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LIETUVIAI PERGALĖTO 
JAIS ARTI DVINSKO. 

Kopenhagcnas, birželio 9 
d. — Estonijos generalis 
stabas išleido oficialį pra-j 
nešimą, kaj estonų puikai, 
užėmė Kreizburg ir Jakob^ 
tad į pietryčius nuo Rygos; 
gi lietuvių pulkai, nesilai- 
komi bolševikų prisiartino 
link Dvinsko* 

Pranešimas .skamba se- 

kančiai: 

"Estonijos kariumenė pa-! 
siekė Dauguvą ir eina pie- 
tų link užimdama Kreis- 
burę ir Jakobštad po smar- 
kaus mūšio su priešais. 

"Pergalėtojai lietuvių pul 
kai jau prisiartino prie tvir- 
tovės Dvinsk iš peių pusės, 
varydami pirm savęs bolše- 
vikų armiją. 

Vokiečių pabolac- 
v i kame. 

SiockhoJmab, birželio 9 
d. — Estonijos štabas ofi- 
cialiai praneša, kad į rytus 
nuo Rygos ištiko mušis tarp 
Estonijos kariumenes ir vo- 

kiečių rezervines kariume- 
nes. Mūšyje prieš vckiečius 
dalyvavo ir skyrius latvių 
kariumeres. 

Mušis su vokiečiais ištiko 
sektore Ramiszk, kur Latvi- 
jos baronų sudaryti pulkai j 
Vyjosi latvius ir susiduri su 

Estonijos kariumene. Mušis, 
sulyg pranešimo, dar tęsia- 
si. 

ANGLU PERGALĖ TIES 
KRCNŠTADTU. 

Helsingforsas, birželio 8. 
šiądien gauta pranešimas, 
kad mūšyje anglų ir bolše- 
vikų laivynų ties Kronštad- 
tu anglai nuskandino du boi 
ševikų laivu ir privertė bol- 
ševikus apleisti vieną forfą 
Kronštadto tvirtovės. 

APSIIMA MOKĖTI 
RUSIJOS SKOLAS. 

Paryžius, birželio 7 d. — 

Havas agentūra praneša, 
kad admirolas Kolčakas at- 
sakydamas j talkininkų už- 
klausimus užreiškė, kad jis 
gerbia talkininkų išreikštus 
principus ir kad Rusija bus 
atstatyta ant demokratiš- 
kiausios papėdės. 

Kolčako atsakyme taipgi 
pabriežiama, kad jo valdžia 
nusprendė apmokėti visas 
Rusijos skolas, jei tame rei- 
kale sutartis esą padarytos 
pirm lapkričio mėnesio 1917 
metu, t.y. pirm bolševikiš- 
kos revoliucijos. 

VENGRAI VIS MUŠA 
ČECHUS. 

Vienna, birželio 7 dieną. 
Vengrijos sovietų kariume- 
nė vis pasekmingai perse- 
kioja cechų armiją nors ce- 
chais dabar komanduoja 
Francuzijos generolai. Ven- 
grai persikėlė per Dunojų ir 
yra pavojus Presburgui. 

Kontr-revoliucija Vengri- 
joje taipgi po biškį plėto- 
jami; revoliucijonieriai savo 
veikimu ypač pasižymi apie 
linkėję Odenburg apie 37 
mylios j pietryčius nuo 
Viennos. 

ANGLAI UŽIMS SALĄ 
OZEL, 

Londonas, birželio i d. 
iš Kopenhageno gauta ži- 
nių, kad Anglija užimsianti 
salą Ozel kaipo atlyginimą 
už suteikimą piramos Esto- 
nijai kovoje su bolševikais. 

Sala randasi Baltiko jū- 
rėse arti Rygos i lankos. Ji 
prigulėjusi Rusijai; gi da- 
bar salą savinasi Esionija. 

CLEMENCEAU GRĄSINA 
VENGRIJAI. 

Paryžius, birželio 9 d.— 
Taikos konferencijom pirmi 
nirkas Clemenceau prane- 
šė Vengrijos komunistų vai 
džiai, kad liautusi užpuldi- 
nėjusi ant cechų. Toliau, 
premiero Clemenceau už- j 
reiškiama, kad jei vengrai 
nesiliaus persekioję ce- 

chus, tai talkininkai griebsis 
stiprių priemonių, idant su- 

laikius vengrų karingumą. ! 

LIEPIA SIETI AMERIKO- 
JE BOLŠEVIZMĄ. 

Budapeštas. Specialis ko- 
respondentas Associated 
Press praneša, jog Vengri- 
jos sovietų vadas Bela Kun 
yra pasiuntęs vengrams Su 
vienytosna Valstijosna se- 

kantį atsišaukim^: 
"Atminkite, kad jųs bū- 

dami Vengrijoje uždirbda- 
vote vos '300 kronų j metus. 
,Bet jųs galita pagelbėti sa- 

vo broliams auklėjant ame- 

rikonų tarpe oolševizmą. 

REIKALAUJA UŽVILKTI 
AUSTRUOS SUTARTI. 

Paryžius, birželio 9 d.— 
Galutiną sutvarkymą tai- 
kos sutarties su Austrija, 
kaip manoma, trukdo 
italai, kurie pirm to reika- 

llauja išrišti klausimą pri- 
! jungimo dalies Tiroliaus 
;prie Italijos. 

ST. GEGUŽIS 
L. Seimo pirmininkas. 

KOMUNISTAI IŠŽUDĖ 
3,000 SODIEČIŲ. 

Vienna, birželio 9 d.-— 
Šiaurinėje Vengrijoje, su- 

lyg žinia iš patikėtinų šalti- 
nių, Vengrijos komunistai 
esą išžudę apie 3,000 so- 

diečių. 
Mat 32 sodžių sukilo 

prieš komunistu valdžią ir 
nenorėjo jai pasiduoti. Ta 
da Vengrijos sovietų val- 
džia pasiuntė prieš sukilu- 
3ius sodiečius deviziją regu 
liarės kariumenės, kuri be 
jokio pasigailėjimo iššaudė 
ir iškarstė pusiau apsigink- 

lavusius sodiečių burius. 

Į GIRIOJE SUDEGĖ 8. 

Regina, Saskatchewan» 
Vietos giriose ištiko dideli 
gaisrai, kur sudegė 8 indi- 
jonai ir 16 indijonų apdegė. Į 

VOKIEČIAMS LAIKO 
PENKIOS DIENOS. 

Paryžius, birželio 9 d.— 
ils taikos konferencijos pra- 
nešama, kad iteikimas vo- 
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kiečiaus taikos sutarties 
bus galimas neanksčiau pėt 
nyčios t. y. 13 d. birželio. 

Taipgi tapo pranešta, 
kad vokiečiams, įteikus 
jiems galutinai sutvarkytą 
taikos «utart\ but duota tik 
penkios dienos pasirašy- 
mui po sutartimi, ar atme- 

jtimui jos. 

IJKRAJINOJE ŽYDAI 
ŽUDOMI TŪKSTAN- 

ČIAIS. 
Londonas, birželio 9 <1 

Žydų zionistų komitetas 
Petrograde pranešė lo'ntio- 
nan laišku, kad Ukraiinoįe 
žydai esa žudomi tūkstan- 
čiais. Anot pranešimo, tik 
viename Proskurove tapo 
kazokų užmušta apie 6,000 
Šydų. 

Tame pat pra nėšiui e pa- 
briežiama, kad mieste Žito- 
mire, bėgyje vienų metų bu 
vo net šešiolika valdžių. 

UŽDARE MOKYKLAS 
DĖL PROTESTO. 

Amoy, Chinija, birželio 9 
d.—Vietos mokyklos tapo 
uždarytos dėl protesto prieš 
areštavimą studentų už- kė- 
limą demonstracijų dėl nuo 

sprer.d.f:o taikos konferen- 
cijos. 

ORAS. 
Čhicagoje ir apieiinkėj*?: 
Utarninke dalinai clebe- 

siuota ir kiek šalčiau, nak- 
tin ar Serecloj oras greičiau 
tnepastovus; vidutiniai dau- 
Įgiau šiaur-ryčių vėjai. 

Vakar augšči usia tempe 
ratura buvo 75 apie 2 va- 

.landą po pi et. 
Saulėtekis. .5:14, saulelei 

dis, 8:25. 

! PREZIDENTO SME- 

| TONOS PASVEIKINI- 
MAS. 

Gegužio 6, 1919. 
Amerikos lietuviams 

į per Tautos Tarybą ir 
pykdomojo Komiteto 

j atstovus p. Žilių, p. Biel 
į ski ir.p. Viskontą. 
! Garbingas, bet sun- 
! kias dienas gyvena Lie- 
j tuva. Ją mindo ir ka- 

muoja gruobnys, atėję 
iš tos rytų šalies, kuri 
pasiskelbė nešanti lais- 
vės visoms tautoms, Įsi- 

: veržė į musų kamuoja- 
mą sali iš pietų, vakarų 
kaimynai, kurie dedasi 
visam pasauliui musų 
prieteliai esą. Jie umai ! 
iš pasalų užgrobė Lie- 
tuvos sostinę Vilnių ir 
iš ten siekia paveržti iš 
musų visą kraštą. Jau- 
na Lietuvos valdžia ir 
jauna lietuvių kariume- 
nė kiek tik įstengia spi- 
riasi priešininkams. Pa- 
dėkite, įsigyvenę lais- 
vės šalyj, kurios vadas, 
prezidentas Wilsonas, 
nurodė pasauliui naujus 
tautų bendravimo dės- < 

nius ir stengiasi jos jvk Į kinti. Jųs esate musų j 
viltim sunkią Lietuvos i 
atsikėlimo valandą, j Amerikos lietuviai, nu- J 
vargusi Lietuva šaukia- j 
si jusų pagelbos. Pade- \ 
kite jai ginklu ir viso- j mis savo pajiegomis ap- j 
ginti tėvynę nuo užpuo- i 
lėjų ir jai demokratin- ! 
gai susitvarkyti. Širdin- j 
giausia padėka Ameri- Į 
kos lietuviams už linkę- j 
jimus Lietuvai, per ma-. o 

ne išreikštus, pasveiki- j nimus Tautos Tarybai j 
vykdomamjam Vainiko i 
Komitetui, narsiems lie j tuviams kareiviams ir j 
laisvės gvardijai, per ] 
mane pasveikinusiems j Lietuvą. Išsiilgusi jusų 
Lietuva laukia ateinant 
i paąelbą iš užjurių. 

[Pasirašė] 
Antanas Smetona, 
Lietuvos Prezidentas. 

SEIMO EXTROS! 

Laike 3eimo "Lietuva' iš 
eis dviejose laidose: viena 
iš ryto, kita po piet su vė- 

liausiomis seiminėmis žinio- 
msi. Dabokite 

"LIETUVĄ!" 
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PRIEŠ SEIMINIS 
į I ■ % 

VAKARAS. 

(Tąsa iš pereito numerio) 

Illinoijis valstijos. atsto- 
vų buto spykeris gerb. Da- 
vįd Shanahan, pasakė trum 
pa, bet ylin stiprią kalbą, 
"su visomis keturiomis" sto 
damas už Lietu o vs nepiį- 
gulmybę. Paminėjęs, kad 
jis atmena dar tuos laikus, 
kuomet pirmi lietuviai pra- 
dėjo vykti Chicagon; kad 
jis pažįsta juos kaipo ge- 
riausios rūšies piliečius, jis 
sprendžia, kad milijonai lie 
tuvių ten Lietuvoje yra ne 

menkesnės rūšies, ir kad 
Lietuvių tauta pagalios pri- 
valo turėti laisvę ir neprigul 
mybę. 

Paskutiniu iš amerikonų 
kalbėtojų buvo vyriausis 
teisėjas Apskričio teismo 
Cook pavieto, gerb. Geo. 
F. Barret, kuris, kaip vaka- 
ro vedėjas paminėjo, o pats 
kalbėtojas patvirtino, ne tik 
pažįsta lietuvius, nes per 20 
metų tarp jų gyvena (ant 
West Side), bet, kuris taip- 
gi ir dikčiai lietuvių kai os 

supranta. 
I 

Jo kalba r/*vo labai gera 
ir stipri kaip tuiinin taip 
ir budu sakymo. Teisėjas 
pasirodė gerai susipažinęs 
su Lietuvos istorija, gerai 
pažįsta santikius tarp lietu- 
vių ir lenkų ir prie šios pro- 
gos, vardan teisybės, pa- 
smerkė lenkų mėginimus 
užgriebti Lietuvą. Jis ypa- 
tingai stipriai pabriežė tą 
pamatinę minti, kad Ame- 
rika šion karėn ėjo už tei- 
sybę ir už mažų tautų lais- 
vę, kad ji davė žodį už tuos 
principus laikytis, kad ji 

[savo prisidėjimu kritiškoj 
valandoj karę< laimėjo ir 

J kad ji šiądien privalo žiu- 
[ rėti — ir Amerikos tauta 
prižiūrės — idant tie prin- 
cipai taikos konferencijoj! 
butų išpildyti — o tas reiš- j 
kia taipgi ir laisvę ir nepri- 
gulmybę Lietuvai, kurie ka- 
rės lamėjimui proporciona- 
liškai nešė didesnes aukas 
negu bile kuri kita tauta. 

Vinikas perduoda Lietuves 
Prezidento pasveikinimu. 
Užbaigus amerikonais, 

— kurie, beje, kalbėjo ne 

paeiliui, bet perpinti muzi- 
kališkais programo nume- 

riai?, — pirmu lietuvišku 
kalbėtoju buvo p. M. J. Vi- 
nikas, pirmininkas Lietuvių 
Ezekutyvio Komiteto Wash 
įingtone. 

Savo kalbą jis pradėjo 
nuo pranešimo, kad jis yra 
atvežęs. Amerikos Lietu- 
viams ir chicagiečiams pa- 
sveikinimą nuo Lietuvos 
pirmojo Prezidento Antano 
Smetonos. Suminėjus Lie- 
tuvos prezidento vardą vi- 
sas teatras suužė griausmin- 
giausiu delnų plojimu. 

Kiek laike atgal atėjus 
žiniai apie išrinkimą Lie- 
tuvos prezidentu Antano 
Smetonos, Lietuvių Exeku- 
tyvis Komitetas Washingto 
ne Tarybų ir Amerikos Lie- 
tuvių vardu išsiuntė gegu- 
žio 5 d. Lietuvos Preziden- 
tui pasveikinimo telegramą. 
Chicagos lietuviškos draugi 
jos (per p. Viskontą) pa- 
siuntė nuo savęs toki pat 
pasveikinimo telegramą. 

Prezidentas Smetona tei- 
kėsi atsakyman Į šiuos te- 
legramus prisiųsti pasveiki- 
nimą, kuri p. Vinikas ir ; 
perskaitė. 

Prezidento Smetonos pa- ! 
sveiknimas ir atsišaukimas 
prie Amerikos lietuvių gel- 
bėti tėvynę Lietuvą buvo iš- 
klausytas didžiausioj -oi 
— tik savo širdies plak 
tegalėjai girdėti, kuomet 
kilmingi Lietuvos Prezid 
to žodžiai j kiekvieno Ši dį 
skendo. 

Užbaigus skaityti Prezi- 
dento Smetonos pasveikni- 
mą, kurio pilnas tekstas 
telpa kitoj vietoj šio nume- 
rio, visa publika sustojo ir 
tris sykius smarkiai sušuko 
"Lai gyvuoja", "Laisvės 
Varpui" čia pat pradėjus 
skambinti. Plojimai ir Pa- 
kavimai "Lai gyvuoja" už- 
sibaigė Lietuvos tautiškojo 
hymno pakartojimu, p. šim 
kui užtraukus jį ant milži- 

(Tąsa ant 2-ro pusi.) 
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Telephona Eoulevarc il'jd 

"Lietuva" eina kasdien, Išskiriant nedėldienlus. 
Leidėjai: Lietuvos Dienraščio Bendrovė. JRedakcorlu?' 

4dv, Bronius K, Balutis, Adresas: 

Pronumevatcs, apgarsinimu ir kitokio biznio relka 

lals reik kreiptis laiškais .1 Dienraščio Administraciją 
Korespondencijai!, žinias ir straipsnius reik adresuoti 
Dienraščio Redakcijos vardu. 

Joki raštai, be padavimo įašeJo tikro vardo-pravar- 
dės šapart slapivardės) ir adreso, negali buti sunaudoti, 

Apgart.u.uiŲ kaina sukeikiau a p-reikalavas. 

Asmeniškai Redaktorių salima matyti nuo 11:30 iki 
12-tai išryto ir nuo 5:30 iki 6 vakare. 
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Seimas ir Kariumenė. 

Pirmiausia, didžausio šio Seimo už- 
duotis yra ^rigelbėti išgauti Lietuvai ne- 

prigulmybšs pripažinimą. Ji yra ir viena- 
tinė užduotis, ne3 nors Seime yra ir bu? 
svarstomas ne vienas klausimas ir bus su 

manytas ir nutartas ne vienas darbas, — 

visi jie, vienok, yra daromi vienu mieriu 
ir veda prie vieno tikslo: kuogereičiausiai 
išgauti Lietuvos neprgulmybės pripažini- 
mą. 

Šisai neprigulmybės pripažinimas yra 
ašis, apie kurią sukasi visi kiti reikalai. 
Sykį išgausime Lietuvos neprigulmybės 
pripažinimą nuo pasaulio viešpatijų, tai 
tuomi ir visi Lietuvos reikalai paleng- 
vės. 

Kol to pripažinimo nėra, mums lietu- 
viams prisieina savo silpnomis jiegomis at 
likti tokius darbus, kurių mos atlikti be- 
veik negalime. Męs negalime ašgauti nei 
tinkamos pašalpos savo broliams, nei 
maisto, nei drabužių, nei vaistų, nei kito- 
kių reikmenų, nes męs neturime tinkamo 
kredito užrubežiuose. Jeigu ką ir gauna- 
me dabar, tai tik gurinius, kurie liekasi 
nuo stalų jau pripažintų viešpatijų. Lie- 
tuvos nepngumybės pripažinimas todėl tu 
ri ne vien tik poltišką reikšmę, bet tuo pa- 
čiu sykiu jis turi ir didžiausią ekonomine 
svarbą, nes \isų talkininkų pagelba Lietu- 
vai tuojaus atsidaro, neaklbant jau apie tai, kad Lietuvai tuomet atsidaro proga ir 
geresnę lengvesnę kaip užrubežnę, taip ir 
vidujinę paskolą pasidalyti. 

Jeigu taip, tai yra aišku, kad didžiau- 
siais lietuvių rūpestis yra ir didžiausia šio 
Seimo atyda privalo buL atkreipta i tas 
priemones, kurias geria jsiai gali užtikrin- 
ti Lietuvai jos neprigulmybę ir jos pripa- 
žinimą. 

StS * 

Kokios tos priemones galėtų outi? Jų, 
žinoma, yra ne viena. Lietuvių tautine vie- 
nybė, jų partijų ko-ordinuotas ir tvarkus 
veikimas, jų aukos ir pasišventimas, jų 
reikalavimai ir rezoliucijos — visa tai pri- sideda ir gelbsti Lietuyos neprigulmybės 
išgavimui. Bet męs esame giliai įsitikinę, kad tikriausis, galutinai nulemiantis ir to- 
dėl neišvengtinas ir neapseinamas būdas 
Lietuvos neprigulmybės pripažinimą gauti 
;;ra tik vien ^ Tai lietuvių kanumenės 
steigimas ir jos užlaikymas. 

Męs galime buti absoliučiai įsitikinę,! kad tos laisvės lietuviai negaus, kol tinka-1 
mos kariumenės nesuorganizuos, nes, anot 
to parašo ant Šeiminio varpo, "Tas laisvės 
nevertas, kas negina jos." č^eho-Slova- 
kiįos,. ir Jugo-Sląvijos ir Finliandijos pri- 
pažinimas rodo mums aiškiausiai, kad ir lietuviai butu ja iki šiolei turėję Lietuvos 
nepriguhnybę u7fkrintą ir pripažintą, jei- gu savo laiku lietuvių kariumenę bitume 
sugebėję s ,verti. 

Kariumenės sutvėrimas ii* jos užlaiky- 
mas yra Lietuves neprigulmybės pripažini- 
mo ccnditio sine qua non [neišvengthia iŠ 
iyga]. 

Amerikos lietuviai padarė dideię po 
litišką klaidą, kad šiuo reikalu neužsiėmė 
rimtai prieš porą metą. Lietuviai tėvynėje 
kitaip sio reikalo svarbumą suprato ir pra- 
dėjo tverti lietuvių kariumenę prie pirmo 
sios progos, kai]) tik ji pasitaikė. 

Tuo tiksiu Lietuvos broliai jau kelin- 
iu sykiu šaukiasi prie Amerikos lietuvių, 
kad jie dėtų visas spėkas organizavimui 
lietuvių kariumenės Amerikoje ir pasiun- 
timui jos Lietuvon. Tuo tikslu, kaip gir- 
dime, netrukus atvyksta Amerikon Lietu- 
vos valdžios paskirta kariškoji misija iš 
trijų lietuvi] karininkų. 

Amerikos lietuviai turi tame prigel- 
bėti. Apie lietuvių visuomenes pritarimą 
ir lietuvių jaunuomenės paramą abejoti ne- 

prisieina: nuo pirmos dienos, kada pradėta 
čia tverti burius liuosnorių, musų jaunimas 
ouriais atsišaukinėjo, norėdamas stoti į lie- 
tuvių pulkus. 

Visas keblumas šiame klausime iki šio 
iei yra tame, kad iki šiolei neišgauta nuo 
Suv. Valstijų valdžios tam tikro formališ- 
ko tam tikslui leidimo. 

Prieš pat karės pabaigimą letuvių ar- 

mijos klapsimas, buvo svarstytas kariškose 
sferose Washingtone ir, kaip męs supran- 
tame, valdžia buvo prisirengusi prielan- 
kiai ji išrišti.. Mušiu pertrauka 11 d. lap- 
kričio ;,itą klausimą užmigdė. Dabar, kaip 
girdime, valdiškose sferose apie tą klausi- 
mą vėl pradedama kalbėti. 

Akyvaizdoje to, kas pasakyta augs- 
čiau, męs manytume, kad Seimas turėtų 
lietuviu liosnorių kariumenės klausimą ap- 
svarstyti rimčiausiu budu ir padaryti vis- 
kg, kas tik galima, idant jį išrišus pasek- 
yv> "• vi'— 

{Svetimoje Spaudoje apie Lietuvius. 

LIETUVA IR AMERIKA. 

Lietuvos rubežiai neliko nustatyti ant 

naujo Europos žemlapio. Jeigu ji gaus 
visą teritoriją, kurioje lietuviai sudaro gy- 
ventojų daugumą, tai ji bus apie taip di- 
dele, kaip Belgija ir Holandija, krūvon su- 

dėtos. 

Prileidus tokius rubežius, Lietuva tu- 
rės maž-daug apie 7,000,000 gyventojų ii 
Lietuvių Nacionalės Tarybos išsiuntinėtas 
cirkuliaras atkreipia šios šalies atydą j Lie 
tuvą, kaipo dirvą Amerikos prekybai. 

šitas reikalas yra vertas pamąstymo 
ir ištyrimo iš pusės Amerikos komercijinių 
įstaigų. Visais atžvilgiais tai yra nauja 
dirva, nes ikičiolei ji buvo didesnei dalyj 
vokiškų fabrikantų dominuojama. 

Dabar lietuviai neapkenčia vokiečių, 
kaip politiškai, taip ir ypatiškai. Jie nori 
pirkties nuo talkininkų tautų ir turi labai 
stiprų patraukimą prie Amerikos. Jie no- 
riai sutiks Amerikos pramonines progas. 

Amerikoj yra daugiau lietuvių negu bile kokioj kitoj pasaulio šalyj, išskyrus 
pačią Lietuvą, šitie lietuviai uždėjo pa- 
matus draugiškumo linkui Amerikos tarp 
savo draugų tėvynėje. 

Vien todėl, kad Lietuva yra nedidelė 
teritorija, ji neprivalo buti pražiopsota. Daug buvo rašyta apie Pietinės Amerikos 
turgavietes, bet, išėmus Braziliją ir Argen- iną, Lietuva turi didesnį skaitlių gyven- 
tojų už bilc kurią Pietinės Amerikos respub iiką ir tik vienu milijonu gyventojų ma- 
žiau už pačia Argentiną. 

Lietuvos žmonės yra darbštus, iš pri- gimimo pačėdųs. Jie taip gi yra daugiaus žemdirbių, negu išdirbystes tauta, taigi jie reikalauja įvairios rūšies fabriko išdirbi- nių. Amerikonams apsimokėtų "kultivuo- ti" Lietuvą. 
-— Iš Courier, Buffalo, N. Y. Geg. 25 d. 1919 m. 

MUSŲ. 
Musų tauta yr' seniausia, Musų dora yr' augščiausia. 

Musų kaloa yr' gražiausia 
Musų oda yr' švelniausia. 

Mųs sesutė yr' meiliausia 
Mus krūtinė yr' dručiausia. 

Musų kraujas y r' skaisšiausis Musų liemao yr' tiesiausis. 
Musų plaukai yr' geltoni 
Musu veidai yr' raudoni 

Musu akįs yr' mėlynos 
Musų tauta jom's dabinas. 

A. Svainis. 1 

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) į 

AMERIKOS LIETUVIU 
SEIMAS. 

niškų Auditoriumo vargo- 
nų. 

Užsibaigus ovacijai, va- 

karo vedėjas sumanė tris 
šauksmus "Huray" pagerbi- 
mui musų didžiojo prezi- 
dento Wilsono, didžiausio 
draugo visų nuskriaustų ir 

pavergtų tautų ir draugo 
Lietuvos. Pasipylė toks 
šauksmas, kad manytum sto 
gas liks nukeltas. Tųcmi 
lietuviai parodė, jog lietu- 
viai giliai įkainuoja Prezi- 
dento Wilsono, kuris sun- 

kiai kovoja už teisybės prin 
cipus su europiniais diplo- 
matais. 

Viens iš pirmesnių kalbė- 
tojų buvo padavęs ne visai 
tinkamų aplinkybei kritiškų 
išsitarimų, taikintų Preziden 
tui Wilsonui, bet kupmet 
priėjo prie augščiau minėtų 
trijų "Hurray", nebuvo jo- 
kios abejones sulyg to, kur 
lietuvių šird|s yra linkę. 

Dokumentai iš Lietuvos. 

Užsibaigus šioms ovaci- 
joms, p. Vinikas tęsė to- 
liaus savo prakalbą, ir čia 

pranešė, kad jis yra atsive- 
žęs dalį dokumentų tik-ką 
gaytų Washingtone iš Lie- 
tuvos. 

Šie dokumentai — tai į- 
vairųs Lietuvos valdžios at- 
sišaukimai į Lietuvos žmo- 
nes, prokliamacijos, įsaky- 
mai ir t.t. — parodantieji, 
kaip Lietuva organizavo sa- 

vo neprigulmybę, kaip or- 

ganizavo savo armiją, pini- 
gus, mokslaines ir t.t. Kal- 
bėtojas, imdąflias paeiliu, 
darė nekunas? istraukas is 

tų atsišaukimu: proklama- 
cija apie šaukimą Seimo 
Kaune; atsišaukimas į mo- 

ksleivius, negalinčius dar 
imti ginklo, idant eitų tarp 
žmonių ir judintų jų dva- 
sią prie tėvynes gynimo, 
proklamacija apie steigimą 
letuvių kariumenės ginimui 
Lietuvos nuo bolševikiškų 
ordų ir lenkiškų užpuolikų ; 
šaukimas jaunimo ir visų 
vyrų prie ginklo; apskelbi- 
mas Lietuvos po karės sto- 
viu; prokliamacija apie stei 
gimą lietuvių locno pinigy- 
no, sulyg kurio lietuviškais 
pinigais yra auksinas ir ska 
tikas. Auksinas turi šimtą 
skatikų ir jo vertė yra lygi 
beveik amerikoniškam kvo- 
deriui. Čia, skaitant ištrau 
kas iš šitų įvairių dokumen- 
tų, daugelis žmonių verkė. 
Ypatingą įspūdį padarė pro 
gramas šermenų žuvusiojo 
už Lietuvos laisvę kareivio 
Prano Eimučio, kuris gin- 
damas Amerikos Raudono- 
jo Kryžiaus pasiuntinius 
Kaune nuo Įsiveržimo vo- 

kiškų kareivių, nustojo gy- 
vasties. 

Kalbėtojas užbaigė šauki 
mą visų Lietuvių prie di- 
džiausio darbo tėvynės pa- 
gelbai ir prie vienybės tame 
darbo. 

Adv. Lopattas kalba. 
Jau buvo arti 12-ta vai. 

nakties, kuomet atėjo eilė 
?,nt paskutinio programe pa 
žymėto kalbėtojo, adv. J. 
•Jono Lopattos, kuris nese- 

nai grižo iš Paryžiaus, kur 
jis darbavosi Lietuvos De- 
legacijoj prie Taikos Kon- 
ferencijos. 

Kalbėtojas nuo pat pra- 
džių pažymėjo, kad delei 
vėlaus laiko jis negalėsiąs 
pasakyti visko, ką norėjo 

pasakyti ir apsirubežiavo ^ 

trumpa prakalbėle, žadėda- { 
mas ilgasnę prakalbą apie ] 

lietuvių kovą su lenkais ir ] 

kitais priešais pasakyti lai- j 
ke bankieto, kuris atsibus ; 
utarninko vakare Morrison 
Kotelyje. i 

Advokatas Lopatto patai- 
kė j patį cielių, kuomet jis 
pat Dradžioj prakalbos, pri- 
simindamas apie kovą su 

lenkų diplomatais, pasakė: 
"Męs sukirtome lenkus do- 
kumentais ir savo reikalo 

teisybe" — Publika sulupo 
plojimais ir šauksmai "bra- 

vo", "gerai" iš visų jiegų. 
—Tuomet jie griebėsi 

ginklo, — tę?ė toliaus kal- 
bėtojas — ir įsiveržė Lietu- 
von. Bet męs galų gale su- 

kirsim juos ir tenai ir Lie- 

tuvą, — laisvą ir neprigul- 
mingą — turėsim. 

Gaila, kad advokatui Lo- 

patto neteko progos ilgiaus 
pakalbėti, nes visa publika 
bankietan nesutilps, o jis 
žingendžiai ir stipriai mo- 

ka pasakoti. 

"BIRUTĖS" DAINOS. 

"Birutės" choras po vado 

vyste p. St. Šimkaus pasiro- 
dė iš geriusios pusės. Bu- 
vo ^sudainuota keletas gra- 
žių dainų. Jos, dainos, ža- 

vėjo publiką. 
Taipgi labai gražiai atli- 

ko savo užduotį p-le M. Ra- 
kauskaitė, sudainuodama 
solo, porą lietuviškų daine- 
lių ir vieną anglišką. Nuo 
milžiniškos operinės scenos, 
jos balsas skambėjo, kaipo 
tikros operinės dainininkės. 
Iš solisčių ji viena tiktai ir 
ir tepasirodė. Visos dainos 
ant susirinkusinjų žiūrėtojų 
padarė malonų spudj. 

Reikia suminėti, kad ga- 
na gražiai griežė solo ant 
violončeliaus p. Rans Hess 
pritariant pianui. Gražiau- 
sai pavyko, kuomet p-le Ra- 
kauskaitė uždainavo dainą 
"Kur bakūžė samanota", ku 
riai p. Hans Hess pritarė 
ant violončeliaus, o p. St. 
Šimkus $nt piano. Tokiu 
pat budu likosi išpildyta ir 
viena angliška dainelė. 

Suminėsime ir tai, kad 
giedant hymnus pritarė mil- 
žiniški vargonai, kuriuos 
valdė p. St. Šimkus. Taip- 
gi ir laike praklbų griežė 
vargonai pianissimo, kas bu 
vo kaipo "dugnu" prakal- 
boms ir joms pridavė kokį 
tai gilų įspūdį. 

Apskritai "Birutės" cho- 
ras šiuomi kartu atliko už- 
duotį taip gerai, kaip jau 
geriau vargiai galima. Męs 
neturime išraiškai žodžių ir 
prilyginimų, jei nebent pa- 
sakytume— "Birutė" per- 
galėjo pati save. Ir apskri- 
tai ''Birutei" buvo paves- 
ta sutaisyti dailės pusė ir ji 
viską atliko geriausiai iki 
menkiausių smulkmenų. 

Sustojus publikai ir už- 
traukus "Lietuviais męs esa 
me gimę" vėl pasigirdo Lie-' 
tuvos "Laisvės Varpo" gau- 
dimas. 

Po to, kelių tūkstančių 
minia pradėjo skirstytis, už- 
tvindama apielinkės Audi- 
torium'o gatves. 

.. LAISVĖS VARPO 
ATIDENGIMAS. 

Didelis "Laisvės Var- 
pas", kuris tapo tyčiai šiam 
Seimui atlietas ir kuris bus 
paaukautas nuo šio Seimo 
Lietuvai, kuris taipgi žada 
keliauti po lietuvių kolioni- 
jas Amerikoje, skambinda- 
mas Lietuvai laisvę, išsyk 
metėsi akysna, kuomet sce- j 
nos kurtina pakilo Seimo i 

rakare Auditorium'e parei- < 

ame nedėldienyj. Varpas 
)uvo pridengtas Ameriko- 
riška ir Lietuvos trispalve 
*eltonai-raudonai-žalia vė- 
iavomis. 

Columbia (Amerika) tū- 
ze jo jį padovanoti Lietuvai, 
kaipo jos laisvės symbolį. 
P-nia Drangelienė buvo ap- 
sirėdžiusi ir tam tikrais dra 
bužiais atsikreipė prie Lie- 
tuvos (p-lės Staniuliutės), 
kuri turėio dovaną priimti. 

Columbia taip tarė tam 
tikrus žodžius: 

Tai tarus atidengė 'var- 

pą, aplink kurį buvo susi- 
grupavę lietuvių vaidelytės- 
mergaitės, o toliaus lietu- 
viai kareiviai, ir užskambi- 
nus pirmu sykiu. Publika 
tankiai pertraukinėjo ploji- 
mais. 

Lietuva (p-lė S. Staniu- 
liutė) apsirėdžiusi baltai ir 

persimetusi per petį Lie 
tuvos trispalvę vėliavą, pri- 
imdama varpą, tasakė šiais 
iškilmingais žodžiais. 

Abidvi, reik teisybę pri- 
pažinti, labai gerai išsirišo 
iš savo užduočių ir padarė 
labai gerą įspūdį. • 

SEIMO PROGRAMAS. 
Seimo programo viršelius 

speciališkąį pagamino musų 
dailininkas Jonas Šileika, 
kuriam reik tarti ačiu už 
gražų artistišką darbą. Vir- 
šeliai yra septyniose spalvo 
se, Viršuje Lietuvos Žirg- 
vaikis, ant spinduliuoto sau 
lės fono, aplink apsuptas ža 
lių rutų vainiku. Apačioj 
dešiniam kampe, pritaikius 
prie abelnos formos auksu 

i įrašas: "Programas Ameri- 
kos Lietuvių Seimo iškil- 
mes — Auditorium — Chi- 
cago — 1919". 

Tai yra grauausis pragra 
mas — ir brangiausi? — ko 
kj Amerikos Lietuviai ka- 
danors yra turėję, — tik- 
ras dailės tvarinys, kurį ne 

vienas ilgam laikui pasilai- 
kys. i.;. 

SESIJA PIRMA. 
Birželįo 9 d. 1919 m. 

Dar prieš devincą valan- 
dą į Morison hotelį pradeda 
rinktis delegatai. Būreliais 
sustoję kalbasi apie vaka- 
rykščius įspūdžius iš šeimi- 
nio koncerto, kuris atsibu- 
vo Auditorium teatre. Kiti 
vėl skaito vietinius anglų ir 
lietuvių kalboje dienraščius, 
kuriose nemaža pašvęsta 
vietos aprašymams vaka- 
rykštės iškilmės. 

Tuomi laiku keturi sekre 
toriai peržiūrinėja pribuvan 
čių delegatų mandatus. Se- 
sijų svetainėn įleidžiami tik 
tai delegatai, gi svečiams ne 

turintiems mandatų skiria- 
ma vieta ant svetainės bal- 
kono. 

Čia pat Seimo rengimo 
komisijos pirmininkas p. J. 
Bagdžiunas išdalina delega 
tams ženklelius. 

Dr. A. Zimciias 10:55 
ryte, paprašo susirinkusiųjų 
nurimti. Tuom tarpu išne- 
šama Suvienytų Valstijų vė- 
liava ir Lietuvos "Laisvės 
Varpui'' gaudžiant sugieda- 
mas Amerikos hymnas. 

Įnešama Lietuvos velia- i 
va ir Lietuvos "Laisves Var- 
pui" skambant sugiedama 
Lietuvos hymnas. "Lietuva 
Tėvynė Mūsų". 

Ąnt estadroc užima vietą 
Seimo rengimo komisijos 
pirmininkas p. J. Bagdžiu- 
įas, kuris pasikviečia pas 
;ave pagelbon labjausiai pa 

ddarbavusius clel šio Seimo 
p. Butkų ir p. A. Martin- 
k ų. 

Taipgi užkviečia ant es- 

trados ir p. M. J. Viniką, 
Egzekutyvio Tarybų komi- 
teto pirmininką ir p. J. Lo- 
patto, kuris nesenai sugrį- 
žo iš Paryžiaus. 

Liekasi pakviestas ant es- 

trados North Western Uni- 
versity profesorius, F. L. 
Andersonas. 

Prof. Anderson'as savo 

kalboje trumpai parbėgo 
pereito šimtmečio Europos 
tautų istoriją ir nurodė, kad 
dabartiniai mažesnių tautų 
reikalavimai sau laisvės yra 
visai ne naujas atsitikimas. 
Jau 1815 m., kuomet Vien- 
nos Kongresas sauvaliai pa- 
niekino silpnesnių tautelių 
teises, jau tuomet tautiškas 
susipratimas buvo taip augs 
tai pakilęs, kad buvo aišku, 
jog jo nė jokia spėka neuž- 
gniaužš. Klastingi istorikai, 
nors šitą gerai matė, vienok 
nenorėjo viešai pranešti. Ir 

dabar, kuomet šita karė iš- 
kilo, pasirodė, kad jau jų 
teisingų reikalavimų nebus 
galima užginti. Dabar jau 
kiekvienam aišku yra, kad 

Į nei viena tauta, nei viena 
rasė, n^gfili pasekmingai ki- 
tų tautų reikalais rūpintis, 
ir kad kiekviena tauta tu- 
ri švenčiausią teisę spręsti 
savo likimą. 

Nėra pasaulyje jiegos, ku 
,ri galėtų užmušti tautos 
dvasios. Šitą faktą istorija 
patvirtina. Kiekviena tauta 
turinti savo kulturą, savo 

kalbą, savo papročius, turi 
pilną teisę spręstis ir val- 
dytis. Lietuva, kaipo atski- 
ra tauta ir, tauta taip ilgai 
kovojusi už savo teises, turi 
taipgi pilną teisę laisva ir 
neprigulrmnga pastoti. 

Užbaigdamas prakalbą, 
prof. Andersonas sveikino 
lietuvius už jų drųsą ir pa- 
sišventimą iškovojimui savo 
broliams liuosybės. 

Kalba Lopatto. Pradeda 
nuo darbo, kurį nuveikė j). J. 
Gabrys, kuris apsišaukęs Lietu 
vos Prezidentu. Pribuvus Pa- 
ryžiun tikrajai delegacijai, p. 
Gabrys ja pradėjo įtarti pro- 
vokiškunie ir daug tuomi už- 
kenkė Lietuvos laisvės nepri- 
gulmibės išgavime. P»et p. Gab- 
rys tuojaus turėjo prasisalinti. 

Lenkai Paryžiuj viską daro, 
kad tik Lietuvą pasisavinti, bet 
Lietuvos delegacija, kuri yra 
pilnai ištikima Lietuvos val- 
džiai, pasistengė lenku ta> ne- 

teisybes išaiškinti. 
Lietuvos delegacija Paryžiu- 

je taipgi prirodė, kad rytiniame 
fronte prieš bolševikus kovoja 
lietuviai, latviai ir estai, bet ne 
lenkai. Tuomet Taikos konfe- 
rencija patarė lietuviams su- 

daryti bendrą frontą su lenkais 
prieš bolševikus. Leituviai su- 

tiko, bet tik tuomet, jei lenkai 
pripažįs Lietuvą su Vilnium, 
Gardinu ir Sayalkija. 

Išsiaiškinus lenku melams 
Paryžiuje link Lietuvos, i i e 

i griebesi ir ginklų užėmė Yil- 
niii.. liet tuomi laiku Taikos 
Konferencija išleido padava- 
dijiiną, kad dabar ginklu u/.im 
tos vietos neturės intekmės 
ant rubey.ių nustatymo. 

Toliau p. Lojjatto nurodo, 
kiek dain>- ir naudingo darbo 
padare, Lietuvių delegacija, 
Paryžiuje, paskir pereina apie 
dabartini Lietuvos padėjimą. 
Xors buvo žadėta Taikos Kon- 
ferencijos pripažinimas Lietu- 
vai Neprigulmyb,ės, bet vis ati- 
dėliota. 

Kalba aipe >[ seimą. Šis sei- 
mas yra laba; reikalingas ir 
y ra kaip tiktai laiku sušauktas. 

Skaito laišką L. Taikos de- 
egacijos į Amerikus Lietuvius, 



kuris kiek pirmiau tilpo laik- 
raščiuose. Svarbiausis Lietu 
vos geismas, tai kad tik butų 
kodidižausia vienybė, ir kad 

butų kodaugiattsiai darbo del 
laisvės. 

Lietuvos valdžia grynai re 

miasi ant žmonių. Buvo šauk 
tas steigiamasis Seimas sausio 
mėnesyje, bet bolševikams už- 
čmu dali Lietuvos, tad tame 

fseime tegalėjo dalyvauti aisro- 

vai ne nuo visos Lietuvon. Ir 

suvažiavę užtvirtino vald/.in. 
Taigi Lietuvos valdžia yra pil- 
nai žmonių rinkta, demckrntis 
ka. 

Lietuvių Dienos pinigą: su- 

rinkti Amerikoje pilnai paniekė 
tiksią. Už tuos pinigus A. Rau- 
donasis Kryžius nupirko mc- 

dikamentų (giduolių), maisto 
ir drabužiu. Xe tik už tuos pi- 
nigus nupirko, bet ir dar savo 

pridėjo ir savo kaštais nugabe- 
no. Daiktai buvo išsiųsti i.: 

c 

Kopenhagai :r dabar jau Lie- 

tuvoje Lj.-tuvos valdžios dabi- 
nami. 

Perskaito sutarti su A. Rau- 

donuoju Kryžiumi, padalyta 
Paryžiuje kaipo atsakynia i tas 

visas neteisybes, ir .šmeižtus, 
kurie buvo užmetami preso- 
je ir nekuriu veikėjų ant C. 
Komitetai. 

Skaitom] pasveikinimai: 
Kablegramas nuo Lietuvos 

Ta i b >s delegacijos prof. Val- 
demaro. Pasveikinimas skam- 
ba: 

Valdemaro Kablegramas. 
"Lithuanian peace delegation fervently greets 
their countrymen in convent'cn who at this 
critical moment endeavor to unite all Lithua- 
nian forces in America struggling for Lithua- 
nia's liberty and independence and wiohes best 
success and barmony in common effort for com 

mon cause. Lithuania is in deadly combat w:th 
enemies encroaching upon her liberty Unvai- 
ling are all exertion of adversaries: Lithuania 
mušt be independent, and independence shall 
be secured with your cooperation. 

V o 1 d e m a r, Chairman. 

Lietuvių kalbon išvertus, jis skamba sekančiai: 

"Lietuvių Taikos Delegacija karštai svei- 
kina savo vientaučius Seime, kurie šiuo kritiš- 
ku momentu mėgina suvienyti visas lietuvių jie 
gas Amerikoj, kovojančias už Lietuvos laisvę 
ir neprigulmybę ir linkui kuogeriausio pasise- 
kimo ir santaikos bendroms pastangoms delei 
bendro reikalo. 

"Lietuva yra kovoj ant žut but su priešais 
besiveržiančiais ant jos laisves. Perniek yra 
visos pastangos priešų: Lietuva turi buti nepri- 
gulminga, ir ntprigulmybė bus išgauta su jusų 
pagelba. 

[Pasirašo] Valdemaras, Pirmininkas. 

Sesija uždaroma 12:27 popiet. 

SESIJA II. 
Antra sesija atsidarė ant 

2:20 v. po pietų panedėly- 
je, 9 birželio. 

Sesiją atidarė Seimo ren- 

gimo komisijos pirmininkas 
p. J. Bagdžiunas ir suskam- 

j bė jo Laisvės Varpas. 
Skaitomi linkėjimai Sei- 

mui: 
1) Skaitomas pesveikini- 

jmas nuo M. Yčo iš Pary- 
1 žiaus: 

YČO KABLEGRAMAS. 
"Let colonies wcich you represent join re- 

storation independent democratic Lithuania. 
This Lithuanians frevent desire long live Ame- 
ricas lithuanians and Convention. 

MARTIN YTCHAS, 
Chairman National Progresive Party* 

Lietuvių kalbon išvertus, bus sekančiai: 

"Lai visos kolionijos, kurias jųs atstovau- 

jate prisideda prie atgavimo Nepriguhningos 
Demokratiškos Lietuvos. To Lietuviai karatai 
pageidauja. Lai gyvuoja Amerikos lietuviai ir 
Seimas!" 

[Pasirašo] MARTYNAS YČAS, 
.Pažangos Partijos Pirmininkas. 

2) Telegramas nuo Pre- 
zidento L. Taut. Tarybos 
p. P, S. Vilmonto iš New 

York, N. Y. 

3) Nuo p. M. Petrausko 
iš Boston, Mass. 

4) Nuo Ivanausko ir Lie- 
pos iš Philadelphia, Pa. 

5) Nuo Lietuvių Piliečių 
Kliubo Ansonia, Conn. per 
p. Bujanauską. 

6) Nuo Newarko lietuvių 
inteligentų (su 30 dol. au- 

kų) per p. Trečioką. 
7) Nuo M. Valenčiaus. 
8) Nuo Braškio ir kitų iš 

Grand Rapids, Mich. 
Pranešama, kad yra įplau 

kusių laiškų su pasveikini-, 
mais ir pinigais. Laiškai su 

pinigais palikta perduoti fi- 
nansinei komsijai, kuri bus 

Seimo išrinkta. Linkėjimai 
bus skaityti vėliau, 

j Butkus, Chicagos lietuvių 
draugijų sąryšių pirminin- 
kas pasveikina Seimą ir de- 
legatus. 

B, K. Balutis užkviečia- 
mas kalbėti. Trumpai pa- 
aeiuoja, bet atsisako kalbė- 
ti, nes kaipo vietinis gyven 
tojas nebus žingeidus. 

J. Liutkauskas pakviečia- 
mas tarti keletą žodžių. Jis 
kalba apie Seimo tikslus,! 
kurie begalo yra svarbus. 
Pirmiausiai šis Seimas turi 
daryti viską del Lietuvos 
neprigulmybės, nežiūrint į 
įvairiausius žabangus. Ragi 
na visus dirbti rimtai, išnešti 
rimtas rezoliucijas ir jas 
gyveniman kūnyti. Linki, 
kad tarpe lietuvių nebūtų 
intrigų ir vieni kitų tarukdy, 

mo, nes visiems mums bran- 
gi Lietuvos Neprigulmybė. 

Toliau pagiria chicagie- 
čius už puikų seimo suren- 

gimą, kurie viską geriausiai! 
suruošė. Pasako, kad chi- 
cagiečiai geriau viską suren 

gė, negu pernai surengtas 
buvo new yorkiečiij vfeuoti- 
nasai seimas. 

Seim. Reng. Sekretoirus 
išduoda raportą. 

Siemo Rengimo Komisi- 
jai buvo baisu, nesmagu, 
nes buvo dielė opozicija, j 
Dėlto buvo spėliojimų, kad 
bus mažai delegatų. Bet 
šis Seimas liudija, kad tie 
spėliojimai nuėjo perniek. 
Viso iki šiol pribuvo 470 
delegatų. 

Paskelbiamos seimo pre- 
zidiumo nominacija. 

Hartmanavičius stato kan 
didaturą St. Gegužio. 

Balutis įneša, kad reikia/ 
pirmiau nustatyti kandida- 
skaitlius. Pataria, kad butų 
renkiamas prezidentas iš 3 
kandatu. 

St. Šimkus nominuoja J. 
Lopatto. 

Bijanskas—nominuoja J. 
Bagdžiuną. 

Nutarta rinkti pirmininką 
iš 3 kandidatų. 

Balutis rekomenduoja, 
kad kandidatai pasakytų po 
žodį. St. Šimkus tam prie- 
šinasi. 

Lopatto savo kandidatūrą 
ištraukia. 

Dūdas perstato Balutį, bet 
tas atsisako. Perstatomas 
M. Vinikas, bet ir jis atsako, 
nes jis negali imti aktvvio, 
dalyvavimo šiame seime. 

Balutis kalba apie prezi- 
dento atsakomybę. 

St- Šimkus reikalauja, kac1 
Lopatto turi apsiimti buti 
pirmininku (smarkus delnu 
plojimas). 

Lopatto -antru kartu atsi- 
sako iš kandidatūros. 

Viskontas-perstato Elijo- 
šiu, bet Elijošius atsisako. 
Jis prašo kad butų pirminin- 
ku Lopatto. 

Kandidatai į pirmininkus 
pasilieka: 

St. Gegužis 
J. Bagdžiunas 
Balutis perstato St. Gegu- 

ži kaipo gabų pirmininką. 
Sako, reikia pagerbti p. St. 
Gegužj kaipo SLA. pirminin 
ką. 

t Didžiuma nubalsuoja kad 
rinkti pirmininką viešu bal- 
savimu. 

į Paskiriami balsų skaity- 
! tojai: 

Kučinskas 
Viskontas 

1 Militauskas 
Mikliunas 
Jurgilas 'Į 
Šimaitis 
Ilgaudas ir Vilkevičius. 
Prieinama prie balsavi- 

mo. Balsuoja, bet balsų 
skaitytojai nesusitaiko kiek 
kuris kandidatas gavo bal- 
sų. Kįla tame klausime gin v • 

cai. 

J. Ginius jneša sulaužyti 
tik pirmiau padarytą nuta- 
rimą rinkti viešu balsavimu. 

įnešama atšaukti balsavi- 
mą, kurio pasekmės dar nS-Į 
ra paskelbtos. Ir tas di- 
džiuma balsų nutarta. 

įnešama išnaujo nominuo 
ti kandidatus į pirmininkus 
ir atšaukus pirmesnį nutari 
mą iš naujo nominuojama: 

J. Lopatto, St. Gegužis ir 
J. Bagdžiunas. 

St. Gegužis kalba, kad jei 
vra neužsiganėdinimu, tad 
jis išima savo kandidatūrą. 

J. Bagdžiunas, irgi ištrau 
kia savo kandaturą. 

Bet delegatai nepriima 

kandidatų rezignacijų ir pa 
iieka juos kandidatų liste. 

Balsuoja slaptai. Kandi- 
datais yra: 

pp. St. Gegužis, J. Bag- 
džiunas ir J. Lopatto. Bal- 
savimuose gauna balsų se- 

kančiai: St. Gegužis—136 
balsus, J. Bagdžiunas—103 
balsus, o J. Lopatto—100 
balsų. 

Prezidentu pasilieka St. 
Gegužis. 

Vice pirmininkais akla- 
macijos budu išrinkti pp. J. 
Lopatto ir p. B. Butkas. 

Nominuojama kandidatai 
i sekretorius. Nominuoja 
eilę kandidatų, bet dauge- 
liui atsisakius pasilieka šie: 

V. Jankus 
V. K. Račkauskas 
Evaldas. 
Balsuojama slaptu balsa- 

vimu ir gauna balsų: V. 
Jankus—80, V. K. Račkau- 
skas—112, Evaldas—136 
balsų. 

P-s Evaldas pasilieka pir- 
muoju sekertoriumi, o p. V. 
K. Račkauskas antruoju. 

Skiriama Rezoliucijų ko- 
misija. Pirmiausiai skvar- 
stoma iš kelių narių ji tur' 
susidėti. Didžiuma balsų 
nutaria, kad Rezoliucijų ko 
misija susidės iš 9 narių. 

Rezoliucijų komisijon 111: 

skirta aklamacijos budu 
šie: 

F. Bradčius 
S. Kodis 
J. Hartiuaiiavičius 
B. Balutis 
M. Vinikas 
V. Jankus 

; 
J. Liutkauskas 
J. Jonikis 
Kučinską? 

Presos komisija renkama 
iš 3 narių. Komisijon ak- 
lamacijos budu paskiria: 
Dr. Drangeli, V. Jankų ir 
St. Kodj. 

Finansų komisija. Finan- 
sų komisija patvirtinama ta 
pati, kuri veikė prie seimo 
rengimo komisijos. Ji susi 
deda iš: J. Elijošiaus, J. 
Bagdžiuno, P. Pivaruno, 
Biežio iC M. Dūdos. 

Maršalgomis paskirta pp: 
Jucius, Dimša, Vilkevičius, 
ir Bijanskas* 

Pirmininkas seimo rengi- 
mo komisijos p. Bagdžiu- 
nas atlieka naujos seimo 
valdybos instoliaciją pasa- 
kydamas malonią prakalbę-< 
lę.' Jis prisimena Varpo is- 
toriją, kaip tas Varpas bu- 
vo nulietas ir tam panašiai. 

Naujai išrinktiji seimo 
viršininkai užima vietas. 

Naujai išrinkto seimo pre 
zidento St. Gegužio kalba. 
Jis savo trumpoje kalboje 
nupiešia svarbiausius seimo 
obalsius ir tikslus, kuriems 
seimas buvo šaukiamas. 

Taipgi ištaria varde sei- 
mo ačių chicagiečiarns už 
surengimą šio seimo. 

Atsistojimu ir tyla prisi- 
menama tie, kurie žuvo už 
Lietuvos laisvę ir demokra- 
tybę ir tuomi atiduodama 
pagarba, kareiviams, kurie 
padėjo savo gyvybę už tuos 
augštus idealus. 

Skaitomas telegramas su 

pasveikinimu nuo Šv. Kazi- 
miero draugijos iš Ansonia, 
Conn. 

Sesija užsidaro ant 6:05 
v. vakaro nutarus susirink- 
ti rytoj 10 birželio 9 vai. 
ryte. 

Tąs2 
(Bus daugiau) 

Fragmentas. 
Tu, kurs gyveni kovos 

mieste, klausykis mano žo- 
džių. 

Tai meilė, kas į tave kai-į 
ba. Į 

Atbusk ir kelkis. 
Meilė senai tave žadina. 
Budėk! 
Meilė yra gyvas faktorius 

tavo gyvenimo. 
Skubėk! kelkis! Laikas 

trumpas ir valanda artina- 
si, —kurioj tu busi pašauk- 
tas išduoti man savo atskai- 
tą. 

Ar tavo atskaita teisin- 
ga? 

Ar tavo svarstyklės lai- 
kosi lygsvarume? 

Ar meilė ir harmonija už- 
lipė visus tavo širdies ply- 
šius, ir nušvietė tavo tam- 
sius takus, ir palinksmino 
tavo nuliudusius draugus? 

Ar tavo širdis pasiliuosa- 
vo nuo visos skaugės, ne- 

apykantos, pavydo? 
Ar tu lauki viltyj ir džiau 

gsme pašaukimo valandos 
—valandos, kurioj tu turėsi 
išduoti savo atskaitą: savo 

veikimų ir darbų, savo pla- 
nų ir studijavimų, ir viso 
gyvenimo atskaitą? 

Jei taip tai buk linksmas, 
nes viskas esti gerai ir tvar- 
koj su tavim. 

Bet, jei baime stovi kaipo 
sargas prie tavo durių, ir 
tu drebi pašaukimo valan- 
dai besiartinant, tuomet 
buk tikras, jog esi praradęs 
savo kelią. Ir jeigu nori sa 
vo tikslą atsiekti, nebeklai- 
džiok ilgiaus tyre, bet su 

augštu pasiryžimu jieškok 
kito tako. 

Ir vėl tariu: 
Atbn>k! kelkis! budėk! 
Nebebastykis ilgiaus po 

tyrą. Sustok... Grįžšk... 
Jieškok Teisybės vieškelio. 
Susirask Taką, kuris ves ta- 
ve Į Ramybės Klonį. 

Keliauk ir triuskis! 
Neatbok ant vargo ir ne- 

laimių. Žengki per krump- 
lius ir dyglius ir jieškok Tei 

rsybės Tako. 
j Mylėti yra dieviška. 
! Buti valdonu sav§s — tai 
padaryti laimingu visa pa- 
šaulį. 

Gyvenimo namas laipinąs 
džiaugsmo, hanrermos ir 

saldumo. 

Patenkink save šiomis gė 
rybėmis. 

Laikyk širdį gerai sušil- 
dytą meilės ugnimi. 

Duok meilę pilnybėj. 
Nesi gėdink apreikšti ar- 

čiausia ir dižiausią Dievo 
meilę. 

Reikalauk kas dien, kad 
meile ir sandara apglėbtų 
visą pasaulį. 

Meilės galybė panaikins 
ardančias spėkas. 

Stipriausios spėkos neį- 
stengs irties prieš meilės 
sriovę. 

Meilė yra tobula Harmo- 
nija. 

Harmonija tobulas Virpė 
jimas. 

Virpėjimas yra materia- 
lis pasaulio padėjimas. 

Duok meilę visiems— 
augštam ir žemam — ir pa- 
daryk pasaulio giesmę links 
rnybės ir ekstazo giesme. 

Tai yra Meilė, kas atve- 
ria Sielos duris. 

Meilė yra šviesa take. 

Mokyk pasauli puotuoti 
meilėje. V. J. B. ( 

Lietuvės Laisves Varpas, kuris yra atidengtas 
Amerikos Lietuvių Seime Chicagoje 8, 9, 10 ir 11 Bir- 
želio 1919 m. ir kuris padovanotas Lietuvai, kaipo am;i 

rikiečiu lietuvių filiausis prijautimas ir Lietuvos Ne- 
prigulmybčs paskelbimo. 

Ar Myli Skaitymą? 
RYMAS. Emile Zola romanas iš francrzų kai 

bos vedtė J. Tai yra labai svarbus ir garsus veika- 
las, prašytas vieno geriausiu franeuzų rašytoju E m: 

le Zola. Šita knyga yra versta i visas civilizuotas*, 
kalbas, toclėl kad yra aprašyta žingeidžiausi nuoti 
kini Ryme. Mylinti skaitymą romanu, tai šitas yra 
labai gražus romanas, lietuviškas vertimas yra Icng 
vas ir gražus. Knyga gražiai ant geros popieros 
atspausta, 432 pulapiai, popieros viršais ... .SI.75 

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

gyno, adresuojant: 

3253 So. Morgan St., CHICAGO, TLL. 

A. L. T. S. ORGANAS 

A" 
ia '•'-'Ji, hi v;1 ui Va £r^k 

Puikiausiai nušvisčia lietuvių gyvenimą visame 

pasaulyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalus. 

EINA KAS SĄ7AITĖ 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite požiurejimui adresuodami: 

"S A N D A R A" 
366 Brcadvvay, So. Bcston, Mass. 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRAST'S 

"DIRVA" ■ 

Einu penktadieniais: 
Kaii-a metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metams !52;50 

Numerius pažiurūjimul siunčiamo dykai. 
Turime didelj knygų sankrovą, ir katalogą siunčiama ant pareikalavi- 
mo, gavę 3c štampą. 

Vėliausia indomiausia mui'4 laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo- 
liŲ-zokoninkių gyvenimo uz tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
jau?, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ord^zia U"- 
ba registruotuose laiškuose. 

"DIRVA", 
7907 Superior Street Cfeveland, Ohio 

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

EXTRA VILNIUS 
Pirmos Kiiaoos Grynai Lietu- 

vių Užlaikoma Vaigykka. 
Valgiai gaminama visokie ir tikrai Lietuviški) 

pagal vėliausi siu dienų budą iš gerausių ir švie- 
žiausių visokių maisto produktų ir viskas užlaikoma 
švariausiai, pagal missto sveikatos reikalavimus. E 
Virėjas, expertas, daugeli metų praktikavus įvai 
riuose didmiesčio Aukštos Kliasos Restaurantuose 
ir Moteliuose. 

UŽPRAŠOME ATSILANKYTI 

busiančio Chicagoj Seimo visus delegatus ir Į svečius ir šiaip savo gerus kostumerius ir busian 
čius ir visus užprašome į Vilniaus Valgyklą. | Stalai ir iškilmingas pasitikimas kiekvieno at" I 
silankančio yra laukiama su didžia godone. Tai 1 
yra viena iš geriausių, svariausių ir gražiausių vai R 
gyklų ant BRIBGEPORTO. "Vilnius." 

3212 SO. HALSTED ST., Kampas 32ros R 
Visus Kviečia Valgykla "Vilnius." | 
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Seimo Delegatų Sąrašas 
(T%sa) S&USS 

NEW YQKK, N. V. 

A .L. Centralinis Komitetas 
Jenas Lopatto. 

S. L. A. Organas "Tėvynėje' 
,V. K. Račkauskas 

S. L. A. nuo Centro. 
St. Gegužis, 
L>r. F. Matulaitis. 

A. L. Tautinė Taryba 
P. Purvis, -t 

M. J. Vinik, 
A. B. Strimaitis, 
V. F. Jankauskas. 

Lietuviu Atstatymo Bendrovi 
M. \V. Bučinskas, 
J. Gedminas. 

RAGINE, WIS. 

S. L. A. 100 kp. 
Martinas Kasparaitis. 

A. L. Centralinis Komitetas. 
Ona Do&ienė. 

T. M. D. 121 kp. 
Jaron imas Pili pa v ičius, 
Jonas Bakutis. 
A. L. T. Sandaros 35 kp. 

Antanas Darkintis 
"Birutės" Choras 

Juozas Doksus. 

KENOSHA, WIS. 

Dr-te Lietuvos Balsas 
Kazys Braževičius, 
Kazys. Narbutas. 
"Birutės" Dramos Dr-ja. 
Stasys Pocius 
Andrius Kvedaras, 
I I. Labanauskas. 

G R AND RAPIDS, MICH. 
S. L. A. 60 kp. 

Marijona Bernotienė, 
Antanas J. Bernotas 

CLEVEI AND, OHIO. 
T. M. D. 20 kp. 

Bronius K. Jankevičius, 
Liudvikas G. Apšega. 

Šv. Jurgio Dr-tė. 
Feliksas Baranauskas. 

T. M. 1). 47 kp. 
Antanas Kranauskas 

Dr. Vinco Kudirkos Dr-tė. 
Jonas Plarpa. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
A. L. T. Sandaros 7 kp. 
J. L. Pašakarnis. 

Susivienijimo Lietuviu Sv. 
Kazimiero D|r-tė. 

P. S. Zakaitis. 
"'Sandara" 

Kastas Norkus 
Dr-tė Šv. Petro ir Povylo. 
Jonas Vietrakis, 
Kasparas Zuzevičius. 

DETROIT, MICH. 
Lietuvių Literatūros Dr-tė 
K. Šnuolis. 

T. M. D. 68 kp, 
Juozas Tamošiūnas. 

Lietuvių Pilietinimo Kliubas. 
Kazimieras Nausėda, 
Jonas Naujokas. 

Šv. Jurgio Dr-tė. 
Beneventuras Sugintas. 

S. L. A. 21 kp. 
J. J. Jonikaitis. 

WESTVILLE, ILL. 
S. L. A. 

Antanas Gardžiulis, 
Juo. s Uždavinis 
Andrius Jasaitis. 

Nekaltai Pradėtos Panelės Šv. 
Kastanta Lengvina, 
Lietuviu Ukėsu Kliuban. o C 

Viktoras Stanevičius, 
Juozas Norkus, 
Petras Guntor. 

Šv. Kazimiero Dr-tė. 

Jonas Galinauskas. 
Povilas Juraška, 
Tadaušas Lukošius. 

AMSTĘRDAM, N. Y. 
Šv. Jurgio Dr-tė. 

Simonas Ambrazas. 
Šv. Antano Dr-tė. 

Petras J. Lalas. 
Rochester, N. Y. 

A. L. T. Sandaros 21 kp. 
Liudvika Valienė."* 

Lietuviu Sunų Dr-tė. 
Antanas Vadas. 

TAMAQLTA, PA. 
S. L. A. 4 kp., S. L. S. ir 

L. Kliubas. 
Jonas A. Kemzūra. 

PHILAD&LPHIA, PA. 
Gedimino Kliubas ir Liet. 

! Muzikališka Sales Bendrovė. 
Jonas Grinius. 

Dr-tė Lietuva. 
Atanas Andriuška. 

OGLESBk', ILL. 
Šv. Aanto Dr tė. 

Jonas Kazlauskas. 
Šv. Izidoriaus Dr-tė. 

Jonas Kazlauskas. , 

GRANVILLE, ILL. 
S. L. A. 

Petras Juozapavičius. 
SO. OMAHA, NEBR. » 

Veikentis G. F. ir L. N. Fondas 
Kotrina Juniavičienė. 

MINNEAPOLIS, MINN. 
Dr-tė Laisvės Liet. Amerikoj. 

Antanas Pečiliunas. 
\VILKES BARRE, PA. 

Šv. M i kol o Dr-tė. 
Juozas Kundr~*as. 

S. L. R. K. A. 17 kp. 
Izidorius Tamuliunas. 

Lietuvių Broliškos Pašalpom 
Dr-tė. 

Juozas Mickevičius. 
S. L. A. 35 kp. 

Jonas Nenius. 
S. L. A. 115 kp. 

J. Baubonis. 
DAYTON, OHIO. 

S. L. A. 105 kp. 
Povilas Dambrauskas. 
BINHAMTON, N. Y. 

T. M. D. 15 kp. 
Feliksas Vaitekūnas. 
PAINESDALE, MICH. 

Lietuviu Sunu Dr-tė. c c 

Andrius Mickus. 
PITTSTON, PA. 

S. L. A. 7 kp. 
Tarnas Paukštis 

CHICAGO, ILL. 
Dr-tė Lietuvių Jaunikaičių 

Dainos Mylėtojų. 
Vincas Duoba, 
Juozas Karčiauskas. 

T. M. D. 
M. Stapulionis, 
Df. S. Biežis 
Dr. A. Zimontas. 
Simano Daukanto Dr-tė. 
Stanislovas Stankus 
Juozapas Skutas 
Petras Kenutis, 
Adolfas Kaulakis 
Vincas Puplauskas 

Šv. Elzbietos Dr-tė 
Ona Juraškienė, 
P-lė Elzbieta Makaraitė 

T. M. D. 27 kp. 
Jonas Vaišvilas 

Gvardija Liet. Kar. Mindau-, 
gio No. 1. 

(Gasparas Pakeltis, 
Aleksandra Dargis. 

Paskolinimo ir Būdavo j imo L. 
K. Vytauto. 

Jonas J. Zolpas. 
Simano Daujkatito Teatralis- 

kas Jaunimo Kliubas. 
D. Sabaliauskas, 

PITTSBURGH, PA. 
Sus. Liet. Piliečių Kliubas. 

Juozapas Navalickas. 
SO. CHICAGO, ILL. 

S. L. A. 279 kp. 
Marė Poškienė. 

Šv. Izidoriaus Art. 
Juozas Trijonis, 
Jonas Visockis. 

S. L. A. 74 kp. 
Bonifacas Pivarunas. 
M. Povilaitis. 

SHENANDOAH, PA. 
S. L. A. 23 kp. 

Marė Valaitienė. 
ROCKFORT), ILL. 

S. L. A. 77 kp. 
S. J. Petrauskas, 

Stasys Jakubauskas 
(Toliaus bus) 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES KAMPELIS. 

ŽINIOS IŠ LEETUVOS. 

Iš Lietuvos daug žinių 
atėjo. Dabar tenai veikia 
mus pasiuntinys gerb. R. 
Karuža. Jis Lietuvoje yra 
nuo Gegužio 10 d. ir bus li- 
gi birželio 10 d. arba ilgiau. 
Sugrižš iš Lietuvos apie 25 
birželio, per Kopenhageną. 
Jis atsivež daug įvairių Lie 
tuvos valdžios sumanymų 
del Amerikos lietuvių ir po- 
draug daugel prašymų. 

Romanas Karuža rašė pa 
skutiniam laiške, kad Lietu- 
voje žmonės dar galėtų gy- 
vent iš bėdos, bet kai-kurių 
dalykų labai daug trūksta.. 
Ypač trukumas didelis sku- 
ros, matarijų ir kitokių daik 
tų. IJkio padargu ir mine- 
ralių trąšų trūksta ir t. p. 
Ypač didelis trukumas me- 

dicinų drusKos, muilo ir t. 
p. Kaip kurių iš tų daiktų 
gab'ma gauti, kur-ne-kur už 
didelius pinigus, o kitų vi- 
sai negalima gauti. 

LIETUVOJE DAUG 
MOKYKLŲ. 

Lietuvos valdžia, kurią 
visi žmonės gerbia ir visos 
partijos yra užgyrią, daro 
tiesiog stebuklus. Kaimuos, 
miestuos atidaro daugybę 
mokyklų. Tūkstančiai mo- 

kyklų įsisteigė. Gimnazijo 
se, yra apie 10,000 moki- 
nių. Universitetą sutrukdė 
įsteigti bolševikai savo už- 
puldirnu. Vienok Kapsukas 
nebuvęs taip žiaurus, kaip 
jo nekurie pagelbi cinkai. 
Jis leido ir prigelbėjo par- 
gabept M. Čiurlionies pa- 
veikslus ir buvusį Vilniaus' 
Universiteto knygynu kuiį' 
buvo rusai išvežę. 
LIETUVIU AV1JATORIŲ 

KORPUSAS. 
Lietuvos armiją susideda 

iš 50,000 vyrų. Aviatorių 
korpusas gana didelis, su- 

darytas iš liuosnorių. Ji 
stojo užbaigę gimnaziję mo 

kiniai. Avijatoriai sulošė 
didelę rolę atmušime bolše- 
vikų nuo Kauno ir kitose 
vietose. 
KAIP LENKAI VILNIŲ 

PAĖMĖ. 
Lietuviai smarkiai varė, 

bolševikus atgal. Netoli 
Vilniaus pritruko amunici- 
jos ir apstojo persekioję bol 
ševikus. Kuomet bolševikai 
evakavo Vilnių, tai lenkai 
sužinoję pasiskubino iš ki- 
tos pusės ir užėmė Vilnių, 
pridirbdami daug skriaudos 
vietos gyventojams. 

PRIEŠ LENKUS VISI 
VIETOS GYVENTOJAI. 
Netik lietuviai prieš len- 

kus, bet taip-gi baltgudžiai, 
žydai ir net sulenkėję lietu- 
viai ir Lietuvos lenkai. 
LIETUVOJE ORGANI- 
ZUOJA? BENDROVĖ IR 
LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS PRAŠO FI- 

NANSUOTI. 

Vilija, lietuvių fabrikas 
jau parkeliamas į Lietuva 
ir jo užvedimui reikalinga 
daug pinigu. Vilija gana 
turtinga, bet reikalinga da- 
bai* fabrikas išplėšti, kad 

pagamintų ūkio padargų vi 
sam kraštui. 

Organizuojąs laivių ben- 
drovė, organizuojąs daug 
dar kitų bendrovių. Jos vi- 
sos darbuojas Lietuvoje. 
Vienok pasekmingam dar 
bui trūksta pinigų. Roma- 
no Karužos prašė, kad jis 
viską darytų, kad tik Lietu- 
vos Atstatymo Bendrovė su 

' 
keltų tiek pinigų, kad ir jąs 

j galėtų finansuoti, nes ki- 
taip, girdi, ilg'4 metų skur- 

! das netik toms bendrovėms, 
bet ir visai šaliai podraug. 
BUVĘS PASITARIMAS 
LIETUVOJ SU VALDI- 

NINKAIS. 
Burįs augštųjų valdinin- 

kų ir Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės pirmininkas Ro- 
manas Karuža turėjo pasi- 
tarimą delei Lietuvos At- 
statymo Darbo. Vi.sus pie- 
nus Lietuvos Atstatymo Ben 
drovės netik užgyrė Lietu- 
vos valdininkai, bet sakę, 
kad Lietuvos Atstatymo 
Bendrove yra kuopriehu- 
kiausiai kviečiamą darbuo- 
tis ir tai kuogreičiau. 

"Pinigai ir prityrę žmo- 
nės biznyje ir pramonėje 
tuojau mums reikalingi ir 
duokite ju kiek t*k įgalite, 
nes nebus perdaug." 

Toliau kalbėtasi kaslink 
pramonės atstatymo. 

Daug šakų industrijos ga 
Įima pradėti, vienok apsi- 
stotą ant reikalingiausių, ir 
tinkamiausių. Tokiomis ra 

sta: audinyeių-verpinyčių 
etc. ir odos fabrikų steigi- 
mas. Ūkio padargu išdir- 
bystė labai svarbi, bet Vili- 
ją turima ir kol kas tik ją 
finansuoti tartasi. Plytiny- 
čios ir medžio išdirbyste la- 
bai svarbi ir jaja jau taip- 
gi pradėta Lietuvoj rūpintis 
išnaudoti ir tas įstaigas rei- 
kėtų išplėšti. O tam reika- 
linga pinigai ir prityrę žmo- 
nės. 

"Lietuvos ekonomistai— 
rašo Karuža-esą labai rim 
ti žmonės ir šalį veda labai 
puikiai ir ekonominį gyve- 
nimą atstato rimtai. Vie- 
nok jų rankos surištos del 
trukumo pinigų. Reikės pa 
skolų. Vienok jie dar tiki- 
si, kad Amerikos lietuviai 
nemažai pagelbėsi. 

IŠVADA. 
Matote kokios žinios iš 

Lietuvos. Ar-gi yra kokių 
šiandien >bejonių kaslink 
pasisekimo Lietuvos pramo- 
nei, kuomet ja taip rimtai 
rūpinamasi rimčiausių mus 
žmonių. Neabejokime. Sto 
kime visi j LIETUVOS AT 
STATYMO BENDROVĘ-ir 
tu c j pasirūpinkime Lietuvos 
yaldininkų ir ekonomistų 
prašymą išpildyti. 
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVE SKYRIUS 
LIETUVOJE. 

Jau, pagalios, galime pra 
nešt visiems, kad Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė sky- 
rius Lietuvoj ė' įsteigtas. Ja- 
rue darbuojas Lietuvoj pla- 
čiai žinomį ekonomistai. 
STOKITE I LIETUVOS 

ATSTATYMO BENDRO- 
VE. 

Reikia tuoj sukelt Lietu- 
vos reikalams vieną, milijo- 
ną dolerių. Stokite visi Ame 
rikos lietuviai. Tik tuo 
įstojimu į Lietuvos Atstaty- 
mo Bendrovę prigelbėsite 
daugiausia atsistatymui Lle 
tuvoje. Šerus SI 0.—bet ne 

parduodama mažiau, kaip 
5 serai. Pirkite kiek išga- 
lite. 
Informacijų klauskite adre- 

su: 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVE 

(Lithuanian Development 
Corporation) 

320 Fifth Ave. 
New York, N. Y. 

IŠivfElLLS. 
— Ar girdei1''- Plikaitis ve- 

dė ta ragana Piktaitę! 
— Na ir kas? Ar iš r::';ilC*s: 
— Taip, iŠ meiles. .. prie 

pinigu. 

Ką Rašo Siti Laikraščiai 
KOKI BUS LIETUVIU 

PINIGAI. 
Tverasi Lietuvos valsty- 

be, tai turi būti ir lietuviški 
pinigai, bet koki? "išeivių 
Draugas" šiame klausime 
paduoda: 

''Lietuvoje'' (Kaune ei 
naneioje — Red.) nese- 
nai pasirodė žinia, kad ne 

užilgo ketinama išleisti 
savo valiutą, (pinigus) 
su šiokais vardais: "rub- 
lis" vadinsis ita. Gal but 
čia turėta amenyje pasek 
ti francuzus, kurių pini- 
gai vadinami frankais, 
bet nevykusiai, nes pir- 
mieji tuo vardu pakriki- 

i tijo savo telegrafo agentu 
rą Vilniaus bolševikai 
(Lita-"litovskoe telegraf- 
noje agenstvo".) 

Ee to išleista Įsakymas 
100 skatikų (fenigų) va- 

j dinti auksiniu. Kauno gu- ! bernijoje auksinų vadina 
ma 15 kap. (30 skatikų); 

i todėl mainyti to pavadini 
mo pinigų vertę ir pras I mę, kad neklaidinti žmo i 
nes, berods, nederėtų. 
Ar negeriaus butų vieto- 
je rublio vartoti "mušti- 
nis" (pas ukrajinus "kar: 1 

bovaniec"), o visus, kitus 
pavadinimus, grivnas, 
auksinius, ditkas, berlin- 
kas ir skatikas palikti po I 
senovės. i 

BOLŠEVIŽMAS NETUR! 
VIETOS LIETUVOJE. 
Musų kairioje spaudoje tankiai pastebime praneši- 

mų, kad Lietuvos žmonės! 
einą su bolševikais ir t. t. j Tas netiesa. Kokią pasek- j mę turi bolševikų agtacijai Lietuvoje, parodo žemiau j perspausdinamas straipsnis' iš "Laisvės" išeinančios i 
Kaune. Tas straipsnis bu-i 

vo įdėtas įžangos straipsniu 
kovo 27 d. šių metų. 

"Dabar turbut kiekvie- 
nam yra aišku, kad bol- 
ševizmas yra tik liga, kacl 
ja žmonės gali greitai už- 

skrėsti, bet greitai ja ir 

perserga. Kuo stipresne 
ir sveikesnė yra žmonių 
dvasia, tuoj šioji liga 
trumpiau esti. Rusų tau- 
ta sunkų despotizmo jun- 
gą nešusi, toli atsilikusi 
nuo Vakarų Europos tau- 
tų, kaip apsišvietimo, taip 
ir ekonominio padėjimo 
žvilgsniu, ilgai nesugeba 
atsikratyti bolševizmo pa- 
vojaus, ilgai nepersirga 
tąja liga. Netekę laisvės, 
carizmo jungo, prislėgti ir 
vergijos dvasiojo išaugin- 
ti, jie kenčia ir neša kitą 
despotizmo ir vergijos 
jungą—bolševizmą. 

Kitaip visai atsitiko Lie 
tuvoje. Čia žmonės, dva- 
sia laisvi, nepakenčia ver 

gijos pančių ir pasiryžę iš 
kur jie ir nebūtų nešami, 
sutraukyti. Lietuviai pa- 
matę bolševikų pavojų, 
visi kaip vienas griebėsi 
ginklo ir prideramai at- 
rėmė priešininl'0 pastan- 
gas. Dabar net svetimtau- 
čiai stebisi lietuvių narsu 
mu. Bolševikų neužimto 
je dalyje nėra vietos, kur] 
plėstusi bolševizmo idė- 
jos, net tie žmonės, kurie 
svyravo, kurie nežinojo, į 
kurią pusę pakrypti, šią- 

* dien yra jau griežčiau nu 

sistatę prieš bolševikus. 

Bet ir užimtuose kraš- 
tuose musų broliai nepa- j 
sidavė vergijos nešejams. | 
Tie savo kailiui patyrė, j 
ką neša musų kraštui bol-; 
ševizmas, visi kaip vienas' 
gręžtai nusistatė prieš bol 
ševikus: ir ūkininkai, dar' 

bininkai ir kuometis—vi 
si suprato, kad venas ji 
priešas, bado ir nelaimi» 
nešėjas — bolševizmas 
Kiek gauname žinių iš ui 
imtų bolševikais kraštų 
visur einama griežta 
prieš bolševikus. Nieką 
negelbsti: ne musų vei 
kėjų žudymas, nė kaleji 
mų ^rąsinimas, nė "rau 
donų jų" durtuvai bei ku 
kos. 

Šiomis dienomis .gavo 
me žinių, kad Kaišedorii 
apskrityj žmonės, išvest 
galutinai iš kantrybės, su 
kilo prieš bolševikų prie- 
spaudą, nuginklavo "So 
veto" miliciją,.išvaikė pa- 
tį "sovietą"; nieko negel 
bėjo nė komisarų gražus 
žodžiai ir grasinimai 
žmonės be ginklu, vier 
grynomis rankomis, nesi 
bijodami baisiu bolševiku 
gązdinimų veja juos ten 
iš kur jie yra atėję. 
"Mums nereikia jus, eiki- 
te pas saviškius" — sake 
žmonės rusams. 

Kitose vietose, nors ne- 
teko dar sužinoti žmonių, 
sukilimų, bet net pačiu 
raudon-armiečių tarpe ei 
na nesutikimai. Viena da 
lis eina prieš kitą. Ir juc 
se, matomai atgijo laisvės 
dvasia, k juose kilo pa- 
šibiaurėjimas žiauriais 
darbais, susitikus su gry- 
nos sąžinės ir giliai trok- 

r štančiais žmonėmis lais- 
vės." 

TIESIOG. 
—Ir jis tamista! dar nei 

kartą nepabučiavo rankos. 
— lis paprastai pradeda nu : 

lupų. 

TUOK AI. 
NEIŠVENGIAMAI 

— Jurgis tiesiog ^alvc* r?i?z- 
t<>jv) del tos KraipiuMs. 

— Galvos nustojęs, nestoja 
dabar ir pinigus. v 

Mylintieji skaityti, įgykite šią knygą, o JiĮs ją perskaity- 
site daugi aus ne^u vieną kartą. 

Neseniai iSejo iš spaudos gar- 
saus francųzų rasė jo Julės Verne 
apysaka, kurioje aprašoma bai- 
siausios riišies kariškos mašinos 
Apie vandens vagiliu atliekamus 
darbus. Kaip jie vaiinčdanii sa- 

vo laive, užpuola kitus laivus, 
apvagia juos ir vi3$ turtą vežasi 
su savim į namus, kuriuos turi 
pasistatę po vandeniu. K?.ip jie 
gyvena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėjęs skaityti šią knygą, 
Jus neisite gulti iki neužbaigsite 

"LIETUVA". 
Čia prisiunčiu $ už ką malonėsite prisiųsti man 

"Lietuvos" išleista knygą; Vėliavos Akyvaizdoje. 
Vardas Adresas 

Miestas 

Iškirpę kuponą, Įdekite Į laišką su doliariu, ir pribiiibk'ce 
mums šiuo adresu: 



4 Amerikietis". ! 

kalėjimo prižiūrėtojas ati- 
darė duris į kalėjimo perdėii- 
nio kambarį ir pranešė: 

— Xurneris 346 areštantas 

Karolius'Jascr-.v 'nivęs 
savo bausmę. 

Kalėjimo pcrdeiinis atsisu- 
ko savo kėdėje ;r atsikreipė į 
areštanta. 

Na dabar Jasene, atbuvote 
du metu jusu bausmės Pasis- 

tengkite dabar teisingai gyven- 
ti. Laikas juk jau pamesti jusu 
negerus darbus. 

—Štai tamistos popieros,— 
tęsė toliau kalėjimo perdetinis, 
— ir štai justi uždirbti pinigai, 
viso 424 markės. Čia yra atim- 
ta vertė drabužiu, kuriuos su- 

deginote. Imkite ir eikite sau 

su Dievu. 

Kalėjimo perdetinis atkišo 
buvusiam kaliniui ranką, kuris 

o 

ja šaltai paspaudė. Perdetinis 
vėl įsigilino į savo darbą. 

Jasenas nuėjo ilgu korido- 
riumi, prie kito prižiūrėtojo, 
pas kuri buvo kaliniu sudėti 
daiktai. 

— Na; Jasene, atbuvai baus- 

mę. O kaip išsipustęs, net švak- 
suoti cebaLai ir cilindcris. Štai 
Lumistos auksinis laikrodėlis, 
o štai ir pinigai. Pinigus, ma- 

nau, į.evisai tiesiu keliu užgy- 
venai, tiktai to prirodyti nebu- 
vo galima. 

Jasenas tuom tarjA persiren- 
gė. Kuomet rišosi kaklaraištį, 
jis apsidairė. 

— Ką? Ar veidrodžio i ieš- 
kote? — įroniškai paklausė pri- 
žiūrėtojas. — Del tokiu ponų 
kaip tamista, męs veidrodžių 
nelaikome. Aš stebiuosi, kaip 
tamista nepamiršai, kaip rei- 

kia užsinšiti kaklaraištį. Štai 
tamistos lagaminas ir — lai- 

mingos kelionės. 
Jaseras buvo gerai išsisku- 

tęs ir naujuose drabužiuose tu- 

rėjo anglo išveizda. Jis pasiė- 
mė lagaminėlę ir jau norėjo 
eiti laukan, kaip prižiūrėtojas 
sušuko: 

— Palaukite! Čionai yra sti- 

pradeginta skįle kalėjimo 
ponas. Jis tamistai priklauso. 

Jcsenas sitgrjo, ramiai įsidė- 
jo ta kalėjimo drabužį į laga! 
nifrielę ir nuėjo. 

Už dešimties minutų Jcse- 
nas jau sėdėjo* gražioje karie- 
toje ir vežikui padavė adrisa 
vienos nedidelės karčiatnos, 
kurion jis tankiai lankydavosi 
ir kurioje jis apdirbdavo pla- 
nus visu savo darbų kartu su 

kompanija savo draugų. 
Jis jautėsi, k?d rodos jis du 

metu išbuvo ne kalėjime, bet 

ligonbutyje. Skirtumas tiktai 
tas, kad kalėjime jis turėjo 
dirbti darbą, sukti papirosus. 

Jis pribuvo jam žinomon 
karėiamon, bet karčiamos sa- 

vininkas jau buvo kitas ir jo 
nepažino. Jis is v istj pusių ap- 
žiurėjo naujai pribuvusi ir gra- 
žiai apsitaisiusį poną. Ant Je- 
seno klausinio, kur senasis sa* 

.. i 
vjninka atsake, kad policija 
jau perdaug pradėjo persekioti 
seną karčiamos savininką, taip 
kad jis visą darbą priverstas 
buvo perduoti kitam. 

Jesenas asisėdo prie stalelio 
ir pradėjo apmątyti savo padė- 
jimą. Tas, kad jis kalėjime sė- 

dėjo negąsdino ji, tiktai pada- 
rė saugesniu. Jis jau nenorėjo 
dabar taip labai rizikuoti, kaip 
pirmiau būdavo. 

Jis mąstė, kad geriausiai Im- 
tu perplaukti Atlantiką, nuvyk- 
ti Amerikon, ir teisingai gy- 
venti. Juk tai naujas gyveni- 
mas, o naujas gyvenimas iš- 
karto visuomet žingeidus. P»et 
su kokiais keturiais šimtais 
markiu to nepadarysi. 

Jesenas pasirėmė rankomt? 
galvą ir pradėjo mąstyti. Rei- 

kėjo kur nors ir kaip nors su- 

rasti pinigu ir tai greitai; jei 
neuždirbti jų, tai vėl galima! 
susitikti su policija. 

l'agaliaus jo ve'das pasidarė 
linksmas. Jis užmokėjo kiek 

priklausė karčiatnos savinin- 
kui, išėjo laukan pasišaukė au- 

tomobilį ir šoferiui sukaman- 
įlavojo. 

Į "Impcrial" viešbutį! 
l'onas Cernikas, savininkas 

didelio "Jmperial" viešbučio 
sėdėjo savo ofise ir su šypsą 
ant lupų peržinrinėjo surašą 
jo viešbučio svečių. Jojo sva- 

jonės juk gausiai pradėjo išsi- 

pildyti. Jau jo viešbutyje apie 
savaitė laiko viešėjo vienas 
kunigaikštis, keletas grafų ir 
hercogas su šeimyna. Ant ga- 
lo juk pas jį pradėjo apsistoti 
augstos kilmės žmones. 

V arpelis išvedė jį iš tų sal- 

džių užsimąstymų. Jis pašoko, 
kaip i jo ofisą įėjo vienas ang- 
lą: i lotelio savininkas paklau- 

— Kuom galiu pasitarnauti? 
— \Yell! Aš norėčiau pas jus 

apsigyventi. Ar yra pas jus du 

gi ri kambariai, miegamasis ir 
šviečiams ? 

Savininkas greitai jam ang- 
lu kalboje atsakė: 

— Bukite malonus pažiūrėt 
ant pirmo ar ant antro augšto. 

— Ačiu. Galite kalbėti vo- 

kiškai, aš esu Amerikos vokie- 
ty s. Aš noriu užimti du kam- 
bariu ilgiausiam laikui. 

— Labai gerai. Tuomet su- 

prantama, bus Ir prekė mažės 
nė. 

— Gerai. Aš manau čionai 
apsistoti ant kokių šešių mėne- 

sių. Kiek prekiuos du kamba- 
riai ant antro augšto? 

— Jei tamista. apsistosite 
čionai ant šešių mėnesiu, tai 

t, ? 

už abu kambariu į savaitę lai- 
ko reikės mokėti po 300 mar- 

kių. 
— (.įerai!! biva! 
Savininkas nusivedė svečia 

i jo kambarius pirmiau padavė 
pasirašyti vienbučio knygoje. 

— Meldžiame pasirašyti. 
Xieko negalima kitaip padary- 
ti, policija to reikalauja. 

Svečias knygoje pasirašė' 
"Karolius Tesenas iš Cincina- 
tti." 

— Ar nebusite taip malonus 
iš kalno užmokėti už pirmą 
savaitę. 

Jis užmokėjo. Savininkas 
padėkavojo ir dar pridūrė: 

— Man butų labai malonu, 
kad męs padarytume raštišką 
sutartį, pas mus yra tokis pap 
r:>tis, kuomet svečiai apsisto- 
ja ant ilgesnio laiko. 

J e sena s apsirašė ir po sutar- 
timi. Paskui linktelęs galvą 
savininkas išėjo iš kambario. 

Svečias pradėjo išpakuoti 
savo daiktus. Pirmiausiai pa- 
sirodė kalinio drabužiai su pra- 
deginta skįle. Paskui jis pasi- 
šaukė tarną ir pradėjo klausi- 
nėti ?pic kitus viešbučio gy- 
ventojus. 

Ant rytojaus svečias nulipo 
žemyn ir nuėjo į valgoma j į 

kambarį ir atsisėdo už to pat 
stalo, kur pietavo gerbiamiau- 
sis viešbučio svečias, kunigaik- 
šitis. 

Viešbučio savininkas pama- 
tęs tokį netaktiškumą ameri- 
kiečio, priėjo prie jo ir pašnab- 
ždomis jam pasakė ausin: 

— Atleiskite. Ar nebūtų ge- 
riau jai tamista atsisėstumėte 
prie kito stalelio? 

Jesenas gi nieko neatsakė, o 
tik kumščia taip trinktelėjo sta 
lan, kad visi sužiuro ir balsiai 
pasakė: 

— Kur tarnas ?! 
Pribėgo tarnas ir Jesenas pa 

sitičiodamas pradėjo užsakyti 
pietus. Užsakęs jis dar pridūrė 
savo kaimynui kunigaikščiui: 

— Ar netiesa? Čionai ne- 

blogai maitina? 1 

Kunigaikštis, nerviškas sc l 

nis, sujudo. Jis pagriebė savo 

pirštinės i'-, metęs išmetinė- 
jami žvilgsnį į viešbučio savi- 

ninką, pašoko. Jesenas gi be jo 
kių ceremonijų atsikreipė prie 
kunigaikščio: 

— Palaukite! Aš ant vir- 
šaus užmiršau pinigus, ar ne- 

galėtųjų man. paskolinti auk- 

sinį. 
Įdūkęs kunigaikštis greiiai 

leidosi eiti laukan. 
Jesenas gi kaip njekb sau 

atsilošė kėdėj e ir kaiminių 
balsiai paklausė: 

— Kas pervienas tas ekistas 
senis, kuris čia greta manės 
sėdėjo. 

— Tsss!.... Meldžiu ne! 
taip balsiai. Meldžiu. Kaip 
tamista galėjai taip negražiai 
pasielgti su jo šviesybe? — 

šaukė viešbučio savininkas. 
— O tamistai kas rupi 

grubiai paklausė Jescnas. 
Savininkas patraukė peči-ils 

ir pradėjo: 
— Jo šviesybė norėjo 
— O aš noriu, kad mane pa- 

liktumėte ramybėje, — pikt.i 
perkirto Jesenas. 

Jescnas pakilo ir švilpauda- 
mas išėjo iš kambario. Viešbu- 
čio savininkas užsimąstęs nu- 

ėjo į savo ofisą. Tenai jau jo 
I laukė kunigaikščio tarnas ku- 
ris tuoj tarė: 

— Jo šviesybė paliepė ta- 
mistai pranešti, kad delei įžei- 

jdimo j tisų viešbutyej, jis tuo- 

jau persikelia kitan viesbutin. 
Savininkas taip ir sukrito 

kėdėje. Ir kokis velnias pagun- 
dė ta amerikieti atsisėsti prie 
į kunigaikščio stalo. Kunigaikš- 
tis persikelia tiesiai pas jo kon- 
kurentą. 

Vakare svečiai sėdėjo sek- 
lyčioje ir kalbėjo apie priežas- 
tis, del kuriu kunigaikštis ap- 
leido viešbutį. Staga atsidaro 
'duris n" meilia amerikietis. Jau 
tik viena jo išveizda atkreipė 
visu afydą į jį. Jis buvo apsia- 
vęs juodomis kelinėmis, švak- 
suotuose čevervkuose, trumpu 
margu žįponaičiu. Rankoje jis 
laikė popierinį pakelį. 

Neatkreipdamas i išjuokiau 
čius į ;[ nukreiptus susirinku- 
siųjų žvilgsnius, jis atsisėdo 

tarpe 'eitų aristokratų susispie- 
tusių apie hercogienę. 

Jusenas ištiesė kojas ir jomis 
pradėjo mušti taktą griežian- 
čiam orkestrui. Paskui išsiėmė 
iš pakelio obolį ir peiluku pra- 
dėjo jį lupti. 

\ isi svečiai su nusistebėjimu 
žiurėjo į tokį negražų V) pasiel 
gimą. Jis nusilupo obuolį ir link 
telėjo hercogienei galva, paskui 
perpjovė pusiau ir pasiūlė her- 
cogienei priduriama: : 

— Ponia, ar nenorite? Pui 
kus obuolys! 

Visi nustebo, o hercogienė 
pakilo ir pusė obuolio nusirito 
ant žemės. 

Hercogienė greitai išėjo iš 
kambario, keletas svečių ją pa- 
sekė. Amerikietis gi rodydamas 
pirštu į išeinančir hercogienę 
tarė: 

— Senoji J ieva nenori para- 
gauti obuolio. 

Tame momente kambarin 
įbėgo savininkas viešbučio ir 
sušuko: 

— Dėl Dievo meilės, ponas 
Jesene, ka jus pridirbote, juk 
tai hercogienei 

— Ką? Ar tai kas yra tame 
svarbaus. 

Savininkas nežinojo ka da- 
ryti. 

— Tamista del tavęs šiądien 
kunigaikštis apleido mano 

viešbutį, badar padarei nema- 

lonumą hercogienei. 
— Nusiramink, gerbiama- 

sis. Uitai aš tamsta esu pilnai 
užganėdintas. Xa, tai priim- 
kite! 

Tuos žodžius tardama- Je- 

senas padavė savininkui obuo- 

lį ir išėjo iš kambario. 
Ant rytojaus viešbučio sa- 

vininkas, anksti nuėjo į "ame- 
rikiečio" kambarius, kuris dar j 
lovoje gulėjo ir pradėjo prašy- 
ti, kad tik jis apleistų jo vieš- 
butį. 

— Aš ir nemanau. Pire to 

viso juk dar aš surištas kon- 
traktu,— atsakė "amerikietis" 
Jesenas. 

— Na, tai aš paliuosuo;?n 
jus nuo kontrakto. 

— Bet aš to nenoriu. 
— Bet juk toliau taip negali 

tęstis. Į ką tai panašu. Tamista 
visus išbaidysi. 

— O ar pas tamistąą yra 
kokis nors padavadijimas lin- 
kui drabužių. 

— Aš tamistai sugražįsiu 
pinigus už ta savaitę, ka užmo- 
kėjote, tik išeikite, 

— Na, ne! 
— Tai tamista man priversi, 

kad aš tau atsakyčiau patarna- 
vimu ir pietus. 

Savininkas išėjo iš kamba- 
rio. 

Ant rytojaus, kuomet jo če-' 

verykai buvo nenuvalyti, jis 
taip smai ikai pradėjo rausvi i 
duris, kad net sienoš drebej >. 

Tarnas tuo aipe tai pranešė 
viešbučio savininkui ir tas bi- 

jodamasis skandalo tarna? 

tuojaus paliepė nuvalyti jo če- 

verykus. 
Jensenas paliepė prišildyli 

kambarį ir kuomet tas nebuvo 

padaryta, tai jis paliepė pra- 
nešti savininkui, kad jis toiei 

koridoriuje rėks ''Ugnies" k-»l 
nebus tai padaryta. 

Iš baimės išgąsdinti svečius, 
savininkas liepė prišildyti kam 
barius. 

Kuomet jam nebuvo paduoti 
pietus, jis išėjf) miestan ir par- 
sinešė smirdančių valgomų daik 
tų, kad visur pradėjo smirdėti. 

Kuomet savininkas įėjo pa- 
žiūrėti kas taip negardžiai kve- 
pia, pamat'", kad Jesenas sau 

kepasi ant spiritinės mašinėlės, 
nuo kurios ėjo ta kvapsnis. Je- 
senas tuo atsikreipė į savinin- 
ką: 

— Ką, ar neparagausite? 
Gardžiai kvepia. 

Savininkas netekęs skėkų 
atsisėdo ant kėdės. Reikia juk, 
kad "amerikietis" kaip nors iš 
važiuotu. Jis juk visus svečius 
išbaidys, viso viešbučio garbe 
pagadins. Tuo tarpu Jensenas 
tarė: 

— Tamista man neduodi 
pietų, tai aš pats apie tai turiu 
pasirūpinti. Negaliu gi aš ba- 
dauti. 

— Ponas Jesene! — gailiai 
prabilo savininkas. — Pakal- 
bėkime. atvirai. Tamista turi 

apleisti mano vienbutį. 
— Bet aš neturiu jokio nore. 
— Ištikro? Jokiu budu? 
Aš to nesakau. 
— Na, o jei aš tau sugražin- 

čiau tuos 300 markių. 
— O kaip bus su kontraktu? 
— Aš paliuosuosiu jus nuo 

jo. 
— Jau ne, pone! Aš matau, 

kad męs vienas kito nesupran- 
tame. Man čionai labai patinka 

.. 
ir as noriu cia gyventi visus sc-, 

sis mėnesius. 
— Bet tuomet visi žmonės 

apleis mano viešbutį. 
— Tamista klystate! AŠ čio- J 

nai pasjliksiu per šešis mėne- 
sius. 

— O kokiomis išlygomis 
lamista apleistumei viešbutį? 

— \\'ell! Pažiūrėsime! lviek 
jums. Kiek jums prekiuoja, ku 
nigaikštis, hereogienė 

— AŠ jums duosiu 500 mar- 

kių, by tik pasitrauksi. 
— T; mista tiktai mane įžei- 

di! Mano čionai buvimas čiau- 

piau atsieina!-—tarė Jensenas 
— Bet pamąstykite, 500 rnar 

kiti! 
— Verčiau aš čionai pasi- 

liksiu. 
Tuomi laiku pabarškinęs į 

tais įėjo tarnas pranešė, kad 
markizas prašo sąskaitos, nes 

jis rengiasi apleisti viešbutį, nes 

jam čionai oras nepatinkąs. 
Savininkas imetinėj aučia i 

pažiurėjo į amerikietį. 
Ar matote, tai vis tamista 

kaltas! 
— Tai menkniekis. Tik pa- 

mąstykite, juk aš pasiliksiu per 
šešis mėnesius. 

— Duosiu 1000 markiu, jei 
tik tamista apleisi viešbutį at- 

sisakydamas kontrakto. 
— Ne!! Aš nenoriu tamistos 

dovanų. Aš moku po ^iUU mar- 

kių į savaitę, kas per šešis mė- 
nesius sudarys 7200 markiu. 
Kiek jums pelno atneš mano 

buvimas tamistos viešbutyje, 
tiek ir aš savo pragyvenimą 
apiprekiuoju. # 

— Tamista iŠ proto išėjai! 
— Leiskite man prirodyti. 

Aš tamistai siulau tą sumą pa- 
sidalinti pusiau, tai yra aš no- 

riu 3600 markių. 
—- Ponas Jesene, tamista iš- 

ėjai iš proto! 
— Ne vieno fenigio mažiau. 

Iki pasimatymui. 
Savininkas nuėjo į savo ofi- 

są. Nuliudusiai pažiurėjo į svę- 

ciu suriša, i'atjs geriausi s ve-] 
eiai jau išvažiavo. Jis pamąstė 
ir apie i>oliciją, bet iš to išeis 
tiktai vienas sakndalas ir dau- 

giau nieko. 
Apskųsti teisman, bet teis- 

me vargiai išloš', o kol teismas 
tesisi, visi sviečiai apleis vieš- 
butį. 

Jis suspaudė rankomis sau 

galvą norėdamas surasti kokį 
nors išėjimą. Bet kuomet pro 
langą pamatė išvažiuojantį 
markizą, nutarė veikti, sutikti. 

Už dešimties miliutu tarnas 

įėjo į amerikiečio kambarį ir 

padavė 3(>00 markių ir papra- 
šė pasirašyti po nauja sutarėia. 
kad jis sulaužo savo kontraktą. 

Jesenas perskaitė pinigus, 
oasirašė ir tarė: 

— Čia tai darbas! Paliepkite 
vežimui atvažiuoti ir nuneš- 
kite mano lagaminus. Už pus- 
valandžio mano kambariai bus 
liuos i. 

Verte Jonuk tu. 

Viršininkai Dr-jos Simano 
Daukanto. 

Pirmininkus Martinas Tamulevičius 
3247 Emerald Ave. 

Vice pirm. Petras Jonaitis 
3243 Union Ave. 

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

Finansv Rašt. Antanas Jonikis 
148 E. 107th Si. 

Kasierius S. F. Martinkus 
3342 So. Halsted St. 

Kasoa Globėjai: 
Antanas Kasparavičius, 
Alfonsas Kaulakis 

Knygiai: 
Thomas Janulis 

937 W. 34tli PI. 
Vladas Stankus 

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

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

1805 \V. 46th St. 
Lud. šimulis. Pagalbininkas. 

4524 So. Paulina St. 
F. C. Rauba, Nutarimų Raštininkas.» 

2518 W. 46th PI. 
l.azimieras Stanišauskis, Knygvedis, 

4600 So. Woofl St. 
Jonas Vcskontas, Iždininkas. 

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

Pirmininkas I. Kanevičius, 25 Ilin- 
dlo av. 

Vicp.-pirmininkas B. Sugentas,, 38 
Laura St. 

Protokolu raštininkas B. Balutis, 
68 Melvilla av. 

Finansų rašt. Jurgis Salasevičius, 
229 Cardoni av. 

Iždininkas I. Naujokas, 217 CarJo- 
ui a\. I 

Maršalka Juozas Salasevičius. 221 
Cardoni av. 

Maršalka Fr. Barkauskas, 151 Car- 
doni av. 

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

Knygų vedėjas I. Statkevičius, 195 
Cardoni av. 

Draugystės korespondentai: 
Juozus Lenkaitis, 229 Cardoni av. ir 

Jonas Statkevičius 195 Cardoni av. 

Draugija susirinkimus laiko kas 
paskutinį nedėldienj kiekvieno* mėne- 
sio lietuvių pobažnytinčje svetainėje 
prie \Vestmenistc- ir Cardoni gatvių. 
:oj po pamaldų 12:30 vai. 

Namai, Lotai ir Farmes ant Pardavimo 
Parsiduoda daugelis visokios ryšies mūriniu ir medinių namu 

visose kolionijose už labai prieinama kainas. 
Pariduoad daugelis lotų labai puikiose vietose, netoli Marquette Parko ir šv. Kazimiero Vienuolyno. 

FARMOS 
Parsiduoda daugelis labai gerų farmų Illinois. Micliigan, Wisconsin 

ir Io\va valstijose, labai pigiai. 
LIBERTY BGNDS 

Męs perkame Lberty Bondsus už pilng. "Cash" vertę. Atsineš- kite arba atsiųskite registruotame laiške. 
Męs padarome visokius dokumentus ir abelnai atliekame viso- kius pinigiškus reikalus. Patarimai veltui. 

TOWN OF LAKE RE AL ESTATE AGENCY 
J. S. CZAIKAUSKAS, Mgr. 4600 SOUTH V>CCD STREET, CHICAGO, ILL. 

Ar Nori Daugiaus Žinoti?? 
GEOGRAFIJA arba žemės aprašymas. Pagal Geikie, Nalkovski ir kitus, sutaisė Šernas. Su pa- 

veikslais. Aiškiai ir suprantamai aprašo mūsų že- 
mę, jos pavydalą, didumą, augšti vulkanų, metan- 
čių iš savęs ugnį; kur ir kiek joje yra anglių, gele- 
žies, aukso, druskos ir kiti) mineralių ir 1.1., kiek ir 
kur kukios jūres, ežerai, upes, jų vardai, plotis, gy- 
lis, kokie kuriuose vandenys: surųs, prėski ar kar- 
tų. Kiek sviete yra viešpatysčių, kokius jos plotas 
užima, kokios jų valdžios, koki svarbiausi miestai, 
kiek kur gyventojų, kuom jie užsiima ir 1.1. Žemė 
aprašyta dalimis k. t. Europa, Azija, Afrika, šiauri- 
nė ir pietinė Amerika. Knyga didelė 6x9 coliu, 
spauda graži, turi pusi. 469, popieros viršais $2.25 

Gražiuose audimo apdaruose $3.00 

Užsisakyk ją tuo jaus ir susipažink su pasauliu, 
ant kurio gyveni; išdėti pinigai, ant šios knygos, 
jums apsimokės šimteriopai Užsisakant ir pinigus 
siunčiant adresuokite-: 

"LIETUVA," 3253 So. Morgan St., Chicago, Iii. 

MUSŲ SKATYTOJAMS PRANE5IMAS. 

Dažnai gaudami užklausimus nuo gerbiamų "Lietu- 
vos" skaitytojų, kokias męs užlaikome lietuviškas kny- 
gas. Męs i tai atkreipę atydon, iki suspėjome sutvar- 
kyti pirmiaus kitus ofiso reikalus, dabar jau priėjome prie to, kad rengiame spaudon gražų įvairių lietuviškų knygų katalogą. Kaip tik bus užbaigtas šis katalogas spasdinti, męs vėl savo gerb. skaityto,j£p">s pranešime 
per dienrašti ir, tuomet męs galėsime išpilc už- sakymus, prisiųsdami knygas į justi namus. 

Tuom kart męs pasiųlome nusipirkti segančias gai- das gerb. St. Šimkaus; Naujos dainos. 

Vienam balsui prie piane 
1) Sunku man gyventi- (vidut. balsui) 60 2) Miegok mano kūdikėli (viddut. bakui.) .. .60 3) Ne dėl tavęs aš, mergelė (vidut. bal.) .. .50 4) Era, mano brangi (Bass) .50 
5) a Pamylėjau vakar i 

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

Taipgi labai buvo pageidaujamas ir dabar jau gaunamas didelis 

LIETUVOS ŽEMLAPIS. 
IŠLEISTAS PO NURODYMU 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINES TARYBOS 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, gelž- helius, upe3, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, kraso3 kelius, kanalus 
VL-ns Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 

^•imlapis susidedu 1? •-'augelio paaiškinimų ir , 

AŠTUONIU DALIU t* 4f 

i 1) Lietuve, ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 

I 3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 

!4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (lb-io—l'JT'i). *>) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (1392—1439). 

J 7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą. 
j S) Dabartinė Lietuva. • 

Miera 28x38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 
t- 

Mylintieji skaityti, įgykite šia knygą, o Jus ja perskai- tysite (langiaus negu viena kartą. 

VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE. 
Nesenai išėjo iš spaudos garsaus franeuzų ra- 

šėjo Julės Verne apysaka, kurioje aprašoma bai- 
siausios rūšies kariškos mašinos. Apie vandens va- 
gilių atlieamus darbus. Kaip jie vžinėdami savo 
laive, užpuola kitus laivus, apvagia juos ir visą tur- 
tą vežasi su savim Į namus, kuriuos turi pasistatę 
pc vandeniu. Kaip jie gyvena tikruose palotinose, pastatytuose po vandeniu. Kaina $1.00 

Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: "Lietu- 
va'' 3253 So. Morgan St., Chicago, 111. 



VIETINES ŽINIOS 
F v T RA. 

APIPOŠKOS 
APTIEKI 

vSiądicn rvte apie 10 vai-.r:,i- 
atėio Poškos aptiekon, kampa- 
\V. 31 ir So. Morgan gatvių 
du vyrai ir pareikalavo plias- 
terio. Kiek lukterėjus jie vėl 

sugrįžo ir prašė pamainyti pir- 
ktąjį pliasterį ant didesnio. 

Mekalbant. staiga abu atsta- 

tė po du revolveri.u ir pareika- 
lavo pinigu. 

P-as Poška buvo besirengus 
nesti dviejų dienu įplaukas bau- 
kon, todėl pinigus iš saugios šė- 

pos buvo išėmęs ir įdėjo stal- 
eiukan rašamojo stalo. 

Plėšikams tapo pavesta šei- 
mininkauti saugioje šėpoje, 
kurioje jie nieko nepešė gi r. 

Poškos kišeniuose rasta tik aš- 
,'aoni doliariai; o registerio 
plėšikai matomai nenorėjo ly- 
tėti, nors jiems tas buvo leista. 

Pagaliaus plėšikai pradėjo 
griostis po stalčius ir surado 
padėtum stalčiukan pinigus. 
Tada įvarė p. Poškų rusiu ir 
patįs išsinešė Pinigu plėšikams 
pas i siek ė pagr ebti aipe $300. 

Iš LIETUVI f.; SFIMO 
KONCERTO. 

Lietuviu Šeiminis Koncer- 
tas buvo gan;i gražus ir į^pu-; 
'dingas. Jo programa išpildė 
geras choras, solistai ir kalbė- 

tojai. Tiktai vieno dalyko dar 
truko, tai Lietuviu Orhesiros. 
kuri neprisidėjo prie sio kor 
certo. Bet kodėl ji neprisidėjo?" 
O tai todėl, kad draugijos ne- 

pasirūpino, kad tos orkestro* 
butų tinkamas priminimas. Pas 
mus dabar paprastai vra taip: 
Jeigu prie kokios mužikąli:-kos 
Draugijos priklauso koks ba- 
rabafiščikas, arba mokantis ar- 

moniką patampyt, tai jis ir va- 

dovauja th draugija, nors tas 

jo vadovavimas ir kenktų lie- 
tuviu tautai. 

Reikia pastebėti, kad toks 
atsitikimas jau nebepirmas.j 
Kiek laiko atgal kuomet mėgin- 
ta suorganizuoti Bena del Lie- 
tuvių Kareivių Pirmo Regi- 
mento irgi panašus atsitiki- 
mas buvo. Tuomet nekurie lie- 
tiniai muzikantai buvo pasiža- 
dėję remti lietuvių kariumcnę 
ne tik patarnavimų, bet ir pi- 
nigiškai. Tuo tarpu tūlas lenkų 
simpatizatorius pagrasino mu- 

zikantams, kad jeigu jie re t r. tų 
kareivius, tai netektai darbo; 
mat Chicagos draugijos tam 

lenkų sirnpatizatoriui yra dar- 
bus pavedusios, o jis tuomi nau- 

dodamies kenkia lietuvių tautai 
Taigi draugijos turėtų apsi 

žiūrėti su kuo jos reikalus turi. 
Žinovas. 

SVEČIAI. 
Wilkes-Barre, Pa. 

Juoz. Mickevičius, 
Mart. J. Babonis, 
Jurgis Vaišnis, 
Juozas Kundrotą. 

Edward$vi!le, Pa. 
Jonas Gibavičia, 
V. gK. Jurgilas, iš Cleve- 

landc, Ohio. 
A. Z ai lskas iš EHzabeth, 

N. J. 

CICERO. ILL. 
Birželio 7 d. S. Zvibo sve- 

tainėje buvo susirinkimas 
Dr-tės Lietuvos Kareivių. Ap- 
svarsčius bėgančius reikalus 
buvo pakeltas klausimas kas 
link Amerik s Liet. Seimo. 
Tapo įgaliota trįs delegatai 
Seime dalyvauti. Jeis yra: V. 

Dapkus, j. Piikis ir J. Kirdu- 
lis. 

Drauoystčs Narys. 

SEIMININKŲ UPAS. 
Šeiminėmis iškilmėmis ir 

pirmąją bei antrąją sesij; 

chicagiečiai tiktai didžiuo- 
jasi. Apie seimą kalba vi- 
sur, visa Chicaga, dideli ir 
maži. Niekas ir nesapnavo 
[apie toki pasisekimą. 

Nesmagiai jaučiasi tie, 
kurie priešinosi. Jie netu- 
ri kur akiu dėti. Jiems pa- 
vydu žiūrėti, ka:p viskas se- 

kasi. 
Jei seimas taip puikiai 

prasidėjo, tai jis be abejo- 
nės taip pat puikiai ir pa- 
sibaigs. 

Cicagiečiukas. 

MANĖ ŽMOGŽUDŽIAI — 

RADO TRYNUKUS. 
Detektyvas James Hayne 

aną naktį užgirdo nepapras 
tą triukšmą viename name, 
1028 Peoria St. ir manyda- 
mas, kad ten esąs kokis 
nors plėšikas, įsiveržė kam- 
barin su dviem revolveriais 
ir pradėjo dairytis kur ras 
sau darbo. 

Bet buvo nemažai nuste- 
bintas, kuomet buto gaspa- 
dorius Dessdvo paaiškino, 

įjog visas triukšmas paeinąs 
todėl, kad ji apiankė gar- 
nys su trimis D t. salve. N-- 
tai, girdi, kaipgi galima pra 
leisti tokį nuctiki visai ra- 

miai; ot ir linksminamės su 

kaimynais. 

"LIETUVOS' STOTIS 
CHICAGOJE 

A. Mičiulis. 32 Ir S. HaTsted St 
W. Bagdonas 4S2 W. 3Spl 
P. Skedžiua, 1200 Belden Ave. 
P. Vitkus, S. Wood St 
Mrs. Guinlivan, 3206 Emerald Ave. 

Candy Store. 
A. Kačinskas, 3200 Lowe Ave. 

Butchore. 
M. Klausas, 3603 Union Ave. 

Butchere. 
J. Kazlauskas, 3603 Emerald Ave. 

Butcherne. 
Petrau9kaa Bros, 2E43 Emerald Ava 

Bakery 
F. A. Jozapaltfa, 3^01 5. Halsted 

Drug Store 
930 W. 35th PI. near Oage St. 

Grosery. 
Mrs. Geary 914 W. 35th Si. 

Candy Store. 
R. Yanušauskas 3440 S. Morgap. Ss. 

Barbor Shop. 
Yuška, 3358 Auburn Ave. 
Madison rį-th Ave. S. W. 

Lietuvos dienraščio platinimo kuo 
pos lr Kapitonai. 
J. Bagdžlunas, 2334 S. Oakley Ave. 
Mrs. Omaly 633 W. 18th St 
4458 S. Hermitago Ave. 
K. Barauskas, 4015 Artesian Ava. 
F. J. Budrlkas, 3343 S. Halsted St. 
3220 Wallace St 
3244- S. Morgan St 
901 W. 33rd St 

H. Halsted St. C'ęar Store. 
Halsted ir 31st N. W. 
Halsted ir 35t.h St. 
Haisted ir 47th St. 
Halsetd St. ir W. 18th St. S. W. 
Hal3ted ir W. 14th St. 
Halsted ir Maxwell St. 
Halsted ir 12th St. N. W. 
Halsted ir Maxwell N. E. 

Jetferson ir 12th St. 
Halsted ir Vaubaren St. 
Halsted St. Jackson Blvd. 
Halsted ir Madlson St. 
Halsted ir Milwaukee Ave. S. E. 
Paulina ir Mllwaukee Ave. 
iiilwaukee Ave. ir Reby S. W. 
T-incoln ir MUwau«*ee Ave. 
Western Ave. Milwaukee Ave. 
^loman Ave. ir 12th Seres Roubrc* 
26th St. \Vostern Ave. 

Mary Virginip, 224P S. Leavitt St. 
first, flat 

Kaulakis, 2214 W. J22rd PI. 
J. Smith, 3813 Kodzie Ave. 
4111 S. Rlchmond St. 
Staliullonls, 8K7 W. 38th Pi. 
A. Rudaitis, 2858 W. 39th St. 
Z. Miliauskas, 2900 W. 40th St.. 
5. Kriukas, 3953 S. Rockwell St. 
P. Gečas, 2502 45th PI. 
Madison Ir Sate St. N. W 

l Madison ir W. Franklin St.. S. E. 
State ir W. VanBuren St. N. 
VanBuren ir Clarck N. W. 
VanBuren ir Franklin St. N. E. 
VanBur»!D W Fifth Ave., or Wels N. V 
Adr-rjr ir Aa^aiie 
State ir W. 18th S. W. 
55C W. 33th St. Oigar Store 
13 Ashland Ave. 
J. Rodovvicr, 4513 S. Wood St. 
Balnis, 4536 S. Paulina St. 
47th ir Wentworth Ave. S. W. 
4563 Wentwoth Ave. Barber Sbop 
J. Trijonis, 3756 Houston Ave. 

S. Chicage. 111. 
10701 Michlgan Ave. Cigar Steore 

l Roseland, 711. 

Mrs. žalis, 114 E. 1C7 th r.f 
Jtoseland. 111. 

lf» 56 "VVabansia Ave, 

4504 Washifc«aw avu. 

8112 Vincer.nes Avo. 

Monegerius 
M. Dūdas Asistar.. Menegererh.iia 
Juoazpcis Karpiia, 1435 49tti Ave. 

Cicero, Iii. 
Rapolas Zaura, 2050 W. 23rd St.. 
Anton J. Kareiva, 1805 W. 4i>ib St. 
George Lukas, 3429 Union Ave. 
Mateušas Kliostoraitis 1557 Gerard 
1.3. Vitkus, 2856 W. 39th St. 
J. Grigaliūnas 8009 Vincenncs Ave. 

Petras Simaitis, 9101 Commerclal Ave 

So. Chiciigo, 111. 
M. G. Valaskas 373 Kensinpton Avt 

Petras Jokubonis, 733 W. 19tti St. 
Augjst Sa.dūkas. 411} Califomia Are. 
John Vaišvilla, 3320 Auhurn Av-. 
Fr. K. Bakut's 2603 W. C9th St 

Pajieškau savo broliu, Joj 
no ir Kazimiero Ambrazų, 
paeina, Kauno gub., Vilk- 
mergės pavieto., Vaitkuškių 
vals., Prabaisko parap., Vai 
teliškių, kaimo, jie palis ar- 

kas kitas malonėkite pra- 
nešti tokiu adresu: 

S. AMBRASAS. 
Morrison Hotel 

and Terrace Garden 
Clark and Madison St. 

Chicago, 111. 

Reikalaujame Darbininkų 
\Vood v;orkers—dailidžių dirbtmvj, 

drum ir beit sar.dors. Mašinos run- 
ku. Planer, trim and stock cuitciv. 

52 valandos darbo sijvalti'. 
Darbas pastovus per ištiesus rr.el m; 

viduryj. 
IMPERJAL METHODS CO., 

7ę0 SO. CIRCLE AVE.. 
Forest Park, 111. 

Ponkicenta'. gatveka;-!:':s 
Garfield Park Elovated arba Madison 

St. gaitvekarį. 
TAUPYKITE ŠI SURAŠa. 

Viskas Bargenai. 
3314 Hoyno Ave. — 4 kambaruj. Kaina $1.500. $100 Cash. 15 mėn"siu. 
4: :ft So. Art.er.ian Ave., 4 ir 4 kamba- 

riai. Visi įtaisymai, $3000. $100 c.i -h, 
likusius ant lengvų išmokėjimu. 

3357 O-kley. Muro f>—7. Visi 'tai- 
symai, $4300. 

McDONN EL.L, 
2630 \Vcst ^Sth St., Chlcflgo. 

REIKALAUJAMA M KUO IX Ų opc-1' ratorku av.t. bovclrinlų ir s'ilkiniy di*:*- ; sių. Pamokykime marginas nors u 
menku patyrimu ant "pc.ver" m a-i n j. 

Ta'.perl reikalatijnma finisorkųj pa- mokysimo pradedančias d irbn. 
J. S. O'BRIEfS, 

116 S. Wells St. 

Reikalingas Bartenderis 
turi buti lietuvis. Gera už-; 
mokestis. Atsišaukite: 

Justin Mackiewich 
2342 S. LeaviU S t. 

VALENTINE DRESSMAKlNG 
C0LLEG2 

Mokina siuvimo, kirpimo, dt9ign*nj» 
dienomis Ir vakarata čtl bizuio JT 
narrr;. Paliudijimai išduodami ir vie* 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasiftfiags'.mo 
suteikti jums į tarimą. 

SARA FATKK, Principal 
24T7 V/. Madison St. 

C205 S. Halsted Ct_ xof;t) vVella Si I 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

Męs galime parduoti jums bunga- 
lo\v (namelį) dviejų flatt; MARGUST- 
TE MANOR. Netoli antrojo didžiau} 
sio parko Chicagoje su visai mažu 
jmokėjimu ir ant labai pr'einamų iš- 
mokėjmo sąlygų jus gal'.e įgyti sau 

namą.. 
FRANCIS KIBORT fi CO, 

24Ū2S \v. čS.'ū St, 
Tol. Prospect ?23. 

PARSIDUODA DODGE 

ant penkių pasažiorių 1917 metu, trįs , 
nauji tire'ai. kas ąt»ISauk3 greitai,' 
tam parduosiu pigiai. AtrJšaukite Į 
vakarais nuo 5-tos iki 12-tos, 3čios j 
■ubos iš užpakalio, 3210 Auburn Av. j 

REIKALINGAS VARGONININKAS 
Tuojaus yra reikalingas peras vai- 

gonininkas., mokantis vesti orkestrą, 
gautu u i tai ekstra atlyginimą. At- 
sišaukti pas: 

Rev. Joseph. židanavičius, 
2G0 E. M ai n St., Amsterdam, N. Y. 

PARSIDUODA 
muro namas % bloko nuo bažnyčios 

Įwest sidėj, ant 3 lubų ant 2 lotu; 
randos $120.00 j mėnesį. Prekė 
$8,000. Gera proga biednam likti tur- 
tingu per keletą metu, namas gera- 
me padėjime. 

Justin Mackiewiclv 
2342 S. Leavitt St-, Chicago.! 

__ 

MES f/TOKAME PINIGAIS Ui 
LIBERTY BONDSUS 

Jeigu esi priverstas parduoti savo I; 
herty Bondsa ateik arbp rašyk pas mus 

Męs taipgi atperkame neišmokėtus Li- 
berty Dond.^us. Męs perkame bondsus 
(r kontraktus per registruotus laiškus. 
Męs siunčiame pinigus i Europą.. 
E. GUTZKE, 1549 Milwaukee Ave., Chi- 
cago, III. Ofisas atdaras kasdien nuo fll 
tyto iki 8:30 vali. Ned. .nuo 10 iki 12.1 

PRANEŠIMAS 
.Atoikito j vi ofisą ir gausite ilidel 

suraiįi geriausių bargeny ant. pardavi 
ni'.> aut labai pr.anianių uj.lygn imc 
kėjimo. l'nioa Avc. netoli nuo 35to 
gatvės, namas ant dviejų )ubų5—i 

kambariai, su milutais ir gazu, rando 
:;2;»8 I'arncli Avc., plyt" namas, an 

dviejų lubų, po G kanibalais, su toiH 
t:iis maudynėmis, Kaina $3f)0(). s kam 
bariui plytų namelis netoli nuo 32t;os 
kaina $1850. 

Labai puikus plytą namas prl< 
Eir.f.rald Avo., netoli nuo olmos, 4 i 
5 kambarių kiekvienas fliata;. t; toi 
lota! ir ga''"^, ii ai na $0300, 

Klauskit iv<;\ Tamašaucko. 
-cvNIS FEENF.Y. 

603 W. 31st St, Chiesąo, 111 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgefiio labai prJjinan.o 
nns sąlygomis. Kam reikalinga sko 
:iiivi pinigai, tegul atsilanko J ofis$ 

H. LPSTFLY 
Itoom 708; 5 No. LaSalic St. 
Telefonas Franklin 2S03. 

Mcrris L. Cofcun, saVinin- 
i.as Morris Provision Co., 
olselis kiaulienos ir jautie- 
nos produktų, priėmė Mo- 
tiejų B. Kodį i pusininkus. 
Vardas firmos pasilieka tas 
pats, kaip ir pirma, Morris 
Provision Co. Morris L. 
Cohan prezidentas, Motie- 
jus B. Kodis, iždininkas. 
Namai šios naujos firmos 
nuo šiol bus prie 3846-48 
So. Kedzis Ave., Telefonas 
McKinley 4730. Męs išreiš- 
kiame gilią padėką savo 

draugams, kurie .iC-mė mus 

pirma ir užprašomo, pasiti- 
kėdami, kad jų prielanku- 
mas padės mums augti ir 
bujoti ateityje. 

Gerkite ir 
Gyvenkite! 

BURDOS ARBATA išvalymui pa- 
prastai veikia ant organizmo virški 
limo ir v ai o kraują. Tai yra pnsek- 
ningas, švelnus ir malonus valymo bu 
las. Greitai prašalina visus užkietė 
limo atsitikimus, apsunkinimus kepo 
ių, dispepsija, rūgštis viduriuose 
rlukšmą ir galvos svk'ir.ijsl i" v'ttvr.us 
įuo veido. • 

BURDOS Arbata yra kbni brangiu- 
Inu vaistu, gydymui peršalimo, kosu- 
o, karščio arba viduriu kc-taro. 

Kainr r-:c už vieną pakelj. Gailina 
jauti \l_cse aptiekesc arba tiesiai per 
erasą iš 

1363 N. Ashland Av., CI,.cago,. III. 

orrison Notei 
CHICAGO 

Suvirs 1000 kambarių. Kiekviename 
kambaiyje maudynė, šaltas ledo van- 

duo, pilnai Ir patogiai apstatytas. Ant 
kiekvienų lubų randasi savo uiveizda, 
po kurio priežiūra prityrusių patar- 
nautojų būrys, kurių rupesčiu yra su- 
loikinir.s jums kiekvieno esmulKmeniš- 
ko ypatiško patogumo. 

Namai Terrace Garden 
CHICAGOS GRAŽIAUSIAS 

RESTAURANTAS 

Jo architektūra ir fiziškas gražumas 
yra vienintelis. Niekur k! i tu r pasauly- 
je nėra rer.taurantas taip Įtaisytas. 
Valgantieji cėdi kaip operoje, kiekvie- 
nam aiškiai matos: visa valgykla ir es- 
trada. 1000 gali sutilpti liuosai. Patar- 
navimas tylus, greitas ir mandagus. 
Palinksminimas yra vienas iš pu:kia<j< 
siu — tai yra rinktiniai pasaulio skei 
tininkai ir kiti pamarginimai, mainomi 
kas savaitė. 

MORRISON HOTEL 
Maaison ir Clark St. 

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

(stalas dykai) 
Po ypatiška priež'ura Harry C. Moir 

Užvaizda užkviečia delegatus Lietuvių 
Seimo 

i REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIU BENDROVĖ RF'KA- 

LAUJA KELETĄ AGENTU, KURIE 
a GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
i FARMAS IR LOTUS; IŠLYGOS LA- 

BAI GEROS. KLAUSKITE PLATĖS- 
t NIIJ PAAIŠKINIMŲ PAS: 

Lifcerty Land & Inv* Co. 
3301 S. HALSTED ST., 

CHICAGO, ILL. 

Norintieji tikrai lietuvišku vai gi u: 
barščių, kopūstų ir it. ateikite jseniau- 
iiią, didžaiusią, švariausią ir vasaros 
laike vėsiausią valgyklą. 

BRIDGEPORT 
RESTAŪRAMT 

W. B. JUČUS, Savininkas, 
3305 ?. MALSTED ST.. CHICAGO 

P8ANESIMAS 
Dėl Musų Darbininkų Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

Ii B. STERN 
3442-3444 S. Halsied St. 

A. Masalskis 
LIETUVIS GRAB'JRIUS , 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, ltaip kiti, dėlto, kad 
męs putjs ditbunie grabus ir 
turime savo karabonus .ir au- 
tomobilius ir per t,n i nereikia 
Lietu .ams pas žydelius šauk- 
tirs: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 
naktj. 
3305Auburn Ave.- Te!. Drover4139 

Daktaras 

Jonas JN. Sarpaliiis 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED SI. 
Ofiso valandos 

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

Telsfonai 
Ofi.sas Yards 2544 

Dr. G. M. Giaser 
Praktikuoja Jau 27 metjtl 

3149 S. Morgan St., kertė 32 %t. 

Spec'alistaj Moteriškų, VyrlSkiį, 
ir Chroniškų Ligi;. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. ft—s vak., Nedėl. 9—2. 

TELErONAS YAROS 687. 

Tel VARDS 1538 

LIETUVIS GVCYTGJA3 
IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių 
vaiki} ir wrų Speciališkal rj- 
tio limpančias. užsinenėjusiar 
ir paslaptingus vyru ligas 

i 3259 So. Halsted St.; Chicago, 

Dr. M. Hemu 
IŠ RUSIJOS 

(lemi lietuviams žlnoi»as per 16 me- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aš ias ir, chroniškas ligas, vy- 
rų. moterų ir valkų, paRal naujausiai 
metodai X-Ray ir kitokius elektros 
l riotaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—\2 ,)ietų, ir 
6—8 vakarais. Tclcphone Canal 2110 

GYVENI MAS* *412 Sa. Haisted St. 
VALANDOS: 8—9 ~-i\ tiktai. 

>*< y^y\jrut\r\jr\ A/trvA 

Lvl hi K KTY BON LJS 
mąs perkame Lioerty Bonas "ii 
pilnij "Cash" vertę. Atneškite 
aroa atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
TTtarnlnkais Ketveriais ir 
Subatomis 9—9. 

C A S H 
J.a- SACK.HEIM & CO. 
1335 Milwauke A ve. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų, L^ntų, Rėmų ir Stogams Popierlo 

SPECIALIAI: Maleva malevcjimui stubų Iš vidaus, po $1.40 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003 3039 SO HALSTED .VTREET CHICAGO, ILL, 

Lietuviška Gydykla DR. DliCKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gyduu visokias ligas naujausiais budnJs ir su pagelba 
naujausiu ir tobuliausiu elektrikinių jtaisų. 

Ofiso valandos: 0 ik' 12 ryto, 4 iki S vak. Nedėldieniais 10 iki 12. 
1645 West 47-ta neįoli nuo Marshfield Ave. 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR. S, SHANKS 

Pagyvenimo ofisas Gydytojas ir Chirurgas 
8d9 N. Lobey Gydo visokias Vyrų ir 

Kampas Iowa St. ^^^^jv^moterų ligas taipgi ii 

Valandos: nno 8—10 ryto; 7—9 vakaro^^^^k^chirurgiškas ligas, 
fiiznio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. Ilalsted 

Valandos: 11—C popiet; Nedėliomis 11—1 popiet. Chicago* 

TEMYKITE GERAI 
Kur pirksite RAKANDUS, nepraleiskite šios progos pirmiausiai ateikite pcrs'tikrinti į mušu krautuvę. Tur- 

tingos eiiės visokioc rųšies dailiausių ir psriausių rakandų ui labai nužemintas prakes. Męs atidarome atpig- 
nimą šj mėnesį likusjų tavorų dėl pratuštinimo vietos žieminiam stakui. Taipgi puikiausia' -ota^naujame kiek- 
vienam niusų pirkėjui sutvarkyti rakandus ir sudaryti gasinius pečius prie namų. gaso (truby-)- Taipgi męs 
patįs išvežiojome j kiekvieną dalį miesto ir aplinkinius miestelius — Cliicagos premiesčius. Labiausiai dide- 
lis atpiginimss ant gasinių pečių ir leejininkų (icebaksių) toliuus pu:kių divonų, seklyčios setų, stalų, kamodų 
t;ukninių pečių ir t. t. 

GASINIS 
PEČIUS 

šitas gasinis pečius atsakan- 
čiai parankus dėl visokio var- 

tojimo: kept, vrrt ir sušildyt. 
Padarytas tvirtai iš lietinio 
čuguno. puikiai nikeliuotas, 
sienos balto (porsaPine) arba 
viršus paprastai ketvh lainiš- 

I kas su keturiomis degimo vie- 
tomis. Kainuoja 

■ 5G.0O 24.08 
SUPAMI 
KRĖSLAI 

Supami krėslai, kietojo aržuo 
lor padaryti menėms sėdynė 
mis arba rausva (mahagone) 
ir su skūra išmušti sėdynės 
ii* atsišlicjimas. 
Parsiduoda į\ QC ir 

po IhUU augšč. 

KAUČI3 dėl dien'nio ir vakarinio poilsio, tikrąją skū- 
ra arba rnullakin aptrauktas, gumbuotu ir i Q Of]į 
lygiu viršm, Kainuoja $26.C0 ir aug. Prekė I iliU'J 

LEDININKAI užlaiko ledą per keturias dienas. Balti 
viduria' ir švarus. Parsiduoda nuo Q £fl| 
ir augščiau Utdv 

Dailiausios komodos su di- 
cieliu zcrkoiu. ketvirtainis 
ki ir apskritai pa'lgi. dai- 
!au- medžio kleviniai ra'J 
dor.medtio ir aržuolo. Ka i 
nuoja po $23.00 ir augščiau 
Parsiduoda po i Q ftO 
ir augščaiu 1 JiUO 

Taipgi daugelis visokio skyriaus Matrasu. Springsu Porčiams, Lovų- 
kiu; jos parankios nevartojant užlaikyti, nes vietos užima 

KRAUTUVE ATDARA KAS VAKARAS Irvl u-iai »/nuANDAI 
iraugščaiu a22TltASUA j-aParslduodapo vbgekžlja uptaou lauoinp 
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