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Pasirašyta po taikos su- 
tartimi su Austrija. 

Vokiečių kariumenė ap- 
leidžia Lietuvą, 

Baltiko Tautos Nekariaus 
su Bolševikais. 

Bostone sustreikavus policijai, betvarke. 
* 

-SIRA3YTA PO TAIKOS 
SUTARTIMI SU 

AUSTRIJA 
St. Germain. rugs 10 d.— 

Dr. Renner, Austrijos pre- 
meiraspasirašė po taikos su- 
tartimi 10:15 vai. šiądien 
ryte. Po jo pasirašė Suvieny- 
tų Valstijų atstovai Frank 
L. Polk, kuris užima vietą 
Lansingo, ir Heniy White 
ir generolas Bliss. 

Paskui rašėsi Francuzijos 
atstovai. Einant Clemenseau 
rašytis pro austrus, Dr. Ren- 
ner pakilęs mandagiai link- 
telėjo i ką Clemenceau irgi 
a^.akė linktelėjimu. 

Toliau sekė parašai anglų 
ir kitų. Bet tarpe atstovų ne-, 
buvo pulkininko House nei 
Angijos premiero Llovd 
George. 

Ceremonijos pasirašymo 
užsibaigė 11:15 vai. įyto. 

Chinijos atstovai užreiš, 
kė. kad jie sutinka pasira- 
šyti po sutartimi su Austri- 
ja, idant tokiu budu turėjus 

dalyvauti tautų lygoje. 
Bet užtat nepasirašė atsto- 
vai Rumunijos ir Serbijos, 
kurie buk negalėję susinešti 
su savo valdžiomis. Talki- 
ninkai davė jiems progos pa 
sirašyti po taikos sutartimi 
iki subatai, kada, tikimasi, 
jau bus susižinoję šiame 
Klausime su savo valdžio- 
mis. 

Dabartinė Austrija nesu- 

liginamai mažesnė už Aust- 
ro-Vengriją pirm penkių /ne 
tų. Dabar nuo Austrijos at- 

puola visa ;eilė provincijų. 
Bohemija, Moravija ir d a 

lis Teščino tampa ^eprigul- j 
minga Salimi — Čfcho-Slo-; 
vakija. Dalis Teščino ir di- 
desnė dalis Galicijos pris- 
kirta prie Lenkijos. Rytinė 
dalis Galicijos ir Bukovina 
priskiriama prie Ukrainos 
respublikos. Vengrija tampa 
neprigulmingu kraštu. Tran- 
sylvanija (dalis buvusios 
Vengrijos tenka Rumunijai. 

Gi provincijos Karintija, 
Dalmacija, Karniola, Kroa- 

> tia, Slovakija, Bosnija, Her- 
'cogovina ir dalis Styrijos^y 
kiu su Serbija sudaro Jugo- 
slavijos karaliją. 

Dalis Tyrolio, dalis Istri- 
jos pussalio ir nekurios va- 

karines dalįs Korintijos pe- 
reina Italijos rankosna. 

Taipgi dabartinį Austriją 
sudaro tik žemesnioji ir aug: 
stešnioji Austrijos ir clalįę 
Tyrolio ir Styrijos. Be tę 

šiai nedidelei Austrijai su- 

lyg sutarties draudžiama dė 
tis sąjungon su Vokietija. 

Atlyginimas pinigais dar 
nėra nustatytas, ką padarys 
specialė komisija. Dali tu 
mokesčių padengs tos pro- 
vincijos, kurios -atsiskirė 
nuo Austrijos. 

Austrija turės atlyginti sa 
vo laivynu už talkininkų lai 
vyno nuostolius, padarytus 
per austrus; suteikiant lai- 
vus vieton nuskandytų. 

Ausrijos kariumenė suma- 
žinama iki 30,000 kareivių 
ir tai tik sudarant ją iš liuos 
norit: » 1 -• j. 

Be to Austrija turi sugrą- 
žinti talkininkams seniau 
paimtus iš tų šalių dailės 
veikalus ir kitus dalykus tu- 
rinčius istorišką vertę. 

VOKIEČIU KARIUMENĖ 
APLEIDŽIA LIETUVĄ. 
Berlynas, 1'UgS. 1C d. — 

Čia gauta pranešimas iš Ka- 
raliaučiaus, kad vokiečių ka 
riumenė jau apleidžianti 
Lietuvos žemes Į pietus nuo 

Klaipėdos. 
(Gi iš Vai savos praneša- 

ma, kad tik dalis vokiečių 
kareivių pasitraukia iš Lie- 
tuvos ir Latvijos, nes kita 
dalis stoja liuosnoriais į ku- 
nigaikščio Lieveno ir grafo 
Keller organizuojamus pul- 
kus pagalbon Kolčakui. To 
kiu budu vokiečiai dar liuo- 
sesnėmh rankomis šeiminiu- į 
kauja Baltiko kraštuose). 

BALTIKO TAUTOS NE I 
KARIAUS SU BOLŠE- | 

VIKAIS. 

Berlynas, rugs. 10 d. —j 
Specialis korespondentas 
laikraščio Chicago Daily 
News M. Farbman praneša, 
kad jo nuomone Baltiko 
tautos nekariaus prieš Rusi- 
jos sovietus, kad juos sunai- 

i kinus, kaip kad tūli to nore- 

| tų, bet tik pasiganėdins at- 
siėmimu savo kraštų.. 

Girdi, finai ir estonai, 
matomai nesirengia eiti ant 

Petrogrado, nes tas jiems 
yra perdidelis darbas ir jie 

i tik pasiganėdina apginimu 
savo užimtų teritorijų. 

i \ 
Estonijos užrubežimų rei- 

kalų ministeris Poška oficia- 
| liai užreiškia, kad jie esą 
, .persilpni rizikuoti savomis 
spėkomis einant ant Petro- 

grado. < 

_ 

Kares milžinas su palydovais. 

L>et .sis milžinas tuoj bus pespekis, kuomet menkutis oriai vis nešios jam mirtį. 

Be to estonijos darbinin- 
kai esą priešingi karei su 

bolševikais, kurių balsas 
claug sveriąs šiame svarbia- 
klausime. 

Iš politiško atžilgio esto- 
nai ir finai, berodos, dau- 
giau pasitiki bolševikais ne- 

gu Rusų nacionalistais. Bol- 
ševikams viešpataujant šios 
tautos turi didesnę viltį tap 
ti negrigulmingomis, negu 
sugrąžinus prie galės rusus 

r ndonalistus. 

Lietuviai ir Latviai narsiai 
kariauja. 

j* i 
Lietuviai ir latviai, Aitos 

dvi Baltiko tautos daug nar- 

siau ir entuziastiškiau ka- 
riauja prieš bolševikus negu 
estonai, bet tur but todėl, 
kad bolševikai dar vis laiko 
užėmę lietuviškus ir latviš- 
kus kraštus. 

Bet abejotina ar šios tau- i 
tos trauks ant Perogrado, 
kaip tik atsiims nuo bolševi- 
kų savo kraštus. Be to šioms 
tautoms reikalinga laikyti 
savo kariumenę namie, kad 
apginus savo kraštus nuo 

spaudimo lenkiškojo impe- 
rializmo. 

Prie to latviai turi daug 
keblumų su vokiečių kariu- 
menė, kuri vis terorizuoja tą 
salį 

Net lenkai,, kurie turi stip 
rią užpakalyje speką-talki- 
ninkus ir tie nedrąsiai trau- 
kia prieš bolševikus. 

Nėra bendro fronto prieš 
Bolševikus. 

Trumpai kalbant nepasise 
ka sudaryti prieš bolševikus 
bendrą frontą, apie kurį tal- 
kininkai taip dauę kalbėjo 
ir kurio pageidauja. 

Tame daug prisidėjo tal- 
kininkų neaiškumas link 
mažų taatyščių, kurios todėl 
pribijo Kolčako įsigalėjimo. 
Tokiu budu europiškas plia- 
nas kovai prieš bolševikus 
neįvyko. 

j Vokiečių laikraščiai ypač 
i socialistiški, pasinaudoda- 
|mi tokia situacija ragina 
\ aidžią, idant tuojaus iš 
trauktų savo kariuirfenę is 
Baltiko provincijų ir sušvel- 
nintų savo santykius ir & 

j Baltiko tatftomis ir su bolšg- 
i vikai rusais. 

BOSTONE BE POLICIJOS 
VIEŠPATAUJA BE 

TVARKĖ. 
Boston, Mass, ings. *0 cl. 

Mieste, sustreikavus policis- 
tams, viešpatauja didelė be- 

! tvarkė. Gyventojai palikti 
! ginti save ir savo turtą savo 
! pačių sumanimui ir galei. 
Į Kad užbėgus betvarkei 
miestan partraukiama visa 
brigada kariumenės įski 
riant ir kulkasvaidžių kom- 
panijas. Kariumenei įsaky- 
ta pribūti miesto majoro už- 
žiuron tuojau. 

i Vėliausios žinios prane- 
ša, kad ant vieno plėčiaus 
ištiko tikros riaušės. Riaušė- 
se tapo užmuštas vienas ne- 

žinomas vyras, ir sunkiai 
sužeista viena moteris, ir ke- 
liolika sužeista lengviau. 
Taipgi vienas iš kur tai at- 
siradęs policistas tapo dik- 
čiai sumuštas ir nugabentas 
ligonbutin. 

FOCH DALYVAUS AME- 
RIKOS LEGIJONO 
KONVENCIJOJE. 

St. Paul, rugs. 10 d. — 

Vakar gauta iš Washingto- 
no nuo Francuzijos amasa- 

doriaus pranešimas, kad 
maršalas Foch dalyvaus 
Amerikos Legijono konven- 
cijoje, lapkričio 11 dieną 
Minneapolis, 

ARTINASI PLIENO DAR- 
BININKŲ STREIKAS. 
VVashington, D. C, rugs. 

10 d. — Kadangi preziden- 
tui Wilsonui nepasiseko su- 

derinti idant United States 
Steel korporacija eitų į de- 
rybas su unijos atstovais, to- 
dėl plieno darbininkų strei- 
kas yra nustatytas ant 22 
dienos rugsėjo. 

Streikas tik tuomet galės 
but atšauktas ar atidėtas, 
jei korporacijos viršininkai 
leisis ant kompromisų. Pe 
lei to daug darbuojasi Am 
Darbo Feder. prezidentas 
Gompers, taip ir preziden- 
tas Wisonas. 

BERLYNE LAUKIAMA 
SPARTAKU. 

Kopenhagenas, rugs. 10 
d. — Čia ateina pranešimi] 
iš Berlyno, kad tenykštės 
kariškos įstagos laukia kc 

itai nepaprasto. Paskutine- 
■ mis dienomis tapo išstatyta 
'kariška sargyba. 

Nors oficialiai ir valdinin 
Kai griežtai atsisako duoti 
kokias nors informacijas, 
bet visur tik ir kalbama 
apie artinimasi spartakų su 

kilimo, kuris, girdi, bus 
daug stipresnis negu buvo 
pradžioje metų. 

600 MEDŽIOJA PASKUI 
JUODUKO. 

Athens, Ga,. rugs. 9 d. — 

Minia apie iš 600 ginkluotų 
baltveidžių, su policijiniais 
šunimis leidosi jieškoti joud 
veidžkr Abe Cox, kuris yra 
kaltinamas primušime mo- 

teries vieno farmerio iš Lex-1 i ington. 

AIRAI UŽVALDĖ 
KARIŠKĄ LAIVĄ. 

Londonas, rugs. 10 d. — 

Laikraštis Daily News pra- 
neša. kad vieną naktį būrys 
sinn feinerių dasigavo ant 
kariško laivo; apvaldė lai- 
vo ingulą, ir nuplaukė su! 
laivu nežinia kur. Ant laivo 
randasi didelis skaičius 
ginkų ir amunicijos. 

REIKALAUJA NACIONA- 
LIZACIJOS KASYKLŲ. 
Glasgow, Šcotija, rugs. 10 

d. — Anglijos unijų kongre- 
se tapo priimta rezoliucija, 
kurioje reikalaujama, idant 
visos kasyklos Anglijoje bu- 
tų nacionalizuojamos. Ši re- 

zoliucija priita didele di- 
žiuma balsų. 

UNIJA UŽSTOS STREI- 
KUOJANČIUS POLI- 

CISTUS. 
Greenfield, Mass., rugs. 

J0 d. — Čia atsibuvo meti- 
nis valstijos unijos susiva- 
žiavimas. kuriame priimta 
rezoliucija, kuria liepiama 
visiems Bostono unijistams 
rytoj balsuoti ar išeiti strei- 
kan dėl užuojautos sustreika 
vusiems policistams, ku- 
riems nėra užuojautos pas 
viršininkus. 

MAISTO RIAUSĖS 
SILEZIJOJE 

Berlynas, rugs. 10 d. — 

Mieste Glogau Silea-joje iš- 
tiko maisto riaušės, kurių 

j numalšinimui tapo pakvies 
ta kariumenė. Kariumenė 
paleido darban kulkasvai- 
džius ir rankines granatas. 

(Pasekmėje to visko 10 už- 
iiiušta ir vienuolika sužeistų. 

SENATO KOMISIJA RE- 
KOMENDOJA 49 PA 

TAISYMUS. 

VVashington, D. C., rugs. 
10 d. — Švaistymas taikos 
sutarties su Vokietija ir 
konstitucijos tautų lygos pra 
sidės panedėlyje. Senato ko 
misija užrubežinių reikalų re 

komendoja prie jų 49 įvai- 
rius pataisymus. 

i PATARIA AMERIKO- 
NAMS APLEISTI 
SAN DOMINGO. 

Madridas, Ispanija, rugs. 
į 10 d. — Pranešama, kad Js- 
I panijos valdžia persiuntė 
Washingtonan Ispanijos 
kongreso visų partijų lyde- 
rių laišką, kuriame pataria- 
ma, kad Suvienytų Valstijų 
kariumenei jau butų laikas 
ir proga pasitrauki iš San 
Domingo. 

Suvienytų Valstijų jūrei- 
viai buvo pasiųsti į San Do- 
mingo 25 d. lapkričio 1914 
metais, kuomet ten buvo pa- 
vojus revoliucijos. Gi 1917 
metais, po tulų tarybų su 
San Domingo, Suvienytos 
Valstijos pasižadėjo teikti 
savo globa San Domingo 
respublikai. 

SUSTREIKAVO NEW 
YORKO KRIAUČIAI. 
New York, rugs. 1 Od. — 

Prisiartinus ruden9 sezonui 
sustreikavo apie 8,000 kraiu 
čių. Reikalauja 44 valandų 
darbo sąvaitės ir pakėlimo 
algos. 

KONFISKUOS SVETiM- 
ŠAL1EČIU TUŠČIUS 

NAMUS. 

Berlynas, rugs. 10 d. — 

Gyvenamų namų biuras pra- 
nešė, kad išvengimui krizio 
su butais, kurių yra didelė 
stoka Berlyne nuspręsta kon 
fiskuoti svetimtaučių na- 

mus, kurie nesą apgyventi. 
Ypač namų amerikonų Ber- 
lyne yra nemažai tuščių. 

NELAIMĖ PARYŽIAUS 
MEILUŽIAMS. 

Paryžius, rugs. 10 d. — 

68 miesto biuro darbinin- 
kai sustreikavo reikalauda- 
mi pagerinimo savo būvio. Į 
Jų streikas ypač atsilieps 
ant meilužių, nes greta kit 
ko sulaikytas ir išdavimas 
apsivedimui laisnių. 

SUSTREIKAVO 15,000 ŠIL 
KINIŲ DARBININKŲ. 
Scranton, Pa., rugs 10 d. 

Vakar prasidėjo streikas 
vienoj šilkų ciirtuveje ir jau 
šiądien yra sustreikavusių 
Scrantone ir apielinkėje 
apie 15.000 šilkinių dirbtu- 
vių darbininkų. 

AMRIKONAI PAVOJUJE 
HONDURASE. 

Washington, D. C, nigs. 
10 d. — Pranešama, kad 
Honduraso revoliucionieriai 
visur ima viršų ir vietos val- 
džia užreiškg, jog negalinti 
apsaugoti svetimtaučių ir pa 
ti apleidžiant! miestį. La 
Geiba. Sakoma, kad T.en 
esanti amerikonai randasi 
nemažame pavojuje. 

JAPONAI PRADEDA 
KAMPANIJĄ PRIEŠ 

AMERIKĄ. 
Pekinas, Chinija, rugs. 10 

d. — Korespondenats laik- 
raščio Chicago Daily News 
praneša, kad Japonijos sos- 

tinėje turėjo susirinkimą 
dvylika žymių organizacijų, 
kurių nariais yra visa eilė 
valstybinių veikėjų, šiame 
susirinkime išnešta rezoliu- 
cija, smarkiai užgaunanti 
Suvienytų Valstijų reikalus 
Chinijoje. 

Rezoliucijoje nupeikiama 
Suvienytų Valstijų senato 
elgimąsi linkui Šantungo ir 
pasmerkiama dabartinė Ja- 
panijos ministerija, kuri buk 
neginanti Japonijos reikalų, 
todėl reikalaujama jos at- 
statydinimo. 

! Rezoliucijoje taipgi už- 
reiškiama, kad jei Japonijos 
ginklai atnešė pergalę, tai 
Japonija ir privalo nuado- 
tis pergales vaisiais, ypač 
advokatuojama už japonų 
tiesas Chinijoje. 

Rezoliucija atspausdinta 
specialėj brošiūrėlėje ir 
smarkiai platinama ne tik 
Japonijoje, bet ir Chinijoje. 

KOREJIEČIU DEMONST- 
RACIJOS UŽ NEPRI- 

GULMYBĘ 
Washington, D. C., rugs. 

10 d. — Čia gauta praneši- 
mas, kad Korėjos sostinėje 
Seule nuolat pasikartoja de 
monstracijos reikalaujan- 
čios šaliai neprigulmybės. 
Dr. Rhee užreiškė, kad ko- 
rėjiečiai nebus užganėdinti 
jokiomis japonų reformo- 
mis, bet tik reikalaus sau 
neprigulmybės. 

YUDENIČIO RUBLIAI BE 
VERTES. 

Stockholmas. rugs. 10 d. 
Pirmiau buvo pasklydęs 
ganaae, kad Anglija gvaran 
tuoja Yudeničio rublius, bet 
Anglijos atstovybė šiądien 
užreiškė, kad tokis virtini- 
hias yra nepamatuotas, nes 

Anglijos valdžia nėra užtik- 
rinusi Yudeničio pinigu ver- 

tę, kadangi nieko nėra tikro 
užpakayje Yudeničio išleis- 
tų pinigų ir todėl jų vertė 
yra lygi bile popiergaliui. 

Prie progos taipgi prane- 
šama, kad Anglija turinti 
daug nuostolių dėl Čaikov- 
skio Archangelsko valdžios, 
pinigų, už kuriuos Anglija 
gvaranavusi vieną svarą 
sterlingų ($5.00) už 40 rub- 
lių. 

AUDROJ ŽUVO 3,000 
CHINIEČIŲ. 

Amoy, Chinija, rugs. 9 d. 
Iš Fachov pranešama, kad 
įpietryčių pakraštį aplankė 
didelė audra, kurioje žuvo 
apie 3,000 ypatų laike aud- 
ros jūrių bangos pakildavę 
iki 28' pėdų augščio. 

ORAS 
šiądien daugiaus debesuo 

ta ir kiek vėsiau; pėtnyčioj 
giedra ir kiek šilčiau; vidu- 
tiniai šaur-vakarų vėjai. 

Vakar augsčiausia tempe- 
ratuta 82 apie 4 vai. po piet. 

I Saulėtekis, 6:20; 
i Saulėleidis, 7:07, 
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BALTIKO PROVINCIJOS IR RUSIJOS 
BOLŠEVIKAI 

». 

Estonai gana dikčiai pasistūmėjo pir- 
myn ir Rusijos bolševikiškoji valdžia pra- 
dėjo vesti derybas, kad susitaikius su es- 
tonais. •< 

Vakar kablegramos pranešė, kad bol- 
ševikai taip pat siųlo taiką lietuviams, kuo 
met lietuviai jv.os jau beveik visiškai iš- 
vijo iš Lietuvos. 

Šios dvi žini liudija, kad bolševikai 
nori padaryti taiką to? Pabaltmario tauto- 
mis. Čir ir kįla klausimas, ar Lietuvai ge- 
riau padaryti su bolševikais taiką ar buti 
su jais karėje. 

Suprantama, kad su bolševikais nega- 
gali buti jokios taikos, kalei jie turi už- 
ėmę nors sklypelį žemės ir kolei jie Lie- 
tuvą skaitė Rusijos dalimi. Bet kaip jie 
pripažįsta pilną Lietuvos neprigulmybę, 
kuomet jie prisižada nesikėsinti ant tos 
neprigulmybės ir nesikišti į Lietuvos rei- 
kalus, tuomet p^ts svarbiausis pamatas ka 
riauti su bolševikais išnyksta. Ir galima 
nujausti, kad bolševikai pasiryžę tą viską 
išpildyti, kad tik butų taika. 

Bet tokia taika nelabai patinka fran 
cuzams. Juk aišku, kad Pabaltmario tau- 
tos užvėrę taiką su bolševikais visu smarku- 
mu pulsis ant kitų savo nemažesnių prie- 
šų, tai yra lenkų ir lenkams gali prisieiti 
labai riestai, nes iš visų pusių Lenkija 
bus spaudžiama. Atvirai kalbant, tai lie- 
tuvių taikymasis su bolševikais yra nuro- 
dymu alijantams, kad lietuviai ir kitos 
Pabaltijo3 tautos pasirižę savo spėkomis 
įsigyti sau neprigulinybę. Jei franeuzai re 
mia lenkus, remia ginklais, pavelija len- 
kams užimti Lietuvos žemes ir net Lietu- 
vos sostinę Vilnių, kuomet lietuviai gine. 
vakarų Europą nuo besiveržiančio ten bol- 
vizmo, kuomet jie sudaro pertvarą tarp 
Vokietijos ir Rusijos, tuomet franeuzai pa- 
velija lenkams terioti Lietuvą. Tai nega- 
limas, nedekingas ir neteisingas padėji- 
mas. Lietuva, jos žmonės Hejo kraują ka- 
riaudami prieš vokiečius, dabar viską daro, 
kad tik butų geriau vakarų Europai, bet 
jei ta vakarų Europa kėsinasi Lietuvą ati- 
duoti imperialistams lenkams, tai Lietu 
vai verčiau susitaikyti su bolševikais ir pas 
kui gintis nuo '•denų lenkų. 

Vienok susitaikymas lietuvių su rusų 
bolševikais pilnai priklauso nuo alijantų. 
Tegul tik alijantai paliepia lenkams išsi- 
kraustyti iš Viniaus, Gardino ir Baltsto- 
gės, tegul tik lenkai prisižada nesikėsinti 
ant Lietuvos neprigulmybės, arba kitais žo- 
džiais — tegul tiktai negręsia pavojus Lie- 
tuvai iš lenkų pusės, Lietuva kaip siena sto 
vės prieš bolševikus. Kolei gi lenkai gru- 
džiasi Lietuvon su aiškiu tikslu pavergti lie- 
tuvius, tol lietuviai panaudos visas progas 
atsiginti nuo lenkų nors tam priseitų pa- 
daryti taiką su bolševikais. 1 

BRANGUMAS IR STREIKAI. 

Nežiūrint į tai, kad karė jau pasibai- 
gė, pragyvenimas vis brangsta. Visų daik- 
tų kainos vis kįla ir darbininkai priversti 
vis reikalauti didesnių algų. Vienok di- 
desnės algos duodamos ne už dyką, jas 
reikia darbininkams iškovoti. Kova už 
didesnes algas, tai streikas. Vėl pabrangus 
darbininams, tuo brangsta daiktai ir vėl 
streikas. Ir taip begalo. Darbininkas pri- 
verstas streikuoti, kuomet jis už gaunamą 
algą negali pragyventi. Vėl darbdavys pri- 
verstas brangiau už prekes imti, kuomet 
tų prekių padarymui darbininkai reikia 
brangiau mokėti. 

Žiūrint į tai roclos nėra jokio išėjimo: 
teisingi darbininkai stieikuodami, teisingi 
ir darbdaviai keldami produktų kainas. 
Vienok kįla klausimas iš kur taip daug 
atsiranda milijonierių, turčių. Iš kur jie 
gauna krūvas pinigų? Aiškus dalykas, kadi 
jie gauna krūvas pinigų už tai, kad parduo- 
da prekes brangiau, negu toms prekes me- 

džiaga ir padarymas kaštavo. Kapitalistas 
neaimanuoja, kad darbininkai streikuoja, 
iis jiems noriai pakelia algas, bet užtai jis 
pakelia prekių kainas ir vis vien savo dalį 
ir tai dar didesnę atsiima. Tankiai buva 
taip, kad fabrikantai tyčia iššaukia drbi- 
ninkų streiką, kad tokiu budu pakelti kai- 
nas ant prekių ir sau daugiau pasipelnyti. 
Pavyzdžiui gali buti Cbicagos gatvekarių 
darbininkų streikas. Kompanija tiesiog 
norėjo, kad tik darbininkai sustreikuotų. 
Darbininkai sustreikavo, kompanija išpildė 
jų reikalavimus, bet užtai gavo progą pa- 
kelti už važinėjimą gatvekariais nuo 5 cen- 

tų iki 7 centų. Dabar kompanija savo dar- 
bininkams moka dideles algas, bet ir sau 
dar didesnį pelną turi. Desėtkai tuKstan- 
čių darbininkų sumoka tą viską. 

Iš to aišku, kad streiku jau šiądien nie- 
o nepelnysi. Išgausi didesnę algą, bet už 
tą algą krautuvėje mažiau galėsi nusipirk- 
ti daiktų, negu pirmiau už mažesnę algą, 
kuomet viskas buvo pigu. Tad kurgi išė- 
jimas? 

Išėjimas tiktai vienas, tai tas, kad rei- 
kia streikuoti už algas, bet kartų reika- 
lauti, kad darbdavys nepabrangintų paga- 
minamosios prekGs. Vienu žodžių^ darbi- 
ninkai turi paimti tą dalį, kurią dabar be- 
reikalingai ima ponai kapitalistai, bet ne- 
reikia streikuoti prieš publiką, prieš visuo- 
menę, kad ji už visus streikas užsimokėtų, 
kaip dabar kad yra. 

Vienok streikai turi buti gerai išskait- 
iuoti, nes juk gana tankiai atsitinka, kad 
darbininkai stato neišpildomus reikalavi- 
mus. Čia turėtų įsikišti valdžia ir gerai 
viską išskaitliuoti. Ir kol eis lenktynės 
tarp streikų ir prekių kainų kilimo, tol nė- 
ra ko tikėtis geresnio. 

I 

Svetimoj© SpaydoJ© į 
Apše Lietuvius i 

NORI ATGAIVINTI LIETUVOS 
UNIVERSITETĄ. 

Pamažu gaudama prarastą laisvę, Lie- 
tuva drauge stengiasi ir atgaivinti savo se- 
ną universitetą istoriškoje sostinėje Vilniu- 
je. Šis miestas kadaise buvo skaitomas 
svarbiausiu mokslo centru Europoje. 

Vilniaus universitetas yra senesnis net 
už garsiuosius Heidelburgo ir Karaliau- 
čiaus universitetu^. Bet Lietuva neteko 
šios mokslo žinyčios iš priežasties rusų, ku- 
rie perkėlė šį garsų universitetą j Kievą. 

Lietuvos inteligentai visuomet įdoma- 
vo antrapologija, etnologija, etnografija, 
archiologija, kalbomis ir istorija. Gal dėl- 
to, kad jų pačių kalba yra labai jdomi ir 
sena, lietuviai mėgsta užsiiminėti viršmine- 
tais dalykais. 

Lietuvių Mokslo Draugija, Įsteigta Vil- 
niuje, Lietuvos republikos sostinėje, kuri 
dabar prašo Suv. Valstijų pripažinimo, per 
ilgą laiką buvo tuomi šaltiniu, iš kurio' Eu- 
ropos mokslininkai sėmė sau etnologiškas 
ir istoriškas informacijas. 

Ypač gi mokslininkai iš Vokietijos uni- 

versitetų mėgo rausties Lietuviu Mokslo 
Draugijos 20,000 tomuose ir archivuose, iš 
kur įgautas žinias paskui pasidalino su vi- 
su pasauliu. 

Kantas, Richter, Herder ir Goethe tu- 
rėjo labai augštą nuomonę apie Lietuovs 
folklorą ir istorija. O didysis vokiečių po- 
etas Heine net nesidrovėjo išversti vieną 
lietuvišką dainą ir pasirašyti po ja save 
vardą. 

Lietuvių Mokslo Draugija dabartinė- 
je valandoje turi apie tūkstantį narių. Tai 
gražus komplimentas 6-milijoninei tautai, kuri vos vakar atgavo savo leisvę. Laike 
caro viešpatavimo prie lietuviškų draugijų 
priklausimas buvo skaitomas už kriminali s 
ką prasižengimu. i 

Iš Spriiigfield (O ) Sun. 

Pasidairius po Margą 
Svieteiį... 

/ 

Kas atsitiko Haiiunoiid'ct 

Tarp Čieagos ir Gary yra 
nedidelis miestelis vardu liam 
mond. 

Apie du mėnesiai atgal te- 

nykščiame Standard Steel Cat 
fabrike sustreikavo 1500 dar- 

bininku, reikalaudami taip 
vadinamo "elosed sliop" ir pa 
kėlimo algois nuo 40 iki 50 cen- 

tų j valandą. 
Bet amerikiečiai streikinin- 

kai neišlaikė sutarties: jie nu- 

tarė atsiskirti nuo svetimšalių 
darbininkų ir grįžti atgal prie 
darbo. 

Išviso jų buvo apie 200. 
Užvakar, kuomet tie ameri 

kiečiai, policistų ir ginkluotų 
sargų globoje, ėjo fabrikon, 
tūkstantinė minia streikininku 

t* 

pastojo jiems kelią. 
Ištiko mušis. 
■Kompanijos pasamdyti vy- 

rai paleido į minią 75 kulipkas. 
Kuomet pąrako durnai išsi- 

sklaidė penki streikininkai gu- 
lėjo negyvi, o 50 su- 

žeistų raitėsi kraujuose ant 
dulkėtos gatvės. 

Lengviau sužeistuosius mi- 
nia parsn'edė namo, o kiti tuo- 
jaus tapo nugabenti ligoninėn. 

Iš jų pusės nei vienas nežu- 
vo. 

Streikininkų pačios, sužino- 
ję apie tą kruviną kovą, su vai- 
kais ant rankų bėgo į ligonines 
savu vyrų jieškoti. Įniršimas 
svetimtaučių kolionijose dide- 
lis. 

Taip bent praneša apie ši 
nuotikį angliškoji spauda. 

Tai baisus atsitikimas. 
1 Ir ne pirmas. 

Tik atsiminkim Argo ir ki- 
tas vietas, kame buvo pralie- 
tas nekaltas darbininkų krau- 
jas, kuomet jie reikalavo žmc 
niskesnių darbo sąlygų ir dati 
giau algos. 

Ar bus tie žmonių užmušė- 
jai patraukti atsakomybėn ai 

ne, tai pagaliaus nesvarbu. Bei 
tų nekaltų streikininkų žuvi- 
mas galingu giminybės tvanu 

atsiliepia krūtinėse milijonų 
žmonių, kurie stovi už darbo 
žmonių būvio pagerinimą. 

Mes važiavome, j Ameriką 
su mintimi, kad ji laisva ša- 
lis, kad visi čia gyventojai 
džiaugiasi lygiomis teisėmis. 

Jeigu gi mus dabar pradeda 
niekinti ir šaudyti, tai nieko 
mums daugiau nelieka, kaip 
tik grįžti atgal namo... 

Bereikalo amerikiečių spau 
da už visas tas suirutes kaltinh 
ateivius darbininkus. 

Tai daroma su tikslu mus 

pažeminti, įvesti labiau varžanj 
čius įstatymus ir, kas svarbiau 
sia, surasti kaltininką. 

Nes visuomet lengviausiai 
suversti kalte ant silpniauso. 

Rusijoje, carų metais, už vi 
ską kaltino žydus. 

Dabartinėje valandoje strei- 
kų pilna netik Amerikoje, bet 
kiekvienoje Europos šalyj. 

Ispanijoj ir Italijoj visiška: 
nėra ateiviu, b streikų ir riai 
šių gal ten daugiau negu pas 
mus. 

Liaukitės Amerikos laikraš- 
čiai pjudyti žmones prieš 
ateivius! Čia ne ateiviai kalti, 
čia verda amžina kova tarp 
prispaudėjų ir prispaustųjų. 

į i 

Tekančios saulutes šalyj. 

Japonija tai aziatiška Vo- 
kietija. 

Jos aštrus, krūviui nagai no 

ri pagriebti v'są Aziją, taip 
kaip kaizeriska Vokietija anuo 

nv.t norėjo valdyti visą Euro- 
P%. 

Jau ji užgriebė Korėją, di- 
dėlę Mandžu-rijos dalį ir dabar 
lyg juoda kate šliauždama pri< 
peliukes, siekia savo nagais Si- 
beriją. 

Ypač gi žiauriai japoniai ei' 
giasi Korėjoje, kurioje paver- 
gė apie dvidešimt milijonų 
žmonių. 

Štai vienas atsitikimas iš 
žmogžudiško Japonijos šeimy- 
ninkavimo toje nelaimingoje 
šalelėje. 

yiename Korėjos miestelyj 
japonų kareivių būrys sutiko 
jauna mergaitę, kuri vienoje 
rankoje laikė revoliucijonieriš 
ką atsišaukimą, kviečiantį vi- 
sus gyventojus stoti į kovą už 

tėvynės laisvę. Įniršo mika- 
dos budei'a i pamatę tą lapeli 
ir atkirto mergaitei ranką su 

kardu. Kraujais apsipylusi 
patriotė paėmė nukritusį atsi- 
šaukimėlį į kitą ranką ir iškė- 
lė ji augštyn. Tuomet karei- 
viai nukirto jai ir kitą ranką. 

Atsiminkite žiaurus prispau 
dėjai kaip Japonijoj taip ir vi- 
suose kituose šalyse, kad jų* 
nei baisiausiais būdas negalė- 
site nutildyti žmonių troškimo 
prie laisvės. 

Jeigu nukirsite vieną ranką, 
siekiančią prie laisvės, tai kita 
pakils. Nukirsite kitą, tai šim 
tai, tūkstančiai ir milijonai natj 
jų ranku iškils. 

Pristigs jums ir kardų, kad 
visas jas nukapoti. 

Matyt gražioji tekančios 
saulės šalis savo nesvietiškais 
žiaurumais rengia sau Vokie 
tijos likimą. 

J • 

"Ir vis per pliką, i/' vis per 
plikų.. 

Vai seniai aš taip gardžiai 
juokiaus, kaip kad šiandie. 

Juokiaus .ir kvatojaus iš vie 
no lenkų susirinkimo aprašy- 
mo, kuris Įvyko apie pusantro 
mėnesio tam atgal (liepos 2C 
d.) Vilniaus miesto salėje. 

Tai buvo taip vadinamo 
"Struž Krcsowy" mitingas, su 

rengtas silpnuolių sustiprini- 
mu1' ir tamsuolių apšvietimui. 

Neslėpsiu, papasakosiu, kaip 
moku, ir jums apie jį. 

Pirmiausiai kalbėjo nese- 

niai sugrįžęs iš Kauno "Glosit 
Kozi'icnskicgo" redaktorius p. 
Sokolowski. 

Krokodilo ašaromis raudoje 
tas Lietuvos šlėktelė. 

Girdi, Kaune, kuriame yra 
42 proc. lenku, lenkai kenčia 
nuo lietuvių didžiausius perse- 
kiojimus. 

juos, nieku nekaltus anio- 
lėlius, "klopai" netik kad ne- 

gerbia, bet dar tyčiojasi iš jų, 
užsivarinėja, įieško priekabių. 

Tie nedėkingieji mužikėliai, 
anot to p. Sokolowskio, dabar 

jau taip įsivyravo Kaune, kad 
net išdrįso uždaryti lenkiška 
teatrą "Lutiflakuri buvusi 
padabinta tokiomis gražiomis 
lenkų spalvomis ir ereliais. 

O didįjį erelį nuo durų tai 
jau seniau buvo (o skelkitės 
uolos!) nugriovę necivilizuoti 
"litvvonian&i." 

"Turime šaukti, klykti; pra 
švti tų. kurie šiandie galingi— 
vt jericho triuba subaubė ant 

galo tos lenkti redaktorėms— 
kad apgintų mus, lenkus, nuo 

lietuviu žiaurumu!" v i, 

Bet "the \vo yet to 
come." 

Daugiausiai pasfikų apie 
tuos tariamuosius lietuviškus 
žiaurumus papasakojo Merki j 
nes, Varėnos, Aly to ir Pivošiu 
nų "gminų" (sic!) atstovas. 

Atviras tai vyras, jis viską 
išpasakojo, nei kiek neslėpda-! 

mas savo gudrumo. Keikė, plu 
do, šmeižė lietuvius tas "gini- 
ninis" atstovas, kiek tik tilpo 
jo mažoje "stolicoje mądrosei". 

Girdi, jo apielinkėje lietu- 
vi, i muša ir plaka kiekvieną 
lenką, kuris tik pakliūva i jų 
rankas. 

Ir ne paprastai plaka, tik 
"vis per pliką, vis per pliką".. 

Ir ne rykštėmis, tik šaudy- 
klių šompoliais. 

Ir kunigai esą prisideda prie 
to negražaus darbo. 

Lietuviai kunigai buk tanki: 
kai nespaviedoja. Gina len- 
kiškai ir poterius kalbėti. Aiš- 
kina žmonėms, kad ("Zdroii'as 
Marija") lietuviškai syk j su- 

kalbėtą vertesnė už lenkiška 
sukalbėtą 180 sykių. 

Ypač gi daug kliuvo. Dau 
gų dekanui ir Merkinės kuni- 
gams. 

Esa žinomas lietuviu veikė o w 

jas kun. Mironas už apyklės 
metąs laukan iš bažnyčios kiek 
vieną kataliką, kuris lenkišką 
maldaknygę skaito. 

0 blogiausiai tai daro Men- 
kinės kunigai: 

Jie inkviziciją atnaujino! 
Jie ešafotą Įsteigė lenkams 

klebonijos palangėje! • 

Ant klebonijos kiemo jie esą 
plakami, kJotavojami, kraujas, 
upeliais teka iš lenkų, o tuo pa 
čiu laiku kunigai Ribikauskas 
ir Bakšys, džiaugdamies žiuri] 
iš savo* "pakajų" pro langą, 
kaip kankiniai lenkai lupami 
ir., "vis per pliką, ir vis per 
pliką.." 

Paskutiniu kalbėtoju to 

"Strač Kresoivy" mitingo bu- 
vo tūlas lenkas kareivis. 

Pasakodamas apie fantastiš 
kus lietuvių žiaurumus jis ret- 
karčiais sušukdavo augštu dis 
kantų: "Hanba vvam, litwini! 
Hanba!" 

Ir publika paskui įį karto- 
jo: "Hanba! Hanba!" 

Meni juokai. 
Kaip tik, kaip litanijoje. 
01 reikėtų jums, ponai pa- 

liokai, gerai uždrožti per pliką 
Iuž tuos visus prasimanymus ir 
!už begėdišką įsiveržimą į mū- 

sų kraštą. 
Geriausio pasisekimo tau, 

garbingiausis lietuvių valsty- 
bės ginėjau, generole Silvestrai 
Žukauskai. 

I Tiktai taikink 
"Vis per pliką," 
Gerbs tave 
Už šį dalyką 
Mus visa tauta. 

K. Gineitis 

RASIŲ KLAUSIME. 

| Seredai 13 d. š:o mėnesio 
Teko man buti su mano drau- 
ge Mrs. Davis Juodukų Pa 
sėdyje, kuriu męs buvome už- 
kviestos. Minėtas posėdis 
įvyko namuose Antonettes 
Conej, juodveidės, 633 Bo\ven 
Ave. Ten buvo atsilankę taip 
sakant juodveidžių vadovai. 
Žmonės pilnai apsišvietę; tari) 
kuriu 1)uvo kun. Barett, kuris 
šiuomi dabartiniu klausimu 
yra labai užinteresuotas. Bu- 
vo taipgi unijos organizuot: >- 

rė Mrs. Goin labai gabi ir per 
matanti dalyku stovį moteris. 

Mhn viskas buvo labai įdo- 
mu, nes pirmu kartu atsira- 
dau jų tarpe. Męs buvome 
pakviestos su tu.m mieriu. 
kad išgirsti jų nuomonę ir pa- 
ž valgas link balt ve i d žiu. Tai- 
gi čia pabriešių keletą jų "Sie 
los Balsų". 

Jie sako, "nors mūsų oda 
juoda, bet siela taip jau bal- 
ta," ir turi tuos pačius troški- 
mus ka ir balticjie. 

Jie nusiskundė, kad jie per 
metų eiles buvo skriaudžiami 
ir vergiami per baltuosius ir 
ant galo, nors likos jiems pri- 
pažinta laisvė, vienok faktiš-t 

kai jie visur buvo, ir yra ski- 
riami ir net neprileidžiami į 
tūlas mokyklas, unijas ir pana- 
šiai. Ir kad jie dabar jaučiu' 
si klaidinami per baltuosiuos 
darbdavius, buk baltiejie dar- 
bininkai jų nekenčia ir ne no- 

nori, kad jie rašytųsi Į unijas 
ir t. t. Tokia girdi daugume- 
nes yra opinija. 

J»et-gi iš kitos pusės jų erga 
nizatorė išreiškė, kad jie via 

pageidaujami prigulėti į uni- 
jas ir kartu kovoti su baltai- 
siais už tą pati klausimą. Tik, 
girdi, esąs tam tikras nesasi 
pratimas vienų su kitais. 

Todėl apšviestesniųjų juo- 
duku nuomone reikia, kad 
kaip nors arčiau vieni su ki- 
tais susieiti ir pilnai išaiškin- 
tų dalykų stovį ir kad nušvie- 
stų kelia be kraujo vienų ir 
kitų. Jie griežtai reikalauja 
"Tiesos Balso." 

Dabar yra pakeltas klausi- 
mas, kad juodus padalyti i 
tam tikrus distriktus. Jie iš-< 
sireiškia, kad tas nepagerintų 
dalykų ir nesuteiktų pageidau 
jamų pasekmių. Jie sak._>, 
tą pati reikštų, kad uzdįjf 
kūdikiui ką nors neimti, 
jis tuom labiau prie to eis. ~ 

Jie remiasi ant Amerikos 
konstitucijos ir jie jaučiasi esą 
amerikonais. Sako jau mes 
čia gyvename nuo trijų šimtų 
metų ir norime turėti lygias 
tiesas, kaip ir kiti gyventojai. 

Todėl šitų mažų ratelių pa- 
sikalbėjimai daromi tam tik- 
slui, kad susitarus abejiems 
suniukti dideli masinį susirin- 
kimą ir pakviesti gabius ir 
rimtus kalbėtojus iš abiejų pu 
siu, kurie rinitai išaiškintų 
dalykų stovį» ir išneštų tam 
tikras rezoliucijas, nes kitai;: 
ankščiau ar vėliau gali priei- 
ti pri'e civilos karės. 

Minėta susirinkimą žada su 

įšaukti į Salam Baptis Churcli 
kampas 30tos ir La Salle gat., 
juodųjų distrikte. Dainuo- 
siąs milžiniškas Juodųjų Cho 
ras po vadovyste Antonette 
Cne. 

Taip pat jie išsireiškė, kad 
jiems ir randas reikė mokėt 
brangesnes negu baltiemsiems. 
Tai balsas šaukiantis tiesos i a 

lygybes. Ir kiekviena.- zu»i Į 
gus, mąstantis ir trokšfairaj liesos negalėtų buti kurčias 
ant to, ir reikia tikėtis jog be- 
sidarbuojant neapykanta prieš 
juodveidžius sumažės. 

Marė Darnijonaiticiič. 

Miss M. F. Kinder 14 me- 

tu r.mžiaus šaudo kaip tik- 
ras šaulys. Ji yra nariu Win 
cester Juneir Riffle Corps. 
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Vietos lietuviai labai apmi- 
rę, nebando nieko naudingo 
veikti. Dar vyčiai griebiasi 
tai už šio, ta' už to, bet ir jų 
darbas be pasiekimų, nes nėra 

pas juos atsakančio susiklau- 
simo. 

Vietos jaunimui reikėtų pa- 
imti pavyzdžius i.š kitu kolio- 
nijti veiklaus jaunimo ir pra- 
dėti rūpintis šį ta nuveikti dėl 
savo tėvynės labo. 

"Kalakutas " 

NEWARK, N. J. 
Rugsėjo 7 d: A. L. rf\ San- 

daras 19 kp. surengė išvažia- 

vimą Hunters Git>ve Parke. 
Viso Nevvarko ir apielinkės in 

teligentija ir šiaip apsišvietę 
žmonės dalyvavo. 'Nežiūrint 
didelės opozicijos iš davatkų 
pusės, publikos susirinko virš 
300. Sulyg lietuvių skaičiaus 
Vai labai daug. 

Nuostabu tas, kad ne: vie- 
no vyčio nesimatė. 'Mat kle- 
rikalai bijos' rimtų pramogų. 

Susirinkusieji linksmai pra 
leido laiką, kalbėdamėsi apie 
Lietuvos reikalus. 

Vietine Sandaros kuopa pui 
kiai gyvuoja ir gražiai darbuo 
jasi Tėvynės labui, už tai ne 

nuostabu, kad vietos lietuviai 
juos remia. Karštuolių laikai 
praėjo,—niekas jųjų nebeklau 
so. į 

Akstinas. 

WATERBURY, CONN. 

Rugpj. 29 d. tapo surengtos 
prakalbos p. Martui, kurio kai 
bos tikslas buvo, kad suiorgani 
zuoti L»et. Gelb. Draugiją, ku 
rion ir Jstojo 'sekan- 
čios ypatos: K. Šimkus, V. Mi 
neika, A. Juškevičius, J. Per- 

minąs, K. Paulauskas, A. As- 
teika, P. Pūkis, D. G. Matas, 
J. Žemantauskas, L. G. Ka- 

znmas, Mačiulis, A. Bliuvas, 
V. Kramšas, K. Blažaitis. Vai 

dybon įėjo: Kaziunas—pirm., 
Matas—rast., Juškevičius ižd. 

Rugs. 2 d. L. G. D: įvyko 
susirinkimas, kuriame dar se 

kančios ypatos prisirašė: A. 
Povilauskas, A. Aiclukonis, J. 
Urbunavičius, M. Alyta, M. 

Alytienė, Aldona Alyčiutė, L. 
.Vitkauskas, F. Kibauskas, Dr. 
S. Sapranas, S. Sapranienė: 
Vis', išskyrus S. Sapranienę, 
kuri užsimokėjo §3, užsimokė 

jo j o du doleriu. Be to tapo 
išrinkta komisija, kuri rūpin- 
sis pakviest' vietos draugijas 
prisidėti prie L. G. D. 

L. G. D. susirinkimus nu- 

tarta laikyti žėdnu mėnesiu, 
kas trečias sekmadienis, puse 
aštuoniu vai. vak., 883jo Bank 

gatvės. 
Lietuviai rimkite tą draugi- 

ją 
Pašešupietis. 

NEVV B RITAI N, CONN. 

L. G. Dr-jos 23 skyrius lai- 

kytam susirinkime Rugpj. 20 

d., tapo nutarta pasiųst visas 
aukas į centrą, kurios randasi 
musii skyriuje. Taigi ir pasių 
sta $155.00. 

Žemiau seka aukavusių var-, 

dai, kurie užsimokėjo ant me-1 
tų. 

Šv. Jurgio Draugija $25.00 
Šv. Kazimiero Dr-ja, 25.00 
§v. Andriejaus Dr-ja, 10.00 
D. L. K. Vytauto D-ja 10.00 

J. K. Arzuolaitis, ....5.00 
M. S. Daunis, 5.00 
J. Skritulokis 5.00 

Po $2.00: 
P. Montvila, A. Mikalaus- 

kas, J. Petkevičius, P. Pilipau 
skas, j. Veselka, A. Mazuro- 

mis, J. Mazūromis, K. Kaspa- 
raitis, J. Gražulavičius, T. 
Zdančukas, A. Čcškcvicius, K. 

į Supis, P. Kupstas, J. Girdau- 

Įskas, A. Ramanauskas, A. Vi- 
krikas, J. Mikalauskas, j. Skir 
ka. P. Butkus, M. Daunienė, 
'V. Budrikas,. J. Budreckis, A. 
Aržuolaitis, M. Mažeikienė, A. 

J. Kalinauskas, A. Rėkus, A. 
Buinickas, J. Maksimavičius, 
J. Grimailo, M. Neimonas, M. 
Jšzganait's, J. Navagraskas, 
P. Bagdonas, P. Dangaveskas 
ir p-lė Jieva Kazlauskiutė. 

Čia-reikia paminėti, kad pa- 
nelė J. Kazlauskiutė viena yra 
iš č'a augusių mergaičių, kuri 
pilnai supranta mūsų brolių ir 

seserų vargingą padėjimą Lie 

tuvoje ir stoja į kovotojų ei- 
ies, kaip Lietuvos laisvės rei- 
kaluose, taip ir šelpimo. 

Už ką jei garbė. Geistina 
butu, kad visos čia augusios i,' O 

lietuva'tės pasekti; p. J. Kaz- 
iauskutę. 

Lietuvos Gelb. Dr-jos 23 

skyrius laikys susirinkimą kiek 
vieno mėnesio ketvirtą Utar- 

ninką, lietuvių svetainėj, 354 
Park gatvės. Taigi gerbiami 
Xcw Britainiečiai, kurie nesate 

L. G. D. 23 skyriaus nariais 
esate širdingai kviečiam*' ir pa 
stoti nariais. 

J. K. Arziiolaitis. 

BINGHAMTON, N. Y. 

Lietuvių ir ukrainiečių masi- 
nis susirinkimas. 

Rugpj. 24 d., po pietų Bing- 
hamtono Augštosios Moky- 
klos name įvyko milžiniškas 
lietuvių ir ukrainiečių susirin 
kimas, kuriame dalyvavo apie 
1,000 ypatų. 

Prie to masinio Liet. ir uk- 

rainiečių susirinkimo daug pri 
sidėjo vietos majoras John j. 
Irving, kuris šaukdamas susi- 
rinkimą prie tvarkos išsitarė, 
kad S. V. ir visu kitu šalių, O C K*' 

kurios kariavo demokratijos 
vardu, butų veltus kareiviams, 
jei nepasiliuosuotų pavergto- 
sios tautos ir vėl pradėtų ragus 
leisti autokratizmas. 

Paminėtam susirinkime ta- 

po išneštas keletas rezoliucijų, 
kaip tai, prezidentui Wilsonui, 
kongresui ir Amerikos Taikos 
delegacijai Paryžiuje. Taipgi 
kalbėjo keletas kalbėtojų iš uk 
rainiečių pusės ir iš lietuvių 
pusės kalbėjo profesorius Kei 
stutis Šliupas (angliški vietos 
laikraščiai pastebi, jog ir mū- 

sų gerb. kun. K. Ambrazaitis 

jautrią prakalbą pasakęs ir pa 
įačiavęs majorui Irving už jo 
į prijautimą pavergtoms \vu- 
Itoms Red). 

Nerašysiu kokį didelį įspū- 
dį padarė tasai masinis susi- 
rinkimas. Bet neatbūtinai tu- 

riu pastebėti keletą žodžių apie 
musų jauną veikėją K. Šliupą, 
kurio pasakyta prakalba, tame 

milžiniškame susirinkime, gi- 
liai įsiskverbė netik į mano, 
bet, tur but, į kiekvieno širdį, 
o ypatingai į lietuvio, kurie 

ją girdėjo. 
Nestebėtina, kad K. šliupo, 

kaipo mokytojaus, kalba buvo 
moksliškai padalyta į skyrius 
ir logiška. Bet tas mums ypa 
tingai buvo įdomu, kad tokis 

jaunas vyras pasirodė, jog esąs 
tikras lietuvys—patrijotas. Ii 
tai dar netik, kad jis,myli lie- 
tuvio varda* del to, kad :jo ,tė- 

< ». -,v 
vai yra lietuviai, bet; kad. jau 
Lietuvos reikalai "rupi,;.kaip tU 
ram jos apginėjui. Jis1 save 

prakalboje aiškiai išdėstė ma 

žųjų tautų praeiti, troškimu: 

pasiliuosuoti-'iŠ pip: svetimo jui 
go, apie dabartinius užsipuldi 
nėjimus ant vieni-kitų,-;lenk' 

Ii. -7" .'»*{. II 
šunybę, kad jų troškimą1 yra 
besočiai ir t. t. 

Bet kuomet prof. K. Šliupas 
priėjo prie Lietuvos reikalų, 
tai pasirodė, kad jis iš pačių 
pamatų yra išnaši i nėjęs Lietu 
vos istoriją, su visomis jos lai 
niėmis ir nelaimėmis ir, kad 
rūpinasi dabartiniais Lietuvos 
reikalais, kaipo tikras lietuvys, 
kuris reikalui -priėjus mielai 

paaukuotų savo gyvast: už Lie 
tuvą. Ta jo energija- ir g'yvy 
be kalboje aiškiai paliudijo, 
kad teka iš pačios šird:es ir 
verdančio lietuviška kraujo. 
Gyva jo meilė Hnkui Lietuvos 
pridavė jo kalbai tiek daug me 

degos, kad jis buvo priverstas 
stengtis perkošti ir sutrumpin 
ti sakinius. Todėl ir kalbėjo 
pogreieiai ir jausminga', taip, 
kad visų klausytojų jausmus 
sujudino. Trumpai sakant, 
K. Šliupas taip kalbėjo apie 
musų tėvynės reikalus, kaip, 
kad kalbėtų advokatas prie sa 

vo motinos kapo. 
Kas link K. Šliupo varto-, 

jinuo angliškos kalbjs^tai an- 

glų reporteriai pastebėjo, kad 
tas kalbėtojas tikras universi- 
teto vyras. Kuomet Šliupas 
kalbėjo angliškai buvo galima 
pamanyti, kad jis lietuviškai 
nei nemoka. Bet štai ima ir 

prakalba lietuviškai! Pradėjus 
jam kalbėti lietuviškai atrodė, 
kad jis nemoka jokios kalbos 
apart lietuviškos. IŠ jaunos 
krutinės plaukia švelni, malo- 
ni, grynai lietuviška kalba. 
Lietuviškai K. Šliupas atkar- 
tojo tą dalį savo kalbos, kurioj 
buvo kalbama vien apie lietu- 
vių reikalus. 

Užbaigdamas apie tai tikrai 
noriu pastebėti , krt d tokios pra 
kalbos, kaip prof. Šliupo, gali 
ku'o&iškiausiai perstatyti ameri 
kiečiams mušu reikalus ir sau 

tikius su. "ponais" lenkais ir 

antrą dalyką, tai tą, kad męs 
lietuviai jau turime žmonių, 
kurie gali atsakančiai persta- 
tyti svetimtaučiams supranta- 
moj kalboj musų reikalus, kad 

musų tauta jau nebenebylė. 
Panašios prakalbas yra ne- 

atbūtinai reikalingos visose ko 
lionijose. Tuomet jau męs pa 
si'*odytume pasauliui, kad mes 

įu lenkai, ne slavų tautos žmo 

nes, kad lietuvių tauta yra tau 

ta, kuri garbinga savo senove 

ir, kad toki taufa gali savi- 
stoviai valdyties. Linksmu pa i 

sakyti, kad iš tok:ų vvrų, kaip 
K. Šliupas, galima laukti daug 
labo dėl musų tėvynes Lietu- 
vos. 

Apart prakalbų dainavo ži- 
nius ukrainiečių dainininkas 
M. Zazuliak anglų, tikrai jų 
ir lietuvių kalbose. Taipgi su- 

dainavo keletą dainelių lietu- 
vių bažnytinis choras. 

Kun. IC. '*A mbrorjciitis. 

WATERBURY, CONN. 

Pas mus nuo Lietuvių 
Dienos gyvavo sąryšis visų 
Waterburio draugijų ir dar- 
bavosi del labo lietuvių nu- 

j kentėjusių nuo karės Lietau 
■ voje. Pirmininku buvo p. 
! Šaliunas, vice-pirmininku— 
p.p. Povilaika ir Matas, ži- 
nomas kaipo skandalis ir 
priešas lietuviškų reikalų. 
Šaliunui išėjus į kariumene 
likosi tumo laikiniu pirmi- 
ninku Matas, bet atėjus rin- 
kimui tapo išrinktas į pir- 
mininkus atstovas, iš katali- 
kiškos draugijos, nuo. tos va- 

landos 'mūsų Matui; nebuyr 
i ramybės, nes; wš: prisiekė si 

•skaldyti sįrišį. it Bagoč.iui 
: S.' L:' A., .arba;-Bielskis''Ceii 
» trali komitetą j. ir musu ne 

lemtasis' "politikierius" sa 

i vo tikslą atsiekė belandan 
i j po tautišką d r-jų susirnki 
rriuslir ;skleidžiant visokiu: 

i šmeižtus,- kad sii katalikais 
r Ą > 

g y 

veikti negalima, reikia at- 
šaukti atstovus, ir nusiųsti 
į konferencija pirmeivių, ir 
pažangiųjų socialisų, kur Ma 
tą net pirmininku išrinka. 

tDr-jos paklausė, atšaukė at 

j stovus ir pasiuntė pas "pir- 
jmeivius." Bet susipjovus 
bolšt vikams su menševikais, 
menševikai laimėjo. Su pa- 
gelba tautiškų dr-jų atsto- 
vų, ir mane veikti Grigo 
laisvės fondo labui. Bet 
dr-jos tam pasipriešino ir 
pareikalavo, kad butų ren- 

kami pinigai Lietuvos reika 
lams ir tiesiai ten pasiųsti. 
Konferencija prižadėjo tą 
padaryti. Pinigų yra surink 
ta virš $600.00. Išrinkta 
komisija del suradimo kelių 
pasiųsti pinigų ir išduoda 
raportą susirinkime, Rugp. 
29, kad pinigų siųsti negali- 
mą, nes ne darbininkišką 
J ietuvos valdžia panaudos 
tuos pinigus ne pašelpai, bet 
ginklų pirkimui, su kuriais 
šaudys darbininkus. Todėl 
aimainavo, nurodinėjo nusi-j 
dėvėjas mūsų politikierius 
Pruselaitis, su pagelba savo 

pakalikų Mato ir vieno Kai- 
zerio užtarėjo, kuris net iž- 
dininku yra, kad pinigai li- 
kosi nepasiųsti. 

Žmonės labai tuomi pasi- 
piktino ir stato griežtus rei- 
kalavimus, kad pinigai butų, 
pasiųsti. Vienok musų Ma- j 
tas miega, jis prikalbėjo 
savo šalininkų barelį ir pra- 
šalino kliubo atstovą, už tai, i 

kad reikalavo pinigus pa- 
siųsti. 

Kliubas atstovą atšaukęs,] 
nusiuntė kitą, bet valgiai ir: 
kitas bus ištikimesnis. Kliu- j 
bas yva po kontrole menŠe-į 
vikų) Na ir žinok tu žmo- 
gus, kaip čia yra klerikalai 
nesiunčia pingų, nes lietuvi 
vadžia per daug liberališka, 
gi musų menševikai, nurodo, 
kad ten valdžia ne demokra 
tiška, ne darbininkiška. 

Buvę.« susirinkime. 

LIET, NEPR1GUU. V13ILS 
FONDO. 

Atskaita už Liep. uien. 1919 m. 

Baltimorc, M</. Lietuviii 
Amerikos Atletų Kliubas per 
''Vienybę Lietuvninku" (var- 
dai tilpo No. 30 ''Vien. Liet.") 
aukavo $12.90 

Oglcsby, III. Šv. Izidoriaus 
dr-stč per ]. Kančevičiit auka- 
vo 10.00 

Kcavncy ir Ilavrison, N. J. 
13-<o skyriaus mėnesine mokės 
lis. Šie aukavo: $6.00 A. Ma- 

čiulis; po $2.50—J. Y. iialtru- 

konis, A. Norvaiša ir J. Paulio 
uis; $2.00—K. Maculis; p,o 
$1.50 —J. Kubilius ir J. A. Ku 

bilius; po $1.00—1\ Keršulis 

ir P. Raguskas; po 50c.—G. 
Diskevidutė, J. V. Biidrevi- 
čius, J. Sikorskis ir J. Benda- 
raviėius; p,) 25c.—J. Petrulio- 
nis, X. Pacenkienė, M. \ cli- 
viutė ir l\ Kandus. Prisiun- 
tė J. Baltrukonis. 23.50 

So. Chicago, Ui, 7A SLA. 
kumpos narių mėnesine mokes- 
tis. Prisiuntė P. Šimait'S 2.50 

H'alcrbury, Conn. Aukos, 
surinktas Lietuvių Dramatiš- 
kos Draugijos "Varpas" gegu- 
žinėje 2() d. Birž. Prisiuntė K. 
f. Paulauskas 23.25 

Kochcstcr, N. Y. L. N. F. 
15-to skyriaus narių duuklės. 
Prisiuntė K. J. Semaška. 30.00 

Ratine, II is. ALT. Sanda- 
ros 35 kuopos, per M. Kaspa- 
litj aukavo 50.00 
Chicago, III. Dr. K. Dran- 

gelis nuo Chicagos Liet. Tary- 
bos prisiuntė 23.3cS 

Scatflc, ITash. A. Kaunas 
per |. Martinkaitį paaukavo 

10.00 
IIarrison, N. J. D. L. K. 

Rimgaudo dr-stė per A. K«>- 
letką aukavo 300.00 

Brooklyn, X. Y. 38 SLA. 
kuopa aukavo S 10.00: šie na- 

riai aukavo, $1.50—M. Dau- 
girdienė; $1.05—\*abalavi 
čius; p> $1.00—S. Narbutas, 
A. Ramanauskas, J Užupis, 
M. Kalkis, A. Kazlauskas ir 
J. Kviklis; 25c.—M. Skoran- 
kevičius; po 10 centų—P. Ku- 
likauskienė ir B. Valaitis. Vi- 
so per A. Ramanauską prisių- 
sta 19.00 

Boston, Mass. Per "Sanda- 
rą" iš įvairiu vielų suaukauta: 
$230.85 iš Montello, Mass. 
175.90'—iš So. Boston, Mass.; 
$110.43—iš Easthampton, 
Mass.; $86.00—iš Lcnvell 
Mass.; $67.95—iš Hartford,! 
Conn.; $60.00-—iš Nonvood, 
Mass.; $44.00—iš \Yest Lynn, 
M-ass.; $34.00—iš Canton, 
Mass.; $30.00—Providence, 
R. J.; $26.14—L'.vviston, Me.; 
$25.00—Jaunimo Ratelis; 
$21.15—AYorcester, Mass.; 
$2.00—Cambridge, Mass.; 
$10.00—J. Dailida; $8.50— 
Salem, Mass.; po $5.00—J. 
Atida ir J. Orlauskas; $3.00— 
J. Kerdiejus; po $2.00—P. 
Venckus, A. Gildutis ir J. A. 
Baukus. Viso 706.57 

Clci'cland, O. R. Kruopis 
pardavė L. N. F. štampų už 

" 

10.00 
Liepos mėn. viso $1,221.10 

Nuo pradžios iki 1 Liepos 
j plaukė 68,780.94 

Viso labo $70.002.04 
į Nuo pradžios iki Ri1^'p. 

išmokėta 69,166.94 

Lieka $835.10 

P. JURGiiUUm, 
L. N. F. Seki-. 

307 W. 30th St., 
New York City, 

LIETUVON. 
LIETUV. GELB. DRAUGIJA PASIUNTĖ PINIGUS 
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Šis paveikslėlis, tai čekis, kuris buvo 8 rugsėjo išsiu- 
siąs i Paryžių p. A. '• Valdemaro vardu del perdavimo kie- 

"'tuVos valdžiai. Tai ^pagalba• Lietuvos Raudonajam ••• Ivry- 
į- nu<Kryžiaus;-"kuriš yra- D^k 
1 tanį J )ra-u^'i «tj;;j Viso. pasiusta 12'<S82 .įrauk »*?. 

; \Sis lai paliudija; kad Liet. GelbCjįmo draugija st'oyi prie 
sakyjt. visli kil ų oįr^anizaciju. Kaip '••tik kiek spėjo surinkti 

■ Įpinigų\ taip.-gi'ęitai siunčia-ten, kur tu pinigu daugiausiai rei- 
kia. 'fiod&l visur ir visi1 lietuviai tverkite Liet. Gelbėjimo 

■ Dr-,jos teky-rits ir tėkitc pinigus. 
y \.. Ž D r. J. Kulis. 

L. Gelb. Dr-jos iždininkas. 

"LIETUVOS* STOTIS 
CHICAGOJE 

ROSELAND & KENSINGTON. 
DISTRICT. 

10701 S. Mlchigan Me. 
10803 S. Wabash Avc. 
Cor. 93rd & Cottage Grovo Ave. 
373 Konsiugton Ave. 

W. Pullman. 
^720 \V. 120Ui St. 

S. CHICAGO DISTRICT 
Į 8756 1-iouston Avo., J. Trljonls. 

037 W. 34tli Pi. 
Vladas Stankua 
834 West 23rd Street. 
837 W. 33rd St. 
3358 S. Auburu Ave. 
3222 Auburn Avo. 
3221 Lime St. 
N. W. Cor. S. Halsted & 81st St. 
3343 S. Halsted St 
3423 S. Halsted St 
N. W. Cor. S. I-Ialated & 35th St 
N.: E: Cr,r. Halsted & Madlson 
Cor. 12th & Hoiuan ave. 

Jraternai 

Jt^c 
The Problems of 
Peace and the Rigitia 
of Little Nations. 

Mažoj knygelfis formoj žur 
rialas (54 pusi. Anglų kal- 
boje. pašvęstas mažų tautų 
klausimui. i z numeris velk 
visas paskirtas lietuvių roi- 
kalins, (na rasite apart ki- 
tų šiuos stra'psnlusi 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

THE NEW L1TH- 
UANIA. 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 
$ 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
lithuAnia. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio 6G musų 
tauta ir musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 

kaimynui. Pasiskubink, nes 

nedaug teliko feio nuia Kai- 
na tik 15c. 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHiCAGO 1LL. 

BRIDGEPORT, DISTRICT 
3246 E merui d A v e. 
3603 S. Emerald Ave. 
3244 S. Morgan St • 1 
2301 S. Union Ave. f 

Į 2? "6 S. Union Ave. 
341 i So. Union Av^. 
3437 S. Union Ave. 
3603 B. Union Ave. 

" * 

3J20 S. Wallace St. 
556 West 35tk St. '' 

930 W. 35th Place. 
3416 \Vallace St. 'V 

ii Cor. Van Buren & Franklin 
Cor. Van 13uren & \Vells 
Uor. Van Buren & Clark 
Cor. State & e. \Y. ISth 

Ką tik išėjo Lietuviu į 
Pasaulin 

Meiles 
aivbe s:f J 

Nauja, puiki Knygele , 

BEGALO ŽINGEIDI į 
Kaina 

Su apdarais 75c. Be fip. 45c< 
Originalas j 

Kun. L. G Vauglian. 
VERTĖ KUN. J. F. 

JONAITIS. 
Ex-Leitenanas-Kapelionas 
Užsisakimus ir pinigus siųs- 
kite sekančiu adresu: 

J. WILTRAKIS 
3832 Fulton St.» \ 
CHICAGO, ILL. 

Geras Vaistas 
Moterims. 

Taip tai galima iSsireikšti tiktai apie i 

vieną geriausiai žinomų preparatų, 
kurs yra prii engtas greitam ir pa- 
stoviam palengvinimui visų tų ne- 

smagumų ir nereguliari škumų nuo 

kurių moters ir merginos taip daž- 
nai kenčia. Vardas to vai«to yra 

Severas 
Regulator 

'Saveros Reguliatorius) ir jisai gau- 
namas visur ir bent aptiekoje. Ži- 
noma, nuėjus \ aptieką reikalauk 
vien Severos Reguliatoriaus ir ne- 
imk kitko, nes tik tokiu budu gausi 
geriausias ir greičiausias pasekmes. 
Kaina $1.25 ir 6 c t. taksų. 

W. F. SEVERĄ CO. ^ CEBfaR RAFIDS, IOwl* 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir bū pagelba 
naujausiu ir tobuliausių ehktrikinių įtaisu 

Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 iki 12. 
i645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

L/LI J»KWTY BONUS 
Mes pevkarno Lifcerty Bonda u 

pl!n^ "cash'' vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 'J—€ 
"Ttarninkais Kdvergalu Ir 
Subatorais 9—9. 

CASH 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 MiJwauke A ve. 

tarpe Wood lr l'aulina gatYlijr 

PIRM/ is'EGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Tūtų, L^ntų, Ržmų ir Stogan.s Poplerlo 

SPEciaLia?: Maleva malevojimul stubų iš vidaus, po $1.50 ux galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HALSTSO STREET, CHICAGO, SLL. 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J, Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

"ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Banko 
141 Washington Street, New ^ork, N, Y. 



Vietines Žinios 

WEBER IŠPASAKOJO 
KAIP JO AUTOMOBILIUS 

APVIRTO 
Po ilgo tylėjimo vakar Ar 

thur Weber, pasiturintis per 
kupčius, kuris praeitą suba- 
tą be valdydamas automobi- 
lių įvažiavo i griovį ir au- 

tomobilius virsdamas užmu- 
šė jo du draugu, gi jis kaž 
kokiu budu išliko gyvas ir 
bandė pabėgti. Bet poli- 
cijos apo suimtas ir pradė- 
tas klausinėti, koki priežas- 
tis buvo jo automobiliaus 
apvirtimo. 

Jis meta tokią priežastį: 
Jis važiavęs visai išlėto, apie 
20 myliu į valandą, kuomet 
priešais sutikęs važiuojantį 
ūkininką, kurie ar tai mie- 
gojo, ar tyčia nesuko arklio 
iš vidurio kelio. Weber 
manęs, kad nors vargu pra- 
sisuksęs pro dešinę. Bet 
jam besisukant, arklys dar 
daugiau pakrypo į jo pusę 
i tuom sykiu automobilius 
apvirto į grovj. Jis nežinąs 
kokiu budu išsiritęs iš po 
automobiliaus ir kur ėjąs. 
Tik kuomet jis atsipeikėjęs, 
tai pamatęrc visą save pur- 
viną ir kruviną. Tat tokio- 
se aplinkybėse būdamas su- 

manęs nebegrįžti į savo kam 
barį. 

Bet klausytojai nenori ti- 
kėti tai jo pasakai. 

JIEŠKG ŽMOGŽUDŽIO. 
Policija ir dedektyvai jicsko 

žmogžudžio, kuris panedėlio į 
utarninką naktį nužudė ponia 
'Karaliną Toth trįs dešimts 
penkių metų amžiaus gyve- 
nusią 1702 Dayton gatvės. 

Karolina Yath ta]>o nužudy 
ta ant Indiana kelio netoli še- 
šios dešimtis antros gatvės. 

Jos lavoną atrado trįs m> 

terįs krūmuose begulinti. Jcs 
lavonas tris svkiu> vilyčia (ice 
pick) pervertas ir šiaip visa 
apdraskyta. Matoma, dikčiai 
kovojo už savo gyvastį. 

Vakar velionės vyras Jonas 
Toth tapo policijos suimtas ir 
klausinėjimas įvairių kfciusi- 
įiiii. Sulyg jo teisinimesi po- 
rcija spėja, kad jis nėra kal- 
tas ir nieko nežinąs apie savo 

moters nužudimą. Ponas 
Toth pastebi, buk panedėlį jo 
moteris išsirengė į tulą susirin 
kimą ir namus aplaidus jau 

nebegrįžo, Priežasties dėl ko 
jį tapo nužudytą nežinąs. 

Policija tariasi jieškoti pir- 
štu antspaudos ant vilyčios ko 
to, su kuria ponia Toth tapo 
nudurta, (ial su ta priemonė 
pavyks susekti kaltininkas, nes 

pirštu antspauda teisinga. 
MOTERIS TURĖS BALSĄ 

Antradienio vakare Con- 
gress Motelyje laikytoj respub 
likonu konferencijoj senato- 
rius Medill McCortnick išsita 
rė, buk sekančiais 1920 metais 
moterįs išreikalaus lygias tei- 
ses ir galės balsuoti v'suose 
balsavimuose. 

Tnj konferencijoj Mc,Cor- 
jmick pasirodč uolus republiko- 
nas. 

$1,300 UŽMOKĖJO UŽ 
VOGTĄ AUTOMOBILIU 

Trylika šimtu dolerių užmo 
kėjo už pavogtą automobilių 
Lc\vis Seigal, kuris gyvena 
528 Divcrsey kelio. 

Dedektyvai susekė, jot;' au 

tomobilius, kuriuom Seigal va- 

žinėja priklauso X ach t r ach, 
kuris gyvena Toiedoj. 

Automobilius tapo sugražin 
tas ypatais, iš kurios buvo pa- 
vogtas, gi Seigal $1,300 žlugo. 

GIRIA MUSŲ DAILININ- 

KĄ ŠILEIKĄ. 
Žinomas musų dailininkas p. 

Jonas Šileika dabar turi išsta 
tęs Coliceuni ) par idoje Žemai- 
tės paveikslą, kuris atkreipė 
nemaža amerikiečių domą. 

"The Chicago Hvening 
1'ost" atspauzdino reprodukci 
ja garsiosi «s musų ra.šėjos pa 
veikslo. 

C) "Tribūno" dailės kritikas 
neseniai parašė i savo laikraš- 
tį tokį atsiliepimą apie p. Ši- 
leikos darbą: 

"Jono Šileikos Žemaitės por 
tretas yra senokos lietuvių ra 

šytojos piešinys, kurios metai 
dar nenukamavo. Tai yra pui 
ki budo studija. Šis paveik- 
sle yra viens iš gražiausių, 
kuriuos man teko matyti paro- 
dose". 

KAREIVIU SUSIRINKI 
MAS. 

Lietuvių Kareivių Draugi- 
jos susirinkimas įvyks Ketver 
gn vakare, Rugs. 11 d., 7 vai. 
vak. "Lietuvos" svetainėj, 
324() Morgan gatvės. 

Visus lietuvius kareivius ir 
kurie jiems, bei savo tėvynėj 
pritariate meldžiame atsilan- 

kyti j susirinkimą. Pi.geidau 
jama, kad Cicero Kareivių 
Draugija prisiųstų delegatus Į 
paminėtą musų susirinkimą. 

Lietuviai, parodykime dau- 
giaus tėvynės meilės—uoliaus 
pradėkime darbut.'ties, kad iš- 
gauti Lietuvai laisve. Tatai 
turėdami tą omenyje, koskait- 
lingiausiai atsilankykite į su- 

sirinkimą Susirinkime bus 
pakelta daug svarbių klausimų 
1 sietuvos reikale. 

Valdyba. 

ŠV. JONO DR-STĖS SUSI- 
RINKIMAS 

Šv. Jono Dr-tė-s susirinki- 
mas įvyks Nedėlioj, Rugs. 14 
d., parapijinėj svetainėj. 

Visus narius meldžiame at- 
silankyti, nes reikės apkalbėti 
rengamąjį vakarą ir užsimokė 
ti dokles, kurie nesate užsimo- 
kėję. j 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 
Lietuvių Teatrališkas Kliu- 

bas—"Lietuva" laikys savo su- 

sirinkimą pėtnyčioj, Rugs. 12 

d. 8 vai. vak.. S v. Kryžiaus pa- 
rapijos svetainėj, 46 ir Su. 
Wo6d gatvių. 

Visfdrangai ir drauges ma- 

lonėkit atsilankyti, nes yra 
daug svarbių dalykų dėl ap- 
svarstirno. 
Rašt. /•'. X. Kliniąšaiiskcis. 

BRIGHTON PARK PRA- 
KALBOS. 

Lietuvių Gelbėjimo Draugi 
jos 4to skyrias įvyks milžiniš- 
kos prakalbos nigs. 11 d., 7:30 
vai. vak. B. J. \Yawžinskio, 
Liberty Club ll'ouse Hali, 
3925 So. Kedzie Ave. 

Visus apielinkės lietuvius 
meldžiame atsilankyti. 

Valdyba. 

S. L. A 208 KP. VAIŠĖS 

S. L. A. 208 kp. bus parū- 
pintos vaišės pas ponia Zimon 

tienę, kuri gyvena arti Jack- 
son Park, 1411 Ę. 65tli PI. 
(Tel. Pdackstone 7397). 

Vaišės atsibus Rugs. 11 d. 
1 vai. po pietų. Tatai gerbia- 
mos narės nepamirškite atsi- 
lankyti ir atsiveskite savo drau 
ges, kur bus gera proga pasi- 
linksminti ir ant valandėlės už 
miršti kasdieninius vargus. 

Ma;v Damijonaitis. 

BRIGHTON PARK 
Lietuvos Gelbėjimo Draugi 

jos 4 skyriaus susirinkimas at- 

sibuvo rugp. 28 d. Tame susi- 
rinkime Įstojo keletas naujų 
narių ir tapo nutarta parengti 
prakalbas rugs. 11 d. 

Šis L. G. D. skyrius visomis 
pajiegomis darbuojasi dėl savo 

iėvynės labo, 
Apielinkės lietuviai, nepa- 

mirškite savo apnuogintų bro- 
lių Lietuvoje, kur* turite ne- 

prastus atliekamus rubus, bei 
avalines, meldžiame paaukau- 
ti Lietuvos Gelbėjimo Draugi- 
jai. Aukas neškite žemiaus nu- 

rodytu antrašu, o iš čia jusų 
auka bus pristatyta i tam tyčia 
paskirtą vietą, iš kurios bus ga 
benama tiesiog Lietuvon. 

Rast. D. Bardi.uskienė 
2458 \V. 46th PI. 

SPECIALIS SUSIRINKI- i 
MAS. 

Chicagos Lietuvių Tarybos 
Pildomasis komitetas suside- 
d?nti.c iš 21 nario laikys savo 

susirinkimą petnyvioje, rugs. 
12 d., 8:30 vai. vak. \Vodmano 
svetainėje. 

Visus meldžiame atsilankyti 
nes yra daug svarbių dalykų 
Lietuvos klausime. 

J. P. Evaldas, Sekr. 

CICERO. 
Stfeirinkimas. 

Lietuvių kareivių susirin- 
kimas atsibus ings. 21 d. S. 
Žvibo svetainėj, 1347 So. 
50-th Ave. 

Nariai ir norinti prisira- 
šyti malonėkit atsilankyti i 
šitą susirinkimą. 

Rašt. J. F. Šoris. 

SKAITYKITE 
IR 

PLATINKITE 
"LIETUVĄ" 

"Vienintelis Kelias" | STARVED ROCK State Parką 
PARKAS ATDARAS NUO GEGUŽIOImos IKI SPALIO 20tos 

————— (h f\ M A Ii Chicafloa Archer Ave„ Ir/t* rt n A ———. 

mAbi pusi i^.go&^ttur*S2.50,nAbi Pusi 
VTapItka.na.|Arao ||)'93rd81^M»W 

KAINOS INEJU8I08 IN GALĘ LAPKRIČIO 5, 1918 

0*0 O A Bul iuose nuo 50 ir mažiau m a r A Buriuose nuo 200 ę&tUV kaip 200 žmonių. ip&.DU Jr daugiau žmonių 
Kad pasiekti Archer Ave. stotj, Imk J pietus eina tj gatvekar} ant State gatvSs arba Archer Avenue pažymėto, "Archer-Clcero," arba Imk transfer* nu kitų gatveakriŲ perkertant" JiniJaB. SPECIALIAI TRAUKINIAI DEL PASILINKSMINIMO PAUTIJT, 12elna iš Chlcago kas Utarnink$, Subatą ir Nedelę. Užsisakykite sau vietas iškalno per Chlcago Trave Bnreau 1410 Otls P/jlldlng, 10 So. La Salle St„ Telefonas Franklin 2077 arba McKinley £796 

Rašykite Cenerala Office, Joliet, III. rclkalaudam aprašymo ir informacijų. Telefonuokfte: Joliet 2611. 

kadangi. 
KĮadangi žmogaus svei- 

kata yra perbrangi paga- 
įdinti darant visokius abejo- 
tinus bandymus; kadangi 
jųs jieškote gyduolių, kuris 
veikia tikrai ir kurios yra 
priimnios; kadangi jus pa- 
geidaujate gyduolių, kurios 
prašalintų pamatinę prie- 
žastį, ligos, tai, beabejo, 
jus pirksi — vien tik Tri- 
nerio Amrican Elixir of Bit- 
ter Wine visose vidurių be- 
tvrakėse. Pev trisdešimts 
metų šios gyduoles turėjo 
geriausią reputaciją, jos vei 
kia be skausmo ir turi labai 
priimnų skonį tuopat laiku 
kuogeriausiai valo vidurius 
nuo visokių kenksmingi! vi- 
durių likučių. Jus gausite 
Trinerio American Elixir of 
Bitter Wine kiekvienoje 
vaistinėje. Nepamirškite vi 
suomet po ranka turėti taip 
gi Trinerio Liinmentą, nes 

nuo sunarinimo, sutinimo, 
susykimc skaudėjimo rau- 

menų arba kojų, šios gyduo 
lės suteikia greitą ir tikrą 
palengvinmą. — Joseph 
Triner Company, 1333-43 
S. Ashland Ave., Chicago, 
111. (Apgars.) 

40 Akerių 
Geros Ūkei Žemes 

Palos Parke 

Pardavimui arba Mainymui^ 

Tas puikus žemės plotas 
randasi prie Wabash Ruil- 
road tik 22 myilos nuo Chci- 
cagos. Puiki transportacija 
ir arti mic-sto Bulvarų. Ra- 
šykite arba klauskite pilnų 
informacijų. 

PAUL BAUBLY, 
1404 W. 18th St, 

Chicago, 111. 

Telephone Canal 6296 

DIDELIS BARGENAS. 
Parsiduoda labai pigiai 

"Winton-Six" automobilius, 
7 sėdiniu. Beveik visai kaip 
naujas, j)enki "Tires," visi 
nauji. Self starter. Didelis 
bargenas tam, kurisnori pi- 
giai pirkti automobilių. 

Kreipkitės antrašu: 
3301 S. Morgan St. 

Chicago, 111. 

GYVENK LAUKUOSE" 
DIRBK MIESTE 

5 akrai puikaus juodžemio prie 
vieškelio lik 50 miliutų nuo 

Chicagos Burlington Raihvav 
geležinkelio. Gali puikiai pra- 
gyventi iš tos žemės ir nemesti 
savo darbo mieste. Didelis 
Bargemis. Kaina SI500. Len- 
gvos išlvgos. Rašykite, telefo- 
uuokite arba ateikite. 

PAUL BAUBLY 
1404 W 18th Street 

Telefonas Canal 0296. 

Parsiduoda namas šale miesto, 
ant dviejų pagyvenimų du Uo- 
tai su gyvulias, dvi karvi, šie- 
nas siišifiiiiutas, du paršai, ^0 
žąsų ir būrys vištų ir ančių. 
Tas viskas parsiduoda labai pi j 
giai iŠ priežasties ligos. Ant j vietos daug pigesnis pragyve-i 
nimas negu mieste. Savininkas 
gyvena Chicagoje. Klauskite 
Petro Kishkaus, 2837 S. l'.me- 
rald Ave., Chicago, 111. 

REIKALAUJAME 
DARBININKŲ: 

Molderių. Aaclara dirbtuve. 
Squeezers ir Drop Machi- 
nes. Augštos algos — day 
work ir piece work (ant 
šmotukų). Keliones lėšos ap 
mokamos. 
ROCK ISLAND MEG. CO. 

Rock Island, Iii. 

REIKALINGA 
~ 

apsukrus vyras prie cirkulia 
ei jos ir kolektavima. Darbas 
daugiausia laukia. Gera mo- 

kestis. 
Kreipkitės laišku: 

"Lietuvos" adm. 
3253 S. Morgan St., 

Chicago, 111. 

Roiknlinsa moforis nr morginn dirb- 
ti už baro vakarais. T t ri buti sukri 
ir suprantanti bizni. l'žmok«>Htis ge- 
ras. Aisišaukit vieton: 
411 Arolior A ve., Ohicago, UI. 

REIKALINGAS DARBI- 
ninkas Į spaustuvę. Turi 

suprasti kompozicijos dar 
ba. Gera ateitis. 

atsišaukite Į "Lietuvą." 
REIKALAUJAME MER 

GINU. 
14—16 METU PRIE LEN- 

GVAUS ŠVARAUS RAN 
KU DARBO, NĖRA JOKIU 
MAŠINŲ, PUIKIAME 
ŠVIESIAME DARBO KAM 
BARYJE, 8 VALANDOS, 
GALIMA UŽDIRBTI $16, 
00 I SANVAITĘ. 
COLUMBIA FASTENER 
COMPANY 
3229 SO. ASHLAND AVE. 

VALENTINE D3.ESSMAKING 
C0T,LEG2 

Mokina siuvimu, tirpino, (Mtgniog 
dlenoiul. Ir vp.taraia dėl biznio U 
flamiį, Paliudijimui išduodami ir t!> 
arbs. rašykite, o męs pasietongeitne 
putcikti }uma patulmą. 
toa pampinamos dykai. Atsilax.kyklt« 

2407 W Madlson *t. 
SARA FVH5K, Principal 

Tol^phono Drover 5052 

DR. A. JUOZAITIS 
.... DENTISTAS 

balandos nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėliomis pagal sutarti. 

3261 S. HALSTED ST., CHICAGO 

Telepliom- Vards 153J. 

DR J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. 
Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir vyrų. 

Specialiai gydo limpančias, fenas ir 
paslaptingas vyrų ligas. 

3259 So. Hčv'sted St., Chicago, III. 

l'hones: Yards 1 55—551 
kesider.co Phone Drover ""81 

F.A JOZAPAITIS, R. Ph. 
DRUG STORE—APTIEKA 

Pildome Visokius Rece tus 

3G01 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

Dr. G. M. Glassr 
Praktikuoja Jau 2? metai 

S14S 8. Morga» įt., karti 12 at 
8peclallstaa Moteriškų. Vyrlikf, 

ir Chroniškų IJgų. 
Valandos: 9—10 ryto, 11—1 fo 
piot. 8—8 vvfc, Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARD8 «S7. 

DR. F O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės ligos 
Tonsilai prašalinami. Kreivos akj' 

atitaisomos Akiniai pritaikomi. 
Valandos: 9 iki <5. Nedėlioniis 10—12 

120 So. State St., Chicago, III. 

DR. I. E. MAKARAS. 
LĮETHVlS cmTOJAS CBlRilSC.As 
Ofisas: 1741 VV. 4/th STRF.KT. 

Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. Mi 
Tlefojias: Iioulcvard 3480. 

Rezidencija: 4515 So. \Vood Street. 
Telefonas: Yards £23. 

Dr. M/Hmii 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviami žinomu per 16 se- 
tų kaipo pacyręt gydytojai. cknvrjaa ir akuierls. 

Gy'o aitriai ir chroniškai ligai, ty- 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas. X-Ray ir kltoldui elektroi 
prietaisu*. 

Ofisai ir Laboratorija: 102S W. 18tk 
Street, netoli Fi»k Street 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vak?.rris. Te'.ephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S«. Halited St. 
VALANDOS: 8—9 "-n. tiktai. 

.<11 > 

PJione Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius Į 
U t3TSEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 Iki 12 Ir 4 Iki 9 į 
vakara.li. 

3303 SO. MORGAN STREET 

A.Masalskis 
LIETUVIS 0RAB0R|US 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausial, teisingiausiai lr dauu 
pigiau, kaip kiti, dėlto, had 
męs patjB dirbame grabus lr 
turime savo karabonus ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi sacitine antom> 
bilius veselljoms. krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 

nakt}. 
*305 AuburnAve. Tel. Drover 4139 

Daktaras 

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

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 pDi^et 7 iki 9 7aS. 

Telefonai 
Ofisą? IVds 2644 

Mes patariame gatavas Kombinacijas Jusu Giminėms Lietuvoje, 
Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jusu giminėms ar draugams ar Lietuvoje, kurią tik norite, čia paduodamujų kombinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas siun- čiamųjų dalykų, baksą. visus iškašČius dedant i baksą, apsaugą, nusintima ir pristatymą į lietuvą. Daiktų gerumą ir svarumą pilnai garantuojame. Pasirink vie ną, ar tiek, kiek tik nori kobinacijų. Nuplėšęs išpildyk apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu &u money orderiu ar čekiu pasiųsk musų adresu. Tai ir viskas, ką turi daryti. Visą kitą darbą atliks pati Bendrovė. Gausi kivitą už savo pinigus tuojaus, o kuomet bak- sas bus pristatytas tam, kam siunti, i Lietuvą, gausi kvitą su parašu asmens, kuriam mums liepsi baksą pasiųsti. 

No. 1. Kombinacija už $10. 
5 svarai ryžių. 
G šmotai muilo. 
10 svarų kondensuoto pjeno. 
1 tuzinas Spullų stulų. 
2 pakeliat adatų. 
B svarai cukraus. 
C matkaia vilnonių siūlų. 

No. 2. Kombinacija už $15. 
10 svarų lašinių. 
10 svarų smalčiaus. 

No. 3. Kombinacija už $20. 
6 svarai cukraus. 
10 svarų kondensuoto pieno. 
5 svarai smalčiaus. 
6 svaraj jautienos. 
10 Kmotn muilo. 
1 tujinas špulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
10 Bvarų miežinių kruopu. 
Pusfi svaro pipirų. 
5 matkai vilnonių siūlų. 

No. 4. Kombinacija už $25. 
12 svarų lažlnjų. 
3 svarai smalčiaus. 
G svarai jautienos. 
10 šmotų muilo. 
10 svarų kondensuoto pieno. 

No. 5. Kombinacija už $50. 
12 svarų lašini,,. 
10 svaru smalkiau*. 
IR svaru cukraus. 
fi svarai jautieuos. 
10 svaru fasoliu. 
"o svarų kondensuoio pieno. 
20 šmot.ų muilo. 
2 tuziną; špulių stulų. 
2 pakeliai adatų. 
10 svarų ryžių. 
1 svaras pipirų. 
2 svarai kavos. 
1 svaras arbatos. 
10 matkų vilnoni,, siūlų. 

No. 6. Kombinacija už $75. 
24 svarai lašinių! 
r,o svaru smalčiaus. 
20 šmotų muilo. 
48 svarai kondensuoto pjfino. 

svarų jautienos. 

No. 7. Kombinacija už $100. 
36 svarui lašinių. 
12 svaru jautienos. 
25 svarai smalkaus. 
48 svarai kondensuoto pieno. 
20 avnrų cukraus. 
25 svarai ryžiu. 
10 svaru miežinių kruopų.- 
24 šmotai muilo. 
t; svaru; kavos. 
2 svarai arbatos. 
4 tuzinai spaliu siūlų. 
Pusė tuzino pakelių adatų. 
10 matkų vilnonių siulg. 

No. 8. Kombinacija už $200. 
72 avari lašinių. 
100 svarų smalči-us. 
95 svarai ryžių. 
48 svarai kondensuoto pieno. 
25 svarai cukraus. 
4.8 svarai jautienos. 
24 šmotai muilo. 
5 svarai kavos. 
2 svarai arbatos. 
4 tuzinai įpullų siūlų. 
Pusė tuzino pakelių adatų. 
1 svaras maišytų pipirų. 
10 svarų fasolių. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

Siųsdami užsakymą viršminėtoms kombinacijoms parašykite kobinacijos numeri, kurį norite siųsti ir indėkite čekį arba money orderį vardu Lithuanian-Ameriean Traiding Company. Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą, kur siunčiama Lietuvoj, taipgi jusų vardą ir adresą, kad galėtum pasiųsti jumis pakvitavijimą už jusų pinigus, o vėliaus pavitavojimą iš Lietuvos, kuomet bus pri- statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą. ^ 
<r r 

jFJJFr. ]vf ; LITHUANIAN-AMERICAN TRADING CO. 
6 West 48-th Street, New York City. 

Nėra jokio nuostolio. Viskas yra pilnai apsauSota ir jei koks baksas pražūtų arba susidaužytų, jusų pinigai bus sugrąžinti. Tai garantuoja Lietuvos-Amerikos Bendrovė. 
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