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Karu streikas gali 
tęstis ilgai. 

t. 

Kairieji Bulgarų elementai sukilo 
ir paėmė miestą. 

RIAUŠĖS ŠIAURINĖJ 
DALYJ. 

5,000 Baltųjų Užpuola Neg 
rus; 35 Užmušti. 

Govemoras žadėjo šiądien 
apskelbti karės stovį, jeigu 
maištai nepasiliaus; 4,800 
kareivių yra pasirengę dur- 
tuvais ir kulkasvaidžiais pa 
daryti galą riaušėms. Kal- 
tinama abi rasės už suirutę. 

Riaušės plėtė šiaurinėj 
dalyj. 5,000 baltųių bandė 
užmušti kelis negrus ties 
Oak gatve ir Cambridge Av. 
vakar prieš 8 vai. Policija 
nuvyko malšinti. Policija 
tvirtina, kad šiaurinėj dalyj 
visa sekcija tarp Division, 
Sedgwick, Chicago Av., ir 

Larabee gat. yra užsidegusi 
didele pagieža. 

Miesto policija ir 4,800 
ginkluotų kareivių vakar, 
laukė antros rasinių riaušių; 
nakties, bet jie tikisi, kad j 
padėjimas eina geryn. 

?iifhrmn avaiflnilvs ansireiš! 

kaip kuris įgalėdamas ir sar 

gai vos nevos juos perskyrė. 
Perskiltus peštukus suvarė į 
karcerus, ar nugabeno pas 
gyrj yt.n ia. Uždarytieji dar 
vis rėkavo, keikė ir draskė j grotas. ->,.l 

PRISAKAI POLICIJAI IR: 
KAREIVIAMS RIAUŠĖMS: 

MALŠINTI. 

Vakar vakare išleista pri- j 
sakai peliji jai ir milicijai' 
sulyg to, kaip jie turi elgtis' 
su riaušininkais. Šitais pri- 
sakais prisakoma viršmin-'1 
kams: 

Kareiviai ir policistai ne- 

privalo šaudyti be viršinin- 
ko tiesaus paliepimo. Jei 
susirenka minia ir civilės 1 

valdžios paliepia kareiviams i 

išvaikyti ją, tai kareivių d a- 
1 

lykas, kaip jie ją išvaikys, i 
Minios išvaikymui reikia ! 

panaudoti ramius budus, jei 
galima; šauti reikia tik ne- 

galint nieko kita padaryti. 
Durtuvą ir drūtgalį panau- 
doti pirma šaudymo. 

NEGRU LAIKRAŠČIO RE- 
DAKTORIUS KALTINA 

MAJORĄ UŽ RIAUŠES. 

Julius F. Taylor, negrų 
laikraščio "Broad Ax" re- 

daktorius visą kaltę už ši- 
tas riaušes meta ant miesto 
administracijos nesirūpini- 
mo sustabdymu bombinių 
nedorybių negrų distrikte. 

"šešios savaitės atgal ko- 
mitetas rimtų juodų žmonių 
nuvyko pas majorą Thomp- 
soną reikalauti, kad jis su- 

stabdytų padėliojimą bom- 
| bų juodiesiems piliečiams, 
j Majoras atsisakė matytis su 

komitetu ir pasiuntė jį pas 
policijos viršininką. Netru- 
kus po to nekrutamos nuo- 

savybės agentui išmušta lan 
;gas; policija vietoje nupei- 
,kus tą darbą, aiškino, kad j 
tas buvo padaryta dėl to, j 
jog jis samdė namus juo- 
diems. 

kė vidunniestyj dienos lai- 
ku. Du negrai užmušti; clau 

gelis sumušta ir sužeista; 
oficialis pranešimas paduo- 
da 35 užmuštus: 13 baltų ir 
22 juodų; sužeistų tarp 250 

ir 300. Bet diena buvo maž 

daug rami. 

Rasinės Riaušės Kalėjime 
Rasinės riaušės atrado sau 

lauką net apskričio kalėji- 
me prie Dearborn A ve., arti 

Austin. 
Vakar apie pietus pikti 

balsai ir šauksmai suskam- 
bėjo didžiulio kalėjimo ko- 

ridoriais ir įvykusi kova pa- 
nešėjo į tą, kuri buva kasi- 

muose i mūšio pabaigą. 
Apie 800 kalinių kovojo 

daugiau kaip valandą laiko 

ir sargai negalėjo jų numal- 
šinti. Riaušės pradėjo 100 

negrų kalinių, kurie apveikė 
savo sargis ir užpuolė ka- 

me.as baltųjų, kur buvo 

apie 700 vyrų. Baltieji ir 

juodieji priešininkai ritosi, 
ėmėsi, daužė vienas kitą 

POLICISTAS ESĄS KAL- 
TAS UŽ RIAUŠES. 

Policijos viršininkas J. Gar- 
rity vakar paliepė suspen- 
duoti Cottage Grove Ave. 
policijos stoties policistą Da 
niel L. Callahan už tai, kad 
iis neareštavo balto vaikino, 
kuris septintadienyj akme- 
niu numušė juodą vaikiną 
nuo tropto ties 39-ta gatve. 
Sakoma, kad iš to prasidėję 
rasinės riaušės. 

KARU STREIKAS GALI 
TĘSTIS ILGAI. 

Chicagos kam vaikščioji- 
mo sustojimas vakar buvo 
pilnutėlis. Po nustatyto lai 
ko išeiti streikan, po 4 vai. 
tyto, nei vienas ratas nesi- 
suko. 

Padėjimas ant žemutinių 
linijų yra toks pat, kaip ir 
ant augštutinių. Visi karai 
stovi daržinėre. keletas sar- 

gų saugoja nuosavybę ir nie 
kas nesirūpina leisti karus 
judėjimai!. 
Karų komunikacijai pilnai 

nustojus 2,350.000 chioagie- 
nų buvo priversti arba pės- 
;i eiti į darbus, arba surasti 
^okį kitą budą nuvažiuoti. 
Fam buvo panaudota viso- 
de ratai, dviračiai, automo- 
bilini ir tvnkai ViriiirTnips- 

;is, kur suvažiuoja darbinin 
tai dideliais būriais iš visų 
<raštų, visą rytą buvo už- 
mkštas eilėmis automobilių 
r 'trokų. 

Tuo tarpu visuomenė su-j 
?itaiko su likimu, bet strei-; 
*as, kaip matyt, gali ilgai! 
įusitęsti ir visuomenė taipgi! 
^ali netekti kantrybės. 

Kad taikytis nenori nei 
/iena pusė, tai bent dabar 
;aip atrodo. Bet darbinin- 
kų vadovai ir kompanijų 
viršininkai nesitaikymo kal- 
;ę meta ant kairiųjų unijos 
narių, kurie būdami skaičių 
je apie 200 ar 300 žmonių; 
jžsispyrė ant savo pastatyti' 
ir sulyginamai geras siūlo-1 
mas sąlygas atmetė. 

KAIRIEJI BULGARU ELE j 
MENTAI SUKILO 

Londonas, liepos 29 d. Be 
vieline žinia iš Maskvos šią 
dien pranešė apie bolševi- 
kų sukilimą Bulgarijoj. Su- 
kilimas atsitiko garnizoni- 
niame mieste ir garnizonas 
prisidėjo prie sukilėlių. Jų 
paimtuoju miestu esąs Am- 
boli. Pranešime taipgi sako- 
ma, kad Bulgarijos gelžke- 
lių ir transporto darbininkai 
apskelbė streiką. 

Jau galime 
Slyst Laiškus 

Lietuvon. 
(Telegrama "Lietuvai") 

Washington, D. C., 
Liepos 29, 6:38 vai. vak. 

"Lietuva," 
3253 S. Morgan St., 
Chicago, III. 
Suv. Valstijų krasa pra- 

neše Pildomam Komitetui, 
kad ji pasiųs visus laiškus, 
adresuotus į Lietuvą ir pra- 
šo pilno surašo tų vietų, ku- 
rias kontroliuoja Lietuvos 
valdžia. 

Pildomasis Komitetas. 
Šiuomi laiku Lietuvos va? 

džia kontroliuoja veik visą 
Suvalkų rėdybą išskiriant 
tiktai Augustavo pavietą. 
Visą Kauno rčdybą ir Vil- 
niaus guberniją išskiriant 
Vilnių ir nekurias tolimes- 
nes Vilniaus rėdybos vietas. 

Siųsdami laiškus Lietuvon 
užrašykite adresą lietuviš- 
kai tik ant galo dadekite žo- 

dį LITHUANIA ir prilipin- 
kite štampą už 5 centus ir 
Suvienytų Valstijų krasa pri 
statys tokius laiškus Lietu- 
vos paštui. 

VOKIEČIAI JIEŠKOS KA- 
RĖS KALTININKŲ. 

Berlinas, liepos 29 d. Ša- 
lies susirinkimas Weimare 
didele didžiuma šiądien pri 
ėmė socialistų Įnešimus pa- 
skubinimui projekto, įstei- 
giančio tribūną tyrinėjimui 
karės priežasties ir suradi- 
mui jos kaltininkų. Vidaus « 

reikalų ministeris dr. Ed. 
David pasakė, kad vokie- 
čiams reikia turėti tokia i- ] 

staiga, kad padarius talki- \ 
įlinkų proponuojamąjį teis- 
mą bereikalingu. Pirmiau- 
siai manoma paskelbti slap- j 
tuosius dokumentus, paskui 1 
paliečiančius mušiu pertrau- 
kimą ir antgalo paliečian- ] 
čius karės išsiveržimą. 

$25,000 DOVANU UŽ 
VILLĄ. 

EI Paso, Texas, liepos 29. i 

Sulyg pasakojimo meksiki- < 

nio pirklio, kuris atvyko čia : 

iš Chihuahua miesto, Chi- 1 
huahua valstijos governoras i 
Andrės Ortiz pasiūlė $25,- 1 
000 auksu dovanų tam, kas 
pristatys jam Vilią gyvą ar 

užmuštą. Šitas paskelbimas į 
buvo įdėtas viename Chihua 
hua miesto laikraštyj. 

I AUSTRAI JUOKIASI IŠ 
SUTARTIES REIKALAVI- 

MŲ. 
Vienna, liepos 27 d., per 

Paryžių liepos 29 d. Nei 
vienas Viennoje nenori kal- 
bėti apie Austrijos taikos su 

tarties išlygas ir nei vienas 
nepaiso tuo, ar jos bus pri- 
imtos, ar atmestos. Visas 
miestas nusiminęs ir nedaug 
kas net primena sau tuos pa 
ragrafus, kurie suvarytų vo- 

kiečių Austriją ožio ragan, 
jei reikėtų išpildyti. 

Tie keli, kurie bando iš- 
reikšti savo nuomonę, tik 
nusišypso liūdnai iš to, kad 
Austrija turės paskirtą jai 
kainą užmokėti. Vienas yy 
ras užimantis valdžioje vie-j 
tą. pasakė reporteriui: "Jei 
paimsi Austriją už kojų ir 
nurtysi ją kiek diiitas, tai 
iš jos kišenių iškris tik tas, 
kas juose yra. Jei męs ne- 

turime pinigų, tai bus sun- 
ku priversti mus užmokėti." 

ALBANU SUKILIMAS EI- 
NA DIDYN. 

Saloniki, liepos 29 d. 
Kaip Macedonijos laikraš- 
čiai praneša, skaitlius al- 
banų sukilusių prieš italų o- 

cupacijos kareiviją kasdien 
iina didyn. Keli albanų va 

lai, kurie priešinosi Albani-j jos laikinam prezidentui Es- Į, j sad Pašai, veikia išvieno sufJ ;o šalininkais, užsispyrusiais j jriversti italus evakuoti. 

WILSON ĮTEIKS SENA- \ 
TUI SUTARTI SU 

FRANCUZIJA. 

WashiRgton, liepos 29 d. J 
?rez. Wilson šiądien įteiks 
senatui tekstą Francuzijos- 
\merikos-Anglijos sutarties. £ 

Pagal šitą sutartį Suvie- \ 
lytos Valstijos ir Anglija su \ 
iinka gelbėti Francuzijai, į 
ei vokiečiai užpultų ją be s 
jokios priežasties; sutartis c 
dus įteikta ne asmeniškai, £ 
>et per pasiuntinį. į 

BOLŠEVIKAI ATLEIDŽIA j, 
GENEROLUS. 

Helsingfors, Suomija, lie- * 
dos 29 d. Pagal pranešimą 
š Petrogrado pulk. Kame- 
įev, buvusis generalio štabo ( 
)ficieriumi prie senojo re- š 
simo užėmė vietą latvių pul t 
rininko, kaipo generalissimo \ 
Dolševikų kareivijų, Viatze- l 
iis. £ 

Gen. Nadežnij, buvusis c 

/adas vakariniame fronte ir j 
jen. Remisov, kuris vedė ( 

Petrogrado gynimo kareivi- j 
ją, tapo atstatyti. i 

PESSOA BRAZILIJOS 
PREZIDENTU, 

Rio de Janeiro, liepos 28. 
Šiądien po pietų Dr. Epita- 
cio Pessoa tapo įvesdintas 
senato bute kaipo dešimtas 
Brazilijos prezidentas. Vice 
prezidentas Moreira prisai- 
kino jį. Vietas užėmė visas 
diplomatinis korpusas, įskai 
tant specialius ambasado- 
rius, atstovaujančius Suv. 
Valstijas ir kelias pietų A- 
merikos šalis. ! 

LENKAI SIUNČIA SLAU-| 
GYTOJAS LENKIJON. 
New York, liepos 29 d. 

šiądien čia buvo pranešta, 
kad pirmasis Lenkių Pilkų- 
jų Samaritonių būrys, susi- 
dedantis iš 20 čia augusių 
enkaičių, išmokytų patar- 
lauti slaugytojoms, išva- 
žiuos Lenkijon laivu Ro- 
ihambeau. Nuvažiavę jos ru 
pinsis vaikų gerove. Jas 
;iunčia Lenkių .susi vieni ji- 
nas. 

BOSTONAS RENGIASI ! 
PAIMTI AUGŠTUTINES 

KARŲ LINIJAS. 
Boston, Mass., liepos 29d 

Miesto taryba vienu balsu 
šdavė prisakus, reikalau- 
ančius, kad augštutines ka- 
u linijas paimtų miestas ir 
:ad gyventojai nubalsuotų 
dausimą, ar jie sutiks mo- 
lėti penkis centus už važia- 
rimą ir nedateklių padengti 
nokestimis. Dabar už va-' 
i avimą ima 10 centų. 

^MOKSLININKAI META 
;akyklą ir eina i ka-| SYKLAS DIRBTI. 

Londonas. Delei menkų al 
li, kurias gauna velšiai non 
;onformistai pamokslinm- 
:ai, daugumas jų meta sa- 

yklą ir jieškosi darbo ka- 
yklose ir plieno bei skar- 
lies dirbtuvėse Swanseos 
pskrityj, — kaip London 
)aily Express praneša. 

Vidutinė jų alga nesie- 
:ie nei $10 į savaitę. I 

JNIFORMU NEUŽKENTI- 
MAS ATSINAUJINĄS. 
Boston, Mass. Maj.-gen. i 

Barence R. Edwardas iš • 

iaurrytinio departamento, 
aivusis 26 Divizijos vadas 
įrašo karės skyriaus, kad 
areiviams pastatytiems sau > 

oti butų leidžiama dėvėti ■ 

iviliai drabužiai, kuomet 
ie yra paleidžiami namon. • 

rirdi, ištyrimas parodė, kad 
prieškarinis neužkentimas 
niformos vėl apsireiškia. ; 

Tūkstantis Mariu 
Lietuvos reikalams 

vieno vakaru. 
(Telegrama "Lietuvai") 

Rochester, N. Y., 
Liepos 28, S:58 vak. 

"Lietuva," t 
3253 S. Morgan St., 

Chicago, 111. 
Extra! Extra! Kaip per 

kunija trenkė i Rochesterio 
lietuvius, kuomet jie išgir- 
do, kad lietuvių kariumene 
pergalėjo bolševikus ir pa- 
sekmingai varo laukan iš 
Lietuvos lenkus. Vienu va- 
karu surinkta vienas tūks- 
tantis doliarių. Bus pasiųs 
ta tiesiog į Paryžių. N.B. 

BEVIELINIS .SUSINĖSI- 
MAS SU VOKIETIJA 

ATIDARYTAS. 
Berlinas. liepos 29 d. Vos 

sische Zeitung, pirvesdamas 
oficialius šaltinius, paduoda 
smulkmenas bevielinio susi- 
nėsimo tarp Vokietijos ir A- 
merikos, kuris atsidaro šią- 
dien. 

DĖL 1,700 GYVENTOJU 
VIENA MAUDYNĖ. 

New York, liepos 26 d. 
Valstijinė atstatymo komisi- 
ja beperžiurėdama namus 
prie rytų trisdešimts trečios 
gatvės rado tik vieną mau- 

dynę keturios dešimts tri- 
juo.*e išduodamuose nuomu 
namuose, kuriuose gyvena 
1,700 žmonių. Maudynė pri- 
klauso smuklininkui. Jąja 
naudojasi savininkas su sa- 
vo šeimyna ir kelios kitos 
š 481 šeimynos tame blo- 
«e. 

5 ŽUVO NUO EKSPLIO 
ZIJOS ANT KARINIO 

LAIVO. 

Suv. Valsti'ų laivas New 
VIeyico, liepos 28 d. Šiądien 
suvo šeši žmonės, sprogus 
ratilui ant Suv. Valstijų lai- 
žo Melville, esančio pacifi- 
liame laivyne 

ORAS. 
Chicagoj ir apielinkčj: 
Seredoj ir ketverge gra- 

su; lengvas šiaur-rytinis vė- 
as. 

Augščiausia temperatūra 
rakar 78 laipsniai apie 12 
ral. ryto. 

Saulėtekis 5:40 vai. ryto; 
Saulėleidis 8:12 vai. vak. 
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Lietuvos Nuomone Apie 
Amerikičius Lietuvius. 
Vakar gavome pluoštą žinių iš Lietu- 

vos. Tos visos žinios, tai gyvi dokumen- 
tai, kaip lietuviai iš paskutinųjų kovoj? 
už Lietuvos Neprigulmybę. Lietuva pei 
suvirs keturis karės metus buvo karės ug- 
nyje* jos turtai išnaikyti, rusų ir vokiečiu 
išplėšti. Daugelis gyvena urvuose, kiti ne- 
turi ką valgyti. Visur griuvėsiai. 

Vienok nors ten tokis neišpasakytas 
skurdas, nors visko ir pačių reikalingiau 
sių daiktų stoka, Lietuvos žmonės dede 
tuos paskutinius turtus, gyvastis ant Lie- 
tuvos neprigulmybės aukuro. Iš tų pra- 
nešimų aišku, kad lietuviai viską pastatė 
ant kortos, arba žuti, arba pasilikti nepri- 
gulmingais. Bet męs plaičai čia nerašy- 
sime apie Lietuvos padėjimą, nes tą pa- 
daro Amerikos lietuvių atstovas inžinie- 
rius T. Naruševičius, kurio pranešimą va- 

karykščiame ir šiandieniniame NN. išspaus 
dinoms. 

Puola į akis iš tų apturėtų iš Lietuvos 
žinių tas, kad Lietuvoje šiądien nelošia 
partijos jokios rolės. Tiesa, Lietuvoje yrs 
partijos, bet jos tik išreiškia žmonių nuo- 
mones. Visos partijos ima dalyvum? 
L etuvos valstybės tvarkyme, visos parti- 
jo* yra lygiais piliečiais, visos lygiai dir- 
ba del Lietuvos neprigulmybės. Lietuvo 
je žmonės į partijas pasiskirtstę tik de 
savo įsitikinimų, bet ne dėlto, kad paverg- 
ti kitas partijas. Lietuvos žmonės pir- 
miausiai piliečiai, o partiviškumas pat 
juos visai mažas reikalas ir dabar Lietu- 
voje tarpe partijų beveik nėra jokio tri- 
nimosi. 

Pas mus Amerikoje viskas kaip tik at- 
bulai, pas mus, ant nelaimės, partijos pa- 
statyta augščiau už pilietiškumą, ir delei 
to męs iki šiol dar nepriėjome prie tikrc 
bendro darbo. 

Lietuvos žmonės žino, kas dedasi tai 
pe mųs amerikiečių. Jie į mus žiuri tikta: 
su pasigailėjimu. Juk gaila ir graudu, 
kad apskritai imant amerikiečiai beveik 
niekuom neprisidėjo prie Lietuvos žmoniii 
darbo,o tik ginčijosi už smulkmenas, už 
išgraužtą graužtuką. Juk nepasiuntė ame- 
rikiečiai nei savo kariumenės Lietuvon ir 
nepasiuntė nei pinigų pavidale paskolos. 
Amerikiečiai lietuviai juk užtektinai turi 
pinigų. 

Lietuvos žmonių nuomonė apie ame- 
rikiečius lietuvius yra koblogiausia Jau 
kaip vienas su kitu susipyksta, tai pašie- 
pimui vienas kitą pavadina: "Turbut tu 
amerikietis lietuvi?"' žodis "amerikietis", 
tai pajuokimo žodis Lietuvoj ir vis už tai 
kad męe Amerikos lietuviai begaliniai ap 
sileidžame ir neatjaučiame Lietuvos var- 

gų. 
Ka& tą padarė, kad amerikiečiai lie- 

tuviai negalėjo sueiti Į vienybę, istorikai 
suras. Juk buvo daug pastangų daryta, 
bet jos nedavė genėtinų rezultatų. Apie 
tai dabar ne laikas kalbėti. Viena tiktai 
reikia pripažinti, kad nežiūrint kas kaltas, 
kas nekaltas, bet nesugebėjo susiorgani- 
zuoti. susilaikyti ir atlikti savas pereigas. 

Jei jau amerikiečiai lietuviai nesuge- 
bėjo susitvarkyti, tai aiškus dalykas, kad 
amerikiečių reikalus turi tvarkyti Lietuvos 
žmonės. Jei amerikiečiai lietuviai dar ne- 

priaugo prie valstybinės tvarkos, tai Lie- 
tuvos žmonės juos pamokins, sutvarkys. 

Neužilgo į Amerikos Suvienytas Val- 
stijas pribūva atstovybė iš Lietuvos. Tos 
atstovybės pirmininku yra p. Šiaulys. Tą 
atstovybė lai ir paima tvarkymą visų lie- 
tuvių reikalų. Tad ruoškime jai taką, pa- 
dėkime jai. Padėkime bent tie, kurie nors 
kiek nusimanome apie valstybinę tvarką. 
Jei patįs nieko negalėjoie padryti, susior- 
ganizuoti, tad jau dabar negalime turėti 
pretenzijų prie to. Turėjome keturis metus, 
nepadarėme ko reikia padaryti,tad tegul 
Lietuvos įgaliotiniai viską tvarko. Męs esa- 
me įsitikinę, kad tautininkų sriovėje neat- 
siras nei vieno žmogaus, kuris išdrįstų ne- 

paremti tos atstovybės ir jos darbų. 
Męs nujaučiame, kau kaip tiktai ta at- 

stovybė pribus čionai, musų partijos kiek- 
viena stengsis patraukti ją savo pusėn. Bet 
jei tas pavyktų padaryti, butų labai nege- 
rai. Tokia atstovybė negali ir neturi tar- 
nauti kokiai nors sriovei ar partijai. At- 
stovybė turi buti grynai bepartyvė, jei ly- 
gus turi buti tautininkai, katalikai ar co- 
cialistai. Iš kitos pusės, kas eitų priešais 
tokią atstovybę, tas eitų prieš Lietuvos 
valdžią, prieš pačią Lietuvą. Tokis žmogus 
yra Lietuvos išdavikas ir tokiam nėra vie- 
tos tarpe Lietuvos žmonių. 

Vėl nujaučiame, kad rasis ir tokių 
siaurų partyvių žmonių, kad jie šaltai į 
atstovybę žiūrės dėlto, kad joje yra žmo- 
nės su priešingomis pažiūromis. Bet jei 
tiktai dėlto turėtų atsirasti '''šaltumas", tai 
jie nieko daugiau neparodo, kaip tiktai to- 
kio žmogaus nepribrendimą. Mums visiš- 
kai neturi rūpėti kokios pakraipos, ar ko- 
kioms partijoms priklausė atstovybės na- 

riai. Musų akyse jie yra Lietuvos pilie- 
čiai, jie yra Lietuvos įgaliotiniai. Atsto- 
vybės patvarkyma', dabar yra Lietuvos val- 
džios darbu. Ir ca atstovybė neneša jo- 
kios atsakomybės prieš mus amerikiečius, 
bet prieš Lietuvos valdžią. 

Pasitikime Lietuvos atstovybę su iš- 
skėstomis rankomis. Padėkime ir remki- 

i me ją. Tik' tokiu budu męs paremsime 
Lietuvos valdžią. Nors ant galo kiekvie- 
nas amerikietis lietuvis lai pasijaučia Lie- 

tuvos piliečiu, o ne siauru, mažu partyti- 
zantuku. 

T-'—— — # 

i Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius j 
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CENZORIAUS IŠBRAUKTA. 
Per ištisus šimtmečius Lietuva buvo 

1 cenzoriaus braukiama laukan. Sistemati- 
nis nutylėjimas žodžio "Lietuva" beveik 
privertė pasaulį užmiršti, kad Lietuva yra 
kuomet buvusi. 

Rusija ir Vokietija iki nesenai buvo 
■ susitarusios, kad pranešimuose reikia nu- 

tylėti apie Lietuvą ir kad ji turi buti žino- 
ma tik kaipo lenkų provincija. Tas buvo 
pravartu Rusijos bolševikams, su kuriais 
lietuviai kovoja ir vokiečių pirkliams, jieš- 
kantiems ekonominio pasipelnymo žeme, 
turtinga miškais, gyvuliais, kviečiais,pie- 

nu ir linais. Ir tas buvo pravartumu Len- 
kijai, kuri visuomet stengėsi sulenkinti Lie 
tuvą. 

Lietuva nusikratė spaudžiančią ją cen- 

zūrą. šeši milijonai žmonių šaukia \ pa- 
sauli pripažinimo jų teisės. 

Iš Knoxville Sentinel. 

METU VA KADAISE VALDĖ RUSIJĄ. 
Vienu gražiausių skyrių istorijoje Lie- 

tuvos, — kurios gyvenimas buvo greičiau 
tragingas, kaip laimingas per ištisus jos bu 
vimo šimtmečius — yra tas, kuriame pa- 
sakojama apie jos valdymą didelės Rusi- 
jos dalies tryliktame, keturioliktame ir pra- 
džioje penkiolitko šimtmečio. Nuo to lai- 
ko Lietuva buvo mušama ir persekiojama 
ant kiekvieno žingsnio, bet ji su pasididžia- 
vimu nurodyti j tinkamą ir didelę ringą 
suvartojimą savo politinės galybės, kuo- 
met ji turėjo ją. 

Rusų istorinikai paliudija, kad lietuvių 
valdžia ant Rusijos žmonių tuoju laiku ou- 
vo laisva ir sako, kad rusai gėrėjosi di- 
džiausia laisve minties, žodžio, tikėjimo ir 
švietimo visais lietuvių rėžimo laikais. 
Vietos savivaldybė buvo suderinama su gy- 
ventojų reikalais, o įstatymai ir Įstaigos, 
remiamos lietuvių įstatu, buvo lanksčios ir 
lengvai priskaitomos prie valdomųjų 
žmonių budo ir papročių. Kai kurios ši- 
tų rusų provincijų žydėjo po lietuvių val- 
džia per daugiau kaip penkisdešimts metų. 
antgalo patekdamos Rusijai aštuoniolikta- 
me šimtmetyje. 

Lietuva šiądien nenori nieko kito val- 
dyti kaip tik pati save, bet ji reikalauja sa- 

vavaldybės kaip jai prigimtos ir pilnai už- 
tarnautos teisės. 

—Iš Baltiraore American. 

Amerikos Lietuvių Atstovo Pranesimas 
A. L. ATSTOVO TAIKOS KONFERENCIJOJE T. NA 

RUŠEVIČIAUS. 

Pranešimas Amerikoj Lietu vių Visuomenėje apie pa- 

dėjimą Lietuvoje. 

(Tąsa) 

Dabartinė Lietuvos val- 
džia yra šitaip susitvarkiu- 
si: Valstybės Taryba 1919 
m. sausio 16—19 dd. Konfe- 
rencijoje, kurioje dalyvavo 
150 žmonių ir kairiųjų ir de 
šiniųjų partijų, buvo per- 
imkta, ir ji dabar turi sa- 
vo kontrolę ir įtatymų lei- 
dimo aparatą. 

* * 

Valstybės Prezidentas yra 
išrinktas Valstybės 'Tarybos. 
Dabartinis Ministerių Kabinę 
tas susideda iš atstovų visų 
veikiančiu Lietuvoje partijų, 
išskyrus Bolševikus. Kaip j 
Tarybą, taip ir j Ministerių Ka 

binetą ineina ir atstovai kitų 
tautų, gyvenančių Lietuvoje 
—Baltgudžių ir Žydų. Len- 
kai, paakstinti besitveriančios 
Lenkijos, nesutiko iiieiti i Lie- 
tuvos valdžią. Dauguma Len 
kų, matyt, nenori pripažinti 
Lietuvos Valstybės ir daro pa 
stangas sujungti Lietuvą su 

Lenkija, kad tokiu budu galė- 
tu kontroliuoti Lietuva. Tas 

L. 

tuo, kad t(c 'kraštaSi šimtais 
metų priklausė Lietuvai ir bu- 

vo Lietuvių apgyventi; kad tie 
kraštai per amžius buvo ne- 

atimtina Lietuvos Valstybės 
dalis, ir už juos Lietuviai liejo 
savo kraują,—negali sutikti, 
kad tie plotai butų atiduoti 
Lenkams, kurie neturi prie jų 
jokios teisės, nei juridiniu, nei 

etnografiniu atžvilgiais. Len- 
kai savo "teisę" remia čia save 

kumštimi,—nesa, ištikrųjų, 
čia Lenkų tėra 8 proc. visų gv 
Ventojų, ir jie juk negali už- 
mesti savo valios visam kra- 
štui! Bet Lenkai, nepaisyda- 
mi to, kad jie yra mažumoje, 
turėdami prie to savo kontro- 
lėje Vilniaus ir Gardino gu- 
bernijas. tikisi oasisiekti save 

tikslą, pasinaudodami menku- 
čiu vietos gyventojų politiniu 
susipratimu. Todėl jie deda 
visas pastangas per kunigija 
dvarininkus ir dabartinės val- 
džios agentus, ir visokiais pa- 
žadėjimais ir grasinimais ster 

giasi įkvėpti gyventojams sa- 

vo dvasia ir Įtikinti juos prisi- 
dėti prie Lenkijos. Neturėda- 
mi jokios teisės prie tų kraštų 
jie mano savotiškai pakreipt 
gyventojų upą ir prijungt 
juos prie Lenkijos su pagalba 
tendencijinio plebiscito (visuc 
tin<-jo balsavimo). 

Niekas, rodos, pasaulyje 
neiškentėjo, tiek priespaudos, 
kaip Lietuviai: jie per40 me- 

tų (iki 1905 m.) buvo drau- 
džiami savos literatūros. To- 
dėl, vos 1905 metais išgavą 
spaudą, jie negalėjo trumpu 
laiku išaiškinti žmonėms, kas 
yra jų tikras ii1 neveidmainin- 
gas draugas, o kas yra jų prie- 
šas. Todėl čia reikia pripa- 
žinti, kad Lenkų "g a m e" gal 
turėti š';ek tiek pasisekimo, nes 

žmonės šioje Lietuvos dalyje 
yra mažiausiai susipratę politi 
niu atžvilgiu. Jie dažnai neat- 
skiria tikybos nuo tautybės, g 
Lenkai visur čia varo propa 
gandą, KAD LENKYBĖ 
REIŠKIA TĄ PATI, KĄ IP 
KATALIKYBE. 

Su pasigailėjimu reikia pa- 
sakyti, kad nekurie net ir Ame 
rikos žymu c veikėjai p ; Tai- 
kos Konferencijos palaiko iin 
•perialistinius Lenkų apetitus 
prie Lietuvos. Kada aš vie- 
nam Amerikiečiui paaiškinau, 
jog Lietuva be savo sostinės 

ypatingai rupi Lietuvos dvari- 
ninkams, kurie tikisi galėsią, 
su Lenkijos aristokratijos pa- 
rama, apginti savo teises ant 

dideliu plotų žemės, kuriąs jie 
valdo Lietuvoje. Jie visi da- 
bar susispietė Vilniuje ir tenai 
varo savo endekišką politiką. 
Vilnius dabar tapo Lietuvos 
dvarininku tvirtovė, todėl jie 
pigiai neužleis jo Lietuviams, 
ypač turėdami po šonu para- 
mą iš Varšavos. 

Liuosoje nuo kitataučių už- 
grobimo Lietuvoje paskuti- 
niais mėnesiais organizaciji- 
nis darbas ema labai sparčiai. 
\ ietose organizacijos stiprėja; 
žmonės per jas jau pradeda 
mokėti mokesčius; paskutinė 
mobilizacija praėjo labai pa- 
sekmingai, ir jaunuomenė no- 

romis stoja j kariuomenę. 
Eina taip pat prirengiama- 

sai darbas sušaukimui STEI- 
GIAMOJO SEIMO. Tik su 

pasigailėjimu reikia pasakyti, 
kad, šaukiant Steigiamąjį Sei- 
mą,, ligi Lietuva ru"ra paliuo- 
suota nuo svetimos okupacijos, 
didelė Lietuvos gyventojų da- 
lis iš Lenkų užimtųjų kraštų 
negalėtų dalyvruti Seime,— 
tad ir sutvarkymas tų kraš- 
tų turėtų ilgiau užsitęsti. 

* 

* ♦ 

Politiškas Lietuvos stovis 
yra žinomas Amerikos Lie- 
tuviams iš laikraščių, |Lie-i 
tuvos Neprigulmybe dar nė- 
ra Aliantu pripažinta. LIE- 
TUVOS KLAUSIMAS YRA 
RIŠAMAS DRAUGE SU 
RUSIJOS KLAUSIMU, bet 
dėl pripažinimo Kolčako val- 
džios Rusijoje Aliantu buvo 
pastatyta sąlyga, rarp kitų, kad 
turi buti pripažinta teisė Lietu 
vai savystoviai tvarkyties. To- 
dėl Lietuvos ateitis dar nėra 
visai aiški. Vieni verčia Lie- 
tuvius tarties su Lenkais; kiti 
grasina atidavimu Rusijai. 
Lenkai-gi, turėdami paspirti 
kaikurių Aliantu, pasiremda- 
mi taipgi ir militare jiega, ku- 
ri, reikia žinoti, yra sudaryta 
su kaikurių Aliantu pagalba, 
stato Lietuviams tokias sąly- 
gas, kurių Lietuviai jokiu bil- 
du negali priimti. Apie sugrą- 
žinimą Lietuvai Vilniaus ir 
Gardino Lenkai ir klausyti ne-' 
nori. Lietuviai-gi, pasiremdami 

Vilniaus negali egzistuoti, nes 

tai yra Lietuvos širdis, ir jos 
kiekvienas Vilniaus akmuo kai 
ba apie Lietuvos praeitį, tuo- 
met man buvo pastatvtas klau 
simas: "O KOKIAS KOM- 
PENSACIJAS (t. y. atlygini 
mus) LIETUVIAI GALI 
PASIŪLYTI LENKAMS 
XJZ ATIDAVIMA VIL- 
NIAUS,'"—lyg, tarytum, ga- 
lima reikalauti atlyginimo už 
svetimą daigtą! Į užmetimą, 
buk Lietuviai esą nesukalba- 
mi, buvo atsakyta, kad Lietu- 
viai pripažįsta Lenkams Lie- 
tuvoje visas teises,—laisvę jų 
kalbai, kulturiniam plėtojimui 
si ir tt.—bet reikalauja vieno, 
būtent, kad Lenkai Lietuvoje 
butu tikri to krašto piliečiai. 
Tuokart tas pats Amerikietis 
žinovas atsakė, kad Lenkai 
negalį su tuo sutikti,—reiš- 
kia, ir jis pripažįsta, "<ad to 
ji Lietuvos dalis turėtų ineiti 

Lenkijos Valstybę. Tuo tar- 
:>u Lietuviai su tuo jokiu budu 
lesutiks. Išskirti Vilnių iš Lie 

tuvos reiškia tą patį, ką išpiešti 
sau širdį. Nėra pasaulyje su- 

tvėrimo, kurs pats savo noru 

sau galvą atkirstų. Todėl, jei 
gu turintieji galę panorė* iš- 
rišti Lietuvos klrusimą taip, 
kaip to nori Lenkai, tai tą jie 
turės atlikti prieš Lietuvos tik 
rujų piliečių valią ir be jų su- 

tikimo. 
Lietuviai negali nesiskųsti 

pasauliui dėl. uždėtos ant jų 
bausmės,—čia kalba eina apie 
padalinimą Mažosios (arba 
Prūsų) Lietuvos į dvi dali. Ne 
sa Nemunas, sulyg naujosios 
sutarties, tapo b iena tarp Pru 
sijos ir Lietuvos; tuo budu gry 
nai lietuviški plotai vakarinė- 
je Nemuno pusėje pasiliko Vo- 
kietijai ir ant amžių likos at- 
skirti nuo visos Lietuvos. Bet 
kas daugiausia sujudina Lietu 
vius—tai INTERNACIONA 
LIZACIJA NEMUNO, prade 
dant nuo pat Gardino. Niekas 
to nesitikėjo ir negali atrasti, 
išaiškinimo, kokiais motyvais 
vaduojosi Aliantai, atimdami 
iš Lietuvos Nemuno upę, kuri 
abiem pusėm, per tukstančius 
metų, buvo ir yra Lietuviu an- 

gyventa. Nemunas Lietuvai 
yra šventa upe, taip pat, kaip 
ir Aigiptui Nilas. Jau dabar 
šalyje kįla propaganda dėlei 
to, kad Nemuno klausimas li- 
kos neteisingai išrištas. Sa- 
ko, kad "jeigu jums šiandien 
atėmė Nemuną su prieplauko- 
mis, ir padarė jį tarptautiniu, 
tai kas gali garantuoti, kad ry 
toj neatims jums žemės." O 
Lietuviui žemė—tai viskas. 
Toksai išrišimas klausimo su 

Nemunu, be abejonės, duos ge 
ros progos, kam reikia, vesti 

, propagandą prieš Aliantų su- 

tartis. Buvo skelbta, kad su- 

tartis daroma su Vokietija, o 
čia imta rišti klausimas kraštų 
kurie su Vokietija neturi nie- 
ko bendro. Kodėl taip išėjo? 
Mes klarsėme, bet jokio rimto 
paaiškinimo negavome. Ta ap- 
linkybė duoda daug medžiagos 
visokeriopiems spėliojimams. 
Teisingiausias jųjų aiškinimas 
yra tas, kad, internacionaliza- 
vus Nemuną, Lenkai turėsią 
kitą išėjimą j juras Nemunu, 
nuo Gardino per Klaipėdą 
(Memelį). Lietuvos Delega- 
cijos protestas, sudėtas Tai- 
kos Konferencijoje, neturėjo 

j pasisekimo ir situacijos neiš- 
gelbėjo. 

Mes suprantame, kad Tai- 
kos Konferencija negali visų 
patenkinti visame kame, bet 
čia yra stipresnio padaryta 
skriauda silpnesniam. 

* 

* * 

Iš pranešimo apie Lietuvos 
klausimo stovį Taikos Konfe- 
rencijoje aišku, kad musų, kai 
po silpnesnės dalies žmonijoje, 
padėjimas stovi toli nuo to ke- 
lio, kuriuo mes norėtume eiti. 
Bet vis-gi yra jau duota pra- 
džia musų savvstoviam tvar- 
kvmuisi, ir dabar tolimesnis 
musų. tautos likimas daugiau- 
sia prigulės nuo musų pačių. 
Artimiausia ateitis parodys, ar 

mes, kai]) ir tasai bičių spie- 
čius, mokėsime suspiesti apie 
save visus geresnius Lietuvos 
sunus ir, bendrai dirbant, ga- 
minti sau geresnę ateitį, kad 
musų vaikai alstybinianie 
Lietuvos Rume galėtų laisva: 
ir erdvai gyventi ir lengvai 
kvėpuoti. Musų karta neša 
didžiausią atsakomybe, ne- 

minus išpuolė tiesti pamatus 
pačiam Valstybės Rūmui, o 

nuo to, kaip tie pamatai bus už 
tiesti, priklauso ir paties Rū- 
mo stiprybė. Jei mes visi, kur 
nebūtume, dirbsime išvieno, su 

tartinai, kaip tos bitės, kad ap- 
sisaugojus šalnos ir audrom 
metu,—tai be abejonės nepra- 
žus:me ir susilauksime šviesės 
nes ateities. Bet jei dirbsime 

pakrikę, kaip, anot patarlės, 
Grigo bitės, jei neturėsime pa 
sišventimo Valstybės reika- 
lams, o priešingai—žiūrėsime 
ti.:, kaip iŠ tos Valstybės dau- 
giausia pasinaudojus sau, t. y. 
jei turė-ime savo asmeninius 
arba ambicijos tikslus;—tai iŠ 
viso mūsų darbo nieko neišeis. 
Ateis kitas svetimas valdovas 
ir uždės ant mūsų dar sunkes- 
nį junga. Taigi, jei dalykai 
taip stovi, tai verčiaus patis 
sau užsidekime Valstybinių 
sunkenybių našta, kad tas iš- 
eitų naudai musų pačių žmo- 
nių, bet ne svetimų valdovų. 

(Užbaiga bus) 
r«l YARD8 1318 

DR. J,KŪLIS 
LIETUVIS OVOYTOJA8 

IR CHIRURGA3 
«ydo visokias ligas moterl<$. 
valkų lr vyrų Speciallskai gy- \ 
do limpančias. užsifieiiSjusiai 
lr paslaptingas vyru Ilgai 

3259 3c. Halsted St^ ChScago, 

i Dr. M. Herzman 1 
IŠ RUSUOS 

f Gerai lietuviams ilnomas per 16 Me- 
tų kaipo patyrei gydytojas, chirurgai 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas lig&s, ry- 
tų. moterų ir vaikų, pagal naujausiai 
metodas. X-Kay ir kitokius elektroi 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th X Street, netoli Fisk Street, i VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
V 6—8 vakarris. Telephone Canal 3110 
T GYVENIMAS: 3412 S%. Halsted Su T 
J VALANDOS: 8—9 tt*o. tiktaL X 
v 'H-!"!"' 'H*v 

i dr. s. miklus i 
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS g 
i Chlcagos Ofisas: 

4712 SO. ASHLAND AVE. | Telefonas Drover 7042 §§ 1 Cicero Ofisas: 
4847 W. 14-th STREET | Telefonas Cicero 39 §Į 

® o s-n ch«h«hWMI " 

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

8149 8. Morgan St., kerte 32 tL 
Specialistai Moteriškų, Vyričky, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 13—1 fo 
plet. b—S vok., Nedšl. S—2. 

TELEFONAS YARDS 617. a 
CHKH3KKH3H>ČH&5tt£H3H>tt<HMHKHOHOHCHOfill 

f DR. I. E. MAKARAŠ! f % LjETLVI> GiDYTOJAS R CHlRUGAs £ Ž ^Ofisas: lTil ^^."^TTtlT^STRKETr' 
Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M; V Tlefonas: Boulevard 3480. 

T Rezidencija: 4S15 So. \Vood Street. Y Telefonas: Vards 723. X T-H-H-H- <♦ v vu,i>fr,I,v ■ 
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i m E VI d "SS S 
LIETUVIS GRABORIUS 

PdtarnauJu Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir fisug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, fcsd 
męs pat ja dirbame grabsa ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius lauk- 
ties: Taipgi eamdome automo- 
bilius vesslijoms, krikštynoms 
lr kitiems reikalams dieni} ar 
naktį. 
3305 Auburn Ave. Tel. Drover 4139 

J^!llllllllllllll!l!!!l!llllllillIlllllliillllll!llllillil!IIIIHi!ll!!linil!ll!l!!IIi!lirilintfW 

Į Phone Boulevard 2160 

1 Dr. ft. J. Karalius 1 
==: E= 

U231SEN ĖJUSIOS 
L i G O 8 

2 S 

1 Valandos: 9 iki 12 lr 4 Iki 9 | vakarais. 

3303 SO. MORGAN STREET r= 2= 

..uv> i-<au.ju# mcius su toDulu airt" ro 
gijimu, taip. kad nift"> uepraleiitumel per f. 
sus metu*, kas tau jall buti naudingą. 

Gerai pritaikinti akiniai prajalin* aki g it 
galvos skaudėjimus, tnimparcĮrystt £>•*» t*U> 
regr,>t8 prašalinama, pasitarkite su irani n, 
prieš einant kur kitur. Egzamlnacij* DYKAI. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE., CHICAGO 
Kampas IKtos Gatvic. 

3čioi luboi, vivš Vlatt'o aptiekus Tėmyktlc 
» ifcaflo pirusą 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto ik! S vai. rak, Kedėlioj: nuo > Tai. ryto iki 14 vaL dienos. 



I1$ GYVENIMO LIETUVIU AMERIKOJE j 
BROOKLYN, N. Y. 

Lietuviai amatninkai žengia 
pirmyn. 

Liepos i 3 d. Brooklyne atsi- 
buvo lietuvių amatininkų susi- 
važiavimas, kurio tikslu buvo 

pradėt organizuoti lietuvius 
amatninkus steigimui fabriko 

Lietuvoje. 
Susivažiavimą atidarė inži- 

nierius V. Vaitkus, pakviesda- 
"mas J. Sagevičių pasakyti 
įžanginę kalbą, kurioj jis nuo- 

sekliai išaiškino susivažiavimo 

tikslą. Taipgi kalbėjo A. Stan 
kevicius iš Bridgeport, Conn., 
J. Kazlauskas, iš Brooklyno ir 
kiti. 

Iš kalbų matėsi visų noras 

jungtis j vieną burį, kad ben- 
dromis spėkomis rengtis prie 
užvedimo fabrikų Lietuvoje. 

Pirmsėdžiu susivažiavimo 
tapo išrinktas A. Stankevičius 
iš Bridgeport, Conn., sekr. J. 
Kripaitis iš Brooklyn, X. Y. 

Susivažiavime svarstyta ke 
lėtas svarbiu klausimu sarv- 

C v- O J 

šyje su atstatymu pramonės 
Lietuvoje. Vienu iš sunkesnių 
klausimų buvo legalizavimas 
amatninkų veikimo Ameriko- 
je. Pasirūpinti šiuo reikalu iš 
rinkta specialė komisija. 

LA\VRENCE, MASS. 

La\vrcnsiečiai užbaigus strei 

ką vėl pradeda daugiau dar- 
1 
buotis dėl Lietuvos labo; vėl 

sujudo įvairios organizacijos 
po senovei varyti kulturos dar 
bą. 

Vietos L. T. K. Bažnyčia tu 
rinti nuosavą parką ir vėliau 

i sumanė pastatyti parke svetai- 
nę, kad parankiau butu laikyti 
pasilinksminimus vasaros lai- 
k*. Pagaliausf salė tapo pa- 
statyta ir 4 dieną liepos buvo 
pikninkas minėtos salės atdei;- 
girnas. 

Pikninkan prisirinko publi- 
kos virš tūkstančio ypatų ir vi- 
si gėrėjosi nauja sale. Salė ga- 
na graži; jos pastatymas, kaip 
sakoma atsiėjo apie keturis tuk 
stančius. 

Minėtame parke 12 ir 13 die 
rras atsibuvo pikninkas Panos 
Marijos choro pikninkas, ku- 
ris buvo rengiamas nauclon 

naujų bažnyčiai vargonų. Šia- 
me pikninke žmonių irgi atsi- 
lankė gana skaitlingai. Pats 
pikninkas nusisekė gana gerai, 
nes susirinkusieji smagiai pa- 
silinksmino; choras sudainavo : 

keletą lietuviškų dainų. 
Vietinis. 

Siame susivažiavime tapo 
pajudinta daug svarbių klau- 
simų, bet galutinas jų apdirbi- 
mas palikta išrinktai Valdy- 
bai, kuri pristatys apdirbtus 
projektus sekančiam susivažia 
vimui, kuris atsibus 3 d. rug- 
pjučio, Brooklyne. 

Organizatyvėn valdybon iš- 
rinkta sekantieji: pirm. inži- 
nierius V. Vaitkus; vice-pirm. 
J. Sagevičius; ižd. J. Kazlau- 
skas, sekr. J. Kripaitis; iždo 
globėjais Glemža ir Ąmtrazai-' 
tis. 

Valdybon papuolė žymus vi- 
suomenės vaikėjai; pav. inž. 
V. Vaitkus yra A. L. T. T. na- 

riu; J. Sagevičius buvęs sekre- 
tai lus ALTS.; kiti-gi esa ge- 
ra? pasižymėję vietos veikime. 
Todėl reikia tikėtis, kad užma- 

nytas darbas turės geras pa- 
sekmes. 

B i: vęs Susivažiavime. 

DORRISVILLE, ILL. 

Liepos 24 diena čia atsibu- 
vo socialistų prakalbos, kur kai > 

bėjo koks tai kalbėtojas iš Chi- i 

cagos, J. Margeris. Kalbėto- 1 

jas stengėsi prirodyti du daly- 
ku; viena, kid jis, kaipo žmo- 

gus, neturįs dusios, ir antra, < 

kad paeinąs nuo beždžionės i 

ar net nuo varlės. 
Kas ką nori lai sau kalba, < 

juk jam burnos neužimsi, bet 
šiame sunkiame Lietuvos gyve 
i imo momente męs norėtume 
išgirsti patarimų, ką daryti, 
kad prigelbėjus Lietuvai jos 
kovoje už savo laisvę, o ne klau 
syti pasakojimų kas iš kokio 

gyvūno paeina. Vienok musų 
socialistams Lietuvos reikalai 
matomai nerupi. 

Raseinių Magde. 

PROTOKOLAS. 
I 

AMERIKOS LIETUVIŲ SEIMO, LAIKYTO CHICA- 
GO. ILL., BIRŽELIO 9—10— 11, 1919, MORRISON 

HOTEL. 
(Tąsą). 

Scction tii'clve o f said Pcacc 
tėrins providcs for thc 
i n tcrnational ization of thc 
river Nieniaii as com- 

menial ar'cry entirely 
wiihin thc eihnoyraphic boun- 
il c ries of Lithuania. It is abso 
lutcly cssential t) bc upbuild- 
ing of ccmmerce and nuelfare 
0/ Lithuania. Its removal from. 
thc control of Lithuania ivouid 
mcan strangulation of thc cco~ 

noniic development of thc na- 

tion. Thc port of Mentei, ncar 
thc month o f thc river Nicmatt, 
is a part of ancient territory 
of Lithuania. is rightfuUy 
Lithuanian and it is essentia* 
for thc pcaceful development 
o f Lithuania's foreign con:• 

mcrce. Its ccssion to a n y othcr 
nation ivottld leave Lithuania 

cxprcsscd by yoursclf and 
agrccd to by modern thougJit 
0 f t Ii e ivorld. 

l/e are eonfident that yoiir 
supreme sense o f right ufill rcco 

gnize thc justice of t!ie eause 

Stasys Gegužis, Cliairmah 
John P. Evaldas, Sccrctary. 

Lietuviškai: 
Jo Ekscelencijai Woodrow 

\Vilson; Prezidentui Suvieny 
tu \'aistijų, Paryžius, Fran- 
cija. 

Amerikos Lietuvių Seimas, 
dabar susirinkęs Chicagoje, 
pilnai pasitikėdamas Ju?i> tei- 
singumu ir Jusų :als- 
tybine išminčia, nuo- 

lankiai atkreipia Justi atydą j Į 
į didelį neteisingumą, kuris ran! 

įdasi taikos išlygose talkininku 
valstybių jteiktosė Vokietijai 

1 ir nrašo lusu atitaisvti ta ne- U'ithout natūrai "ntlct to the 
sea. 

..Mcmcl and thc territory 
norih of thc river Nieman, in 
East Prussia is rightfuly Lith 
itania,: and should bc madr in- 
tcyral part of Lithuania. The 
l.ithiianian territory soutli of 
thc river Kieman, in East 
Prussia should also bc returned 
to Lithuania, in conformity 
zvith the principlcs so nobly 

teisingumą. 
Sekcija dvylikta minėtų tai 

kos išlygų padavadija, kad 
tampa internacionalizuota^ 
upė Nemunas, kuris yra ko- 

mercijinė arterija vien tik et 

nografiškos Lietuvos rybose, 
ir jis yra būtinai reikalingas 
atstatymui komercijos ir gcr- 

| būvio Lietuvoje. Prašalimas 
j Lietuvos nuo kontrolės ani 

iNemuno reikštų pasmaugjmą 

ekonomiškojo tautos atbūdavo 
jinio. Uostas Klaipėda, arti 
upės Nemuno įtakos,, yra nuo 

seno dalimi Lietuvos ir teisiu 
gai yra lietuviškas ir butina- 
nai reikalingas ramiam atsta 

tymui Lietuvos komercijos su 

užrubežiu. Jo atidavimas bile 
kitai tautai paliks Lietuva be 
gamtiškos išeigos i jūres. 

Klaipėda ir teritorija i Siau 
rius nuo upės Nemuno Ryti- 
nėje Prūsijoje yra teisotai Lie 
tuviška ir privalo sudaryti ne- 

atskiriama Lietuvos dalį. Te- 
ritorija ir pietus nuo upės Ne 
muno Rytinėje Prūsijoje pri- 
valo irgi buti sugrąžinta Lie^ 
tuvai, sulyg principų taip iš- 
kilmingai | usų išreikštų, su 

kuViais sutiko naujfigadyninė 
ri0C01l1iA 

Męs pasitikime, kad Jusų 
aiįgšcausias supratimas tie- 
sos pripažins šio reikalavimo 
teisotumą. 
Ši rezoliucija priimta vienbal- 
siai. 

Įnešama Seimo atstovu, k p. J 
Amerikos Lietuviu atstovai, 
uunčiami \Vashingtonan, arba 
Europon, butų Amerikos Lie- 

;uvių kolionijti užtvirtinti. Po 
lgų diskusijų, pavedama Re- 
voliucijų Komisijai galutinam 
•urede^avimui. Rezoliucijų Ko 

nisija grąžina Seimui pere- 
leguotą įnešimą formoje se- 

gančios rezoliucijos: 
Amerikos Lietuviu Seimas 

tepaisydamas jokiu sriovių, ne> 

Partijų, bei turėdamas mintyje 
jie u tik geresnį ir pasek mh> 

/esui darbai'iuiasi delei Lie- 
tuvos laisvės bei ncprigulmy 
)čs, pripažįsta, kad darbo pa- 
sėkmingumas reikalauja kuo- 
iidžiausiąs santaikos ir har- 
nonijos pačiame niekiamame 
iarbc, o tas iŠ eilės reikalauja, 
kad kaip IVashingtoue esan- 

tieji, taip ir Europon siunčia- 
nt su politiškais reikalais at- 

dovcii butų abiejų, besidarbuo-j, 
'ciučių tame darbę, Tarybų pri- 
imtini asmenįs ir bendrai jų 
Pripažinti bei įgalioti. 

Rezoliucija vienbalsiai pri- 
imta. 

Nutarus laikyti vakarinę se 

siją ir susirinkti 8-tą, vai., va- 

kare, šeštoji sesija 6-tą vūl.,' 
vakaro užsidaro. 

SESIJA VII. 
Sesiją atidaro Seimo Pirmi 

ninkas St. Gegužis, 8tą vai. 
vakaro, 11 d. birž. įnešama. C- 

kad Seimas turi išleisti knygą, 
kurioje butų aprašyta šito Sei- 
mo ir Laisves Varpo Istorija. 
Nutariama tai atlikti ir galu- 
tinas nutarimo išpildymas pa- 
vedama Rezoliucijų Komisijai. 

Rezoliucijų Komisijos na- 

rys adv. Bplutis skaito rezoliu- 
cija. prieš tuos žmones arba 
jštaigas, kurie skleidžia netei- 
singas žinias apie Lietuvos vai 
džią ir tuomi kenkia kovoje už 
Lietuvos Laisvę. Tekstas re 

zoliucijos sekantis. 
Amerikos Lietuvių Seimas 

girdėdamas, kad iš Įvairių šal- 
tinių leidžiama paskalai ir ži- 
nios, diskredituojančios lietu- 
vos provizionalę valdžią, ir ne- 

abejodamas, kad Lietuvos šuto 
nčs žino, kokios valdžios jie no 

ri ir kokia valdžia jr turi, >' 

Turėdamas omenyje, kad to 

kių gandų ir žinir skleidimas 
yra didžiai kenksmingas Lie- 
tuvos A'eprigulmybei, 

Šiuomi ar reiškia, kad pana- 
šus elgimąsi yra nevertas Lie 
tuvos vardo ir stipriausiais žod 
žiais pasmerkia visus žmones 
i/ įstaigas)- kurie tokių\ gandų 
skleidime yra kaili. 

Rezoliucija priimta vienbal- 
siai. 

Skaitoma rezoliucija- delei 
atsikreipimo j Lietuves vr-1- 
džia, kad ji atsiųstų Amerikon 
savo teisiai inęaliotą atstovą. 

Amerikoj Lietuvių Seima-Sį 

matydamas, kad Lietuvos pilie 
čiai gyventojai Amerikoje ne 

turi tam tikros atstovybės, ku- 
ri tvarkyUį jų įvairius reikalus 
ir suprasdamas, kad jie turėtų 
buti tvarkomi iš Lietuvos a! 

siųsto ir lietuvos valdžios tei- 
sėtai į y alioto atstovo, kuris 

tarp kitų reikalų, galėtų su- 

tvarkyti ir lietuvos paskolos 
išplatinimą tarp amerikiečių 
lietuvių, šiuomi kreipiasi i lie- 
tuvos valdžią, prašydamas, kad 
ji teiktųsi (jalimai veikiausiu 
laiku toki savo atstovą atsių- 
sti Amerikon. 

Rezoliucija priimta. 
Skaitoma Rezoliucija clcl Re 

prezentacijos Tarybose, sekan 
ciai: 

Amerikos Lietuvių Seimus 
suprasdamas: 

1. Kad Amerikos Lietuvių 
Politiškas ir visuomeninis "vei- 

kimas negali buti vykdomas 
kitaip, kaip tik tvarkiu keliu 
ir organizuotu bud u, 

2. Kad toksai darbas iki 
šiol išsireikšdavo per musų 

•sutverti tam tikras vietines ta- 

rybas, kurios susiorganizuotų 
Į apskriėius ir per juos turėtų 
savo atstovus eentralinėse ta- 

rybose.. Delei apskričių didu 
m o ir nuo jų siunčiamų atsto- 

tų į centralinvs tarybas, toki, 
besitverianti vietinių tarybų 
apskričiai, susinę.Ša su ta centrą 
line taryba, prie kurios mano 

prisidėti. 
Seimas mano, kad per to- 

kius atstovus, tokia bildu iš- 
rinktus ir tarybose dalyvau- 
jančius, Lietuvių visuos line 
turi progą ne tik žinoti, kaip 
ir kas yra tarybų daroma, bet 
taipgi ir kontrolę kaip įvairių 
tarybų darbų, taip ir jų atsto- 

vų. 
Rezoliucija priimta. 
Renkama Kariumenės Ko- 

misija, Noi ta ir išrinkta 
sekantieji karininkai: Kapito- 
nas, A. Dambrauskas, M D., 
Leit. St. Biežis, ir Karininkas 
P. Purvis. 

Pirmasis Seimo Sekretorius 
perskaito penktosios Sesijos 
protokolą, kurs priimta bu pa- 
taisymų. 

Nutarta, kad sis Seimas bu- 
tų vadinamas Amerikos Lie- 
tuvių Seimu. 

Pirm uždarant Seimą, kalba 
į atstovus sekantiejie: 

Dr. A. Zimontas, Dr. St. 
Biežis, J. Hertmanavičius, A. 
13. Strimaitis, J. 1. Bagdžiu- 
nas, M. Vin i kas, K. Junevi- 
čiene, B. K. Balutis, J. J. Eli- 
jošius ir Seimo Pirmininkas 
St. Gjgužis. 

Visas Seimas atsistoja ir iš- 
klauso Lietuvos ir Amerikos 
Hymnų, giedamų p-lčs Ra- 
kauskaitės, pianu lydint S. 
Šimkui. 

Seimo Pirmininkas St. Ge- 
gužis uždaro Septintąją Sesi 
ją ir patį Seimą 10:30 valandą 
vakare, 11 d. Birželio 1919 me 

tų. 
Stasys Gegužis. 

Pirmininkas 
J. P. Evaldas, 

v' Seimo Sekretorius 
Nuo Red. Rezoliucijas Lietu 

vių kalbon verte redakcija. 

Framšiims. SS f 
Chicagą, laikinai priiminėju H 

gonius savo j i> gyvenimo vieto- 
je: 3125 W. 38th St., arti Ked 
zie A ve. Kaip greitai bus gata- 
va, atidarysiu ofisą ant piet- 
vaka ini.o kampo Leavitt ir 2j 
gatvių. Vai.: nuo 4 iki 7 va'k 

DR. S. BIEŽIS. 
Telefonas McKinley 4988. 

% 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

BiSokfkIii 
Mokinama: angliškos lr lietui iško J lalby, 

ari'-netikos, knygvedystžs, stenografijos, tj» 
pewricing, (.irklybos teisių, Suv. Valst istori- 
jas, abelnoa istorijos, geografijos, politikinil 
ekonomijos, piliety s'ės. dailiarašystės. 
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 4 va 
landos po piet. Vakarais nuo 6 iki 10, 

3106 S. Halsted st., Chicago 

Joi skauda — patri-i- 
kito su 

„ Pain-ExpeIIer 
L Jii suminkštins tuos 
% past msius raumenis ir 
y Jus jnusitos vel mikluB 

ir vikrus. 

Žiiirokite, kati butu 
su INKARO ženklu! 

Gulima gaut visose 
aptiekosc uz 35c ir C5c 
arba iėsisiuzdint nuo 

Renkama Laisves V arpo Ko 
misija. Nutarus išrinkti Ko- 

misija iš 15 narių, nominuota 
ir išrinkta sekantieji' asmenįs: 
1). St. Gegužis iš Mahanoy 
City, Pa. 2) J. I. Bagdžiunas 
iš Chicagos, 3) Den. M. But- 
kus, iš Chicagos, 4) Adv. J. S. 
Lupatto iš Wilkes Barre, l'a.. 
5) Tarnas Paukštis iš Pittston, ; 

l'a., 6) Dr. K. Draugelis, iš i 

Chicagos, 7) K. Norkus iš So. 
Boston, Mass., 8) Kapitonas i 

•V. Dambrauskas iš Philadel- 
>hia, Pa., 9) V. Česna, iš Bal 
imore, Md., 10) Y. F. Jan- 
ais iš New York, N. Y., 11) 
\. Kranauskas, iŠ Cleveland. 
Dliio., 12 ) Tareila J. iš Anso- 
įia, Conn., 13) M. Yinikas 'š 

^Yashington, D. C., 14) Jonas 
Girinius iš I'hiladelphia, Pa., 
15) K. Šnuulis iš Detroit, 
Mich. 

c cnt r aline s t ar yba s—Ameri- 
kos Lietuvių Tautinę Tarybą ir 
Imerikos Lietuvių Tarybų, ku 

rios atstovauja organizuotų 
Imerikos Liet'ivių nuomone, 

3. Kad yra tūla musų vi- 
suomenės dalis, delei savo ne- 

nisiorganizavimo iki šiolei ne- 

urėjo prejos savo balso isreili 
Ui tiesioginiu keliu svarbiuose 
autos reikaluose, 

Šiuomi nutarta: 
1. Kad Amerikos Lietuvių 

Seimas pripažįsta geistinu ir 

'cikalingu, kad toji ikišiol ne- 

susiorganizavusi, visuomenės 
ialis turėtų proga bnti arčiau 1 

nformuota ir galėtų isrcik'ti : 

:avo balsų tautos reikalų si'ar- 

'tyme; 
2. Kak tam tikslui seimas 

*>ataria įi'airidms kolionijoms 

F. AD. RICHTER & CO„ 
376-330 Broadvrty, Ntw Yorli 

>-i^- BONDS 
Męs perkamo Liberty Bonds u 
pilnsj "Cash'' v^rtę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais Keivargais 1? 
Subatomis 9—9. 

CASH 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke A ve. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių: ^ 

Su DRABUŽIU BARGENAS 
i, 4» 

Teisingos Kainos. 
Užganė^inimas gvarantuotas 

Vyrų ir vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stailų ir konservatyviškų modelių $20.00 iki $45.00. 
Vyrų ir jaunu vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiau 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos d^r neatėjo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $S.50 ir augščiau 
Full dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. 
Subatomis iki 10 Valandai vakaro. 

s. GORDON 
Insteigta 1902 1415 SO. HALSTED STREET 

PATAISYMO PARDAVIMAS 
DABAR EINA 

LION SHOE STORE NO. 1 
3445 S O. liALSTED STREET, NEAR 35th STREET 

Męs ką tik padarėme kontraktą pertaisyti frontą, idant pratuštinus vietą męs esame priversti parduoti ne- 
atsižvelgiant į nuostolius, koki iš to gali kilti. Tūkstančiai čeverykų porų itiprių, dailių ir brangių vyriš- 
kų, moteriškų ir vaikų, bus parduota ant šio pertaisymo pardavimo labai žemomis kainomis. Ir kaip tik 
tuo laiku, kuomet jie jums kuodaugiausiai reikalingi. Viskas buvo kuoger'tausiai prirengta, idant šis par- 
davimas nusisektų. Kainos yra pažymėtos stebėtinai pigios. Neužmirškite, kad čeverykų kainos ant ru- 
dens pakils, tai dabar netik kad turite progą sučėdyti ant čeveykų d&batriniam dėvėjimui, bet dvigubai 
sučėdyti pirkdami čeverykus tolimesniam reikalui. Pasiskubinkite dabar ir gaukite savo dali čeverykų bar- 
geno. .Vienas doliaris dabar praleistas, reiškia du doliariu sučėdyti vėliaus. 

MOTERIŠKI BALTI 
ČEVERYKAI 

Geras pasirinkimas už $3.50 ir $4.00 
Ealti Cravenette Moteriški įevery- 
kai su aniuriukais arba sagutėmis, 
augštais arba žcmtis užkulniais. 
Puikios vertės, perttaisymo išpar- 
davome parsiduos tiktai už 

$1.95. 

MOTERIŠKI 
ČEVERYKAI. 

350 porŲ po $5. ir $6. moteriški če- 
vcrykai su šniuriukais arba sagu- 
tėmis, stage vampc, žibančios uo- 
dos arba nežibančios. Kiti su audi- 
mo vąšais. Labai tinkanti vaikščio- 
jimui čeverykai, labai žema kaina 
šiame išpardavime tiktai už 

$2.45. 

MOTERIŠKI 

JULIETS. 

160 porų po $2.50 ;r $2.75 pilnai uo- 

dos JULIET čeverykai. Visokio di- 

dumo ir modelių. Pataisymo parda- 
vimo kaina parsiduos pora tiktai už 

$1.95. 

VYRIŠKI $5.00 PAREDNIAI 
ČEVERYKAI $3.45. 

Jųs negalite gauti geresnių vyriškų 
čeverykų English Style, su šniuriu 
kais. Visokio dydžio. 
Kol jų yra parduosi- 
me porą tiktai už.... 

VYRIŠKI RICH MANOGANY 
DRESS ČEVERYKAI $6.95 

Vyriško $9.00 English Style mahoga 
ny su šniuriukais, Goodyear siųti pa 
dai. Vasariškų modelių, daugelio 
,,01, 

• T • 

naujausių modelių. 
Pirkite, sutaupysit pi- 
nigrs. Kaina tiktai $6.95 I 

^ Central District 
| Business Men's 
l Ass'n Discount 

SCoupons primam 
už pilną vertę. » 

Duodam Ženklus " 

^TnT'ngjgmrrrr'rTTr 

3445 So. 
HalstedSt. | 

■BHHBOHHBBHHBK ^ 
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j VIETINES ŽINIOS 
PAKLIUVO IR LIETU- 

VIUI. 

/ incas Čcčis, 3520 Emerakl 
Ave., nedėlios vakare, 27 lie- 
pos, važiuodamas VVest Pull- 
įnan išlipo i> karo ant State ir 
35th Sts., nieko nežinodamas 
apie rasines riaušės. "Xepa- 
mačiau nei kas mane muša, nei 
už ką," sako jisai, "tiktai pa- 
budęs ligoninei dažinojau ka i 
jau turiu perskeltą apatinę lu- 

LIETUVYS PAŠAUTAS. 

Juozas Žibąs, 700 \V. 3>st 
Sr, 20 liepos rengentįs Į darbą 
eit, sustojo ant 31st ir Kinerald, 
pajuto kad lyg kas pamaži su- 

davė jam į dešinę koją, žemiau 
kelio. Tik už keliu minučių 
parėjęs namo pamatė, kad j > 

koja yra peršauta, bet, kaip pa 
sirodė vėliau, nepavojingai. l)r. 
Stupnickis išėmė kulką, kurią 
p. Žibąs net mums parodė. 

vtm I 

išvaikyti -treikierių sargybą. 
Streikerai vienam iš polician- 
tų pripylė pipiru į akis, o kitam 
plyta sulaužė ranką dviejose 
vietose. Yra areštuotų. 

"BIRUTĖ I JUDAMUO- 
SIUS PAVEIKSLUS. 

"Birutės" pirmininkas ap- 
laikė nu;) j). Bagdžiuno laišką 
kuriame prašo rengtis prie ju- 
domųjų paveikslu. Laiškas 
skamba sekančiai: 

"Dar sykį reikale Lietuvos 
Laisvės Varpo išleistuvių, bu-, 
įsenčių Rugpjūčio 3, 1919, 7th 

Regiment Armory. 
"Meldžiu kad tamista pra- 

neštum visiem Birutės choro 
nariam, idant susirinktų die- 
noje iškilmės, Ima valandą po 
pietų, Mark \Vhitc Scpiare 
Parke, kur bus nuimti kruta- 
įniejie paveikslai visos draugi- 

I 1 r\a 

Į J Vw» 

"Taipgi bukite malonus su- 

keikti programą dainų, kurias 
dainuosite toje dienoje, idant 
butų galima atspausdinti pro- 
grame. 

"Taipgi meldžiu mano var- 

de užprašyti poną Šimkų ir pa 
nei? Rakauskaitę kad atsilan- 
kytų Mare \Yhite Square tam 

pačiam laike delei nuėmimo pa 
veikslų." 

Su pagarbi, 
Jonas 7. Bagdžhtnas, 
Pirmininkas Lietuvos 

Laisvės Varpo Komisijos. 
Todėl visi birutiečiai malo- 

nėkite pribūti į repeticiją šią- 
dien vakare. Mark YVhite 
Scjuare svet., nes sykiu bus ap- 
kalbėta ir rengimąsi prie juda- 
mųjų paveikslų. 

Valdyba. 

UŽMUŠĖ SARGĄ, KURIS 
NEŠIOJO SU SAVIM 

PINIGUS. 

Nickvks Edvardas Grci- 
cber, naktinis sargas, netikėjo 
bankams ir visus savo pinigus 
nešiojo su savimi. Paskutiniuos 
laikuos jisai dirbo dėl "Great 
Lakęs Dredge & Dock Co.v 
prie 31 mos gatvės ir kanalo. 

Vakar kompanijos darbiniu 
kai atrado jo baisiai sukapota 
lavoną. 

Pinigų prie lavono nerasta. 

Žmogžudžiai plėšikai paliko 
kirvį, kurionii Greicherį užmu- 
šė. 

$10,000. I SANVAITĘ. 
Jack Dempsey, kuris sukum 

šciavo VVillardą ir paliko kums 
čiavymo čampioni)—-vra da- 
bar Chicagoje. Visokios tea- 

trališkos kompanijos varžosi 
tarpe savęs, kad jį gauti per- 
statymams. 

Viena Chicagos kompanija 
padarė su Dempsey kontraktu 
ant keturiasdešimt sąva:čių po 
$10,000 doliarių kas sanvaite. 
Taigi Dempsey uždirbs $400,- 
000 mažiau kaip į metus 1<>- 
ko. 

KOLONIJŲ MARŠALKOS 
AT YDAI! 

Visų liet. kolionijų maršal- 
kų specialis susirinkimas atsi- 
bus rugpjučio 1 d., 1919 m., 
YVodmano svetainėje, 3251 Lt- 
me gatvė, 9-tą vai. vakare. 

Bus pliano nustatymas rei- 
kale Laisvės Varpo išleistuvių 
milžinįško apvaikščiojimo, ku- 
ris atsibus nedėldienyje, rug- 
pjučio 3 d. 

Todėl yra geistina, kad visų 
liet. kolionijų generaliai mar- 

šalkos pribūtų šin susirinki- 
mai! (rugpjučio 1 d). 

John P. Evaldas, 
Gen. Apvaikščiojimo 

Maršalka. 

FITZGERALD BUS TEI- 
SIAMAS UŽMUŠYSTĖJE. 

(stvirkelis Fitzgerai 1, kuris 
neseniai pasmaugė sesių metų 
mergaitę, Janet VVilkinsori, va 

kar buvo perduotas krimina- 
liam teismui. Žmonės nori jį 
lynčiuoti, bet policija.tą ištvir- 
kėlį labai daboja. 

VIENAS UŽMUŠTAS, DU 
PILICIANTAI SUŽEISTI 

PRIE CRAIN'O DIRBTU- 
VĖS. 

TOWARZ VSTWO LI- 
TEWSKO-POLSKIE KRO 

LA W. JAGIELLY. 
Savo susirinkime liepos 2/ 

d., Pieržynskio svetainėje, 
4600 So. Paulina gatve, ši 
draugija, apsvarsčius savo rei 

įkalus, nutarė dalyvauti "Lais- 
vės Varpo" išleistuvių iškilmė- 
se. 

Ši draugija nenori, kad 
"Laisvės Varpas" keliautų į 
Lietuvą, taip sakant, su tuščio- 
mis rankomis, todėl ši draugi- 
ja iš savo iždo aukauja $50.00. 

'Tegul tas garbingas Lais- 
vės Varpas skamba mūsų 
brangiai tėvynei Lietuvai ir jos 
vaikams per amžius."' 

Xors musų draugija laiko 
savo susirinkimus lenkų kalbo- 
je, bet jinai neužmiršta savo 
močiutės Lietuvos, nes musų 
gyslose teka lietuvių kraujas. 

Kiek pirmiau musų draugija 
paaukavo Lietuvos Ncprigul- 
mybės Fondui $100.00. 

J. Čepauskas, Dr-jos narys. 
(Smagu yra matyti, kad mu- 

sų broliai iŠ Lietuvos, kurie 
nors ir nekalba lietuviškai, bet• 
jaučiasi Lietuvos piliečiais, 
taip rūpinasi Lietuvos reika- 
lais. 

i\ekoksai v\ aiter VVoydro, 
4244 S. Richmoncl St., buvo 
vakar nušautas prie Kedzie ir 
44 gatvių. Užmušė jį Dan 
Krist specialis Crano dirbtu- 
vės policiantas. 

Krist sako, kad jisai vežė 
streiklaužius kare. Prie dirb- 
tuvės streikininkai apsupo ka- 
rą ir pradėjo vyti streiklaužusi. 
Suirutėje prasidėjo šaudymas. 
Kada durnai pranyko VVoydro 
rastas negyvas. 

Vakar išryto streikierių sar- 

gai užpuolė ant streiklaužy, 
knrie ėjo į darbą. Polician 
tai O'Connor ir Leonard bandė 

1 t r "i 1 Atsišaukimas ! 
Noriu susipažinti su Vietiniais ! 

| Lietuviais, kad smagiau praleisti 
| laiką. Vienam kartais labai no- 1 

j bodu. Rašykite: 
Prvt. S. J. ŽLIBINĄS. [ 

I S. P. U. 491 M. T. C, Presidio -j 
San Francisco, Cal, 

Viena lietuvių kalba dar ne- 

padaro žmogų Lietuvos pilie- 
ti. šiandien męs turime geru 
karštu lietuvų, kurie lietuvio 
kalbos visai nepažįsta. Garbe 
Jums Lietuvos sunus!) 

ŠV. DOMININKO DR-STĘ. 
Savo mėnesiniame susirin- 

kime, liepos 1() d., kuris atsi- 
buvo \Yoodmano svet., musų 
draugija nutarė prisidėti prie 
"Laisvės Varpo" išleistuvių iš- 
kilmės. Iš iždo aukaujamo 
$30.00. Musų draugija visa- 
dos dalyvauja ir prisideda prie 
viešu lietuviu reikalu ir dirba 

t- c c 

pagal savo išgale. 
Šv. Dominiko dr-ja gyviu, 

ja ant Bridgeporto. Jinai siun 
tė delegatą j paskutinį Ameri- 
kos Lietuvių Seimą ir dabar 
dalyvaus Cbicagos Lietuvių 
Tarybose. 

Tokia draugija yra geras pa 
vyzdys lietuvių visuomenei. 

/ 'cildyba. 

DR-STĖ ŠV. AUGUSTINO 
VYSKUPO. 

La;ke savo pusmetinio susi- 
rinkimo, Bauko svetainėje. 
<S432 Vinccnnes Ave., po ap- 
svarstymo savo reikalų, clrau-i 
gystė vienbalsiai sutiko daly- 
vauti "Laisves Varpo" išleistu 
vėse, kada buvo perskaitytas 
užkvetimas. J. Janulis davė įne 
šimą, kad iš iždo paskirti 
$10.00, tardamas "Lai Var- 
pas užskambina ir nuo mūsų 
draugijos." Pon. Janulio įne- 
šimas buvo priimtas. 

Toliaus buvo nutarta, kad 
visi draugystės narai, kurie, 
susirinkime nebuvo, neatbūti- 
nai turi dalyvauti parodoje 
rugpjučio 3čią d. 

Šv. Augustino Vyskupo 
draugystės susirinkimo viela 
bus ant 32ros gatvės tarpe Au- 
burn ir Morgan. 

Visi privalo susirinkti ant 
1 :30 po pietų. 

Valdyba. 

KAREIVIU ATYDAI! t* 

Buvusieji Dėdės Samo karei 
viai ir aficierai yra kviečiami 

į atsilankyt Mark White Sąuare 
'svetinčn, Ketvergo vakare, 
liepos 31 d., 7 valandą vakare 
dėl susiformavimo Laisvės 
Varpo išleistuvių parodon. 

Varpo išleistuvės įvyks se- 

kančioje Nedėlioje, todėl jau 
mažai laiko. Atsilankykite kuo- 
skaitlingiausiai. 

Dr. S. Bicčis, leitenantas. 

BRIDGEPORTIEČIU 
[ ATYDAI. 
| Visi bridgeportiečiai lie- 
tuviai malonėkite susirinkti 
šios seredos vak., 30 liepos 
,ant 7:30 v. j Wodmano sve 
tainę ant kampo 33 ir Lime 
gatvių. 

Šio masyvio susirinkimo 
tikslas, tai sutvėrimas Lie- 
tuvai Gelbėti Draugijos kuo 
pos (L. Raudono Kryžiaus). 

Nepamirškite. Tai svar- 

bus lietuvių reikalas. 
J. A. Martinkus. ! 

BRIDGEPORTO NAMU 
SAVININKU SUSIRINKI- 

MAS. 
Svarbus namų savininkų ant 

Bridgeporto Susivienijimo su- 

sirinkimas atsibus seredoje, 
liepos 30 d., Wodmano svetai- 
nėje, ant 8-nių vakare. 

Šis specialis susirinkimas 
bus labai svarbus ir todėl yra 
pageidaujama, kad visi tos 

draugijos nariai pribūtų. 
/. P. Evaldas, Sek r. 

GERA PROGA LIETUVIUI FOTO- 
GRAFUI. Vykstant J Lietuvą, par- 

Juodu per 9 metus išdirbtą. "Picture3 
irallery" biznj. Pelno atneša $200.00 j 
tnėresj. Biznis daromas su Lietuviais, 
Lenkais, Hungarais ir kitomis tauto- 
mis. Vieta gera. Atsišaukite 'nt ant- 
rašo: B. VALIUŠIS, 208 Valley Street, 
Dayton, Ohio. 

AMERICAN vVOOLEN 
KOMPANIJA APDRAU- 

DŽIA 35,000 SAVO DAR- 
BININKŲ. 

Darbininkas grįždama iš 
darbo American • Woolen 
Company, kur tik ką buvo|' 
nusamdytas, staiga susirgo 
ir prasi linkus keliatai valan 
dų pasimirė. Jis išdirbo ši- 
tai kompanijai tik vieną 
mėnesį ir vargiai mokėjo 
savo darbą. Po valandos 
laiko, kaip vienas iš drau-, 
gų pranešė apie ta užveiz- 

tlai, mirusio darbininko mo 

tina laikė savo rankoj čekį 
ant jos vardo $750.00. šis 
žmogus pasimirė ne iš prie- 
žasties kompanijos arba ne 

laimingo atsitikimo. Šis če- 
kis nebuvo atlyginimas už 
darbą. Čekis buvo pasiųs- 
tas, nes žmogus buvo vie- 
nas iš 35,000 darbininkų, 
kurie nesenai gavo apdrau- 
dos policy sumose sulyg 
metų tarnystes Kompanijoj. 
Mažiausia suma yra $750.- 
00 didžiausia $1,50^. 

Turbut nėra Amerikoj 
miesto, kur desetkus namų 
nelaimė butų nepatikus, 
kur širdįs baime but nepri- 
sipildžiusios, nes maitinto- 
jas staiga pasimirė. Moie- 
ris yra priversta eiti į dar- 
bą, nėra ištekliaus leisti to- 
liaus vaikus j mokyklą, rei 
kia maldauti, idant priete- 
mai pagelbėtų. 35,000 na- 

mų American Woolen K^m 
panijos darbininkų pasiekė 
"naują laimę. Apdraudos 
pingai, už kuriuos jie ne- 

moka nei vieno cento, pra- 
šalino baimę tamsios atei- 
ties. Tas užtikrįs našlėms 
ir motinoms kąsnį duonos ir 
suteiks vaikams progą pri- 
sirengti prie laimingesnės 
ateities. 

Jau kelis kartus buvo pa- 
briežta keliais Amerikos no 

Čia-gimiais pileičiais, kad 
jeigu kiekviena pramonės 
įstaiga sektų pavyzdį Ame- 
rican Woolen Company, 
tuomet darbininkai dirbtų 
su geresniu pasišventimu ir 
atliktų geresnį darbą 

*+A 
Antanas Tamošauskas 

persiskyrė su šiuo pasauliu, 
sulaukęs 37 metus amžiaus, 
Liepos (July) 29 dieną, 5- 
tą valandą iš ryto. Ameri- 
koj išgyveno 10 metų, v&- 

dęs, Amerikoj paliko 3 bro- 
lius: Madestą, Petrą ir Jo- 
ną. Vienas liko Lietuvoj. 
Paėjo iš Kauno gub., Pane- 
vėžio pav., Klovainių par., 
Laipuškų kaimo. Lavonas 
randasi parvežtas pas švo- 
gerį, Joną Pranincką, prie 
3433 Lowe ave, Chicago, 
111. Laidotuvės įvyks pėt- 
nyčioj 12-tą valandą dieną, 
Rugpjučio-August 1, 1919, 
į tautinškas kapines. 

Pasilieka nuliudime mote- 
ris, Kazimiera Tamošauskie- 
ne. Visus gimines ir pažįs- 
tamus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse. 

PARSIDUODA 
1918 metų Fordas 
su "Bakery Body" 

Geras ir Pigus 
Atsišaukite į "Lietuva" 

REIKALAUJAME 25 MERGINŲ PRIE 
darbo dirbtuvėje, $14 j sąvaitę besi- 

mokinant. Piece work arba šmotukais 
uždirbama nuo $16. iki $20. j savaitę. 

MERICAN INSULATED WIRE AND 
L tBLE CO., 954 W. 2l-st Street. 

THJIEJSKAU pažįstamų Chicagiečhj, 
3etro Valitcko, Jono Pranckuno ir ki- 
ų manę pažįstančių meldžiu praneSti 
savo antrašus, arba atsišaukti j "Lie- 
tiva.'' I. S. 3253 So. Morgan Street. 
\š šiomis dicnomip, esu Cliicagoje at- 
važiavęs iš Sioux City, io\va, tad no- 
■ffiau matytis su savo pažjstamais. 

IGNAS SMETONA, Lonietis. 

ttElKAL.AU.IAME VAIKINU AUGŠ- 
čiaus 16 metų dirbti prie knygų ap- 

larymo. Geriausios alagos. 48 valan- 
lų darbo savaitėje. Subatoinis tik iki 
Jietų. METROPOLITAN SYND. 
PRESS. 120 N. .J EF PERSO N STR. 

REIKALAUJAME MERGINU. MKR- 
ginų knygų apdarėjų priri 'šsiunti- 

įėjhno kataliogų. Taipgi merginų nuo 
15 metų. išmokti amato. Geriausios al- 
įjos. 48 valandų darbo j savaitę. Suba- 
tomiK pusė dienos. METROPOLITAN 
SYND. PRESS. 120 N. JEFFERSON 
STREET. 

FARMOS. 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius. kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti, čia 
žemė labui de.'linga, ant kurios viskas 
gerai auga. Randasi prie geležinkelių 
gerų kelių ir gražių ežerų su dauge- 
liu žuvų. Ir dabar žemė parsiduoda 
labai pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 ui 
akerj. Galite pradėti dirbti farmų su 
$101.00 ir nėjusi, kaip turėsi farmg 
išmokėtų, ir męs duodame darbų ant 
farmų, kurie pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už piln^ 
vertę. Imsim lotus kaipo dalj jmokė 
jiino ant farmų. Dt'i platesnių žiui1; 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktorių 

SANDORN COMPANV, 
Eagle River, Wisconsin 

Reikalaujame mai~ 
NIER1Ų IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie- 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki Z 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
imoka į ) 60 centų iki 65ei 
už toną. ši vieta ran- 
das vieną mylią j vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkiijs pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

Solvay Colliers Company 
riemphill, W. Va. 

VALENTINE DRESSMAKING 
C0LLEG2 

Mokina siuvimo, tirpJiao, titsigning 
dienomis ir vakarais del bizuia u 
namų. Paliudijimai išduodant ir Tl» 
tos parupinamoB dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męn paaiatougsime i 
šutei" ti Jums patarimą. 

SARA TATEK, Principal 
2407 W Madlson 8t 

C205 S. rialBted St- xst)U Wells 8t | 

ANT PARDAVIMO. 
Bargcnai. Ant lengvu išmokėjimų. 

3528 Lowe Ave., medinis namas 6 kam 
barių su maudyne. Kaim $1850. 

2853 Union Ave., 2 fliatų 4—4 kamba- 
riai, su toiletais ir gesu". Kaina $2150 

3543 Union Ave., dviejų augštų namas 
2 fliatai 5—6 kambariai. Kaina $2350 

510 W. 27ta. Plytų namas, 6 kambariai 
su maudyne. Kaina $2.000. 

'2G18 Wallace St. Pulkus namas. Kaina 
$2.000. jmokčti $300. 

3807 E merai d A. ;., puikus dvejų flia- 
tų namas, 7—7 kambariai, su maudy: 

I nėmis. Kaina $2.500. 
3331 \Vallace St., 2 Hiatų mūrinis na- 

mas, C—6 kambariai. Bargenas tik- 
tai $4.000. j 13212 Normai Ave.. G kambarių namas, 

j Kaina $1850, Jmokėti $200. 
Emeral'1 Ave., netoli nuo 31-mos, C 

fliatų mūrinis namas, raudos neša 
$63. Kaina $6300. 

3128 Union Ave., 2 Platų mūrinis na- 
mus. Kaina tiktai $2150. 

Atsišaukite: 
ER.NIS E. FEENEY 

603 W. 31 ma Gatvė Ch.'cago, III. 

Pranesimas 
The American Woolen Company praneša, kad nuo Birželio 16-tos, 1919 

ji įvedė sitemą gyvasties apdraudimo (life insurance), sulyg kuria kiekvie- 
nas American Woolen Company darbininkas, įskiriant abu departamentu 
manufaktūros ir pardavimo, ir tuomi męs suprantame KIEKVIENĄ, įski- riant vyrus, moteris, mergaites ir vaikus priskiriant užveizdas, gaus visai 
dykai life insurance policy, kompanija užmokės visas išlaidas, apdraudžian- 
čias jų gyvastį nuo $"50 iki $1,500, tas prigulės nuo ilgio tarnavimo kompa- 
nijai kiekvieno darbininko. 

Patvarkimas sumų yra paduotas žemiaus: 

Dirbs mažiau kaip vienus metus $750. 
Dirbę per metus ir mažiau negu pus- 
antrų metų $850 

Dirbę per pusantrų metų ir mažiau 
kaip dviejus metus $950 

Dirbę per dviejus metus ir mažiau 
kaip dviejus ir pusę $1,050 

Dirbę per dviejus ir pusę, ir mažiaus 
kaip tris metus metus ...... $1,150 

Dirbę per tt?o metus ir maginus kaip 
tris ir pusę • 250 

Dirbę per tris ir pusę mažiaus ka\p 
keturis metus $1,3E>0 

Dirbę per keturis metus ir mažiau 
kaip keturis ir pusę $1,450 

Dirbę per keturis metus ir pusę ar- 
ba daugiau $1,500 

Netik kad originalę permiją užmoka American Woolen Company, bet ir 
vėliaus visos išlaidos palaikomos kompanijos. Niekuomet, nei jokis darbi- 
ninkas nemoka nei vieno cento už savo gyvasties apdraudė. 

Bile darbininkas, kurs nuo Birželio 16, 1919, buvo prasišalinęs, bus pri- 
skaitcmas prie augščiau išdėstyto plano, jeigu jis arba ji, sugrįž atgal prie 
darbo, su ta išlyga, kad jo arba jos vardas buvo pirm Birželio 16, 1919 
ant kompanijos mokesčių knygos, toj dirbtuvei, kur jis arba ji dirba. 
Ypatos, kurios pradėjo dirbti musų dirbtuvėse po Birželio 16, 1919, nega- lės pasinaudoti augščiau minėtu planu, kol jo arba jos vardas be pertraukos 
neišbus per šešis mėnesius mokesčių knygose tos dirbtuvės, kurioj jis «.» ji dirba. Jokių mokesčių nebus jieškoma nei nuo vieno darbinnko. Daktariš- 
ko egzaminavimo neriekalaujama. Šios geradėjystėg bus suteikiamos KAR- 
TU su kitomis teikiamomis per Compensation Low Valstijos. 

Sertifikatai apdraudos bus išduoti kiekvienam darbininkui taip gerit, kaip greit apdraudos kompanija galės juos pampinti. 

AMERICAN W00LEN COMPANY 
WM. M. WOOD, President 
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LIETUVIŠKAS mitelis 
Del pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
936 W. 33 St. Chicago 

Phone Yards 2750 

PRANEŠIMAS 
Dėl Musiį Darbininkų Gerovės, 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

H. B. STERN 
3442-3444 S. Halsted St 1 

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

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

| PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Turų, Lentų, RSmŲ Ir Stogams Poplerlo 1 SPECIALIA!: Maleva malevojimul stubų iš vidaus, po $1.50 ui flalloną g CARR BROS. WRECKING CO. 

3 3003-3039 SO. HAL3TEO STREET, CHICAGO, ILL. fį 
li!!illllllllllllllllllllllllltllli:illltlfllliiliiiiHiiiiiimiiiini< 

A5. ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

AS laba? sirgau per 3 metus, nuslabnėję* pilvelis || buvo. Dispepsija, neviriniruas pilvelio, nuslabnėiiraas. = 

Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas sfėkų nustojiniaJ = 
viso kunr, Ir buvau nustojcs vilties, kad begyven- |= siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje || Amerikoj ir už rubezių. bet niek' negavau Baro = 

sveikatai pagelbos. 
I Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, || Kraujo valytojo, Nervatong, Inkstų ir Reumatftmo S 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, niano |g pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai lirbt. Krtujas |Į išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo, s 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę, =| Viduriu rėžimas i.šnvlta no uimuiimiii wicn limi R*. = 

giu 3 minėsiu išgerdavau kas savaitė po tutelj Sa- 
hitaras, Bitteria, ir po 3 mėn. saro paveiksle pama čiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykig dtVoju Salutam raylistų geradijlstei ir linkiu vi-siems savo draugams ir pažįstamiems 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdiit? kreiptis prie Salutaras: 
SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTREk'AS. Prof 

1707 £o. Halsted St., Phon^ Cana! 6417 Chicago, Illinois 
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