. 

Šiądieninės pirmutines 
Seimo sesijos aprašymas 
tilps antroje "Lietuvos" lai- 
doje, kuri šiądien išeis po 
pietų. 

DELEGATAI SEIMAN. 
Draugystė A pš vi etos Bro- 

lių vakar po pietų turėjo sa- 

vo susirinkimą ir išrinko de 
legatus seiman: pp. J. Pe- 
traitį, P. Stoškų ir A. Nor- 
butą. .. /' 

CHICAGOJE ŠVENTĖ. 
Vakar dieną Chicagoj tai 

nepaprasta diena: visur su- 

judimas, visur žmonės, vi- 
sur matyti judėjimas. Tai 
vis iš seimo priežasties. Vi- 
sur kalba apie seimą. Jau 
daug delegatų pribuvo iš 
tolimiausių vietų. Vakar 
* v-agoje lietuvių kol i n; jo 
se išrodė kaip ir šventė. M. 

SVEČIAI. 
Mūsų redakciją aplankė 

šie svečiai: 
M. J. Vinikas, Egzek. ko- 

miteto pirmininkas iš Wa- 
shington, D. C. 

V. Jankauskas, vice-pir- 
nrninkas Tautinės Tarybos 
iš New Yorko. 

Purvis, "Vien. Liet." re- 

daktorius iš Brooklyn, N.Y. 
M. Bučinskas, L. A. Ben- 

drovės iždininkas iš New 
Yorko. 

V. K. Račkauskas, "Tė- 
vynės" redaktorius iš New 
Yorko. 

J. Liutkauskas, Taut. Ta- 
rybos narys ir prakalbinin- 
kas iš New Yorko. 

P-as Kazlauskas iš LaS?I- 
le, 111. i*1' 

M. Tarabilda, iš Batavia, 
111. 

St. Gegužis, SLA. pirmi- 
ninkas iš Mahanoy City, Pa. 

K. Norkus, "Sandaros" re 
daktorius iš Boston, Mass. 

J. Kranauskas, iŠ Cleve- 
and, Ohio. 

SEIMO RF.NGĖJAI. 
Vakar, nedėlios ryte 9:30 

vai. Mark White Sąuare 
buvo prakalbos. Susirinko 
seimo rengėjai nusifotogra- 
fuoti. Fotografavo p. W. 
Stankūnas. Nufotografavo 
po Amerikos ir Lietuvos vė 
Jiavomis. Tas paveikslėlis 
oasiliks Lietuvių istorijai. 

M. K- 

REMIA SVETAINES 
STATYMO KLAUSIMĄ. 

Subatos vakare Dalkaus 
svetainėje Illinois Lietuvių 
Pašelpinis Kliubas laikyta 
me savo mėnesiname susi- 
rinkime tarp kit-ko svarstė 
apie statymą draugijų sve- 
tainės. Jau pereitam susi- 
rinkime kliubas nutarė pa- 
imti serų už $500 ir pavie- 
niai sąnariai pirko 22 šėru. 
Taipgi ir šiame susirinkime 
daugelis sąnarių užsirašė šė 
rus. Kliubiečiai mano su- 
kelti pusitiną kapitalą ir 
pavaryti gerą agitaciją tar- 
pe kitų. M. K. Š. 

PRIĖMIMAS "BIRUTĖS" 
NARIŲ KAREIVIŲ. 

"Birutės" draugija rengia 
priėmimą savo nariams ka- 
reiviams, šį vakarą 8 vai. 
kurie tarnavo Suv. Valstijų 
kariumenėj ir daugumas iš: 

r 

m jau buvo anapus balos. 
L-i ar beveik jau visi su- 

grįžo. Paskutinėmis dieno- 
mis sugrįžo ir didžiai lau- 
kiamas ir gerai chicagie- 
čiams žinomas Pr. Jakutis. 
''Birutes" draugija kviečia 

kaip savo narius, taip ir sve 

čius atsilankyti, nes prie pro 
gos bus programėlis ir už- 
kandžiai. 

"Birutės" Valdyba. 

GAZO KOMPANIJA PA 
SIDARO SAU GRAŽU 

PELNĄ. 
Peoples Gas Light Coke 

kompanija šiais metais gau 
na pelno 16 nuoš. nuo da- 
bartinės savo nuosavybės 
vertės. 

Jei kompanijai bus leista 
imti kaina, kaip dabar nuo 

žmonių ima per 12 mėne- 
sių, tai ji per metus laiko 
turės pelno $8,043,722. 
Apskaitymas paremtas mė 

nesiniū pranešimu apie ope- 
ravimus pagal naują kainą, 
kurią komisija reikalavo 
kompanijos pastatyti ir pri- 
skaitė kompanijos priduo- 
tas įplaukas ir išlaidas iki 
gegužio 1 d. 

Kompanija padaro pelno 
ant kiekvieno tūkstančio ku 
biškų pėdų parduoto gazo 
dabartine kaina 29ytc. Pa 
dirbimas, pristatymas ir iš- 
rinkimas sąskaitų atsieina 

i 50c. tukstąnčiui pėdų, o į- 
plaukos už gazą ir prekes 
išneša daugiau kaip 88 c. 

j tūkstančiui. 
I 

$60,000 CHICAGOS 
GARDUI ŠUNIMS, 

Miesto inžinieriaus padė- 
jėjas F. E. Coombs įteikė 
miesto tarybos sveikatos ko 
mitetui plianą įsteigimui 
parodos dėl šunų. 

Viršininkai Dr-stes Šv. Vin 
cento Fererušos, 

Town of Lake, Chicago 
Kazimieras Makaras, Pirmininkas, 

5137 So. Paulina Street, 
Jurgis Brazauskis, Vice-Pirminlnkas, 

4551 So. Hermitage Ave., 
Juozapas Legnugaris, Prot. Rast., 

173C W. 47th Street, 
Nik. klimasauskls, Finansų Rašt., 

4441 So. Wa«htena-, Ave., 
Jona3 Viskontas, Iždiniu^aa, 

1809 W. 46th Street, 
Ant Bielskis, Iždo Globėjas. 

'4937 S. Wood St., 
Jonas Jucius, Iždo Globėjas, 

4403 So. Wood Street, 
Aleksandras Sadauskis, 

4316 So. Wood Street, 
Juozapas Rlmkeviče, Maršalka, 

1736 W. 47th Street. 
1333 So. 50th Ct. Olcero, 111. 

i Viršininkai Draugystes Šv 
Antano iš Padvos 

South Side, Omaha, Nebr 
Petras Kirdeikis, Pirmininkas. 

2634 Y Street, 
Jonas Armoška, Vice-Pirmlninkas, 

3116 T Street, 
Antanas Akromavičius, Fin. Rašt., 

.5328 So. 33rd Street. 
Jonas Bazaras, Prot. RaSt., 

3437 U Street. 
Rsrnardas Maslauckas, Iždininkas, 

5107 So. 39th Street, 
Kaz. Alekonis, 5317 So. 33rd St. 
Pr. Versiackao, 5311 So. 33rd St,, 
Juoz. Aleksa, 5309 So. 33rd St., 
Pr. Reibikls. 3105 X Street, 
St. Butkus, 4218 So. 36th Street, 
B. Sugentas, Vice-Pirmininkas, 

Maršalkos 

Viršininkai Lietuvių 
Pilietinio Kliubo, 

Detroit, Mich. 
Povilas Lapelkis, Pirmininkas, 

1075 Fisher Ave., 
Kasos Globėjai 

748 Hendrie Street, 
Jos. Velioniškis, Nutar. Rašt., 

625 Livernios Street, 
Wm. LcSČInskls, Finansų Rašt., 

204 Cardonl Ave., 
Vladas Milkevičius, Iždininkas, 

2163 Russell Street, 
"Lk*uvos>' Dienraščio organo užra» 
šėjas Kliubo nariams John Naujokas, 

217 Cardoni Avenue. 
Lietuvių Pilietinio Kliubo susirin- 

kimai laikomi kiekvieno mėnesio ant- 
rą, ned61dlenj, 2:30 vai. po pietų, 

!73 Gratiot Ave., Scbulte svetainėj. 

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

SEIMO VAKARAS. 

unijos su Rusija (Publika: 
No!). Ar norite unijos su 

Vokietija? (No!) Ar no- 

rite bent kokios unijos su 

Lenkija? (Ko Seimas ne- 

plyšo nuo galingo Ne! Nie- 
kados !\ 

Gubernatorius Illinois vai J 
ptijos Frank O. Lowden, ne 

galėdamas pats pribūti, at- 
siuntė laišką su pasveikini- 
mu Seimo, ir gerais jam ve- 

lijimais, išreikšdamas viltį, 
kad "Lietuva po šios karės! 
.susilauks geresnės ateities." 

Kongresman Mason kai- j 
bėjo karštai ir gavo nema- 

žai karštų plojimų, ypač 
kuomet jis stojo už tai, kad 
Lietuvos neprigulmybė' bu- 

tų pripažinta. 
Kongr. Sabath'o Kalba. 
Kalbėdamas pasakė, kad 

! kaipo narys tforeign Rela 
tion Committee balsavo už 
neprigulmybę čecho-Slova 

kijos ir Jugo-Slovakijos ii 

jis taipgi balsuos už nepri- 
gulmybę Lietuvos, ir pri- 
sižadėjo remti kongresmano 
Masono rezoliuciją kongre 
se dėlei Lietuvos neprigul- 
mybės. Jo užreiškimas, 
kad nežiūrint buvusio kri 
tikavimc prezidento Wilso 
no, jis giliai tiki, kad didis 
prezidentas Wilsonas darė 
.viską, kas tik jo galybėje 
yra, idant visos tautos gau- 
tų laisvę. (Didi plojimai), 

i Trumpa prakalbėlė padarė 
\ labai gerą įspūdį. 

(Bus daugiau*) 

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

' Pirmininkas I. Kasėvieius, 25 Ilin- 
llo av. 

.ViCfi-pirmininkas C. Sugcntas, 3S 

Laura S t. 
Protokolų raštininluifl B. Balutis, 

;8 Melvilia av. 

Finansų rašt. Jurgis Salasevičius, 
329 Cardoni av. 

Iždininkas I. Naujokas, 217 Cardo- 
•įi av. 

Maršalka Juozas Salasevičius. -221 
Oardoni av. 

Maršalka Fr. Barkauskas, 151 Car> 
Joni av. 

Knygų vedėjas D. Kadys. 79 Mel- 
rille av. ir 

Knygy vedėjas I. Statkevičius, 195 
Jardoni av. 

Draugystės korespondentai: 
Juozas Lenkaitis, 229 Cardoni av. ir 

Tonas Statkevičius 195 Cardoni av. 

Draugija susirinkimus laiko kas 
>askutini nedėldien} kiekvieno mėne- 
iio lietuvių pobainytinėjo svetainėje 
irie Westmenister ir Cardoni gatvių, 
.o j po pamaldų 12:30 vai. 

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

Ant Town of Lake, Chicago 
\ntanas J. Kareiva, Pirmiuinkas. 

1805 W. 4Cth St. 
Lud. Šimulis, Pageibininkas. 

4524 t>o. Paulina St. 
r. C. Rauba, Nutarimų Raštininkas. 

2518 W. 46th PI. 
Kazimicraa Stanišauskis, Knygvedis. 

4600 So. Wood St. 
lonas Vcskontas, Iždininkas. 

Viršininkai Gvardijos DLK. 
Vytauto, 1 Divizija Raitelių 

i Town of Lake, Chicago, 111. 
Juozapas Letukas, Pirmininkas, 

i 4524 So. Wood St. 
Liudvikas šimulis, Vice-Pirminlnkas, 

4508 So. Paulina Street, 
Juozapas Legnugaris, Prot. ltašt. 

1736 W. 47th Street, 
Vladislovas šarka, Finansų Rašt. 

4512 So. Talman Ave. 
Jonas Balnis, Iždininkas, 

4536 So. Paulina Street, 
Vincentas Pstkeviczius, Iždo Globėjas 

2556 W. 60t.h Street, 
Nikodimas KlimašauskK Iždo Glob 

4441 So, Washtenaw Ave. 
Petras šarka, Iždo Globėjas, 

4600 So Marshfield Ave. 
Liudvikas Baneviczius, Maršalka, 

1849 W. 45th Street, 
Juozapas Legnuparis, Gvard!jos Gen 

1736 W *7th Streot 

Viršininkai 'Birutes' Dr-joi, 
Kenosha, Wis. 

P. Beišys, Pirmininkas, 
182 N. Howland Ave., 

A. Kvedaras, Prot. Rašt., 
921 Jeune Street, 

H. Labanauskas, Finansų RaSt... 
818 Albers Street, 

A. Tunkeviče, Iždininkas, 
367 Broad Street, 

S\Ų GADYNIŲ PRIE- 
ŽODŽIAI. 

Ramiau važiuosi, pats ra- 

mesnis busi. 
Septinis kartus apmastyk, o 

aštunta sakyk. 
Greitai pasaka pasakojasi, 

bet ne greitai spausdinasi. 
Pasitikėk žmonių teisingu- 

mu, bet nepamaršk pasidaryti 
(1< )kumentą. 

"Lietuviškas | 
Išradėjas". 

šituo vadru Išdaviam*» nauja 
knygute dėl išradėju, talpinanti 
20 paveikslųir iliustraciją, vi- 

išoklų išradėjų ir Iftradimų, bu 

aprašimais ir paveikslais miestų 
New York'o Ir Washlngton'o. 

šią brangių knygutę, męs iš- 
siunčiama kiekvienam ant pa- 
reikalavimo. 

DYKAI 
Jeigu Jus norite žinoti klok 

turte žraonšs prasigyveno ir 
kiek dar galima prasigyventi 
su pagelba naudingų išradimų, 
tai rašykite tuojaus reikalauda- 
mi tos najudlngos knygutes. 
Kaipo člnoval (ekspertai) pa- 
tentų, bandame Išradimus 
D Y K. A. L Rąžykite: 

American European Patent 
Offices Inc. 

2 56Broadway (LA 
;NEW YORK, N.Y.) j 
t i 

Gerkite ir 
Gyvenkite! 
BURDOS ARBATA išvalymui pa> 

prastai veikia ant organizmo virSki 
nimo ir valo krauju. Tai yra pasek- 
mingas, švelnus ir malonus \alymo bu 
Jas. Greitai prašalina visus užkietė 
jimo atsitikimus, apsunkinimus kepe 
nu, dispepsija, rūgštis viduriuose 
triukšmą ir galvos rcfcimąsl ir plėtmus 
nuo veido. 

BURDOS Arbata yra lubai brangiu- 
įtinu vaistu, gydymui peršalimo, kosu- 
lio, karščio arba vidurių kataro. 

Kaina 2cc už vieną, pakelj. Galima 
gauti visose aptiekose arba tiesiai per 
krasę iš ./ 

Burda Drisg Oo.i 
1363 N. Ash'and Av.t Chicago, III.! 

CHICAGO 

Suvirš 1000 kambarių. Kiekviename 
kambaryje maudynė, salias ledo van- 
duo, pilnai ir patogiai apstatytas. Ant 
kiekvienų lubų randasi savo užveizda. 
po kurio priežiūra prityrusių patar- 
nautojų būrys, kurių rūpesčiu yra su- 
teikimas jums kiekvieno esmulkmeniš- 
ko ypat!5ko patogi mo. 

Namai Terraoe Garden 
CHICAGOS GRAŽIAUSIAS 

RESTAURANTAS 

Jo architektūra ir fiziškas gražumas 
yra vienintelis. Niekur kiitur pasauly- 
je nėra restaurantas taip įtaisytas.' 
Valgantieji sėdi kaip operoje, kiekvie 
riam r'x>kial matosi "isa valgykla ir es- 
trada. 1000 gali sutilpti liuobai. Patar- 
navimas tylus, greitas ir mandagus. 
Palinksminimas yra vienas iš puikiau* 
šių — tai yra rinktiniai pasaulio anei 
tinirikai ir klt! pamarginimai, mainomi 
ke.3 savaitė. 

MORRISON HOTEL 
Madison ir Clark St. 

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

(stalas ciykai) 
Po ypatiška priežiūra Harry C. Moir 

Užvaizda uikviečla delegatu? Lietuvių 
Seirm* 

PARSIDUODA DODGE 
ant penkių pasažierig 11)17 metu, trįs 
nauji tire'ai. kas at&iSauks greitai, 
tam parduosiu pigiai. Atsišaukite 
vakarais nuo 5-tos iki 12-tos, 3čios 
lubos iš užpakalio, 321!) Auburn Av. 

REIKALINGAS VARGONININKAS 
Tuojaus yra reikalingas geras var- 
gonininkas,, mokantis vesti orkestrą, 
gautu už tai tkstrp, atlyginimą. At- 
sišaukti pas: 

ltev. Joseph židanavičius, 
200 E. Main St., Amsterdam, N.Y. 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

M?s galimo parduoti jums 'ounga- 
low (namelj) dviejų i'lutų MAROUET- 
TE MANOR. Netoli antrojo didžiau- 
sio parko Chicagojo su visai mažu 
{mokėjimu ir ant labai prieinamų iš-j 
mokėjmo sąlygų jųs galite įgyti sau 

namų. 
francis KiBor/r & :;e 

240^ Vv. Wiū St, 
Tol. Prospeot 023. 

PRANEŠIMAS 
Ateikite- į šį ofisų ir gausite viidolį 

surašę, geriausių b ar genu ant pardavi- 
mo ant labai prieniamu rųlygų išmo- 
kėjimo. Union Ave. netoli nuo 35tos 

gatvės, namas ant dviejų lubų5—G 
kambariai, su toiletais ir gazu. randos 

3238 Parnell Ave., plytų namas, ant 

dviejų lubų, po G kambarius, su toile- 
tais maudynėmis, Kaina $3500. 8 kam- 
bariu plytų namelis netoli nuo 32ios, 
kai.">a $1850. 

Labai puikus plytų namas prie 
Emerald Ave., netoli nuo 31mos, 4 ir 
5 kambarių kiek "ienas Hiatas. G toi- 
letai ir gazas, kaina $0300, 

Klauskite Mr, Tamašaucko. 
ERNIS r-EENEY. 

603 W. 31st St, ChicagO, 111. 

PARSIDUODA 
muro namas Vi bloko nuo bažnyčios 
\vest sidėj, ant 3 lubų ant 2 lotų; 
randos $120.00 j mėnesį. Prekė 
$8,000. Gera proga biednam likti tur- 
tingi' per keletu metų, namas gera 
me padėjime. 

Jusiin Mackic.vich, 
2342 S. Leavitt St-, Cliicago. 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIŲ BENDROVĖ REIKA- 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KŲ R! E 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS; IŠLYGOS LA- 
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS: 

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

CHICAGO. ILL. 

I 

VALENTINE D&ESS M A KIN G 
COLLEC-^ 

Mokina siuvimo, klrplao, 
dienomis lr vakarais dūl bizuio ir 
uami;. Paliudijimai išduoda i ii vir 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba račykite, o męs p".ai?tfiugs:rn«- 
suteikti Jums patarmę 

SARA F A TV, K. Principal 
24-17 Wc Madison St. 

0205 S. HAlBtPd i>L taoO WellB Si 

Lietuviška 

Norintieji tikrai lietuviškų valgiu: 
V>arščiy. kopustu ir tt. ateikite jseniau- 
ais}, didzaiusą, š.ariausig. ir vasaros 
laiko vėsiausią, valgyklą. 

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

Liberty Bondsai 
Męs Perkame. 

LIBERTY BONDSUS 
Mokame pinigais—Be jokio 

atidėliojimo—Bile sumą j 
$50—$100—?500—ęiooo i 

Męs taipgi atperkame nepa 
baigtus mokėti kontraktus 
MįS MOKAME AUGŠ- 

ČIAUSiAS KAINAS. ; 
Gyventojai toliav. už miesto gali siij į 
sti savobondsus užregistruodami pe! i 
knisa; Mę prisiunčiamo jums pini- 
gus ta pačią. dieu-?., kaip tik gaunanu 
jusij bondsjį. 
Ateik—Rašyk—Telefcnuok 

LIBERTY SECURITIES CO, 
Room 716—155 N. Clark S t 

Chicago, III. 
Phone Majestic S817 

filANEŠK 
Dėl Mušu Darbininkų Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

Pr«d5k Naujus Metus su tobulu alcty r» 

gejimu, taip. kad nipl"* nspraleistumei per r 
sus motus, kas t*,\i v,all būti naudin,^. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins f.kiij ū 
galvos skaudėjimus, trumparegystS tiba t*li- 
regysiS prašalinama, pasitarkite su m aru m. 

pvies einunt kur kitur. Kgzaminacija DYKAj, 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1301 S ASHLAND AVE., GMICAGO 

Kampas 18tos Gatvės. 
3tios lubos, virs Platt'o aptiekus. Tėmvklt* 

i -nano para'a 
Valandos: nuo 9tos vai. ryln iki 8 vai. vak. 
Kedčlioj: nuo 9 yal. ryte iki 12 vai. dienos. 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S. Halsted St 

I 7 raland* ku rthm 

Su bato jų ir ned£lloal 2 raL po ptet% 

Žemai'I5c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir karės mokestj 

John Eurkaitis 
Lietuvis Siuvėjas 

naujų vyriškų drabužių. Taip- 
gi valo ir prosavoja Jvairius 
drabužius. Nauja vieta. 

4620 Marshfield A ve. 

CHICAGO 

Or. Virpa Nuboti 
Physician & SJrgeca 

Suoi West 2211d Street 
21 ii MarshalJ Blvd 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po plot 
7 iki 9 vakar© 

loi. Lavvndale 650 
Gyvenimu 

U'eL Rockvvell 1S81 

Daktaras 

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

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

Telefonai 
Yards 2844 

Te! YARDS 15M 

DRf J.KULIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAI 
Gydo visokias ligas moterlf, vaiky ir vyrų Speciališkai gy- do limpančias, užsisenėjusiaa 
ir paslaptingas vyru ligas 

3259 Su. H&isted St., Chicago, fi$ 

Dr. G. PI. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3549 S. Morgan St., kerti 32 et 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, ir Chroniškų Ligų, 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. u—b Tok., Nedėl. $—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

LIETuSfeMMS* 
Patarnauju Laidotuvėse koge- 

riauslai, teisingiausiai lr daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabus lr 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius sauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems r^kaiams dienjj ar 
naktj. 
3305AuburnAve.' Tel. Orover 4139 

Dr. M. Herzman 
1$ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojas. chirurgas ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas. Ty- 
rų. n.oterų ir vaiki;, pagal naujausias 
.-netodas. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisui. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 1 Sth Street, netoli Fisk Street 
VALANDOS: Nuo 10—\2 piety, ir 6—8 vakarais. Telephoae Canai 2110 
GYVENIMAS- 3412 Se. Balsted St 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 
J*"**'w 

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

H. EPŠTEIN, 
Roora 7C8; 6 No. LaSalle St. 
Telefcnas Franklln 2803. 

LIBERTY E30IM DS 
Męs perkame Liberty Bonds nž 
pilnį "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
TJtarninkais Keivergais ir 
Subatomis 9—9. 

CASH 
J.G. SACKHEIM & CO, 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe WQOd ir Paulina gatvių: 

FIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAŠT 
ar.t Durų, Lentų, RSmų Ir Stogams Poplerlo SPECIALIAI: Maleva malevojimul rtubų 18 vidaus, po $1.40 už galioną 
CARR BROS. VVRECKING CO. 

3003-3039 SO, HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

Lietuviška Gydykla Dft. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias Hgaa naujausiais budais ir su pagelba 
naujausių ir tobuliausių ©lektrikinių Jtaitų. Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. .NedSldieniais 10 iki 12. 1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

DHL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR, S, SHANKS 

Pagyvenimo ofipas"-^^^^ Gydytojas ir Chirurgas 
859 N. Robey St. Gydo visokias Vyrų ir 

Kampas Iowa St. ^^^^^moterų iigas taipgi ii 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^^£hirurgiškas lig.'.s. 

Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. Halsted 
Valandos: 11—6 popiet; Nedaliomis 11—1 popiet. Cliicago 

imiiMliilIMUlIIIN 

i VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinu siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti laiku, vėliausių stalių ir konservatyviškų modelių $20.00 iki $45.00. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiau Pirkite F.au overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turimo daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščiau Full dress, tuxedo, frakai' ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. Krautuvė atdara kas vakarą, iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. Subatomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Insteigta 1902 1405 SO. HALSTED STREET 
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