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Anglijos Dirižablis Išsi- 
leido Per Atlantiką. 

Lenkija Mokės Rusijos Skolas 

Nauja Keturių Didžiųjų 
Taryba. 

[.?■ :■ f ■ 

i' Latvijoje Nera Vielos Vokiečiams. 
/ ANGLIJOS DRŽABLIS 
y.. LEKIA AMERIKON. 

Londonas, liepos 1 d. 
Oficialiai pranešama, kad An- 
glijos orlaivininkystes ministe- 
rija davė savo sutikimą diri- 
žabliui R-34 lėkti į Suvienytas 
Valstijas, jei bus tinkamas tam 
oras. Taipgi pranešama, ka'! 
dirižablis esą° geroj tvarkoj; 
m ai jame buvo kas tokio tai- 
sytino. 

Gi vėliausios žinios iš Ško- 
ijos praneša, kad dirižablis 
-34 išlėkė i:' Škotijos į Ame- 
<ą 2:34 valandą popiet. Ma- 
>ma, kad Atlantiką dirižablis 

perlėks ilgiausiai į tris dienas. 

LENKIJA MOKĖS RUSI 
JOS SKCLAS. 

Paryžius, liepos 1 d. Pra- 
nešama, kad Lenkija užtik- 
rino talkininkus, jog Lenki- 
ja mokėsianti Rusijos sko- 
lų tokią dalj, kurią paskirs 
talkininkų komisija. 

Taipgi pranešama, kad 
^Lenkija sutikusi, sulyg tai- 
gos sutarties, saugoti ma- 

► žumų tautinius ir tikybinius 
^reikalus. •! w 

f 

AUJA KETURU DIDŽIŲ 
JŲ TARYBA. 

Paryžius, liepos 1 dieną, 
"apo sudaryta nauja taryba ke 

ftūriųjų didžiųjų. Jon ineina 
fStephen Pichon, Francuzijos 

užrubežinių reikalu ministeris. 
Rcbert Lansing, Suvienytų 
Valstijų sekretorius, Arthur <j. 

i Baiiour, Anglijos užrubežinių 
reikalų ministeris ir Tomasso 
Titoni, Italijos užrubežinių rei 
kalu ministeris. 

•j 

auja keturi n didžiųjų ta- 
kurios pirmininku! yra 

on, šiądien turėjo savo po- 
kad nustačius tolimesni 

)s konferencijos veikimą. 

ATVIJOS PREMIERAS 

^JAU NESISLAPSTO. 
Paryžius, liepos 1 dieną. 

paisto administratorius Her- 

j)rt Hoover gavo iš Liepojausj ! iriijį, kad Latvijos premieras 
Mllmann, kuris nuo 16 dienos 
balandžio slapstėsi ant Anglijo^ 
Jariško laivo, 27 diena birželio 
Ipleido laiva ir vėl ėmėsi tvar- 

kyti Latvijos reikalus. Jį pri- 
vertė pasitraukti nuo valdžios 
'tūlas Needra su vokiečių pa- 
gelba. Needra dabar laikomas 
po sargyba. 

Sugr'/.is Ullmanui prie val- 
džios Liepojuje buvo nemažos 
iškilmės, kuriose dalyvavo 

Prancūzijos ir Anglijos aficie- 
įai. Minia iškilmėse sunaiki- 
no kaizerio ir I iindenburgo pa 
tvarkymus, sulyg kurių vokie- 
čiai vaUie Latviją. 

SPRĘS APIE LIKIMĄ 
DARBO PARTIJOS. 

New York, liepos 1 d. 
Pereitais metais užsimezgė 
Suvienytose Valtsijose dar- 
bo partija, kurią, vienok 
ne visi darbininkai remia; 
kiti-gi dar priešingi jai, nes, 
grdi, ji kenkianti socialis- 
tų parijai. 

Neužilgo bus Clevelande, 
Ohio suvažiavimas atstovų 
iš 10 valstijų, kur buj nu- 

spręsta ar statyti darbo par 
tijos tikietą sekančiuose 
prezidento rinkimuose. 

BERLINAS PERKA GAT- 
VEKARIŲ LINIJAS. 
Berlinas, liepos 1 d. Mie-1 

sto valdyba nutarė pirkti 
miesto gatvekarių linijas, i 
Prie tokio žingsnio r^iv^s 
vis kįlanti darbinnkų strei- 
kai. 

DARYS REVIZIJĄ 1839 
.. METŲ SUTARTIES. 

Paryžius, liepos 1 d. Bel- 
gija jau išrinko du atstovu 
j komisiją, kuri peržiurinės 
1839 metų sutartį. Talki- 
ninkai taipgi pranešė Hol- 
landijai, kad ir ji prisiųs- 
tų iš savo pusės atstovus į 
minėtą komisiją. Talkinin- 
kų penkios didžiosios val- 
stybės irgi turės po du de- 
legatu. 

SUOKALBIS IŠVOGTI 
KAIZERIUKĄ. 

Londonas, liepos 1 d. IŠ 
Roterdamo atėjo prareši- 

tvas į Daily News, kad Vo- 
kietijos kontr-revoliucijo- 
nieriai yra prisirengę iš- 
vogti iš Hollondijos buvu- 
sį Vokietijos sosto įpėdinį. 
Jis butų panaudotas, kaip 
pranešama, kėlimui revo- 

liucijos prieš dabartinę Vo 
kietijos valdžią. 

Pranešime taipgi priduria 
ma, kad Hollandijos kara- 
lienė laišku pataria buvu- 
siam Vokietijos sosto įpėdi- 
niui nedalyvauti Vokieti- 
jos kontr-revaliucijoje, nes 

tas daug užkenktų Hollandi 
jai, kuri suteikė priglaudą 
kaizerio šeimynai. 

Įvairios Mintįs. 

cran'ma \ 
CANj I HAVEf 
AftlECE- 
Of STRINOT į 

ALU VIS DAR DIRBA. 4» 

St. LouiU Mo., liepos 1 
d. 13 vietos bravorų \is 
dar dirba i\ų su 2^4 nuo- 

šimčių alkoholio 
Iš daugelio vietų ateina 

žinių, kad nemaža dalis sa- 

liunų esą atdari ir pardavi- 
nėja alų ir vyną, kaip bū- 
davo paprastai, bet degti- 
nės niekur nesimato. 

Sulyg pranešimų, pirmoj 
blaivybės dienoj daugelyje 
vietų esą neužganėdinti pil- 
na blaivybe šalyje. Sako- 
ma, valdančių sferų tarpe 
pasidarė dvi partiji, viena 
stovi už pilnos blaivybės 
umų įkūnijimą, gi kita de- 
da visas pastangas, kad iš- Į 
gelbėjus nors alų su vynui 
nuo išnykimo. I 

! SUSIMUŠĖ TRAUKINIAI, 
10 UŽMUŠTŲ. 

.. DunkirV, N. Y, Ekspresi- 
nis traukinys smogė į pa- 
sažierinio traukinio pasku- 
tinius vagonus ir keletą jų 
sutruškino. Pasekmėje to, 
yra 10 ypatų užmuštų ir ne- 

į mažai sužeistų. 
i 

METODISTŲ IŠKILMĖS 
ĮVEDUS BLAIBYBĘ. 
Coiumbus, Ohio, liepos 1 

d. Šiądien vietos metodis- 
tai turėjo tikrą demonstra- 
ciją del įvedimo visuotinos 
blaivybės, visoj šalyj. Iš- 
kilmėse dalyvavo ir žino- 
mas blaivybės šalininkas 
William Jennings Bryan; 
jis jojo ant kuprio, kas pa- 
lygina šalį saisų vietų. 

KANADOS KVIEČIAI 
GREKIJON. 

Toronto, liepos 1 d. Ka- 
nados kviečiu korporacijos 
gavo leidimą nuo specialės 
komisijos, kurios užžiuro- 
je yra kviečiai, kad Greki- 
jon gali išsiųsti 15,000,000 
bušelių kviečių bėgyje 12 
mėnesių. 

BOLŠEVIKUS SPAUDŽIA 
IŠ PIETŲ. 

Londonas, liepos 1 d. Iš 
Maskvos bevieliniu telegra- 
mų pranešama, kad bolše- 
vikų organas Izvestija at- 

spausdino žinių, jog prieš- 
bolševikiška armija ein? ant 
Maskvos iš pietų pusės. 

Sakoma, 'priešbolševikiš- 
kos spėkos jau atėmė nuo 

bolševikų miestą Ekateri- 
noslav ir prisiartino prie 
Charkovo, kur smarkiai su- 

mušė bolševikų spėkas. 

EKSPLIODAVO DIRŽAB- 
..LIS; YRA SUŽEJjTŲ. 

Baltimcre, Md. liepos 1 d. 
Stovykloje Halabird ištiko ex- 

pliozija dirižablio N-8 pūslėj. 
Tuo laiku apie dirižablį buvo 
susirinkusi nemaža minia pa- 
prastu žiopsotojų, kurių kelio- 
lika yra- sužeistų. 

Sakoma, kad ekspliodavus di 
rižablio pūslei keletas ypatų 
gazo buvo išmestos augštyn, 
bet. sulyg raporto laivyno dc* 
partamento užmuštų nėra. 

MOKYTOJU KONVEN- 
CIJA. 

Milwaukee, liepos 1 d. 
Čia šiądien atsidarė mokytoju 
konvencija, kurioj dalyvauja 
apie 10,000 ypatų. Mokyto- 
jai yra suvažiavę iš visų Su- 
vienytų Valstijų kraštų Yra 
atstovai nuo Filipinų salų. 
Ta'pgi yra atstovaujami mo- 

kytojai Anglijos, Franciui jos, 
Kanados ir Porto Rico. 

Vienu iš svarbiųjų klausimų 
mokytojų konvencijoje bus ban 
dymas pritaikinti ir įvykinti 
pagerinimus, kurių reikalingu- 
mą prirodė buvusi Europos ka- 
rė. 

VENGRAI APLEIDŽIA 
ČECHO-SLOVAKIJĄ. 
Budapeštas, liepos 1 d. 

Prarjšama, kad Vengrijos so- 

vietų kar;iiiTienė, reikalaujant 
talkininkam., apleidžia Čecho- 

1 Slovakijos žemes. 

VOKIEČIAI APLEI 
DŽIA RYGĄ. 

Kopenhagenas, liepos 1 
d. Latvių spaudos biuras 
gavo iš Liepoj aus žinią, 
kad Latvijos kariumenė es- 
anti tik devynios mylios 
nuo Rygos; gi vokiečiai 
skubiai apleidžia Rygą. 

PERGALĖS ŠVENTEI 
$800,000. 

Paryžius. Francuzijos par 
lamentas pargalės šventės 
iškilmėms, kurios atsibus 
14 dieną liepos, paskyrė ke- 
turis milijonus frankų, t. y. 
apie $800,000. Paskirimui 
didesnės sumos pinigų dėl 
pargalės šventės iškilmių ne 

pritarė atstovai socialistai. 

BOTAI VIETON STUBU. 
4. 

Aberdeen, Wash. Pakraš 
čiais vandenyno ir ant upių 
labai platinasi botai-ptnbna 
Pabandžiusie gyventi ant 
vandens nenori kraustytis i 
stubas ant sausumos, ypač 
prie dabartinės nuomų bran 
gumos. 

GIMĖ DVIEJOSE VALS- 
TIJOSE. 

Norwalk, O. Tūlas C. 
H. Hargo teisme užreiškė, 
kad jis nežinąs koioj iš 
dviejų valstybių jis gimė. 
Jis gimė bote ant upės 
Ohio; kadangi tą naktį bu- 
vo viesulą, tai botas nuo 

vieno upės krašto nuplau- 
kė į kita todėl jis galėjęs 
gimti abiejose valstijose. 
Bet kalėjime turės sėdėti 
tik vienoj valstijoj. I 

ITALIJOS KARALIUS IŠ- 
GRIŪTOSE VIETOSE. 
Rymas, birželio 30 dieną. 

(suvėlinta). Italijos karalius 
iškeliavo aplankyti nukentėju- 
sias nuo žemės drebėjimo vie- 
tas, kur yra sugriauta apie 
I,000 narnu. Karalius miniu 
v'sur yra entuziastiškai svei- 
kinamas. 

JAPONAI KRATOS NUO 
VOKIEČIŲ. 

Paryžius, liepos 1 dieną. 
Nesenai iaikraščiuose tilpo pra 
nešimai, kad tarp Vokietijos ir 
Japonijos buvo padaryta spe- 
ciale sutartis, sulyg kurios, abi 
fr.ljs žadėjusios veikti bendrai, 
idant paveržus iš kitų šalių pro 
tektorato daugelį žemių. Bet 
po nutartimi, sulyg pranešimo, 
nespėta pasirašyti, nes ptergre* 
tai kaizeris neteko savo sosto. 

Bet tokiems pranešimams už 

ginčija Japonijos delegacija 
Paryžiuje, kuri užreiškus, jog 
nieko panašaus nebuvo pabrie- 
žę, kad tai yra vokiečių trik- 
sas, idant supjudinus tarp sa- 

vęs talkininkus. 

AMERIKANAI NEPIRKO 
KRUPPO DIRBTUVIŲ. 
Munich, Bavarija, Bir. 30. 

(suvėlinta). Pranešama, kad 
paleista žinios buk amerikonai 
pirko Kruppo dirbtuves lygi- 
nai kitas dirbtuves Bavarijoje, 
yra neteisingos. 

Amerikos piniguočiai tik no 

rėjo įdėti kapitalo į minėtas 
dirbtuves, sudarant amerikonų 
-vokiečių kompaniją, bet vietosi 
sąlygos šiuo laiku yra netiku-' 
sios ir amerikonai atsisakė pri- 
sidėti. 

HOOVERIS REZIGNAVO 
IŠ KORPORACIJOS. 
New York, liepos 1 d. 

Pranešama, kad Hoovcris re- 

zignavo iš pirmininkystės di- 
rektorių Suvienytų Valstijų 
grudų korporacijos. 

NEW YORKAS APSTATY 
TAS PO! ICIJA, 

New York, liepos 1 d. 
Visos žymesnės vietos mieste 
apstatytos policija, kuri, sako- 
ma, saugos tas vietas iki 7 dic 
na i liepos. 

Nors jokio paaiškinimo šia- 
me klausime nėra duota, bet 
manoma, kad tokį žingsnį iš- 
šaukė gandai, jo^ 4 diena lie- 
pos bus bolševikų riaušėm. 

AFGANU TAIKOS DELE 
GACIJA INDIJOJE. 

Limla, Indija, birželio 30. 
(suvėlinta). Afganistano tai- 
kos delegacija pribuvo į Kala- 
labad, Indijoje. Jos tikslu yra 
išlyginti su Anglijos valdžia 
susikirtimus, kurie nesenai, be 
jokios beveik priežasties, išti- 
ko tarp Anglijos kariumenės it 
afganų. 

KROKODILIUS MIESTO 
GATVESE. 

Mucey, Ind. Netikėtai mie 
sto gatvėse pasirodė krodo- 
diliu?; kuris keliavo nuo 
vienos krautuvės link kitos. 
Pačios gyviausios miestč 
vietos tucj ištirtėjo pasiro- 
džius ten neprašytam sve- 
čiui Krokodilius puldavęs 
vytis neatsargiai prisiarti- 
nusius prie io. Bat atvy- 
kus policijai tuoj jį apval- 
idė ir nugabeno j cirką, iš 
kurio jis buvo pabėgęs. I 

Atvyksta Lietuvos 
Delegacija. 

[Specialis Telgramas 
"Lietuvai"]. 

New York, N. Y., liepos 
1 d. Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė gavo nuo savo 
prezidento Karužos sekentį 
kablegramą iš Kauno, pa- 
žymėtą birželio 25 d: 

"Grįžšiu namo gale lie- 
pos mėnesio sykiu su 

Lietuvos Valdiška de- 
legacija po vadovyste 
Dr. Jurgio Šaulio. Kau- 
ne atidariau Bendrovės 
šaką po užvaizda p. Vo- 
syliaus, kuris yra žinomas 
kaipo vienas iš vedėjų 
"Vilijos" Bendrovės". 

NAUJAS LIETUVIU 
DIENRAŠTIS. 1 

Birželio 28 dieną, Tony's 
Viešbutyje, Brooklyn, N. Y. 
atsibuvo rytinių valstijų 
veikėjų susivažiavimas, ku- 
riame tapo sutverta nauja 
lietuvių dienraščio korpora- 
cija, vardu "Vienybė". 

Korporacijos kapitalas ap 
rubežiuotas iki $75,000.00. 
Šėrai bus po $10.00. Ant 
vietos susiavažiavusieji pa- 
sižadėjo paimti 1621 šėrą už $16,2510.00. Tolesni žin- 
gsniai bus paskelbti vė- 
liau. 

Susivažiavimo pirminin- 
kas J. O. Sirvydas, Raštinin 
kas P. J. Purvis 

VOKIETIJA NEKARIAU- 
JA PRIEŠ LENKIJĄ. 
Paryžius, liepos 1 dieną. Suvienytų Valstijų ministeris 

Lenkijoj pranešė Herbert Hoo 
vėrini, kad vokiečiai susilaikė kariavę prieš lenkus subatoie, matomai tuo pačiu laiku, kada vokiečiai pasirašė |>o taikos su- 
tartimi pripažindami Lenkijos valstybę sutarties nustatytose rybose. 

Lenkai, kaip praneša Hugh Gibson, ant Vokietijos rube- 
žiaus turėjo vos keletą batrirė- 
jų ir liuosnorių menkai išlavin- 
ta ir be geros amunicijos armi- 
ją, todėl vokiečiai, sulyg C«Ib- 
sono nuomonės, butu lengvai lenkus sumušę, bet matomai 
jie prie to nesiruošė, kaip bu- 
vo pirmiau korespondentų ap- rašoma. 

PAVOGĖ AKINIUS NUO 
NOSIES. 

Sacramento, Cal. Tūlas 
Kelly nuvyko parkan pasil- 
sėti, na ir užsnudo besėdė- 
dams. Pabudęs pamate, kad jo už $19.50 akiniai 
nuo jo nosies persikraustė 
kur nors kitur. 

ORAS, 
Chicagoję ir apieHnkeje: 

Šiądien ęiedra ir šilta, šve!- c. o 

nųs daugiau pietų vėjai. 
\raki? r aug£čiaus;a tempera- 

tui a 82 apie f> valanda popier. 
Saulėtekis 5:19; Saulėleidis 

S:29. 
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4d7. Brouli* K, Baluti?, Adroaaa: 

Organizavimas Pagelbos 
Lietuvos Raudon, Kryžiui. 

Buvusia Chicagoje Seimas, atsisakęs 
nuo tarp-partijinės politilvos, davė pradžią 
keletui ytin naudingų darbų, iš kurių Lie- 
tuvos Raudonojo Kryžiaus darbas yra vie- 
nas iš svarbiausių. Nereik manyti, kad 

Chicagos Seimas mėgino užbėgti už akių 
kitiems panašiems darbams, jau pradė- 
tiems-jis nori tiK visus tokius darbus su 

centralizuoti. 
Amerikos lietuviai daktarai, kurie 

šiuo darbu užsiėmė, turi prieš save didį, 
ir svarbų darbą. Kiek girdėtis, jie tuomi 
jau pradeda stropiai rūpintis. 

Męs neesame susipažinę su jų plia- 
nais, neigi męs esame specialistais šitoje 
šakoje. Vienok jeigu neprofesionaliems 
pašalpiniems žmonėms butų leista prisidė- 
ti prie šio darbo su šiokiu-tokiu patarimu, 
tai męs norėtume paduoti vieną-kitą mintį. 

Kiekvieno Raudonojo Kryžiaus darbas 
susideda iš dviejų dalių: pagaminimo rei- 
kalingų pinigų ir pagaminimo Raudonojo 
Kryžiaus vienučių personalo. 

Pirmosios dalies darbą gali atlikti ir 

privatiški žmones, antrąją dalis-yra dak- 
tarų speciališkumas. Darbo pasekmingu- 
mui yra svarbu, kad daktarai kuomažiau- 
siai eikvotų savo jiegų tokiam darbui, kurį 
gali atlikti privatiški žmonės, o kad patįs 
daktarai pašvęstų daugiausiai savo ener- 

gijos tokiam darbui, kurio be jų atlikti ne- j 
galima. 

Prie pirmos dalies minėto darbo pri- 
klauso steigimas Lietuvos Raud. Kiyžiaus 
skyrių, rinkimas narių, aukų, drabužių etc. 
Po abelna daktarų priežiūra tas darbas ga-1 
Įima pavesti svietiškiams. 

Patiems daktarams pasilieka antra da- 
lis darbo, reikalaujanti jų profesionalių ži- 
nių ir vadovystės. Šitą dalį darbo, musų 
manymu, butų gerai padalinti į keletą sky- 
lių. 

Sutvėrimui Raud. Kryžiaus šiokios-to- 
kios vienutės, jau nekalbant apie kit-ką, 
reik: daktarų, nursių ir įvairių gyduolių 
bei medikamentų. 

Šiuos dalykus geriausiai galima butų 
suorganizuoti, taip pat pasidalinus darbą. 
Daktarai galėtų parūpinti gydytojų ir .nur- 
sių personalą, gi lietuvių aptiekoriams (jie, 
beje, turi susiorganizavę savo-locną drau- 
giją) galima butų pavesti surinkimas rei- 
kalingiausių vaistų bei medikamentų. 

Ir daktarai ir aptiekoriai, kiek žinome, 
yra pasiryžę atlikti savo darbą. Visuo- 
menė šį darbą parems labjaus negu kokį 
Kitą, jeigu tik organizacija bus tinkamai 
padaiyta. 

Šis darbas nėra partyviškas darbas ii 
iuomi neprivalo buti, nes tai gailestingu- 
mo darbas, vedamas ne vardan partyviš- 
kumo, bet vardan paties žmoniškumo. 

Dar pora žodžių. Niekas nepriduoda 
taip daug energijos, kaip pasekminga dar- 
bo pradžia. Žmonės mielai dedasi ten, kur 
mato, kad ''darbas eina." Butų ytin svar- 
bu, kad ir šisai šventas darbas butų pra- dėtas pasekmingai. Ar negalėtų to pada- 
ryti viena, sakysim, Chicagcs lietuvių ko- 
lionija? 

Kaip? Na-gi, sakysim, ar pati Chica- 
gos "kolionija negalėtų suorganizuoti ir tuo 
jaus Lietuvon pasiųsti Lietuvos Raudonam 
jam Kryžiui vienos vienutės: keleto dak- 
tarų, "keleto nursių, aprūpintų bent reika- 
lingiausiais instrumentais, vaistais L me- 
dikamentais? 

Tas, kaip regis, visai nebūtų sunku pa- daryti. Tam atsirastų pačioj Chicagoje rei kalingu daktarų ir nursių, ir medikamen- tų, ir lėšų. 

Suorganizavimas ir išsiuntimas tokios j vienutės duotų didelį inpulsą tolimesniam 
darbavimuisi čia Amerikoje, o jo atvy- 
kimas Lietuvon kokį dvasios sukilimą pa- 
darytų tarp Lietuvos lietuvių? < 

Chicaga nevienam reikale davė pagyr- 
tiną pavyzdį.. Kodei ji neturėtų duoti ge- 
ros pradžios ir šiame darbe? 

Pamėginkim! Bet šluokim lauk iš šio 
darbo visokias politikas. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 
r 

LIETUVOS KOVA UŽ LAISVĘ. * 

Tokiu antgalviu telpa ilgokas straip- 
snis sąvaitiniame žurnale "Leslie's Week- 
ly," parašytas p. M. K. Wisehart. Didesnė 
šio straipsnio dalis—tai pakartojimas p. V. 
Jankaus pranešimo apie Lietuvą, dabartini 
jos stovį ir lietuvių aspiracijas. Prie jo p. 
Wisehart duoda sekančią įžangą: 

"Maža tauta, kuri nori tiktai to, kas 
jai priklauso istoriškai, politiškai ir 
etnografiškai; tauta, kuri įgija kredi- 
to sąžinišku savo teritorialių reikala- 
vimų neperdėjimu ir savo aspiracijo- 
mis prie tikrai demokratiško vystymo- 
si ir naudingo tautiškumo-tokia yra 
Lietuva. 

"Lietuva dar njra pripažinta, kuo- 
met šitas straipsnis yra rašomas ir tas 
iškelia klausimą, ar neperdėjimas 
[mažumu užsiganėdijimas] apsimoka 
diplomatijoj. Ar jis apsimoka, ar ne, 
tas padaro Lietuvą, jos valdžią ir joe 
ateitį vienu iš žingeidžiausių klausimų 
Europos reikalų ištaisyme, štai čia 
yra tauta, kurios diplomatija yra jų 
pačių ekspresija—neišdidi, įsitikinusi, 
kad teisybė gali paimti viršų be gar- 
sinimosi beno trukšmu. 

"Negalima užginčyti to, kad r eku- 
rios mažos tautos išsivystė ir užėmė 
clidelj svarbumą taikos derybose, nes 

jos gali buti objektu didesnių tautų. 
Nekuriems iš musų, tėmytojų Pary- 
žiuje, buvo gaila žiūrėti, kain nekurios 
mažios tautos noriai sutikdavo lau- 
žyti tą patį principą, kuriuo jos pačios 
sau gyvybės reikalauja—gaila buvo 
žiūrėti, kaip Lenkija, Rumunija, Ju- 
goslavija turi norą laužyti tautiškumo 
principą ir spekuliuoti savo kaimynų žemėmis ir gyventojais. Taš galų ga- le priveda prie bėdos. Tas reiškia, kad kiekviena nauja tauta bus susilp- ninta iki tokiam laipsniui iki kuriam 
ji įgyja viršenybę ant tautų ir terito- 
rijų, kurios jai teisingai nepriklauso, '/ienas iš klausimų, kįlančių iš naujų tautų ambicijos, nalvti lainsni. iki lm. 
riam Lenkija trokšta spekuliuoti Lie- 
tuvos žemėmis. 

"Bet Lietuva? Kur ji yra? Aną dien iš Paryžiaus, atėjo žiniaf kurioje Lietuva buvo paminėta, kaipo viena 
iš Balkanų viešpatijų. Čia Amerikoj buvo tikra tragedijėlė ar komeciijėlė tarp lietuvių ir latvių iš priežasties nežinybės, parodytos kaslink jų. Kuo- 
met Lietuvos Prezidentas tapo inau-, 
guruotas [įvesdintas] savo šalies so- 
stinėj, telegramas pranešė, buk jis bu- 
vo inauguruotas kaipo Latvijos Pre- 
zidentas; ir tas pats telegramas skel- 
bė, kad Lat\ i;os Prezidentas buvo 
įvesdintas, kaipo Lietuvos Preziden- tas ! Tas nebuvo taip blogai, kaip bu- 
tų galėję buti, nes abi šalįs yra šali- mai viena kitos ir jų žmonės yra drau gai. Visgi latvių ir lietuvių kolioni- 
jose Amerikoje šita klaida buvo už- tektinai liūdna, idant naeimdv+i anai- 

Krimtimą. 
"Akyvaizdoje tokios maišatienėą aš prašiau p. Vinco Jankaus, Lietuvių Tautinės Tarybos vice-prezidento, iš- dėstyti ne tik Lietuvos valdžios tik- slus, bet taipgi tikruosius tos šalies rubežius. Vienas iš žingeidžiausių šio 

pasikalbėjimo išsivystymų buvo fak- tas, kad Lietuvos diplomatija, kuri galų gale įgys pripažinimą ir prestižą Baltiko viešpatijoms, yra kaip sykis santaikoje su tos tautos maloniu tem- 
peramentu ir demokratiškais idealais." % 

Toliau seka p. Jankaus pasakojimas apie Lietuvos dabartinį dalykų stovį Lie- tuvoje, apie lietuvių santikius su lenkais, apie lenkų įsiveržimą Lietuvon, apie Lie- tuvos nuopelnus ir pasišventimus kaip lai- ke karės, taip ir dabar, apie Lietuvos val- džią, ir jos programą ir apie priežastis, ku- rių delei Lietuva turėtų buti talkininkų ir ypatingai Suvien. Valstijų pripažinta. P-no Jankaus žingeidus pasakojimas užima arti tri jų ilgu koliumnų rašto ir delei stokos vie- tos nėra galimybės čia jį ištisai atkartoti. 
— Iš Leslie's Weekly, New York City. Birž. 21 d. 1919 m. 

Lietuvių Taikos Delegacijos Atsišau- 
kimas į Amerikos Lietuvius. 

Prisiųsta iš Ekzek. Komiteto) 
Paryžius, 1919 m., 

Gegužės 111. 2 d. 

^vkdaniajam Amerikos 
Lietuvių Tarybų Komitetui. 

Vašingtone. 
Lietuves Valstybės Taikus 

Oelegaeija Paryžiuje, kuriai 
Lietuvos Valdžios yra pavesta 
Taikos Kongrese ginti Lietu- 
vos laisvė ir nepriklausomybė, 
džiaugiasi gaudama progos at- 
vira širdim pasveikinti savo 

tautos brolius Amerikoje, ku- 
rie tokiu giliu užsidegimu ir 

stipria dvasia gina savo, kadai i 
apleistos, tiek metų kentėju- 
sios ir dar pagaliau tiek karės 

išvargintos, Tėvynei laisvę. 
Niekas negali taip raminti, taip 
stiprint dvasią, net didžiausių 
nelaimių ir' sunkenybių me- 

tais, kaip kad jausmas ir įsiti- 
kinimas, jog męs visi Lietuvos 
žemes sunųs ir dukteris, kur 
tik mus butų piktnsis likimas 

nusviedęs, visi lygiai kaip vie- 
nas, branginame savo tautos, 
savo gimtosios motinos (laisvę 
bei ateitį ir dedame savo visas 
geriausias pastangas josios ir 
tuo budu savo bendrajai gero- 
vei pasiekti, apginti, sutvirtin- 
ti ! Jusų tėvai, broliai ir seserįs, 
palikę Lietuvoje, kur jie tokį 
pragarą pergyveno kares oku- 
pacijos metu ir šiądien lieja 
kraują gindami savo išvargin- 
tą žemę nuo vėl iš kelių pusių 
plūstančių užpuolikų, apsipils 
džiaugsmo ašaromis patyrę, 
jog jus nė valandėlei neužmir- 
šote jų troškinių neatitolotc 
nuo jų siekių ir pagaliau atmetę 
savitarpio nesantaika, savo pa- 
žiūrų skirtumus, kaip ir męs 
savo valstybę iš pražūties kel- 
dami, suėjote i vieną bu r į ben- 
ciram Tėvynės darbui. Nes iš 
jūsų vienybės Lietuvos visuo- 
menė visuomet laukė didžiau- 
sios moralinės ir materialinės 
paramos. Lietuvos Valdžia ir 
visuomenė aiigštai vertiny Am 
erikos lietuvių politikos akcija 
krašte, kurio Prezidento prin- 
cipais šiądien turi buti kuriama 
pasaulio taika. Ir Lietuvos Tai 
kos Delegacija skaito savo pa- 
reiga, apsipažinusi su Jūsų 
darbu, išreikšti viso krašto var 

du savo .gilų pritarimą ir padė- 
kos žodį. 

Bet darbui dar ne galas! Dar 
Lietuva vis lieka nepripažinta 
valstybių ir laisvų tautų tarpe. 
Dar ji po šonu turi bent tris 
piktus priešininkus, kurie vieni 
tykoja, kiti jau veržiasi mums 

laisvę atimti ar mus supančio- 
ti. Dar daug,reikia išdėti pas- 
tangų — paiėgų ir daug rei 
cės turėti patvarumo ligi pa- 
sieksime savo tikslu. Politikos 
darbą musų Valstybei atžvilgui 
dabar koncentruoja Taikos De- 
legacija Paryžiuje ir ji yra Lie- 
tuvos Valdžios bei visuomenės 
įgaliuota ta darbą privesti ligi 
laimingo galo. Kaip tas dar- 
bas yra varomas, Jus patirsite 
iš raštų, kurių kopijas męs 
Jums siunčiame. Kad tarp jū- 
sų ir Lietuvos lietuvių butų vi- 
siškos kontaktas ir vienas su- 

sidarytų jungtinis lietuvių po- 
litikos balsas, Taikos Delegaci- 
joj Valdžios yra paskirti iri 

jūsų atstovai. Separatinis poli- 
tikos darbas, dabar, kai yra 
tam tikri Lietuvos Valstybes j 
organai, butų ne vietoje. Tai- 
kos'Delegacija laukia jusų c<k- 
tyvaus politikos darbo Lietuvos 
vardu per ja, ne šalia ios (kas 
galėtų pakenkti bendriems rei- 
kalams) ir prašo kuodidžian- 
^'os atliekamojo politikos darbo 
propagandos tiek lietuvių., tiek 
kitų ameriikečių tarpe. 

Toliau, męs sveikiname Jūsų 
)as»rižyma padėti Lietuvos Ka~ 
riumenei savo nona varginto- 

uis, stipriomis ir drąsiomis 
Karžygių pajėgomis ir paaki- 
name kuogreičiausiai tam rei- 
kalui iš Amerikos Valdžios 
Liauti lietuviu laisvanorių išlei- 
dimą savo tėvynes laisvės ginti 
ir saugoti tiek nuo bolševiku, 
tiek n u-j lenkų, tiek nuo vokie- 
čių antplūdžio. Žinokite, jog be 
jusų karininkų pagalbos, Jusų, 
kurie turke mūsų sveikiausios 
ir narsiausios jaunuomenės 
žiedus, per tiek metų kamuoto- 
ji Lietuva sinkiai tesės atlai- 

kyti savo nepriklausomybę ir 

laisvę nuo,tiekos plūstančių 
neprietelių. 

Stojant Lietuvai i savo nau 

jo valstijinio ir ekonominio 
gyvenimo vėžes, ypač svarbu 
bus jai turėti gerų prityrusių 
darbininkų įvairiose srityse, t 
čia vėl Jus galite didžiausia 

suteikti savo kraštui paramą ne 

tik savo organizuotais kapita- 
lais, bet ir savo gyva kuno ir 
dvasios pajiega. Lietuva turi 
buti gerai sutvarkyta, tvirta 
ir kultūringa šalis, ir be jusų 
prisidėjimo jai bus neveiku tat 
pasiekti. Todėl jau metas apie 
tai praktišk 1 ir reališkai pa- 
galvoti, sumanymuose susisie- 
kiant su Lietuvos Valdžia arba 
Taikos Delegacija. Jusų uždą 
vinys bus taip pat suvesti Lie- 
tuvą Į artimus, tvirtus ryšius 
su Amerikos Valstybe, kuriai 
dcmokrtiškoji laisvosios Lietu- 
vos visuomene visuomet turė- 
jo ir turi giliausias savo sim 
pati jas. Męs manome, jog sa- 
vo valstybėje turėsime įkurti 
ir ta.n tikrus mokyklų typus 
su daug iau mokomą ja angį 11 

kalbą, idant palengvintume mū- 

sų bendravimą su Amerika. 
Męs čia paminėjome tik ke- 
liais bendrais ruožais svarbiau- 
sius uždavinius, kuriuos sukon- 
kretizuoti jus patįs savo orga- 
nizacijose mokysite ir tinkamai 
atsižvelgdami į Lietuvos įei 
kalus, išplėsite. Didžiausia yra 
mums garantija, kad męs eina- 
me vienais keliais ir iena va- 

liuojamos idėja. Mums tik rei- 

kia rimtos organizuotos santa- 
ros. Lietuvoj dabar męs turime 
valdžios priaky j e garbingiau- 
sius musų visuomenės veikėjus, 
kurie tuvi plačiausios visuome- 
nės pasitikėjimą ir paspirtį. Vi- 
sos partijos, ir krikščionis-de- 
mokratai bei katalikų partija 
su savo lyderiu Stulginskiu, ir 
Social-Demokratai. su visos 
Lietuvos gerbiamu jų vadu Ste- 
ponu Kairiu,»ir vidurinės par- 
tijos bei sriovės, vra šiądien 
padavusios viena kitai ranka 
ir d:rba išyieno niusų valstybės 
įkurimui ant tvirtų pamatu 
Mes tad turime but1' pilni tikė- 
jimo savo laimėjimu, nes mes 
visi esame susibūrę del musų 
i eisiu (j u reikalavimų ir męs ne 

turime-nuleisti rankų del kokiu 
atskirų šmeižtų, melu ar nelai- 
mingų nuotikių, kurie dar gali1 
nus patikti musų erškėčių ke- 
yje- 

Pasirašo: 
TaiKos Delegacijos Pirm. 

Prof. A. Valdemaro 
Sekretorius. 

P. Klimas. 

įstatymai laike 

KARfcIŲ. 
Nevalgyk pudaug* 
Nesirčdyk 
IŠTe-Hurėk į bir^metni. 
Nesikoliok ir nesinervuol: 
Gerk daugiau vandenio. 
Ir tau karštis nekenk-:.. 

NEPERDAUG. 
— Tai tamista nori vesti 

vieną mano-dukterų.? 
— Taip. 
— Tai gal vyriausią? 
— Xe. Dar,aš neperdaugj 

turiu skolų. 
( 
i 

Iš Amerikos Lietu- 
vių Tautinės Ta= 

rybos Raštines. 

Posėdis birželio 24 d.: 
.Pranešimai Tarybom 1) 
Lietuvių Liuteronai prisiun- 
čia savo delegaciją: Kun. 
Macaitį ir p. Kairaitį, kurie 
vardan tos srities savišk;ų 
Lietuvių išreiškia norą prisi 
dėti į bedrą Lietuvių darbą; 
2) Rašo iš Paryžiaus vienas 
žromas Lietuvos diplomą- 
tas apie p. Gabrio prazutm- 
gus clel Lietuvos darbus (tas 
laiškas yra paduotas spau- 
dai, diplomatui velijant); 
3) p. Sterling iš Pliiladel- 
phijos prašo Lietuvos žem- 

llapo; 4) Pranešimai iš su- 

sirašinėjimų su p. Caldwell, 
žadančiu Lietuvai pašalpą;' 
5) Ukrainų Nacionalis Ko- 
mitetas priduoda nuorašą iš 
Paryžiaus laikytos 5-kių tau 

tų: Estų, Georgiečių, Latvių, 
Lietuvių ir Ukrainų konfe- 
rencijos, kurioje susitarta 
bendram veikimui linkui ši- 
tų tautų neprigulmybės; 6) 
Lietuvos Finansų ir Komer- 
cijos Komisija prisiunčia sa- 

vo posėdžio protokolą; 7) 
Liet. Inform. Biuras prisiun- 
čia nuorašą iš telegramų, ap- 
turėtų iŠ įvairių Amerikos 
Valstijos vyrų buvusiam Lie 
tuvių Mass-mitingan New 
,Yorke, Carnegia Hali; 8) 
p. .balutis praneša smulkme- 
nas apie buvusį seimą ir 
apie savo išvažiavimą Eu- 
ropon, bei apie tą, kad ji- 
sai regis buvo keno skus- 
tas; 9) Rašė buvusis A. L. 
Seimo sekretorius, p. Eval- 
das, jogei seimo protokolas 
neužilgo bus suredeguotas 
ir išsiuntinėtas; 10) Smulk- 
esnė korespondencija; 11) 
Pranešimas nuo katalikų 
konferencijos New Yorke, 
kurioje p. Česnulio visa po- 
litika vadivauta ir stengta- 
si kuodaugiausiai nesutiki- 
mų įnešti į Amerikos Lietu- 
vių bendrą veikimą Lietu- 
vos reikaluose; 12) Praneši 
mas apie besiorganizuojan- 
tį Baltarusių Komitetą, ku- 
ris užkviečia musų Tarybą 
savo posedžiuosna pasiunti- 
nius leisti; 13) Newarke 
mieste susiorganizavo Lie- 
tuvių Raudonojo Kryžiaus 
draugija pagal seimo nutari 
mo; 14) Agitatyvė Komisi- 
ja plačiai pavarė darbą ir 
reikaluja paramos asignuo- 
ti; 15) Įvairi pranešimai iš 
šalies nuo svt.vių. 

Nutarimai: 1) Kablegra- 
muoti !Dr-ui Šliupui dėlei 
pargabenimo Lietuvos ka- 
rės imtinių Lietuvių iš Fran 
cijos. 2) Deleguoti pasiunti 
nius Į Baltarusių organiza- 
cijinius posėdžius. 3) p. 
Martus pasiųsta po kolio- 
nijas organizacijos reika- 
lais. 4) Užreikšti Ameri- 
kos Lietuvių Tarybai, kad 
p. Mastauskas netiesotai pa 
vartojo musų Tarybos var- 

dą savo prakalboje New 
Yorke per katalikų konfe-. 
renciją, ir per tai sudarė 
painių tarp musų ir Ameri- 
kos pnVikos. 5) Užreikšti 
A. L. Tarybai, kad ji netie- 
sotai ir tik pati viena, o ne 
bendrame Tarybų susirinki- 
me, nusprendė daryti žings- 
nius prie pertraukimo ben- 
dro darbo Amerikoje už 
Lietuvos liuosybę. 

J. C. Sirvydas. 

Amerikos Lietuvių , Tau- 
tinės Tarybos Sekretorius. 

Sibiro Lietuvių 
Balsas. 

Šiomis dienomis Egz. Koni. 
gavo nuo Sibiro lietuvių laišk'i 
ir jų priimtą rezoliuciją. Rezo- 
liuciją atspauzdinta lietuvių, 
prancūzų ir anglų kalbose^ 

| Laišką ir rezoliuciją ištisai 
paduodama. 

G'eg. 23d. 1919 m. 

Lietuvių Egz. Komitetui. 
Fifteenth Stret, N. W. 
VVaeshington, D. C. 

suiyg nurodymo Centralio 
Lietuvių Biuro Sibire, siunčia- 
me du egzempliorių "Sibiro 
Lietuvių Delegacijos, visų Tau 
tų Valdžioms Dekleracija." 
Tiesa, pavėlavom Jums pasiųs- 
ti, bet turima pabrėžti, k\d jus, 
tuojaus {^0 užsidengiaio Sibiro 
Lietuvių susivažiavimo 8—12 
Sausio s, m., buvo pasiųstos 
tautų atstovams į Taikos Kon- 
ferenciją, per Amerikos Kon- 
sulį. 

Toliaus negalime nepastebėti 
savo didelio džaugsmo, maty- 
dami Amerikos lietuvių de- 
damas pastangas Lietuvos lais- 
svės ir gerovės labui; męs svei- 
kiname musų Lrolius amerikie- 
čius ir vėlyname Tėvynės at- 

gymdymo darbe dar didesnio 
pasisekimo! 
Lai gyvoj a nepriklausoma Lie- 
tuva ! 
Lai gyvoja kovotojai už jos 
laisve! 
Lai gyvoja Amerikos Lietu- 
viai ! 

Centraiio Lietuviu Biuro Si- 
bire Įgaliotinis Iforbiri. 

Juozas Mažeika. 
P. S. Šiuo žygiu meldžiame^ jus—prisiųskite keletą egzem-* 

pliorių Lietuvos Žemlapio, ku- 
ri? geistina turėti mušu organi- 
zacijoms ir Centraliui Liet. ^ Biurui. 

Susinėsimus su Centraliu 
Biuru Liet. Sibire galima ge- 
riausia per Kinų paetą, per Įga- 
liotinį Harbine, kurio adresas: 

Chinese Harbine, Post Re;-- 
tande "Aušra," Centraiio Lie- 
tuvių Biuro Buveine Tovvshe, 
Magistratshoja 10—-10. 

» * 

KREIPIMĄSI LIETUVIŲ 
GYVENAČIŲ SIBIRE PRIE 
Y AIDŽIŲ VISŲ TAUTŲ. 
Atstovai Lietuvių gyvenan- 

čių S'bire, susirinkę susivažia- 
viman dienose, kada baigiasi 
pasauline karė, dienose nešan- 
čiose džiaugsmą ir paguodą vi- 
soms pavergtoms tautoms, nau- 

dojasi proga, kad išreikšti sa« 
vo pagarba Sąjungininkams, 
tiems nepailstamiems kovoto- 
jams už geresnę ateiti žmoni- 
jos. 

Sibiro Lietuviai su džiaugs- 
mu mato, kad tie vargai ir ne- 
laimės, kurios jiems prisiėjo 
perkesti paliekant gimtinės vie 
uis palei Nemuną ir Viliją ne- 

prapuolė veltui, kad tos karės-... 
sunkenybės, kurias Lietu 
drauge su Rusija pakėlė pri 
dc prie pasekmingų vaisių. 

Dabar, kada snrendžiam' 
.•ui tautų likimas ir prasic 
naujo gyvenimo statymas, ki 
vienos tautos apsisprendin 
pamatais, akys visų Lietuvi 
sV viltimi žiuri į tą Šviesia galu- 
tinės šalies ateiti, kuri karės 
1 aigimo pasekme. Jie tiki, kad 
jų svajonės ir troškimai iš seno4 
apie savystovia Lietuvą per 
150 metų auklėjami, ant galo v 

įsikūnys, kad tos aukos, kurias 
Lietuva nešė ant karės aukuro, 
nepasiliks bergždžiomis. Šitam 
garantija yra tie tautų apsi- 
sprendimo lozungai, kurie di- 
džiųjų pasaulio demokratijų 
į askelbti. Lietuviai tvirtai tiki, 
kad L;etuvą jų palikta gaisrų 
L'gnimi nušviesta dabar, jiems v 

(Tąsa ant 3-čio puslapio) 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
RA CINE. WIS. 

Birželio 22 d. 2:Q0 vai. po 
pietų Union Hali buvo sušua- 
ktas suvažiavimas S. L. A. 

kuopų iš Wisconsin Valstijos3 
tvėrimui apskričio. 

Atstovus prisiuntė sekan- 
čios kuopos: 212 kp. Kenosha, 
8 atstovus, 177 kp. iš Mil- 
waukee 3 atstovus, 100 kp. 4 

viso atstovų dalyvavo 15. 
Atėjus laikui M..Kasparai- 

tis atidarė susirinkimą trum- 

pai paaiškindamas kokiu tiks- 
lu yra sušaukta šita konferen- 

cija, meldė, kad išsirinktų val- 

dybą tvaikos vedimui ir kad 
rimtai svarstytų S. L. A reika- 
lus iš kurių butų nauda. 

Valdybon tapo didžiuma 
balsu išrinkta šios ypatos: 
Pirm. Dementis iš 177 kp. 
vice-pirm. A. Soltonas ir Rast. 
lg. Baubonis iš 212 kp. Po iš- 
rinkimui valdybos, sudaryta 
fiictiotvarke ir po to tęsėsi su- 

sirinkimas. Pirm pradėjus da- 
ryti tarimus, buvo plačiai ap- 
kalbėta ar yra reikalas tverti 
S L. A. apskritį Wisconsino 
valstijoje. Prieita prie nutari- 
mo, kad raeikalinga, nubalsuo- 
ta vienbalsiai apskritį tverti su 

tikslu darbuotis labui S. L. A. 
Bet po nubalsavimo pasirodo, 
kad apskritus tveriamas visai 
kitais tikslais, vieton dirbti ja- 
bui SLA., yra atpenč, eiti 
prieš S. L. A. bolševizmo nau- 

dai. 

Ig. Baubonis kalba, kad 
JI apskritis Chicagoje įsisėdęs 
į tautišką vežimėlį be važinė- 
damas užmiršo S. L. A. reika- 
lus. M. Kasparaitis aiškina, 
kad II apskritis nedelto 1918 
m. buvo neveiklus, bet karės 
sunkios aplinkybės visą veiki 
mą sustabdė. Toliaus kalbama 
apie apskričio įstatus. Pir- 
miausiai svarstoma mieris ap- 
skričio sekantis: "Remsime 

tautiškus ir politiškus Lietu- 
vos reiaklus." Matyt draugu- 
čiams, kurių didžiuma šiame 
susirinkime dalyvavo, nepati- 
ko ir viršminėti apie tautą 
žodį išbraukėme. Sako: jeigu 
męs priimsim žodį "tautiškus," 
tai, girdi, paskui ir reikalauja 
visokių paramų Lietuvos rei- 
kalams, bet jeigu tuos žodžius 
prašalinsime, tai kad ir turėsi- 
me iško aukauti neprispirs, nes 

įstato* e nebus minima Lietuva. 
Dar neviskas. Ig. Baubonis 
klausia, kas tai yra tauta, pra- 
šo paiškinimo susirinkusių. P. 
Sinkus netekęs kantrybės trum 

pai Bauboniui paaiškino apie 
tautą ir apgailestavo, kad dar 
randasi tokių žmonių dvide- 
šimtame šimtmetyje. 

Toliaus seka priėmimas įsta- 
tų projekto vienas po kitam 
ir kur tik minima tauta, Lietu- 
va, išbraukiama. Pagalios pri- 
eita prie riebumų. Ką ir tikė- 
tasi susilaukti nuo draugučių. 

212 kuopos kaip kurie atsto- 
vai iškirus 3 pasirodė, kad turi 
'atsivežę pakeptą "blyną" dėl 
<,rnėvynes" redaktoriaus ir pa- 

PASTABA "L ETUVOS" PR.E- < 
NUMERATOR1AM8. 

Kada permainote savo gyve- s 

namą vietą, teikaltis tuojaue ? 
muma pranešti ir paminiti savo > 

senajĮ ir naujajį adresus, kad s 
galėtume dienraštį siuntinėti be J 
sutrugdymo. > 

Tankiai atsitaiko taip, kad s 
persikėlęs prenumeratoriui: ne- f 
duoda Administracija) savo nau- ; 
jo adreso, bet po nekurio laiko s 
ražo, išmeti nėdamas kad negau- ? 
na laikraščio. šita pastaba yra ? 
del visų "Lietuvos" prenumers- 
torių ar tai gaunanti laikrašti 
per pačtą arba per išnešiotojus ) 
—Agentus. Kada męs gauname ) žinia apie perekitimą adreso, vi- < 
tados stongiames tuojaus patai- ; 
syti ir sutrugdytus numerius -pa- j siunčiame veltuj. < 

"LETUVOS" Administracija. < 

teikė suvažiavimui. Šis blyną: 
arba rezoliucija skamba ma; 

daug sekančiai: 
Kadangi "Tėvynės" redak 

torius talpina straipsnius ri- 
šamus Lietuvos reikalus ii 
skelbiančius tėvynės meilę. 

Kadangi "Tėvynė" talpini 
Liberalų Fondo atskaitas, bu 
ten t "L. N. F." 

Kadangi "Tėvynė" agitavo 
už buvusį A. L. Seimą. Kadan- 

gi "Tėvynė talpina Dr. J. Šliu 
po laiškus, kurie priešingi bol- 
ševikams. 

Todėl męs čionai susirinkę 
protestuojam prieš pildomąją 
Tarybą labjausiai prieš "Tėvy 
nės" redaktorių ir reikalauja 
me, kad "Tėvynės red. liautųsi 
daręs augščiaus išrodytas klai- 

[das, kurios yra priešingos dar- 
bininkams ir reikalaujame, kad 

''Tėvynės red. liautųsi talpinęs 
žinias apie Lietuvą, o labjau- 
siai Dr. Šliupo raštus. Didžiu- 
mai draugučių dalyvaujant ir 
likosi viršijant 4 bal. šitas pri- 
imta. Buvę priešingi šitam 

blynui paprašė, kad jų vardai 

butų pažymėti į protokolą kaip 
nepritariančių panašioms re- 

zoliucijoms.' 
Po priėmimui šios neva re- 

zoliucijos, p. M. Kasparaitis 
pateikė rezoliuciją del inteiki- 
mo Senatoriais ir Kongres- 
monams prašant užuojautos 
lietuvių reikalavimams išgavi- 
mui laisvės, ir apginimui Lietu- 
vos nuo besiveržiančių priešų. 
Perskaičius šig rezoliuciją bu- 
vo atmesta 4 bal. daugiau su 

pašaipa, kam girdi rašinėti, 
kad vistiek naudos iš to popier- 
galio nebus. 

Na dabar ir žinok, ką jie no- 

ri atsieV.ti, visi lietuviai daly- 
vavo susirinkime, o vienok Ma- 

žuma nebijojo lietuvio vardo 
ir tautiškumo, o kiti netik, kad 
vadintisi kuomi esą nenori, bet 
dar piktinosi iš tautiškumo ir 
ko gero Lietuva motina nuo to- 

kių sunų gali sulaukti ? 
Viską suvedus į krūvą išeina 

.šitaip: pagal draugučių supra- 
timą šitas apskritis tveriamas 
tam tikslui, kad praplatinus 
bolševizmo įdejas, vieton dirbti 
S. L. A. labui. Dar, taip sa- 

kant, nespėta mazgas užmegs * 

ti, o jau rezoliucija pasiųsta 
r>rieš S. L. A. Pildomąją Ta 
rybą. Atsimenu kaip pora mė- 
nesių atgal S. Detnentis per 
''Naujienas" šį negimusį aps- 
kritį tada krikštijo, išsireikš- 
damas, kad šis busiantis ap- 
sKntys, turės syKiu veikti sa 

esančiais Socialistų rajonais, ir 
L. D. L. D. Mat ko jie nori. 
Negana to, šitame pirmutinia- 
me suvažiavime išdrįso brauk- 
ti žodžius, kur kalbama apie 
tautiškumą ir siųsti rezoliucijas 
juodinančias "Tėvysės red. Tai 
ką galima tikėtis iš tokio ap- 
skričio sulaukti ateityje, kada 
ragus užsiaugins? Beabejonės, 
kad antrame suvažiavime iš- 
neš rezoliuciją, kad vieton va- 

dinama Sus. Lietuvių Am., rei« 
kalus, kad butų Lietuvių žodis 
prašalintas, o vieton to nereikia 
didelio abejojimo, kad trokš, 
kad butų "Susi vieni j imar. drau- 
gų Am nkoje." 

Viručiai, draugučiai: tai? 
važiuodami nepajėgsite sug- 
rįžti atgal. Kumpos \\ isconsir 
Valstijos gerai su atida priva- 
lėtų apsvarstyti apie šį apskri- 
tį- 

M. K. 
A. L. T. S .35 kuopa rengia 

pikniką ant 5 d. Liepos Kliu 
kert parke. Muzikantai nusam 
(lyti, Gilinau orkestrą. Šiaų 
visokių dalykų bus del praleidi 
mo liuoslaikio linksniai. Kvie 
čiame visus vietos lietuvius at 

silankyti į šį rūpestingai rfin 

gi am Jį pikniką. Nepamirškit 
ir iš apielinkės Sandariečiai. 

M. K. 

į BOURBONNAIS, ILL. 

Tūlas čionykštis Lietuvo: 
mylėtojas ir propagandistas u. 

Lietuvos nepriklausomybę pa 
rašė ilgoka straipsnį Anglų kai 
boje ir patalpino į angliški 
laikraštį, "The New World,' 
Chicagoje, apie Lietuvos baž 
nytynę hierarchija Vilniaus 
deocezijoje, kuri net iki pas 
torųjų laikų buvo lenkų kontro- 
lėje, bet dabar perėjo visiškai j 
lietuvių rankas; kur iki pat ka- 
rės pradžios buvo atkakli kova 
varoma prieš lenkiškų endekij 
agentus ir kitus lenkiškojo im- 
perializmo įnagius. Šitas strai- 
psnis tiems lenkeliams Visai ne- 

patiko. Štai ka vienas iš bend- 
radarbių praneša savo kiške: 
Brangus Drauge! Pas mane 

nieko naujo nėra dabartiniams 
laike. Tik tiek, kad praeitame 
sekmadienyje buvau apsilankęs 
pas K. A. B. Ten išgirdau, kad 
jūsų straipsnis yra plačiai ži- 
nomas tarp lietuvių dvasiški- 
jos, katra jie patėmijo laikraš- 
tyje, "The New World" ir kad 
jie pritarė jusų nuroditiems 

faktams. O lenkų dvasiškija, 
bemurmėdama ant to, sako: 
visi susirgo karštlige ir Polska 
Cholera, ir kątik nepakliuvo į 
K*.tikakee Asyluin. Jie sako bu- 
vę sutaisę atsakymą į jusų 
straipsnį, anglų kalboje ir buvo 
pasiuntę į "The New World" 
laikraštį, bet tame laikraštyje 
nepatėmijome jųjų straipsnio 
į jusų faktus. O lenkiškuose 
laikraščiuose buvę visokių nu 

rodymų ir faktų į tą straipsnį, 
kad yra tikrai neteisingai an: 

jų parašyta. Męs lietuviai su- 

prantame lenkų užvidėjimą del 
lietuvių gerovės ir progreso; 
žinome, kad lenkai nenori gir- 
dėti tikrai ir grinai nurodyfų 
faktų toje prasmėje, kaslink 
jųjų pasielgimų Lietuvoje tarp 
lietuvių. Todėl visi sako, kad jie 
negalėjo atrasti nei jokios 
klaidos ir neteisybės jusų strai- 
psnyje. 

C. /. G. 

SIBIRO LIETUVIŲ 
BALSAS. 

(Tąsa nuo 2-tro puslapio) 

grižtant bus šviesi džiaugsmu 
ir laisve. 

Sibiro Lietuvių susivažiavi- 
me, klausime apie ateitį Lietu- 
vos vienbalsiai priėmė sekančia 
rezoliuciją. 

Turėdami omenyje kad: 
1. Kiekviena tauta turi teise 

pilno politinio apsisprendimo. 
2. Tik savistovi ir liuosa tau 

ta gali prieiti prie materialės 
geroves ir augšto kulturos 
laipsnio. 

3. Lietuva buvo daug šimt- 
mečių savystovė valstybe su sos 

tapiliu Vilniuje. 
4. Nubojusi laisvės Lietuvių 

tauta visados stengėsi prie ne- 

prigulmingumo. 
I 5. Principai laisvo tautų ap- 
sisprendimo paskelbti Amen 
kos, Rusijos ir kitų sąjunginių 
valstybių duoda teisę apreikšti 
Lietuvių susivažiavimui ši: 

1. Lietuva turi buti neprigul- 
minga. 

2. Ant taikos konferencijos 
turi buti Lietuvos atstovai. 

Pirmininkas K. Pabrcča. 
Sekretorius A. Bružas, 

Kopija teisinga, 
Pirm. Cent. Liet. Biuro, 

K. Pabrėža. 

I PAKLUSNI LIGONĖ. 
i — Kaip? Tamista §irgda- 

raa, o nuvykai ant baliaus. 
— Bet, daktare, pats niar 

patarei gerai išprakaituoti. 

Vaizdelis iš mano Pcrgyvetų 
Jaunystes Dienų. 

Būnant man Lietuvoje, 
esant jaunam prie tėvų, buvo 
šitoks atsitikimas1 Kaip vi- 
siems žinoma, Lietuvoje, pa- 
vasario laike, po perėjusių žie- 
mos spiegti, daugumoje vietų 
esti taip: Vietoje gulėjus siū- 

boje, eina gulėti — vieni j 
svirnus, kiti į daržines. Dau- 
giausiai taip daro jaunimas, 

; 
nes tada yra geriau susieti vie- 
niems su antrais. 

Apie 1898 m. būnant man 

apie 10 metų senumo, mano tė- 

vas, tais laikais, valdydamas 
likę, visada samdydavo dvi 
merginas ir du vaikinu, del 
apdirbimo ūkės. Tais meta1's 
merginos buvo abidvi jaunos, 
po kokią 19 m. senumo. Atėjus 
pavasariui pradėjo melsti tėvą, 
kad juodvi leistų gulėti į svir- 
ną, Mano tėvo buta labai die- 
vomylinčio ir ant jų prašymo 
tėvas visada atsakydavo taip. 
Girdi esate jaunos, gali dar 
sujumis kas negero atsitikti... 
Tada tai butų nuodėmė prieš 
Dievą ir sarmata prieš visuo- 
mene. 1 

Bet, merginų prašymą tė- 
vas išklausė ir pavėlino mergi- i 
noms pasitaisyti lovą svirne. 

Ir ten pailsio valandomis, 
merginos ilsėdavosi. Tėvas pa- 
velydamas, prisakė, kad eida- * 

mos gulti, užsirakintų duris ir 
medžiu paremtų. 

Kartais tėvas dėl persitikri- 
nimo, nakties laike eidamas pro 
svirną pastūmėdavo duris, ar 

pildo merginos duotąjį prisa- 
kymą. 

Iš tėvo daileidimo, merginos 
buvo neapsakomai linksmos, 
sakydavo, kad "geriau atsilsi 
ir ryte atsikėlusioms galvų 
neskauda. Antra, žinojo, kad 
bus galima atėjus subatai išei- 
ti į "Vakaruškas" ir šiaip va- 

karais su vaikinais pašnibždė- 
ti per užpakalinį mažąjį lan- 
giuką — o prie progos ir į vidų 
įsileidus pasiglomonėti. Iš vi- 
sų pusių buvo patenkintos. 

Bet už kokio mėnesio laiko, 
štai kas atsitiko: Vieną vakarą, 
jau buvo visi po vakarienei: 
vieni, privalgę bulbienės "bal- 
siai riaugiojo," antri parpuolę 
ant kelių Dievą garbino, treti 
jau snuduriavo. Ir staigu pa- 
sigirsta nežmoniškas kliksmas! 
Vieni bėgo prie lang.i žiūrėti 
kas toks nebūtas atsitikimas... 

i Mano tėvas pastrygt nuo lovor>, 
Į pro duris ir štai per kiemą at- 

bėga klyksta'nčiu balsu mergi- 
nos nuo svirno. Pribėgę arti 
prie tėvo drebančios šaukia: 
"Dėdyte, dėdyte, gelbekie!" 
Tėvas tardamas vardan Dievo 
tėvo! Kas jums yra, bene pikta 
dvasia apsėdo jumis, kad ne- 

žmogaus balsu klykiate ?!. 
Ne, dėdyte, abidvi merginos 
tardamos drebančiu balsu per 
puse žodžio pasakydamos, ne- 

žinom, nežinom. 
Ivasžin kas, lig koks žvėris, 

dėdyte, einant mums į patala 
norėjo įkasti. O tuom tarpu 
kaimynai išgirdę nepaprasta 
balsą, manė kad ugnis kur pasi- 
darė. Beveik pusė kaimo subė- 
go žiūrėti. Vieni su krukiais, 
kiti su viedrais. Visi kaip ant 
nelaimės su pagelba. Tėvas su- 

sijieškojo grabnyčios žvakę, 
tempentis merginų nuėjo su di- 
deliu buriu prie svirno. Vaiki- 
nai, vieni pasiėmę baslius, kiti 
kitokius įrankius, tą nepapras- 
tą ''žvėrį'' mušti. 

Priėję prie svirno, su baime, 
atidarė dursi, užsidegė grabny- 
čios žvakę ir drasesnėji žengė 
prie merginu lovcs, — o užpa- 
kalyje stovintieji stebėjo kas 
čia iš to bus. Prisiartinę prie 
lovos palengva pradėjo atkėii- 
nėti užklodalus ir atrado vie- 
toje "žvėrio" ežio skuriuke. 

f Kad pradės visi kvatotis, jtiok- 
I lis iš merginu už sukėlimą 
trukšmo. Net visiems visos iš- 
gąstys nubyrėjo, gautos laike 
trukšmo. 

Mat, kaip merginos nusirėdę 
bandė lysti po patalo užklodais, 
tuom tarpu ta ežio padėta sku- 
įiukė viduryje patalu bakstlėjo 
vienai j sėdynę, o kaip tik pir- 
majai. dasilytėjo, stūmė nuo sa- 

vęs, taip ir antrai teko. Tai iš- 
tikai jų merginoms įsivaizdino 
baisiausias "žvėris." 

O kas nežino, jog ežio sku- 
riukė gerai sudžiovinta ištik- 
rųjų aštri ir minkštąjai kuno 
daliai gan gerai galėjo bakste- 
lėti. 

Vėliaus, už pusmečio daži- 
nota, kad ta šposą buvo užtai- 
sęs mano tėvo tarnas Jokūbas, 
kuris buvo taipgi jaunas vaiki- 
nas ir mylintis juokus. Tą jo 
sugalvotą gražų šposą, tikiu 
kad kurie sveiki likę Lietuvoje 
pu šios karės ir-gi da nebus 
užmiršę. Taipgi tuom laiku vi- 
ja apielinkė apie tokį atsitikimą 
lažinojo. 

Gerai, yra sakoma, kad žmo- 
gus nemetuose kartais nežinąs 
va pats darąs. 

Ir, jeigu tais laikais Lietu- 
voje butų ėję lietuviški laikraš- 
čiai, ir jeigu aš bučią mokėjęs 
įors tiek žodžius sudėti kaip 
clabar, tai beabejončs bučia pa 
davęs j laikraščius kaipo1'š kai- 
mo jaunimo atsitikimų. Šiuu- 
mi baigiu aprašymą iš savo 

pragyventų dienų. 
Martinas K aspa r ai t is* 

Racine, Wis. 
Gruodžio 18 d. 1918 m. 

REDAKCIJOS ATSAKY- 
MAI. 

M. Tamošaitis. Jusų 
srtaipsnelį negalėsime iš- 
spausdint pirmiausiai dėlto, 
kad paišeliu rašytas ir vieto ] 

mis išsitrinęs. 0 paskui ■ 

neapsimoka musų dvasiš- | 
kiams pamokinimus rašyti j 
linkui vienybės. Daug jau ] 
kartų panašiai buvo rašyta. Į 
.... PROGA DEL JAUNAVEDŽIŲ. 

Parduodu savo boveik naujus 4 j kambarių rakandus. Turiu apleisti 
Cbic&gų. Atiduosiu pigiai. Kreipki- 
tės vakarais: 

3044 So. Union Ave.t 
1-inos lubos iš priekio. 

REIKALAUJAMA drūtų vyrų prio 
darbo j "Cold Storage" 

U. S. COLD STORAGE CO. 
39th St. & Hoyne Ave. 

Chicago, 111. 

DIDELIS BARGENAS. 
5 akrų farma, netoli nuo Chicagos, 

arti didelių dirbtuvių ir gerų kelių. 
Derlingas juodžemis, tu gali likti 
neprigulmingu. Del platesnių žinių 
rašyk, telefonuok, arba ateik pas 
Paul P. Baubly. Iim. 40-106 La 
Salle St., Telefonas Main 2043. 

FARMŲ 
JIEŠKOTOJAMS 

Tiems, kurie jieškote farmų, yra ge- 
rinusi vieta lietuvių farmerių kolioni- 
joj Wlsconsine, kame daugybė jau gy- 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga taip, kad vis- 
kas gerai auga; randasi prie gerų ke- 
lių, geležinkelių, gražių leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio Woodboro, 
kuriame dauguma* lietuvių gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję, ir yra proga 
lietuviams daugiaus bizinų užsidėti. 

Dar d«oar žemė parsiduoda labai pi- 
giai, po $15.00 ir augšfiiau až akrą. 
Galite pradėti pirklį farmų su $100 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėtą farmą. Daugumas mūsų žmo- 
nių yra išvažinėje po daug valstijų, 
bet tinkamesnės veitos dėl ukininkys- 
tės nesurado, akip Wisconsine lietuvių 
kolionijoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie- 
siog lietuvių bendrovės pas savininkus 
minėtų farmų, o jums bus prisiųsta 
knygelė su platesniais paaiškinimais 
ir žemlapiu. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST.. CHICAGO. 

Parsiduoda namas už Brigti 
ton Parkių, 2- karvės, galima 
laikyti kiaulių, žąsų, ančių ir 

vištų kiek tik nori. Atsišau- 
kite vakarais nuo 6 iki 10. 

I Petras Rishkus, 2837 S.- Eme- 
irald A v., 1-mos lubos iš fronte 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR. S, SHANKS 

Pagyvenimo (lydytoja, ir Chirurgu 
859 N. Robey S t. Gydo v|sok'as VyrŲ ir 

Kampas Iowa rit. ligas taipgi ii 
Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^^j^hirurgijkas ligas. 

Biznio ofisas: 802 W. Madlson St, kamp. Halsteę 
Valandos: 11—6 popiet; Nedaliomis 11—1 pppiet. Chlcflgo 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MŪSŲ KAINAS. 
ant Durų, lentų, Rimų fr 8togam» Poplorlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 ui galioną 

CARR BROS. WRECK1NG CO. 
3003-3039 SO. HALSTEO STREET, CHICAOO, ILL. 

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

AS laba! sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevi inimas pilvelio, nuslabnijirsaa. 
Kraujo, inkstų, Nerv\| ir abelnas Sfėkų austojimas 
viso kuno, ir buvau nustojęs vilties, kaa begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pagtlbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau mto 
sveikais! pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, 
Kraujo valytojo, Nervatona. Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebeBadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. Bė- 

giu J mėnesių išgerdavau Kas savaite po butelj £>»• ; 
lutaras, Bitterla, ir po 3 mčn. savo paveiksle pama čiau tokį skirtumu kaip taip 
dienos ir uakr'ts. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju < 

Salutaifb mylistų gcradijlstei ir linkiu vi-siems savo drauga: r ir pažisUmiema i 
•u tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salu taras: 

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof į 
1707 So. Halsted St., Phone Canal 6417 Chicago, Illinois j 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų siunti ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių ir konservatyviškų modelių $20/00 iki $45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuc $15.00 iki $28.50. 
Vyriikos kelinės $3.00 ir'augšėiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augsftiau 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žie ios augštos kainos ^ai- neatėjo. 
Męs turlnie daug kiek apdėvėtų siutų li- overkotų nuo $8.50 Ir augščiau 
Full dress, tuxedo, frakai Ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuve atdara kas vakarą iki 9. Nedaliomis iki 6 vai. po pietų. 
Sukatomis iki 1-0 valandai vaks.ro. 

S. GORDON 
Insteigta 1902 1415 SO. HALSTED STREET 

IvlHEKTY BONDS 
Męs perkame liiberty Bonds a 
piln® "Cash'' verta. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
U tara inkais Ketvergoia ir 
Subatorais 9—9. 

CASH 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Vvood lr Paulina gatvių r 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS SAVAITRA6J«S 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

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

Turime dideli knygų sankrovą ir katalugį siunčiame ant pareikalavi- 
mo, gav§ 3c atampą. 

Vėliausia indomiausia musų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisiuntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vienuo- 
Hų-zokoiiinkių gyvenimo už tandžiai uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- 
jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ordori&it ryr- 
ba registruotuose laiškuose. 

"DIKVA", 
7907 Superior Street Cleveland, Ohio 

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

DIDŽIOS PRAKALBOS! 
jvyks ■ ^ 

Seredoj, Liepos 2 d. 1919 m. 
_ ; 7 VALANDĄ VAKARE 

"BEKA HALL" SVETAINEJ 
307 16-ta Gatvė, arti 5th Avenue, Chicago Heights, III. 

TEMA 

''AB MtS GYVENAME PABAIGOJE SVIETO???" 
IN2ANGA DYKAI ^ Nebus Kolektos 

Metinis Didelis Piknikas 
Rengimas 

Lietuviu Neprigulmingo Kliubo 
atsibus 

NEDELIOJE, LIEPOS-July 6 D., 1919 M. 

BERGMANN'S DARŽE, Riverside, Illinois 
Pradžia 9-tą vai. iš ryto inžanga 25c. Porai. 

Maloniai užkviečiaane visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jau- 
nus atsilankyti ant mūsų pikniko, kur galėsite linksmai laik$ praleis- ti, prie gražios, muzikos pasišokti, nepamirškite dii-nos: 

Kviečia visus KOMITETAS. 
PASARGA:—Važiuokite 22-ros karais iki sus,tos, potam La, Grauge karais iki daržui. 



LIETUVIŠKAS HOTELISi 
Dėl pakelevių kurie gali J 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKF- PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
:93G W. 3- t. Chicago 

Phone "ard3 2750 

DR. S. MlLiŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ^ 

Chicagoi Of!saa: 5 

4712 80. ASHLAND AVE ? 
Telefonas Drover 7042 i 

Cicero Ofisas: 
4847 W 14-th STREET c 

Telefonas Cicero 39 į 
-+4 

j Phone Bonlevard 2160 

Dr. ft. J. Karalius j 
Uža^SENSJUSIOS | 

LIGOS į 
Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9 į 

vakarai®. * 

5303 S9 MORGAh SI REET \ 

1 Dr. M. tterzman 
IŠ RUSIJOS 

J Gerai lietuviams flfiamu {*r 16 

J t g kaipo patyrei gydytojai, chirurgą* 
c ir akuSerls. 
f Gydo aitriai ir ehroniikas ligai, ry- 
l rų. mottri; ir raiki), pagal naujausiai 
j metodai. X-R»y ir kitokiu* elektrn* 
į jricUisua. 
į Ofisas ir Laboratorija: 102S W. 18tk 
į Strret. nrtoli Pisk Street. 
J VALANDOS: Nuo 10—12 pietį). Ir 
J 6—R valtar:-is. Telcpbone Canal 3110 
l GYVENIMAS: .1412 S«. Halsted 3t. 

VALANDOS: ?—9 ***n. tiktai 

►fKKK> -t XV 

\ Dr. G. M. Glaser 
f Praktikuoja Jan 27 metai 

\ 3149 S. Morgan St„ karts 32 et. 

£ Specialistas Moteriški], Vyrlik*, 
C Ir Cbroni&kij Ligų. 
2 Valandos: 9—10 ryto, 12—1 po 
i piet. »—Ji vale, Nedėl. 8—2, 

J TELEFONAS YAP.DS 6«7. 

Tai YARD3 1532 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJA8 

IR CHIRURGAS 
urydo visokias llgua moterių 
valkų Ir vyrų Spec«»liškai gy- 
do limpančias*. užaiRenčjualM 
i~: vaslap^iagas llgaa 

1259 So. Halated 8U Chicayo, th 

PRANEŠIMAS 
DSI Mu8ų Darbininkų Gerovis. 

MĘS UŽDAROME 
NEDELIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

F£ X P £3 S 
WM. DAMBHAU3KAS 

817 W. 34th 6t BouJevord 9336 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIŲ BENDROVĖ REIKA- 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
SALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS; IŠLYGOS LA- 
SAI GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
NIŲ PAAI&KINIMŲ PAS: 

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

A.Bftasalskis 
LIETUVIS 6RAB4RIUS 

Patarnauju laidotuvėse koge- 
rlausiaJ, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjo dirhame grabus lr 
turime savo karabouua if au- 

tomobilius Ir per tai nereikia 
Lietuviams oas žydelius sauk- 
ties: Taipgi samdome s .tomo- 
blliua veselijoms. krikštynom* 
lr kitiems reikalams dien$ ar 

naktj. 
J305Aaf)arnAie, Drow41$9 

VIETINES ŽINIOS 
PABAIGTUVĖ DEGTI 

NĖS. 
Paskutinė diena birželio 

hivo nepaprasta diena. Vidur- 
niestyj žmonių judėjimas ne 

laprastai tirstesnis, gatvės iš- 
ilginės ir skersinės užsikimšę 
ii vežimais ir trokais, kaip rc- 

.ai kada. Likierų sandeliai ir 
;arčiamos nusigrudę žmonė- 
mis, sandek'ai nepaprastai sku- 
biai risa pundus įvr.irių gėralu, 

> žmonės iki dasigauna iki sta- 

lo, laukia po valandą ir taip 
uštino lentynas ir skiepus pir- 
miaus užverstus bonkoms ir 
Ižiugais, pavakaryje jau buvo 
apytušta. Karčiamose pona 
•napsą taipgi nemažai sveikino 
ir gyrė, taip kad vakare gatve- 
lė matėsi nemažai linguojančių 
praeivių. 

Vakar ryte nemažai turėjo 
policija darbo, rankiodama i.š 
tulų karčianm persigerusius ir 
raudonoms nosims pono snap- 
so garbintojus. Ant kitų kar- 
ciamų langų gedulių vamikai- 
kaspinai karo, o abelnai išveiz- 
rla karčiamų dar nepersikeitė, 
dar tie pats šildai languose 
ir ant sienų, kaip kur duris at- 
daros tik per Bravarų vežiejus, 
alaus buteliai rankiojami, na 

žinoma ir likučiai — lašai tuš 
t i narna vieta del s ventos blai- 
vybės! 

"L." R c po r t 

,. MOTERŲ KUOPOS 
IŠVAŽIAVIMAS. 

Pereitą nedeldienį S. L. A. 
208 moterų kuopa, turėjo išva- 
žiavimą Jackson Parke. Buvo 
paprastas šeimyniškas su savo 
užkandžiais piknikas. Kadangi 
svečiai "piknikan" ne visi kartu 
pribuvo, tai daugelis tik pava- 
karyj susirado ir potam buvo 
žaidimai ir lenkftvnės. Lenkty-I 
n esė iš vyrų laimėjo dovanas: 
pp, ]>en. Digris ir V. Sakalau.*> 
kas, iš moterų P-nia S. Šakals- 
Ivienė ir Vaikas J. Švorlis. Do- 
vanos l)uvo suteiktos Gerb. 
Švorlienės ir Pr. Poškos. 

LENKAUSKAS PARGRĮ- 
ŽO. 

B. Lenkauskas, žinomas 
čikagiečiams veikėjas ir 
daug besidarbavęs ypač 
tarp West Sides draugijų 
šiomis dienomis pargryžo iš 
Francuzijos. P-as Lenkaus- 
kas laike karės buvo dau- 
giausiai St. Mihiel sektore, 
netoli Verduno ir keletą sy- į 
kių ėmė dalyvumą mušiuo- 
se, tačiaus tokį gerą laimi- 
kį turėjo, kad iš viso to iš- 
ėjo sveikas ir be mažiau- 
sio uždrėskimo. Viskas, ką 
karėj* gavo, tai tiktai rau- 

donus veidus, nes pargrįžo 
sveikas, drūtas ir raudonas, 
kaip obuolys. 

Westsaidiečiams ir Chi- 
cagos lietuviams bus sma- 

gu vėl turėti tarp savęs šį 
darbštų ir energingą tėvy- 
nainį, kuris niekados nepa- 
miršdavo tėvynės reikalų— 
net nei kariumenėje būda- 
mas, nes "Lietuvos" skai- 
tytojai, beabejonės, atme- 
na, kad jis ir Francuzijoj 
budainas, iš savo kareiviš- 
kos nedidelės mokesties 
kas mC.'UO siųsdavo Lietu- 
vos neprlgulmybės reika- 
lams po penkis doliarius au- 

kų. 

NORĖJO SUDEGINTI 
PATS SAVE. 

Tūlas P. Rodzka, 1445 
Cleaver st., apsipylė kero- 
simi ir uždegė pats save. 
Bet atvykusieji ugniagesiai, 
suspėjo, nors apdegusį, iš- 
gelbėti nuo mirties. Radz 

ką policija paėmė savo už- 
žiuron. 

VESTUVĖSE DU 
UŽMUŠTI. 

Užvakar buvo, matomai 
lenkų vestuvės tūloj Han's 
salėje. Vestuvės buvo gana 
žymios, nes prisirinko j ves- 

tuves apie 500 ypatų. Pri- 
žiūrėjimui tvarkos buvo pa- 
siųsta salėn policistas. An- 
thony Weiland. 

Vestuvėse tūlas Tachols- 
ki pradėjo ginčytis su sep- 
tyniais ar aštuoniais vyrais. 
Policistas pasistengė per- 
skilti besiginčijančius, kas, 
matyt, labai nepatiko Tach- 
01SK1U1. 

Tacholski tuoj apleido 
salę, bet neužilgo vėl sugrį- 
žo su revolveriu. Ištiko 
šaudymasi, kuomi tapo už- 
muštas policistas Weiland ir 
septynių metų Kari Rubka 
tapo mirtinai 
ris tuoj mirė St. Francis li- 
gonbutyje. 

Be to, tapo sunkiai su- 

žeistas Tacholski ir tūlas 
Harvey, kurie randasi St. 
Francis ligonbutyje; taipgi 
tapo sužeistas tūlas. Theo 
Kroch. 

Tacholski peršovė policis- 
tą krūtinėn, bet šis bemir- 
damas dar sugebo vartoti re 

volveri ir dviem šūviais sun 

kiai sužeidė Tacholski, ku- 
ris irgi gal mirs. 

STREIKAS MIESTO DAR- 
BININKŲ SULAIKYTAS. 

Miesto darbininkai įvai- 
rių šakų grąsino miestui 
streiku, jei nebus pakeltos 
jiems algos. Grąsino strei- 
kuoti nuo gatvių šlavėjų iki 
vyresnių miesto ofisuose rač 
tininkų; net ir policijos spe 
kos buvo pasirįžę apleisti 
darbą, jei nebus pakelta al- 
gos. 

Bet miesto taryba ir mie- 
sto mayoras pasistengė su- 

laikyti darbininkus nuo 

streiko. Vienoms miesto 
darbininkų gi upėms tapo 
pakelta algos, kitoms gru- 
pėms užtikrinta pakėlimas 
ir streikas pakol kas sulai- 
kyta. Tūlos grupės tapo 
sulaikytos nuo streiko vos 
keletą valandų prieš išei- 
siat ant streiko. 

Pakėlimas algų miesto 
darbininkams paliečia apie 
16,000 miesto darbininkų, 
kanų pakėlimas algų atsiei- 
siąs miestui virš $3,000,000. 

Miesto biudžetas buvo nu 

statytas $23,469,182; bet 
pakėlus algas paskutiniu lai 
ku, šis biudžetas netinkąs 
ir finansų komisijai reikės 
pasidarbuoti keletą sąvai- 
čių, kad sudarius naują biu- 
džetą. 

KETVIRTO LIEPOS 
APVAIKŠČIOJIMAI. 

Ketvirto Liepos (Ameri- 
kos Neprigulmybės Apvaikš 
čiojimo dienoj) bus po visą 
šalį ir po visą Chicagos mie 
stą apielinkių apvaikščioji- 
mai, kuriuose ims dalyva- 
vimą visi sykiu: amerikonai 
ir svetimtaučiai. Apvaikš- 
čiojimų programas susidės 
iš patriotiškų kalbų, įvairių 
žaislų, sportinių parodų ir 
t. t. Po piet visi lai susi- 
renka į arčiausią nuo savo 

namų vietą, kurioje toks ap 
vaikščiojimas atsibus. 

Lietuvių apgyventose vie 
tose Chicagoje toki apvaikš1 

čiojimai atsibus sekančiose 
vietose: 

Pietinėj daly j miesto: Ar 
mour Sąuare, (kampas 33- 
čios ir Princeton); Mc Kin- 
ley Park (Western Boule- 
vard ir 37-ta gatv.); Davis 
Sąuare (44-ta ir Marsh- 
field); Jackson parke (ant 
Wooden Island); Sox Bali 
Park; 

West Sidėje: Stanford 
Park (14-th pi. ir Barber 
st.); Douglas Parke; Gar- 
field Parke; Dvorak Parke 
(Fisk ir 21-ma gatvč). 

North Side: Seward Par- 
ke (Montrose & Western 
ave.); Lincoln Parke. 

So. Chicago: Palmer Par 

BR1GHT0N PARK. 
Brothers of Lithuanian Buil- 

ding and Loan Assotiation 
draugijos susirinkimas atsibus 
3 liepos, (July) ketverge va- 

ikais ant 7:30 vai. LiLerty sve 

tainėje 3925 S. Kedzie Ave. 
Visi šėrininkai malonėkite pri- 
būti laiku, nes daug yra svarbiu 
reikalų ir bus išduotos metinės 
atskaitos. 

Pirm. J. Biežis 
Sekr. J. Gustaitis. 

THE HOUSE OF KUPPEN 

HEIMER SCHOOL OF 

SCIENTIFIC TAILORING. 

Pradinę mokiklą baigusios, mergi- 
nos ir 

jaunos moteris, kurias nori padidinti 
savo uždaxbj 

dabar gali išmokti pelningo amatą, 
rankų siuvimą. 

Gera mokestis besimokinant. 

In trumpą, laiką gali prisirengti prie 
dsjrboi 

kuris siūlo dideles aūgštas algas. 

Mokėjimas šito amato užtikrina pas 
tovų darbą. 

geriausias darbo sąlygas. Kliasos jau 
prasidėjo. 

307 W Van Buren St.. antros lubos 

2352 W. 22nd St. 

THE HOUSE OF KUPPENHEIMER 
8CHOOL OF SCIENTIFIC 

TAILORING. 

PARSIDUODA 2 AUGŠTL 
mūrinis namas 3 flatai po 5 

kambarius ir storas 40 pėdų. 
taipgi greta lotas, puikioje vie- 
toje 3437 S. Union Ave. kaina 
$15,000.00. 

PARSIDUODA 3 AUGS- 
čių mūrinis namas 9 Šeimynos, 
pečium apšildomąs, labai gero- 
je vietoje, kaina $14,000.00. 

..PARSIDUODA ARTI 
Morgan Parko 2 nauji namai 

ir po vieną akerį žemės, labai 
pigiai. 

PARSIDUODA NAUJAS 
namas su 3 lotais ant lengvu iš 
mokėjimų. 

PARSIDODA REZIDEN- 
cija su 9 lotais ir puikus soda.? 
suvirs 30 vaisingų medžių 
Morgan Parke. 
PARDUODU ARBA MA1- 

nau ant miesto propartės 80 
akrų farm^, Grand Rapids. 
Mich. kaina tik $3,000 verta 
$5,000 arba daugiau. 60 akrų 
didele gire, 20 akrų išd;rbtos. 

Norėdami pirkti kreipkitės 
pas K. J. Fillipovičius Real 
Estate 

3253 S. Morgan St. 

3ĄJIEŠKAU DARBO IN BUCERNB; 
kam reikalingas geras darbininkas 

malonėkite atsišaukti. Sutinku išva- 
žiuoti j kitę miestą. 

T. Jurėnas. 
3229 Auburn Ave. Chicago. 111. 

l'žftlK&vinuii atsi- 
tikt notikctal — bokite 
prisirengę. 

I Pain-Expeller 
groit nutildo sknusmo 
nuo sumiiMmu, nu8i- 
gremdimu ir iAsisiiklinu. 

Žiūrėkite, kurt butu 
su INKARO ženklu I 

dalium gaut visose 
uptiekosn ui ur»c ir U5c 
nrbn ISslsiuzdint nuo 

F. AD. RICHTER & CO.. 
326-330 Bro*dway, New York 

Vandenio Apšildymas 
DEL KIEKVIENO • 

Visi vandenių šildomieji JtaiBai 
parduodami Gas Company yra iš 
bandomi musų pačių laboratori- 
joje. Jie tikrai ir atsargiai jtai- 
somi po musų pačių priežiūra 
darbas yra gvarantuotas visuose 
atžvilgiuose. 

Męs turime vandenio šildyto- 
jus tinkančius dėl 

MotferniSkų bunraiovvs 
Rezidencijų Barzdaskutyklų 
Namų fliatų Bučernių 
Apartments Garadžių 
Hotelių Dirbtuvių ir t.p. 

Mums yra labai malonu pasiųsti 
savo įgaliotini patirti jusų rei- 

kalavimus ir patarti jums ko- 

kios rųšies vandenio fcildytojas 
geriauaial tinka jusų vietai. 
Viskas nuo umaus automatiško 
iki pigaus kubilo šildytojaus. 
Ant lengvų Išmokėjimų. Jeigu 
jums ko nors reikia, klauskite 
žemiau nurodytose vietose: 

-North Side* 
1971 Uocob Am. SS43 Irrinj Park BML 

408 Wwt ^«rth Ar*. 

South Side 
731 W»rt 43 rd 5t 
9478 ArcW Are. 
193-5 Eut I5th 3t 
9051 CoamtrtUl Art. 
11025 Mkkifu Aro. 

WeitySid« 
2142 W«*t M«i!»o» St 
1799 Vai lZth St. 
IMI Milvaoki* Ar*. 
S7MW*tt2«(kSt 
40JJWm» MidiMtSt 

Water Heater Section 
The Peoples Ga* 
Ught & Coke Co. 

Michlgftn A\enu a »t Adam* Stm( 

CHANDLER AUTOMO- 
BILIUS. 

Turiu parduoti mano 1917 m. 

7 pasažierįų "Touring" aut;>- 

mobilių, geras kaip naujas. Di- 

delis bargenas "cash" arba ant 

išmokėjimų. 445f> S. Wood St. 

Telephone Yards 3885. 

PARSIDUODA KEPTUVĖ PIRMOS 
klesoa — kartu su automobiliniu ir 

dviem vežimais. Pramonė labai ge^ai 
einasi, jau 10 metų potuom pačiu sa- 

vininku, kuris dabar nori pasilsėti. 
Tai yra turtas ypatai, kur} tą pramonę 
pirks. 

Sam Grotsky, 
317 Orange St. 

Kenosha, Wis. 

Parsiduoda nepoprastai pigiai 
$200 įmokėti, paskui po $20 Į 
mėnesį, 5614 Sliields Ave., 8 

kambarių medinis namas, mūri 
nis besmentas, gera plumbe- 
rystč. Andrew T>. Curry, 5444 
Wentworth Ave., Telefonas 
Yards 191. 

PAS1RANDAV0JA KAMBARYS. MO- 

derni.Mcame name, garu apšildomas, 
oloktors šviesa, vana. 

P. DAVIS, 
3335 Union Ave. 

Reikalaujama merginų pne da.bo 
dirbtuvėje. $14 } savaitę laike mo- 
kinimosi. $17 iki $20 i savaitę ui 
"piece "vvork." 

American Insulated Wire Co.f 
954 W. 21st Street 

REIKALAUJAME MAI- 
NIERIŲ IR VIDURYJ 
DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki 5 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už Kodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Taipgi reikalingas 
žmogus, kuris paimtų namą 
12 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. Ši vieta ran- 

das vieną mylią į vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitir, 
P. O. Box 65 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

i — 

FARMOS. 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius, kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti, čia 
žemė labai derlinga, ant kurios vir.kas 
gerai auga. Randasi prie geležinkelių 
gerų kelių ir gražių ežerų su dauge- 
liu žuvų. Ir dabar žemė parai Juoda 
labai pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 už 
akerj. Galite pradėti dirbti farmą, su 
$100.00 ir nėjusi, kaip turėsi farmą 
išmokėtu. Ir męs. duodame darbą, ant 
farmų, kurie pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilmj 
vertę. Imsim lotus kaipo dali jmokė- 
jimo ant faVmif. Dėl platesnių žinių 
rašykite lietuviškai. • 

K. GADLAUSKAS, lietuvis direktorius 
SANBORN COMPANY, 

Eagle River, Wisconsin. 

asm 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prieinamo* 
mis stygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegu! atsilanko 1 ofisg. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSaita St. 
Telefonas Franklln 2803. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGj£ 

Mokina šlavimo, kirpimo, dfesigning 
dienomis ir vakarais dfil blzulo U 
namų. Paliudijimai lfidpodą:nl ir ri* 
tos parūpinamos dykai. Ats(Umkyklt« 
arba rąžykite, o męs pasistengsime 
sutelkti jums patarimu. 

SARA FATEK, Pricipai 
2407 W Madlson «t 

C206 S. Halfted St- 1850 Wells Si 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

Mokinama: angliškos lr lietuiiikoi kalbų, 
aritmetikos, knygvedystės, stenografijoa, ty« 
pcwriting, prklybos teisiu, Suv. Valst Utori« 
jos, abclnos :stoiijos. geografijos, polĮtikini* 
ekonomijos, piiietystis. riailiarašystea. 

Mokinimo valandos: nuo f *"vto lld 5 va- 

landos po pietg. Vakarais auo / :30 Iki 9:30. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

PradCk Naujus Metus su tobula aidų r* 

gijimu, taip. kad oi*!" aępraleistumei per t. 

sus metus, kas tiu gali uuti naudingu. 
Gerai pritaikinti akiniai prašalins aidi) si 

galvos skaudėjimui, trumparegyste crba uit 
regjstž pra^linama, pasitarkite su manim, 
prieš einant kur kitur. Egzamlnadja DYKAI, 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AV E.. CHICAGO 

Kampas 18t«s Gatvta. 
3čios lubos, Tiri Platt'o aptie^oa. Tlmyldt^ 

i mano narai* 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Ncdėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienas. 

T 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

PERKELK SAVO PINIGUS 
I LIETUVIU VALSTIJINI BANKĄ 

UNIVERSAL STATE BANK 
Banko Turtas Jau Siekia Virš 

$1,500,000.00 
Ant pinigų padėtu Bankan iki 15 d. Liepos (Ju- 
ly) nuošimtis bus mokamas nuo Liepos 1-mos. 
Tokiu budu turite 2 sąvaiti laiko perkelti savo 

pinigus į šį paiankų, stiprų ir saugų Banką ir 
gauti pilną nuošimtį nuo Liepos 1-mos. 

VALDYBA: 
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas, 

WM. M. ANTONISON, Vice Prezidentas, 
JOHN I. BAGDZIUNAS, 

Vice-Prez. ir Kasierius. 

UN1VERSAL STATE BANK 
3252 S. SALSTED ST., Kampas 33čios CH1CAG0 

BANKINES VALANDOS: Panedėliais, Seredomis, Ketver- 
gais ir Pėtnyčiouis nuo 9 vai. ryto iki n vai. pa pietų. Utar- ninkais ir SubaJtomis uuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. valrare. 

parengtas naudai 

LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIU 

LEAFY GROVE, Blinstrupo Darže 

Petnyčioe, Liepos-July 4,1919 
Pradžia 10 vai. ryto įžanga 25c 

Tas piknikas yra rengiamas ne naudai kokios pavienės organizacijos, bet naudai organizacijos, kuri yra visų Chlcagos ir apieiinkės Lietuvių/Tautiškoms kapinėms, už tai rengėjai Širdingai kviečia kuoskaitlin giausiai atsilankyti visus be skirtumo ant šio pikniko. Komitetas. 
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